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چکیده
تقابل بین ایران و عربستان یک تقابل سنتی با ریشههای بسیار قدرتمند است و دو کشور به غیر ایفاای نقا
در قالب راهبرد دو ستونی هنری کیسینجر پی از انقالب اسالمی ایران ،نتوانستهاناد کاه همگرایای و صال
پایدار را تجربه کنند .بخشی از این کشمک مربوط به ساختار دینی -مذهبی دو کشور است اما مسائله دیان
نمی تواند توضی دهندهی شکل گیری یا آغاز کشمک های بین این دو کشور باشد .بنابراین پرس این است
که ریشه های شکل گیری کشمک بین ایران و عربستان در منطقه و بهویژه در بحران سوریه را چاه عاواملی
تشکیل میدهند؟
برای بررسی دقیق این کشمک چهارچوب نظری ژئوپلیتیک به خدمت گرفته شد .مقاله حاضر سایی دارد باا
اتخاذ چهارچوب نظری ژئوپلیتیک ریشه های اصلی آغاز کشمک بین ایران و عربستان در منطقه با تأکید بار
بحران سوریه را مورد بررسی قرار دهد .یافتههای این پژوه حااکی اسات چهاار عامال عماده ژئاوپلیتیکی
«موازنه تهدید»« ،رقابت برای کسب هژمونی در منطقه»« ،صفآرایی در تقابل ژئوپلیتیاک دو جبهاه غارب و
شرق» (جنگ سرد جدید) و در نهایت «محور مقاومت و امتاداد ژئوپلیتیاک ایاران از تهاران تاا مدیتراناه» از
مهمترین عوامل آغاز کشامک باین ایاران و عربساتان مای باشاند .مؤلفاه هاای هاویتی -هنجااری نقا
کاتالیزورهای تشدید کشمک بین ایران و عربستان دارند و در قالب دو شکاف عمده مذهبی «شییه -سنی» و
دیگری شکاف ملیتی «فارس -عرب» تجلی مییابند.
کلیدواژهها :ایران ،عربستان ،کشمک های سازنده ،ژئوپلیتیک ،بحران سوریه.
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مقدمه
آریل یاهنر عقیده دارد پیشینه روابط بین ایران و عربستان قابلیات بهباود دارد و نیاز ایان دو کشاور ایان
ظرفیت را دارند که در کنار یکدیگر و با همگرایی بیشتر بر منطقه تأثیر بگذارند (جانر .)64 :7387 ،اما آیاا
این امر واقیاً امکانپذیر است؟ آیا مؤلفههای ژئوپلیتیک این اجازه را میدهند که این دو کشور روابط بسیار
خوبی را در آینده دنبال کنند؟ آیا اصوالً مؤلفههای ژئوپلیتیک دو کشور با هم همخوانی دارند؟
خیزشهای مردمی در جهان عرب از چند جنبه عربستان را نگران کرد :اول اینکه عربستان سیودی باا
سقوط متحدین اصلی ،خود را در موقییت ضییفتری نسبت به گذشته میبیند و این موجب میشاود تاا از
اهمیت استراتژیک و نفوذ این کشور در منطقه و سایر رقباای منطقاهای کاساته شاود .دوا اینکاه محاور
اعتاادال عرباای یااا محافظااهکاااری عاارب در مقاباال محااور موسااوا بااه مقاوماات ،در جریااان تحااوالت و
دگرگونیهای بهار عربی تضییف گردید .چرا که با سقوط مصر و نگرانی کشورهای عربی ،فرصات خاوبی
برای محور مقاومت فراهم گردیده است .این نگرانی در موضع تهاجمی عربستان نسبت به سوریه مشاهود
است .سوا اینکه ایاالت متحده با درک شرایط موجود در منطقه پس از آگاهی از سقوط دولتهای منطقاه
که غالباً از متحدین نیز بودند برای حفظ جایگاه خود سیی داشته خود را با خواستههاای ماردا هماراه و
همسو نشان دهد و دست از حمایت و پشاتیبانی آنهاا برداشاته و ایان موضاوب موجاب افازای نگرانای
عربستان سیودی و کشورهای حاشیه خلیجفارس شده است .چهارمین عاملی که موجب نگرانی عربساتان
شده است ،شکلگیری جنب های رادیکالیستی در صورت بروز انقاالب در منطقاه خواهاد باود .چارا کاه
همانطور که گفته شد بهار عربی باعث سقوط دولتهای متحد غرب و کشورهایی شده است کاه موضاع
مالیمی در منطقه نسبت به اسرائیل داشتند (کرمی.)0 :8033 ،
ایران در این راستا تالش میکند هژمونی منطقه ای خود را حفظ کند تا هم بتواند دامناه نفاوذ خاود را
گسترش بخشد و هم از هژمونیک شدن محور مقابل را جلوگیری کند چرا که این امر مهمترین اساتراتژی
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را تشکیل میدهد .از این رو سؤالی که در این نوشاتار در صادد پاسا
به آن هستیم این است که ریشههای اصلی آغاز کشمک بین ایران و عربستان در منطقه ،بهویژه بحران
سوریه چیست و متأثر از کداا مسائل است؟ با اتخاذ چهارچوب نظری ژئوپلیتیک سیی داریم کاه در اداماه
به این سؤال پاس بدهیم.
ادبیات تحقیق

بررسی رابطه بین ایران و عربستان همیشه از اهمیت بنیادی برخودار بوده اسات چارا کاه ایان دو کشاور
بهعنوان دو قدرت برتر خاورمیانه شناخته میشوند .تاکنون تحقیقات زیادی در این مورد انجاا شاده اسات
اما بهنظر میرسد که هیچکداا نتوانستهاند بهصورت همهجانبه و با یک دیدگاه جامع ستیز و همگرایی این
دو کشور در منطقه را مورد واکاوی قرار دهند .برخی از پژوه هایی که تاکنون انجاا شده است به شارح
زیر است:
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اندرو پیک ،عضو ارشد اندیشکدهی شورای سیاست خاارجی ایااالت متحاده آمریکاا و اساتاد دانشاگاه
آمریکن و دانشگاه جان هاپکینز ،روابط ایران و عربستان را در مقالهای با عنوان «چرا عربساتان باه ایجااد
یک بحران بزرگ با ایران نیاز دارد» ( ،)8031تن های اخیر ایران و عربستان را مورد بررسی قرار میدهد
و دلیل تن های ایجاد شده علیه ایران توسط عربساتان را باه اوضااب امنیتای عربساتان در منطقاه ،کاه
بحرانی است ،ربط میدهد.
از منظر اندرو پیک ،سه رویداد مهم عربستان را دچار آشفتگی کرده است که عبارتند از:
 .8نیروهای نظامی روسیه در حالیکه برای اولین بار در تاری هیچ ابرقدرتی را در مقابل خود نمیبینند،
آزادانه عملیاتهای نظامی خود را در خاورمیانه آغاز کردهاند؛
 .7دوا اینکه رقبای عربستان سیودی در سرتاسر خاورمیانه تا حد بایساابقهای در حاال متحاد شادن
هستند،
 .0برای اولین بار در تاری  ،عربستان سیودی بدون حمایت یک ابرقدرت تنها مانده است.
به همین دلیل از منظر اندرو پیک ،عربستان سیودی نیازمند یک رخداد بزرگ است و بر این نظر است
که یک بحران بزرگ با ایران به دو طریق میتواند عربستان سیودی را تقویت کند :الف :اینکه این ایجااد
این بحران بتواند تن زدایی بین ایران و آمریکا را از مسیر خود خارج سازد ،ب :اینکه یک ستیز همهجانباه
با ایران میتواند آمریکا را مجاب کند دوباره از عربستان حمایت کند .به هماین دلیال اسات کاه از منظار
پیک ،تن های بین ایران و عربستان در راستای اهداف فوق قرار دارد.
ژان فرانکو سزنک ،نگاه خوشبینانهتری به روابط بین ایران و عربستان دارد و اهداف مشترک این دو را
در میرض دید میگذارد ،او در مقالهای با عنوان «نفت خاا در ازای گاز طبییای؛ چشامانادازهای ساازش
میان ایران و عربستان» ( ،)8036بر این عقیده است که روابط بین این دو کشور در واقییت ،کمتن تار از
ان است که به نظر میرسد.
سزنک عنوان میکند که استفاده عربستان سیودی از روایت فرقهای برای توصیف شاورشهاای ساال
 7388بحرین و نق خودگمارده ایران بهعنوان قهرمان حقوق شیییان تأکیدی بر این حقیقات اسات کاه
بهرهگیری از ادبیات فرقهای از سوی هر دو کشور در وهلهی اول باهعناوان ابازاری بارای جلاب حمایات
عمومی و مردمی در راستای اهداف سیاسی صورت میگیرد و نابود کردن کشور رقیب را دنبال نمیکند.
در این شرایط ،از منظر سزنک ،در حالیکه ایران به نق عربستان سیودی در رهبری بازارهاای نفات
خاا منطقه حسادت میورزد ،منابع قابل توجه گاز طبییی ایران کلید برطرف کردن مازاد تقاضای عربستان
در حوزهی گاز طبییی است .لذا همانگونه که قدرتهای حاشیهی خلیج فاارس ،طای دورههاای پیشاین
تن و تشنج در طول تاری توانستهاند اختالفات فرقهای را پشت سر بگذارند ،همپوشانی منافع اقتصاادی
و سیاسی در شرایط کنونی نیز علیرغم فیالیتهای افراطی دو طرف ،میتواند سازش بین ایران و عربستان
را ممکن سازد.
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سوزان کولب ،سمیحا شافی و برنهارد زند در مقالهای در «اشپیگل آنالین» در می  ،7384از پدیادهای
به ناا «جنگ سرد اسالا» سخن به میان آوردند و از منظر آنها عامل اصلی ایجاد این جنگ تالش بارای
کسب هژمونی در منطقه است .مسئله دیگری که این نویسندگان بهعنوان نشانهای برای شروب این نوب از
جنگ سرد در منطقه تیریف میکنند وجود شکافهای داخلی است که هر دو کشور اکناون باا آن مواجاه
شدهاند .در سط منطقهای مداخله در سوریه و یمن و بحرین و لبناان و عاراق را کاه در راساتای تاالش
برای کسب هژمونی منطقهای قلماداد مایکنناد و در ساط داخلای نیاز دو کشاور تاالش مایکنناد تاا
فرصت های موجود در کشور مقابل استفاده کنند و موازنه را به نفع خود تغییر دهند و به همین دلیال ایان
مسائل باعث ایجاد نوب جدیدی از جنگ سرد در منطقه شده است که از آن بهعنوان «جنگ سرد اساالا»
یاد میکنند (کولب ،شافی و زند.) 7384 ،
گریگوری گاوس نیز که در مؤسسه بروکینگز قلم میزند در تحلیال رابطاه باین ایاران و عربساتان در
خاورمیانه از مفهوا «جنگ سرد» سخن بهمیان میآورد .اماا او تیریاف دیگاری از جناگ سارد دارد و در
دیدگاه او این مفهوا بدین مینا نیست که رقیب منطقه ای خاود را باا شکسات در میادان نبارد باه پایاان
برسانند بلکه او آن را پدیدهای «از پایین به باال» میداناد .یینای زماانیکاه دو کشاور تاالش کنناد کاه
نیروهای متمایل به خود را در کشور دیگر فیال کنند و قدرت تأثیرگذاری آن را در دولت مقابل ارتقا دهناد
تا بتوانند یک شکاف عمیق ایجاد کنند و به آن ابیاد منطقهای بدهند .این حرکت از وضییت داخلی کشاور
مقابل به سمت یک جهتگیری منطقهای از منظر گاوس ایجادکننده پدیده «جنگ سرد» اسات .از منظار
او ایران و عربستان نیز به همین صورت عمل میکنند و تالش آنها برای تأثیرگاذاری در داخال کشاورها
باعث شکلگیری جنگ سرد جدید بین آنها شده است (گاوس.)1 :
چهارچوب نظری :ژئوپلیتیک
در پایان جنگ جهانی دوا الگوی نظاا دو قطبی شکل گرفت و کشاورهای منطقاه باه دو گاروه تقسایم
شدند :عراق به جبهه بلوک شرق و دیگر کشورها به بلوک غرب پیوستند .در رابطه با ایران و عربستان این
دوره تا انقالب اسالمی ایران تداوا داشت .سیاست دو ستونی ایاالت متحده از دو کشور ایران و عربساتان
اجرا شد و ایران قبل از سال  8323بهعنوان محور تیادل ژئوپلیتیک خاورمیانه با کمک مکمال اساتراتژی
خود یینی عربستان و با پشتیبانی قدرت ایاالت متحده توانست پایداری نسبی را در منطقه برقارار ساازد و
به مدت سه دهه خلیج فارس از امنیت نسبی برخوردار بود .ایران در این دوره برتری ژئوپلیتیک داشت .باا
وقوب انقالب اسالمی در ایران و خروج از آن ساختار ژئوپلیتیاک غارب و فروپاشای پیماان سانتو و باروز
زنجیره ای از تحوالت ژئوپلیتیک در منطقه ،روابط ایران و عربستان به سوی توسیه تضادها گرای یافات
(حافظنیا و رومینا .)86 :8034 ،این توسیه ی تضادها خود را در تضادهای ژئوپلیتیک نشان داد که متاأثر از
ساختار ایدئولوژیک دو کشور بود .بدین مینی که ساختار ایدئولوژیک و گفتمان ضد امپریالیستی جمهاوری
اسالمی ایران موقییت ها و رویکردهای ژئوپلیتیک جدیدی را ایجاب می کرد که با دوره قبل از آن متفاوت
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بود .از همینرو دو کشور ایران و عربستان به لحاظ ژئوپلیتیکی در برابار یکادیگر قارار گرفتناد و منازعاه
بنابراین روابط این دو کشور را تشکیل می داد .در اینجاسات کاه باا مفهاوا سااختار ژئاوپلیتیکی برخاورد
میکنیم که روندی پویا و در حال تغییر و تحول است.
«ساختار ژئوپلیتیکی» مفهومی است که از دو بُید برخوردار میباشد ،یکی بُید رواباط قادرت و دیگاری
بُید فضایی .از حیث روابط قدرت ،ساختار ژئاوپلیتیکی مباین ترکیباات قادرت ،نظاااهاای قادرت ،رواباط
ساختارها و سطوح قدرت با یکدیگر میباشد .از این منظر در مقیاسهای جهانی و منطقاهای سااختارهای
گوناگون قدرت نظیر تکقدرتی ،دو قدرتی ،چند قدرتی ،چند سطحی متوازن و غیره قابل تصاورند .در هار
یک از این ساختارها روابط سلسلهمراتبی و سط بندی قدرت وجود دارد و رواباط و اجازای سااختار و نیاز
سطوح سلسلهمراتبی ساختار از وضییت خاصی برخوردار میباشد (حاافظنیاا .)8 :8013 ،از حیاث فضاایی،
ساختار ژئوپلیتیکی مبین توزیع قدرت در فضای جغرافیایی است .بهعبارتی فضای جغرافیایی چه در مقیاس
کروی و چه در مقیاس منطقهای ،بین اجزاء و عناصر ساختار توزیع شاده و باهصاورت قلمارو جغرافیاایی
تسلط ،کنترل ،و نفوذ برای هر یک از بازیگران اصلی قدرت در میآید .در واقع در ساختارهای ژئوپلیتیکی،
بُید فضایی با بُید روابط قدرت پیوند خورده و بر یکدیگر انطباق مییابند .بیان این امر نیز اهمیت دارد کاه
ساختارهای ژئوپلیتیکی اساساً از پایداری برخوردار نیستند بلکه این سااختارها دینامیاک مایباشاند .بادین
مینی که هم از بُید روابط و هم از بُید فضایی در حال تغییر و جابجایی میباشند که تاری جهان مبین این
واقییت است .زمانیکه ساختار ژئوپلیتیکی موجود دچار تزلزل و فروپاشی میشاود ،فرآیناد جدیادی بارای
شکلگیری و استقرار ساختار بیدی شروب می شود .فاصله باین ساقوط سااختار موجاود و اساتقرار قطیای
ساختار جدید را دورهی گذار ژئوپلیتیکی تشکیل میدهد .در دورهی گذار ژئاوپلیتیکی :باینظمای ،نااامنی،
فقدان و یا ضیف مدیریت و کنترل منسجم بر فرآیندهای منطقهای یا جهانی ،تجاوز نظامی ،ائاتالفهاای
ناپایدار ،رقابت شدید قدرتهای مدعی گسترش حوزهی نفوذ ،ظهور و رشد باازیگران جدیاد ،عادا تاوازن
قدرت ،تروریسم ملی و بینالمللی ،هویاتگرایای محلای ،منطقاهای ،ملای ،قاومی و نظاایر آن توسایه و
گسترش مییابد (حافظنیا.)7 :8013 ،
آغاز کشمک بین ایران و عربستان سیودی در بحران سوریه عمدتاً مبتنی بر مؤلفههاای ژئاوپلیتیکی
است و همین مؤلفهها محتوای این مقاله را تشکیل مایدهاد« .تقابال ژئاوپلیتیکی ایاران و عربساتان در
بحران سوریه ناشی از تقابلی مشابه در سط منطقه است که خود را در بحران سوریه باه نماای گاذارده
است» (ایگهانی.)8 :7384 ،
نبرد ژئوپلیتیکی بین ایران و عربستان سیودی در منطقه در حالت عاا و در سوریه در حالت خاص نیاز
دارای دو بُید است :اول بُید روابط قدرت و دوا بُید فضایی .از بُید روابط قادرت کاه تاالش ایاران بارای
تشکیل محور مقاومت حاکی از نوعی روابط قدرت است که پیشینه تاریخی دراز آهنگی دارد و همیشاه در
منطقه و در روابط بین این دو کشور جریان داشته است .در منطقه خاورمیانه نوعی نبرد قادرت در جریاان
است که خود را در قالب شکلگیری دو قطب خود را نشان میدهد .ایجاد بحران در ساوریه را باه ناوعی
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میتوان تالش برای ایجاد اختالل در یکی از قطبهای قدرت که همان قطب مقاومت است تفسیر کرد و
جمهوری اسالمی ایران برای حفظ این قطب و جلوگیری از اختالل باید وارد عمل میشد .این عمل ایجاد
اختالل در قطب مقاومت خود ریشه در خدشه دار شدن قطب به رهبری عربستان سیودی در منطقه اسات
که در نتیجه تحوالت بهار عربی آسیب جدی دیده بود .به همین دلیل عربستان بارای تیمیار و بازساازی
قدرت خود باید تیادل را دوباره بازیابی می کرد و در همین راستا تالش کرد استراتژی تهاجمی را برگزیناد
و یکی از محورهای قطب مقاومت یینی سوریه را از زنجیره قدرت ایران خارج سازد .طبییتاً «رژیم چینج»
در سوریه که عربستان سیودی در تالش برای انجاا آن بود به مینای تالش برای نفوذ در ساختار امنیتای
جمهوری اسالمی ایران در منطقه است که یکی از بنیادهای اصلی آن را حفظ قطب مقاومت است .رواباط
قدرت که خود را در نبردهای ژئوپلیتیکی نشان میدهد بهصاورت واضا و آشاکاری در رواباط دو کشاور
هویداست.
بُید دیگر نبرد ژئوپلیتیکی بین ایران و عربستان ،بُید فضایی است که از روابط قدرت جدا نیست و الزا
و ملزوا یکدیگر هستند .کنتارل فضاا در منطقاه یینای حفاظ رواباط قادرت و باه هماین دلیال بخا
جداییناپذیری از این نبرد ژئوپلیتیکی را تشکیل میدهاد .جمهاوری اساالمی ایاران و عربساتان تاالش
می کنند تا فضا را در کنترل خود داشته باشند به همین دلیل حضور عربستان در یمان و بحارین و حضاور
ایران در لبنان و سوریه را باید نبردی تا سرحد مرگ برای کنتارل فضاا ماورد تفسایر قارار داد .نبردهاای
ژئوپلیتیکی همیشه از پویایی برخوردارند و بهصورت ایستا عمل نمیکنند .در هر موقییت خاصی ائتالفهاا
و روابط قدرت جدیدی ایجاد میشوند و به تبع بُید فضایی نیز خود را در این پویایی نشان میدهد کاه باا
روابط قدرت همبسته است .بنابراین نبرد دو قدرت در یمن و بحرین و سوریه هر کداا بنا به شارایط خاود
ساختار ژئوپلیتیکی متفاوتی دارند و نیاز کنترل فضا در بُید جدیدی رخ میدهد.
«بری رابین» 8محقق ژئوپلیتیک در حاوزه خاورمیاناه بار ایان عقیاده اسات کاه اساسا ًا تحلیالهاای
کارشناسان ،ژورنالیست ها و بسیاری از کسانی که مسائل خاورمیانه را دنبال میکنند نتوانستهاند چاارچوبی
ژئوپلیتیکی را برای تحلیلهای خود برگزینند .بنابراین او سیی میکناد کاه مساائل خاورمیاناه را بار ایان
اساس مورد تحلیل قرار دهد .از منظر رابین مهمترین مؤلفه در تحلیل ژئوپلیتیاک خاورمیاناه ،حرکات باه
سمت هژمونی توسط دولت ها بوده است .او بر این عقیده است که در طاول تااری خاورمیاناه باه تناساب
کشورهایی بودهاند که خواستار آن بودهاند که بر منطقه هژمونی پیدا کنند .در مقطیای از ایان تااری ایان
هژمونی توسط مصر دنبال می شد ،در مقطیی دیگر توسط سوریه و در مقاطیی نیز عراق قصد داشات کاه
بر منطقه هژمونی پیدا کند (رابین .) 7386 :در واقع رابین بر ایان عقیاده اسات کاه در منطقاه خاورمیاناه
همیشه خواست دولتها تسلط بر منطقه بوده است و بنابراین هژمونی نق بسیار مهمی در ایجااد رواباط
بین کشورها بازی کرده است .وقتی که ساختارهای ژئوپلیتیکی تغییر میکنند در نتیجه جایگاه و فضا برای
1. Barry Rubin
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قدرتها نیز تغییر میکند و بنابراین شاهد تقابلهای ژئاوپلیتیکی مختلفای هساتیم .اکناون در خاورمیاناه
شاهد یک دوقطبی هستیم که خود را در تقابلهای ژئوپلیتیکی نشان میدهد و همین دوقطبی ژئوپلیتیکی
است که ساختار منطقه را بازسازی میکند.
پیامد این تقابل ژئوپلیتیک در منطقه شکلگیری جنگ سرد جدید در خاورمیانه است .این جناگ سارد
جدید بید از پیروزی انقالب اسالمی ایران شاکل گرفتاه اسات .از یاک طارف عربساتان سایودی قصاد
یکپارچگی ساختار منطقه را بر اساس رژیمهای عربی داشته است و رابین نیز بر این امر اذعان میکند کاه
این امر از طریق احیای ناسیونالیسم عربی دنبال میشد .از طرف دیگار شااهد ظهاور قادرت جدیادی در
منطقه هستیم که در تقابل با رویکرد ژئوپلیتیکی عربستان سیودی است .بنابراین بیاد از پیاروزی انقاالب
اسالمی ایران یک دو قطبی ژئوپلیتیک شکل میگیرد که خود را اکنون در قالب یاک جناگ سارد جدیاد
نشان میدهد .در ساختار دو قطبی منطقه خاورمیانه دو مؤلفهی محوری ایجاد میشوند کاه یکای تاالش
برای کسب هژمونی در منطقه است و دیگری شکلگیری جنگ سرد جدید در منطقه است که بنیانهاای
آن را دو کشور ایران و عربستان سیودی تشکیل میدهند.
«جان آلترمن» 8محقق ژئوپلیتیک و میاون کرسی زبینگیو برژینسکی و مدیر امور خاورمیانه این کرسی
بر این عقیده است که تقابل روسیه با آمریکا در خاورمیانه بر مبنای بازی با حاصل جمع صفر شکل گرفته
است .آلترمن عقیده دارد که اگر چه استراتژی روسیه و چاین و آمریکاا باا اهاداف مختلفای در خاورمیاناه
حضور دارند اما عمیقاً این یک بازی با حاصل جمع صفر است .او مایگویاد حضاور روسایه در خاورمیاناه
عمدتاً به خاطر مسائل امنیتی است اما حضور چین در خاورمیانه به دلیل انرژی توجیاه مایشاود چارا کاه
حدود  43درصد انرژی خود را از این منطقه وارد میشود .حضور آمریکا نیز در خاورمیانه پی از فروپاشای
شوروی بر اساس جنگ سرد و سد نفوذ کمونیسم شکل گرفته بود ،اما بید از فروپاشی شوروی بار مبناای
مبارزه با تروریسم شکل گرفته است (آلترمن .)7382 :آلترمن حضور این سه کشور در منطقه خاورمیاناه را
بر اساس اهداف متفاوتی می داند اما بر این عقیده است که نبرد آنها با یکادیگر در ایان منطقاه باازی باا
حاصل جمع صفر است بدین مینا که استراتژیهای سه کشور در منطقه اگرچه متفااوت اسات اماا عماالً
رویکرد ژئوپلیتیک آنها در تقابل با همدیگر است.
«گئورگی آفتاندیلیان» استاد دانشگاه بوستون و تحلیلگر مسائل خاورمیانه بار ایان عقیاده اسات کاه
حضور دو کشور روسیه و آمریکا در خاورمیانه نشان دهنده یک جناگ سارد جدیاد اسات و هماین امار از
همکاری آنها با یکدیگر در منطقه خاورمیانه جلوگیری میکند« .آفتاندیلیان» میگوید تصویب تحریمهای
امریکا علیه روسیه آن هم در زمانیکه ترامپ به دنبال ایجاد روابط بهتر با روسیه بود به مینای پایان ایان
همکاری است و این امر از خالل گفته مدودف در توئیتر خود نیز هویداست .مدودف گفته بود که تصاویب
این تحریم ها راه را بر هرگونه همکاری آمریکا و روسیه میبنادد .همکااری ایاران و ساوریه و روسایه در
1. John Alterman

.......................................... 224

فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال نهم ،شماره  ،00بهار 92

مقابل کشورهای عربی با حمایت آمریکا آشکارا درهای همکاری دو کشور را بسته است و این باه میناای
شکل گیری جنگ سرد جدید بین دو ابر قدرت جهانی است (آفتاندیلیان .)7382 :این شاکلگیاری جناگ
سرد جدید بین دو ابر قدرت جهانی آن هم در مسئله سوریه باعث ایجاد تقابال عمیاقتاری باین ایاران و
عربستان میشود که در دو قطب این طیف قرار میشود.
با توجه به گفتههای باال در واقع مؤلفههای ژئوپلیتیک خاورمیانه را پنج عامل کلیدی تشکیل مایدهاد
که در اینجا سیی داریم از خالل این پنج عامل رابطه ایران و عربستان را در بحران ساوریه ماورد بررسای
قرار دهیم .این پنج عامل عبارتند از :تقابلهای گفتمانی که ناشی از تغییر ساختار ژئوپلیتیکی منطقه بید از
انقالب اسالمی ایران است ،موازنه تهدید که در نتیجه تالش کشورها برای دور کردن تهدیادها در مواقاع
شکلگری بحرانهای منطقهای است ،تالش برای کسب هژمونی که از منظر رابین یکای از مؤلفاههاای
موجود در منطقه خاورمیانه برای ایجاد تأثیرگذاری در منطقه در راستای دنبال کاردن اهاداف ژئاوپلیتیکی
است ،جنگ سرد جدید که به گفته آلترمن و آفتاندیلیان اکنون خاورمیانه را وارد گود کرده و بُید منطقاهای
گرفته است و در نهایت بحث محور مقاومت در برابر محور رقیب که نشان دهنده تالش ایران برای ایجاد
یک موقییت کلیدی در منطقه خاورمیانه است .اما پای از بررسای ایان عوامال ژئاوپلیتیکی ابتادا سایی
میکنیم موقییت استراتژیک سوریه برای دو کشور ایران و عربستان را شرح دهیم.
موقعیت ژئوپلیتیک سوریه برای ایران و عربستان سعودی
سوریه کشوری است که به لحاظ ژئوپلیتیکی برای ایران اهمیات بنیاادی دارد و از دیربااز حتای در زماان
انقالب اسالمی ایران در کنار ایران بوده است از این رو اتحاد ایران و سوریه هم باه لحااظ اساتراتژیکی و
هم به لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت بنیادی دارد .از آنجا که خاورمیانه همیشه محل تضااد مناافع ابرقادرتهاا
بوده است .لذا در اینجا موقییت راهبردی سوریه برای ایران حیاتی است .از طرف دیگر ساوریه باه هماراه
ایران محور مقاومت را تشکیل دادهاند و از این رو روابط ایران و با کشور سوریه سد نفوذ قدرتمندی بارای
دستاندازی ها عربستان سیودی در منطقه از یک طرف و آمریکا و اسارائیل از طارف دیگار باوده اسات.
بنابراین میتوان اهمیت راهبردی سوریه برای ایران در محورهای زیر برشمرد:
 .8قرار گرفتن سوریه در قسمت آسیای غربی و محل پیوند سه قاره آسیا ،اروپا و آفریقا.
 .7دارای نق راهبردی و ژئواستراتژیک در منطقه غرب آسیا.
 .0همسایگی این کشور با اسرائیل ،لبنان ،ترکیه و عراق که این کشورها ارکاان ژئوپلیتیاک منطقاه را
تشکیل میدهند و از اهمیت زیادی برای مناسبات منطقهای ایران برخوردارند.
 .6تنها کشور عربی است که دارای مناسابات مساتقل منطقاهای و باینالمللای اسات و از ایان حیاث
میتواند سد نفوذ محکمی در برابر امپریالیسم باشد.
 .1در بحث انرژی کشور سوریه موقییت ویژهای در انتقال نفت و گاز عراق و ایران به اروپا دارد.
 .4تأثیرگذاری کشور سوریه در میادالت سیاسی لبنان.
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 .2نق حمایتی کشور سوریه از حزباهلل لبنان در برابر تیرضات اسرائیل به جنوب لبنان.
 .1قرار گرفتن سوریه در همسایگی اسرائیل که میتواند موقییت راهبردی مناسبی را برای ایران ایجااد
کند (فرزندی.)8038 ،
اهمیت سوریه برای ایران صرفاً به این مورد تقلیل پیدا نمیکند بلکاه دالیال دیگاری وجاود دارد کاه
اهمیت بی از پی سوریه را برای ایران آشکار میسازد .این دالیل عبارتند از .8 :محور مقاومت در برابار
نفوذ غرب در خاورمیانه؛ آمریکا برای گذار به مرحله جهانیشدن ،نیازمند عبور از نظاا وستفالی است که از
سال  8461گفتمان حاکم بر نظاا بینالمللی بوده است و مهمترین قاعدهای که در نظاا وساتفالی نمایاان
است« ،اصل حاکمیت» است .براین اساس نمیتوان حاکمیت هیچ کشوری را نقض کرد .قاعدهای کاه تاا
پی از  88سپتامبر یکی از مهمترین اصول روابط و نظاا بینالملل محسوب میشد که تنهاا جناگهاا و
تجاوزها آن را نقض میکرد .اما حمله آمریکا و ناتو به افغانستان ( ،)7338عاراق ( ،)7330لیبای ( )7388و
در حال حاضر تالش برای حمله به سوریه ،حکایت از این دارد کاه واشانگتن باه دوران «فراحاکمیات» و
عبور از نظاا وستفالی فکر میکند .در این میان با توجه به تحوالت اخیر خاورمیانه ،کشور سوریه بیشاترین
اهمیت را برای غرب دارد .این کشور به تیبیری در چهارراه خطرناک ژئاوپلیتیکی قارار گرفتاه اسات و باا
اردن ،اسرائیل ،لبنان ،ترکیه و عراق هم مرز است و در تقااطع آبراه بازرگ و خاط لولاه منطقاه اسات و
همکاری های گسترده نظامی با کشور روسیه دارد و روسیه در بندر طرسوس سوریه و کنار دریای مدیترانه
پایگاه پیشرفته نظامی ایجاد نموده است که به منزلهی سنگر مهم خاورمیانهای آن کشور اسات (سایمبر و
قاسمیان .)846 :8030 ،به همین دلیل سوریه برای ایران به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت آمریکاا در
خاورمیانه نق بسیار کلیدی دارد .7 .حفظ حلقه ارتباطی با حزباهلل و خط تقابل با اسرائیل؛ اگر به لحااظ
تاریخی به رابطه بین سوریه و ایران نگاه کنیم میبینیم که حافظ اساد هماواره موجودیات اسارائیل را رد
میکرد و به هیچ وجه حاضر نبود با آن مذاکره کند و همین دیدگاه مشترک باعث حفظ ارتباط بسیار خوب
و البته استراتژیک دو کشور شده است .از آنجا که روابط سوریه با حزباهلل نیز به دلیل تقابال باا اسارائیل
خوب بوده است در نتیجه این امر موجب پیوند بیشتر دو کشور شده است (هماان .0 .)812 :نقطاه اتصاال
ناسیونالیسم عربی و هویات  -ایرانای اساالمی؛ جمهاوری اساالمی ایاران بیاد از اینکاه دولات ساوریه
سیاستهای ناسیونالیستی عربی خود را کنار گذاشت فرصت خوبی پیدا کرد تا بتواند با اتخاذ یاک راهبارد
مناسب نفوذ خود را در کشور سوریه برقرار کند تا نقطه اتصالی بین ناسیونالیسم عربی رقیقشده در سوریه
و هویت اسالمی -ایرانی ایجاد کند .6 .استراتژی دفاب -تهاجم ایدئولوژیک؛ ایان اساتراتژی بادین مینای
است که می خواهد وضییت پایدار ایران در مداخله سوریه را در میرض نمای بگذارد و این نکته را متوجه
نظاا بینالمللی میکند که ایران حضوری دائمی در سوریه دارد .در واقع سوریه بارای جمهاوری اساالمی
ایران هم یک نقطه دفاعی در برابر تهاجم غرب و سایر کشورهای همپیمان غربی است و هم اینکه آنجاا
نقطه تهاجم جمهوری اسالمی ایران برای بسط قدرت خود در خاورمیانه برای حفظ استراتژی امنیت ملای
جمهوری اسالمی ایران است.
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سوریه برای عربستان سیودی نیز از اهمیت ژئوپلیتیکی مهمی برخوردار است .مهمترین ماوارد عبارتناد
از .8 :الگوی نفوذ مینوی ایران؛ عربستان همیشه به دنبال راههایی بوده است تا بتواند از هژمونی ایران در
منطقه بکاهد لذا سوریه همیشه برای عربستان در این راستا حیاتی بوده است .به محض ایجااد بحاران در
سوریه عربستان با قدرت وارد شود تاا بتواناد از ایان فرصات تااریخی اساتفاده کناد .7 .نفاوذ ساوریه در
حوزه های حیاتی عربستان؛ نق سوریه در میادالت سیاسی لبنان و حمایت از مقاومت اهمیات ساوریه را
بهعنوان یک رقیب برای عربستان زیاد کرده است .تبدیل شادن ساوریه باهعناوان تنهاا حاامی مقاومات
فلسطین بید از عقب کشیدن مصر و اردن بر اهمیت این کشور افزوده اسات و عربساتان آن را ماانیی در
برابر قدرتافزایی خود در منطقه میبیند .0 .رودرویی مقاومت با محافظهکااری عربای؛ ساوریه در منطقاه
یکی از محورهای مقاومت است و متحد استراتژیک ایران محسوب میشود و از طرف دیگر اینکه کشوری
عربی است .لذا تالش برای فشار بر سوریه برای عقب کشااندن ایاران در منطقاه از سیاساتهاای مهام
عربستان سیودی در منطقه است که در راستای افزای قدرت محافظهکاری عربی در برابر محور مقاومت
گاا بر میدارد .6 .تقویت گفتمان سلفی؛ یکی از ابزارهاای مهام سیاسات خاارجی عربساتان سایودی در
منطقه سلفی گری و حمایت از این گروهها در کشورهای رقیب است تا قدرت خود را بسط دهد .سوریه نیز
دارای اپوزیسیونی از جنب اخوان المسلمین است که در برابر دولت سوریه ایستادهاند و یکی از مهمتارین
بازوهای عربستان برای تأثیرگذاری بر دولت سوریه است.
با این تفاسیر باید گفت که ک شور سوریه هم بارای جمهاوری اساالمی ایاران و هام بارای عربساتان
سیودی از جایگاه ژئوپلیتیکی بسیار مهمی برخوردار است و طبییتاً با ایجاد بحاران در ایان کشاور هار دو
کشور تالش میکنند سیاستهای خود را در آنجا به پی ببرند تا بتوانند اختالل ایجاد شده را بازیاابی یاا
ترمیم کنند.
تقابل ژئوپلیتیک ایران و عربستان سعودی در بحران سوریه
بحران سوریه چال جدیدی را برای دو کشور ایران و عربستان سیودی ایجاد کرد بهگونهای کاه ایان دو
کشور میبایست خود را برای فرصت ها و تهدیدهایی که این بحران و جنگ داخلی فرسایشای در ساوریه
برای آنها بهوجود میآورد آماده کنند .این امر زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که ایان بحاران خصالتی
بینالمللی پیدا میکند و منجر به جنگهای نیابتی میشاود .باه هماین دلیال ایان بحاران و تهدیادات و
فرصتهای ژئوپلیتیکی که برای طرفین ایجاد میکند ،عاملی بسیار اساسی برای باازتیریف رابطاهی باین
ایران و عربستان سیودی در منطقه است و همانگونه که شاهد بودیم تن زیادی بین دو کشاور در چناد
سال اخیر ایجاد شد که عمدتاً ناشی از نوب نگاه و رویکرد دو طرف به بحران سوریه بود .فرضایهی اصالی
این فصل این است که عوامل ژئوپلیتیکی اصلیترین عوامل در شکلگیری بحران بین ایاران و عربساتان
سیودی در مسئلهی سوریه می باشند .در همین راستا قصد داریم بید از اینکه اهمیات اساتراتژیک ساوریه
برای ایران و نیز عربستان شرح داده شد به تقابلهای ژئوپلیتیک این دو کشور در بحران سوریه بپردازیم.
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تقابل دو گفتمان
پیروزی انقالب اسالمی ایران موجب ترس کشورهای عربی شد بهطوریکه بید از آن کشاورهای حاشایه
خلیج فارس که هیچ پیشینه ای از ناسیونالیسم نداشتند سیی کردند تا با احیای آن شکاف دیگاری را علیاه
ایران فیال کنند .در واقع این تقابل گفتمانی زمان آغاز شد و تبدیل به یکی از تضادهای اصلی ژئوپلیتیکی
دو کشور شد که ایران بید از پیروزی انقالب اسالمی راهبرد دو ستونی کیسینجر را باه کنااری نهااد و در
یک رویارویی ضد امپریالیستی رویکرد زئوپلیتیکی جدید خاود را کاه ناشای از ایجااد گفتماانی جدیاد در
ساختار کشور بود ،آشکار کرد .اما این گفتمان شامل چه مؤلفههایی است؟ قسمت بیادی ایان مقالاه ایان
پرس را توضی میدهد.
نبرد مذهبي ایران و عربستان در سوریه

گریگوری گاوس میتقد است که سوریه ،متحد ایران پویایی های میمول خاورمیانه را بار هام زده اسات و
عربستان سیودی و سایر کشورهای ثروتمند نفتی پول و سالح را برای شورشیان سُنی فراهم کردناد و در
عوض ایران نیز ناچار از مداخله در بحران سوریه شد و در این راستا و برای مقابله بلوک سنی که به دنبال
قبضه کردن قدرت در سوریه بودند ،از یک طرف مشاوران نظامی را برای هدایت ارت سوریه فرستاد و از
طرف دیگر از حزباهلل نیز حمایت کرد و آن را وارد سوریه ساخت .این نبرد مذهبی از منظر گاوس باعاث
تشدید جنگ در سوریه شد و وضییت را برای سوریه به مراتب وخیمتر ساخت بر همین مبنا یک دو قطبی
تمااعیار در سوریه شکل گرفت که به نبردی خانمانسوز و فرسایشی برای دو طرف تبدیل شاد (گااوس:
 .)1به واقع گاوس در اینجا منازعه را صرفاً از منظر مداخله کشاورها نظااره مایکناد و در ایان راساتا باه
وضییت تدافیی ایران در برابر تالش رژیمهای عربی برای ایجاد رژیم چینج در سوریه توجهی نمیکند .اما
گاوس به مسئله دو قطبی متضاد که درگیر در سوریه است به روشنی اشاره میکند و در واقع میگوید کاه
تقابل موجود ایران و عربستان در سوریه یک تقابل ماذهبی نیاز هسات کاه ناشای از وجاود دو گفتماان
متفاوت است.
نبرد مذهبی ایران و عربستان در متن و بافت گستردهتری قابل تجزیه و تحلیل است که ولیرضا نصار
به آن اشاره دارد و آن اینکه نبرد شییه -سنی روز به روز خود را آشکارتر و آشکارتر میکند (ناصر.)7384 :
این دو قطبی مذهبی زمانی اهمیت پیدا میکند که آن را در راستای قدرت نظاره کنایم .در حالات عاادی
شیییان و سنی ها چه در عراق و در چه در جاهای دیگر هیچ مشکلی با هم ندارند و در بسیاری از کشورها
در کنار یکدیگر زندگی میکنند اما مسئله زمانی حاد میشود که بحث قدرت سیاسی در میان باشد .عاراق
نمونه آشکاری است از این نبرد شییه -سنی .آنها زمانیکه در برابر قدرت قرار میگیرناد در تقاابلی تمااا
عیار در روبهروی یکدیگر قرار می گیرند و نبرد بر سر قدرت است کاه ایان نبارد ماذهبی را سااختاربندی
میکند.
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در حوزه سوریه نیز وضع به همین منوال است اگر چاه مؤلفاههاای ژئاوپلتیکی آشاکارا عامال اصالی
شکلگیری تقابل بین ایران و عربستان سیودی هستند اما چیزی که این نبرد را تشادید مایکناد شاکاف
مبتنی بر هویت است (فیشر .)7384 :شکافی که برسازنده یاک دو قطبای تااا و تمااا اسات و در بافات
گستردهتر هویت ،مسئله مذهبی خودنمایی میکند.
ولیرضا نصر عنوان میکند که ریشه ستیز بین ایران و عربستان شبیه ساتیز باین فرانساه و آلماان در
قرن نوزدهم و قرن بیستم است اما ویژگی برجسته این ستیز بین ایران و عربستان بُید ماذهبی آن اسات.
عربستان خود را بهعنوان قهرمان جهان سنی میداند و ایران خود را قهرمان جهاان شاییی .نصار عناوان
می کند که تصمیم ایاالت متحده در زمان ریاست جمهوری اوباما برای کاه نق خود در ایجااد تیاادل
در خاورمیانه ،باعث ایجاد نوعی جنگ سرد بین تهران و ریاض شد و نبرد آنها با یکدیگر ،نبردی بر سر پر
کردن خأل ایاالت متحده است .او همچنین عنوان میکند که جنگ گرا بین دو کشور «ممکن» است اماا
«محتمل» نیست (پیشین) .در واقع کاه نق آمریکا در خاورمیانه باعاث ایجااد موازناه قادرت شاد و
همین موازنه است که در واقع خود را در قالب جنگ سرد نشان میدهد .برآمدن شییه بید از قدرتگیاری
انقالب اسالمی ایران در واقع قدرت نوظهوری در منطقه خاورمیانه بود که نه تنها باعاث باههام خاوردن
ساختار ژئوپلیتیکی قبل از انقالب در راستای راهبرد دو ستونی کیسینجر شد بلکه ساختار جدید ژئوپلیتیکی
در تقابل با ایاالت متحده آمریکا و متحدان منطقهای آن صورتبندی شد .از این رو این رخاداد منجار باه
جنگ سرد و عدا توانایی عربستان سیودی در بازسازی منطقه بر اساس اهداف و نیات خودش شد.
هویت ایراني -عربي

نیل پاتریک بر این عقیده است که دولتهای نسبتاً جدید حاشیه خلیج فارس ،از تاری ناسیونالیسم باه آن
شکلی که در سایر کشورهای خاورمیانه وجود دارد ،بهره نمایبرناد ،همچناین هایچ وقات ایان کشاورها
مبارزات ناسیونالیستی را تجربه نکردهاند ،برعکس این کشورها تمایل داشتهاند که از هویتهای قبیلهای و
مذهبی خود برای تقویت مشروعیت داخلی خود بهره ببرند .با این حاال ایان هویاتهاا ،انساجاا ملای را
تضییف میکنند .اما از زمان برجستهشدن قدرت ایران در منطقه و همچنین شکل گرفتن حساسایتهاای
سکتاریستی در کشورهای حوزهی خلیج فارس ،هویت ملی بهصورت فزاینادهای باهعناوان ابازاری بارای
دولتسازی بهکار گرفته شده است .با این حال گااهایی که در جهت ارتقای هویات ملای برداشاته شاده
است ضرورتاً جوامع منسجم ملی را صورتبندی نمیکند (پاتریک.)6 : 7333 ،
در سیاست کشورهای حاشیهی خلیج فارس ،شیییان همیشه در راستای تقابل با دولت کشور عربساتان
که منجر به ایجاد تبییض های فراوانی در محل زندگی این شیییان شده است به دنبال کسب حمایتهایی
از جانب ایران بودهاند .به همین دلیل دولتهای حاشیهی خلیج فارس همیشه در تالش بودهاند تا بتوانناد
وفاداری آنها را به هر شکل ممکنی جلب کنند تا مانع از کسب حمایت توسط شیییان این کشور شوند .بید
از انقالب اسالمی ایران در سال  ،8012ایران همیشه نق بسیار مهمی در حمایات از رهباران ماذهبی و
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سیاسی این کشورها داشته است و تالش کرده است تا بتواند با حمایات از شایییان ایان کشاورها صادور
فرهنگی انقالب در قالب الهاابخشی به نیروهای رهاییبخ را در دستور کار خود قرار دهد ،سیاستی کاه
بخ جداییناپذیری از بنیادهای جمهوری اسالمی ایران را تشکیل میدهد .بر همین اساس پاتریاک بار
این عقیده است که استفاده از اهرا ملیگرایی یکی از مسائلی است که دولتهای حاشیهی خلایج تاالش
کرده اند که از طریق آن بتوانند با حفظ یکپارچگی ملی ،انسجاا درونی خود را حفظ کنند تا بتوانند باا اتکاا
بر عربیت این شیییان ،قدرت بازدارندگی خود را در مقابل ایران افزای دهند .بنابراین باید گفت کاه باین
دو کشور همیشه یک تقابل گفتمانی و ستیز آشتیناپذیر در جریان بوده است و همین امر ریشه بسیاری از
مشکالت موجود در روابط این دو کشور را توضی میدهد.
موازنهی تهدید

استیفن والت 8بهعنوان یکی از تئوریسینهای رئالیسم تدافیی ،بر اهمیت موازنهی تهدید به جای موازناهی
قدرت تأکید دارد .تهدید عبارت است از ترکیبی از قدرت تهاجمی دولت ،توانمندیهاای نظاامی ،نزدیکای
جغرافیایی و نیات تجاوزکارانهی احتمالی آن .پس صرف قدرت مهم نیست .مسئلهی والت ایان اسات کاه
آنچه در روابط میان دولتها حائز اهمیت است برداشت آنها از یکدیگر بهعنوان تهدید اسات و ناه صارف
میزان قدرت هر یک از آنها .دولت ها در برابر آن دسته از دولتهایی دست به موازنه میزنند که تهدیادی
فوری نسبت به موجودیت یا منافع آنها باشد .امنیت در شرایطی افزای خواهد یافت که ایجاد موازناه باه
هنجار بدل شده باشد و کمک و نفوذ بیگانه علل نسبتاً ضییفی در شکلگیری ائاتالفهاا باشاد (متقای و
سییدی.)3 :8036 ،
مسئلهی موازنهی تهدید ،ریشه در این امر دارد که هار دو کشاور در بحاران ساوریه قصاد دارناد کاه
تهدیدات را از خود دور کنند ،به این مینی که با ورود در بحران سوریه تالش میکنند تهدید را به فراسوی
مرزهای خود منتقل کنند .کیهان برزگر در مقالهی خود «سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تادافیی و
تهاجمی» به رابطهی بین امنیت و رئالیسم تدافیی اشاره میکند .او عنوان میکند که تاالش ایاران بارای
افزای نق منطقهای ،بیشتر با هدف افزای «امنیت نسبی» صورت میگیرد .ریشههای افازای نقا
ایران از منظر برزگر ،در درجهی اول به ویژگیهای طبییی ساخت قدرت ،سیاست ،موقییات ژئوپلیتیاک و
جغرافیای فرهنگی ایران باز می گردد که در شرایط رخ دادن تغییارات ژئوپلیتیاک ناشای از بحاران عاراق
امکان بروز یافتهاند .همچنین ،اهداف و راهبردهای سیاست خارجی ایاران بیشاتر تادافیی و عمالگرایاناه
است و قبل از هر چیز سیی دارد چال های امنیتی ناشی از بروز تحوالت سیاسی -امنیتی در منطقاه را از
بین ببرد .این تحوالت عبارتند از :حضور نیروهای نظامی آمریکا در مرزهای فوری ایران و روند تغییر نظم
منطقه به شکل نظم سیاسی -امنیتی حاصال از باروز تغییارات جدیاد ژئوپلیتیاک (برزگار.)881 :8011 ،
جمهوری اسالمی ایران از این راهها سیی دارد با چال های امنیتی گفته شده مقابله کند :نخست با اتصال
1. Stephen Walt
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امنیت خود به مسائل سیاسی منطقه ،تهدیدهای امنیتی آمریکا را از بین ببرد؛ دوا ،با ایفای نقشی فیال در
منطقه ،به خصوص در مرزهای فوری ،از چال های امنیتی ناشی از تغییرات ژئوپلیتیک و تحول در ساخت
قد رت و سیاست در منطقه ،در فضای سیاسی پس از بحاران عاراق پیشاگیری کناد .باه واقاع نظریاهی
«رئالیسم تدافیی »8اساساً هدایت سیاست خارجی کشورها را پاسخی به تهدیدهای خاارجی مایداناد .باه
همین منظور از منظر برزگر ،جمهوری اسالمی ایران با سیاست «تدافیی فیال» و از راه «حضور ماؤثر» در
منطقه سیی دارد «امنیت نسبی» خود را در شرایط خاص افزای ناامنی در فضای سیاسی -امنیتی بیاد از
بحران عراق باال ببرد (همان .)884 ،نه تنها سیاست تدافیی فیال از راه حضور ماؤثر تاالش ایاران بارای
ایجاد امنیت نسبی را نشان میدهد بلکه همیشه در تالش برای صورتبندی یک محیط امنیتی بوده است
تا بتواند خاورمیانه را از تیرض قدرتهای مداخلهگر در امان نگه دارد .لذا تالشهاای ایاران بارای ایجااد
همگرایی با کشورهای حاشیه خلیج فارس در راستای همین شکلگیری «محیط امنیتی» بوده اسات تاا از
این راه بتواند بهتر بر تهدیدهای ایجاد شده از جانب قدرتهای فراملی بکاهد.
تحوالت جدید سیاسی بید از بحران سوریه و در پی آن ،تغییرات جدید ژئوپلیتیک در منطقه ،از جهااتی
برای ایران یک «میمای امنیتی جدید» را بهوجود آورده است :اول حضور مستقیم نیروهاای آمریکاایی در
مرزهای ژئوپلیتیک ایران در راستای تهدید حفاظ امنیتی ایران و دوا تهدیدهای ناشای از تغییارات جدیاد
ژئوپلیتیک در منطقه که به دنبال روند انتقال منطقه به نظم جدید سیاسی امنیتی ایجاد شدهاند.
از زمان آغاز بحران سوریه ،تهران بر روی دو تهدید تمرکز کرده است ،تهدید نظامی از جانب اسارائیل
و آمریکا و تهدید از سوی رقبای محلی که تالش میکنند نق منطقهای ایران را تضاییف کنناد .تهدیاد
مستقیم ،از طرف آمریکا و متحدان متوجه ایران است چرا که با تغییر رژیم سوریه نق منطقهای ایاران
ضربه بزرگی خواهد خورد و عالوه بر این ،ایران با یک تهدید امنیتی تماا عیار مواجه خواهد شد .اگر ایان
امر که رقبای منطقهای ایران از جمله عربستان ،قطر و ترکیه تالش میکنند با اساتفاده از بحاران ساوریه
جایگاه و نفوذ منطقهای ایران را به چال بکشند ،در نظر بگیریم آن وقت میتوان به عمق ایان تهدیادها
پی برد (متقی و سییدی .)83 ،بنابراین میتوان گفت کاه یکای از اقادامات ژئوپلیتیاک ایاران در بحاران
سوریه ،دور کردن تهدید قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای و همچنین ایجاد یک محایط امنیتای نسابی
برای خود است.
با شروب خیزش های مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا ،متحدین و همپیمانان عربستان سایودی کاه
دارای ویژگیهای مشترک بسیاری بودند ،یکی پس از دیگری سارنگون شاده و یاا دچاار بحاران شادند.
سایهی سنگین این اتفاقات بر عربستان نیز افتاده است؛ اما دستگاههای امنیتای توانساتهاناد آن را کنتارل
کنند .به همین دلیل مقامات عربستان به خوبی بر این امر واقف هستند که کنترل داخلی کارساز نیسات و
نمیتوان ایستاد و نظاره کرد که چگونه همپیمانان سقوط میکنند و دامنهی آن نیز به کشور خود سارایت
1. Defensive Realism
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می کند .به همین دلیل بید از سقوط مبارک در مصر مقامات عربستان سیودی به خود آمده و سیاست خود
را بازتیریف نمودند .سؤال اساسی در مورد عربستان این است« :عربستان سیودی از مخالفات باا حکومات
سوریه چه چیز را دنبال میکند و چه نقشهای برای اسد کشیده است؟» .با توجه به پای زمیناهای کاه در
مورد سقوط متحدان آمریکا در خاورمیانه گفته شد یکی از دالیل حضور همهجانباه عربساتان سایودی در
سوریه دور کردن تهدیدها به خارج از مرزهای خود است و این امر با ایجاد یک محیط امنیتی جدید انجاا
میشود .از این رو ،عربستان سیودی با فراهم آوردن کمکهای گستردهی مالی و سالح به شابهنظامیاان
مخالف اسد ،در کنار نیروهایی قرار گرفت که به دنبال تغییر سااختار سیاسای در ساوریه بودناد (نیااکویی،
.)881 :8038
در اکتبر « 7382هافینگتون پست» در مقالهای به قلم «دانیل واگنر» و «جورجیو کافیرو» باه بررسای
نق عربستان سیودی در سوریه پرداخت و در آنجا به نق ضد انقالبی عربستان در مقابله با خیزشهای
بحرین ،مصر و تونس اشاره میکند .این دو نویسنده همچنین مینویسند که عربستان کمکهای ماالی و
نظامی گستردهای را برای کمک به شبهنظامیان بشار اسد فرستاد تا بتواند رژیم چینج در سوریه را به پی
برد .همچنین نق عربستان در سوریه از طریق اهداف داخلی و منطقهای هدایت میشود و یکای از ایان
اهداف تخریب رابطه ایران و سوریه است تا بتواند محور مقاومت را تجزیه کند (واگنر و کافینو  .)7382 :از
این رو بسیار برای ایران ضروری است که در راستای دور کردن تهدیدها در بحران ساوریه حضاور فیاال
داشته باشد .عربستان برای اثرگذاری بر تمامیت ارضی ایران بارها حتی نیروهایی را تحریک کارده کاه در
مرزهای ایران دست به عملیات بزند و نوشته واگنر و کافیرو به راساتی بار ایان مداخلاه عربساتان صاحه
میگذارد.
یکی دیگر از تالشهای آمریکا و بسیاری از کشورهای منطقهای تشکیل یاک گاروه مخاوف باه نااا
«داع » است که بدون فهم رابطه ایران و عربستان سیودی اساساً شاکلگیاری ایان گاروه قابال فهام
نیست« .کاریگای چنگو» در وبسایت «گلوبال ریسرچ» در مقالهای عنوان کرد که گروه داعا باه مانناد
گروه القاعده در آمریکا شکل گرفت و بهعنوان ابزاری برای ایجاد شکاف در کشورهای نفتخیاز عربای و
نیز تأثیر ایران بر منطقه ایجاد شد .چنگو میتقد است کسانی از این صحبت شگفت زده مایشاوند کاه در
طول تاری آمریکا همیشه از گروههای تروریستی برای رسیدن به اهداف خود حمایت کردهاند ،افرادی کاه
فقط اخبار را نگاه میکنند و به تاریج توجهی ندارند (چنگو .)7382 :وبسایت «گلوبال ریسرچ» پژوه ها
و اخبار زیادی را در مورد جنایت های آمریکا در تمامی مناطق جهان از جمله منطقه خاورمیانه منتشر کرده
است .با این حال این امر نشان می دهد که ایران همیشه باید در منطقه با مسائلی از این تهدیادها روباهرو
شود و ریشه این امر نیز در فروپاشی ساختار ژئوپلیتیکی قدیمی خاورمیانه و شکلگیری یک بافت جدیدی
در منطقه بید از پیروزی انقالب اسالمی ایران است .در همین راستا دور کردن تهدیادها همیشاه یکای از
اهداف ایران در منطقه بوده و باید باشد و همین امر یکی از بنیادهای ژئوپلیتیکی ایران در منطقه در تقابل
با عربستان است .چرا عمده این تهدیدها در منطقه از جانب عربستان ناشی میشود.
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صفآرایي در تقابل ژئوپلیتیک دو جبههی غرب و جبههی شرق (جنگ سرد جدید)

با آغاز بحران سوریه ( )7388مواضع بینالمللی و منطقهای در قباال ایان بحاران در دو جبهاه مخاالف و
موافق حکومت بشار اسد صفآرایی شدند .از یک سو ،کشاورهای اروپاایی و آمریکاا باهعناوان مخالفاان
حکومت اسد و در سوی دیگر ،کشورهای چین ،روسیه و ایران بهعنوان حامیان حکومات مرکازی ساوریه.
دامنهی شکافها میان این طیف حامیان و مخالفان بهگونهای بوده اسات کاه مایتاوان از بازگشات باه
نمادهای جنگ سرد و تقسیم جهان در دو جناح شرق و غرب سخن به میان آورد .البته نباید این نکته را از
نظر دور داشت که ماهیت جنگ سرد جدید بر مبنای نظاا چندقطبی در عرصه باینالمللای مایباشاد .باه
عبارت دیگر هر چند بحران سوریه نشانگر تقابل مجدد بلوک قدرت غرب و شرق میباشد ،اماا در ساط
بینالملل -بر خالف دوران جنگ سرد بین جهان کمونیسم و سرمایهداری  8361تا  -8338نظاا دوقطبی
حاکمیت ندارد؛ بلکه میتوان از حاکمیت نظامی چند قطبی سخن به میان آورد.
ارائهی مبنایی نظری بهعنوان چارچوب فهم و تببین منازعات منطقهای و باینالمللای هماواره یکای از
دغدغههای اساسی نظریهپردازان روابط بین الملل بوده است .یکی از نظریاتی که در دهههای پایانی جنگ
سرد برای تحلیل روابط دو ابر قدرت آمریکا و شوروی مطارح شاد نظریاهی نئورئالیسام تادافیی 8اسات.
تئوریپردازان عمده نظریهی نئورئالیسم تدافیی از جمله کنث والتز 7و والت با تأکید ویژه بر مسأله امنیات
و ماهیات دفااعی عملکارد کشااورها در ساط باینالمللای زمینااه را بارای فهام بسایاری از منازعااات و
کشمک های منطقهای و جهانی مهیا نمودهاند .از این رو این نظریه برای تبیین ماهیات تقابال روسایه و
آمریکا و شکلگیری صفبندی غرب و شرق اهمیت ویژه و اساسی دارد و میتواند در توضی این موضوب
مفید باشد .در نظریهی نئورئالیسم که دو شاخه تدافیی و تهاجمی دارد ،گسترش منطقه نفوذ بهعنوان شیوه
و تالشی برای افزای و تولید قدرت مورد توجه است.
رکسانا فرمانفرماییان 0محقق ارشد در مؤسسهی سیاست جهانی میتقد است که خیزشهای مردمای در
کشورهای عربی مسألهای جدید را در برابر سیاست خارجی واشنگتن و مسکو مطرح نمود .او میتقاد اسات
دو عامل نفت و تروریسم در خاورمیانه این پتانسیل را دارند که کشورهای آمریکا ،چین ،روسیه و اتحادیاه
اروپا را حتی وارد جنگ جهانی جدیدی نماید .در این میان ،فرمانفرمائیان بحاران ساوریه را محاور اصالی
منازعات می داند .سوریه از آن جهت که نقشی کلیدی را در محور هالل شییی ایران ،ساوریه و حازب اهلل
دارد و همچنین ،پایگاهی مهم برای نفوذ اقتصادی و نظامی روسیه و چین در تقابال باا نفاوذ کشاورهای
غربی میباشد به آورد گاهی برای تقابل جدی کشورهای غربی -که بهشادت دغدغاه امنیات اسارائیل را
دارند  -با کشورهای ایران ،روسیه و چین تبدیل شده است (فرمانفرماییان .)7387 :

1. Defensive Neorealism
2. Kenneth Waltz
3. Roxana Farmanfarmaian
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در همین حال ،میتوان از جنگ سرد دیگری در سط منطقهای سخن به میان آورد که جنگ سرد در
سط بینالمللی آن را تشدید میکند .این جنگ سرد نه تنها در سخن خود فرمانادهان نظاامی عربساتان
سیودی بلکه حتی در سط بینالملل نیز دربارهی آن تحلیل میشود .بهعنوان مثال «الای گرانمایاه »8در
مقالهای به تاری  72جوالی  7384در نیویورک تایمز صحبت از آغاز جنگ سرد باین ایاران و عربساتان
سیودی کرد .او در این تحلیل از چندین مؤلفه از جمله حمایت ایران از شیییان عربستان سیودی و حضاور
در سوریه و یمن و نیز حمایت عربستان از جدایی طلبان عرب و کُرد علیه دولت ایران را بهعنوان عاواملی
در نظر میگیرد که می تواند منجر به جنگ سرد بین ایران و عربستان سایودی گاردد (گرانمایاه.)7384 :
مسئله اساسی که گرانمایه به آن اشاره نمیکند تقابل گفتمانی دو کشور است که بسیار ریشهایتر از صرفاً
بحرانهای چندساله اخیر است که در منطقه خاورمیانه شکل گرفتاهاناد .اگار چاه ایان بحارانهاا منجار
فیالگرایی ایران شده است اما مسئله بنیادی به پیروزی انقالب اسالمی ایران بر میگاردد کاه منجار باه
ایجاد ساختار ژئوپلیتیکی جدید در منطقه شده است.
همچنین «وال استریت ژورنال» در سال  8033نزاب بین ایران و عربستان را باهعناوان «جناگ سارد
جدید »7تشبیه کرده است .این روزنامه با گزارشی تحت عنوان «جنگ سرد جدید» مینویسد که منطقهی
خاورمیانه هم اکنون بین دو جبهه تقسیمبندی شده که ایران و عربستان سیودی در دو ساوی ایان جبهاه
قرار گرفتهاند .به نوشتهی این روزنامه در یک سوی این جبهه کشورها و دولتهایی هستند که با رهباری
عربستان سیودی به غرب و ایاالت متحده نزدیک بوده و خواهاان کناار آمادن باا اسارائیل هساتند ،و از
کشورهای عربی حاشیهی خلیج فارس ،مصر ،مراک و جنب فت بهعنوان متحادان عربساتان سایودی
ناا میبرد (دیپلماسی ایرانی.)8033 ،
1
سوزان کولب ،0سمیحا شافی 6و برنهارد زند در مقالهای در «اشپیگل آنالین» در می  ،7384تن بین
عربستان سیودی و ایران را بهعنوان «جنگ سرد اسالا »4نااگذاری کردند .نبرد بارای کساب هژماونی و
برتری قدرت در منطقه از منظر این نویسندگان منجر به جنگهای نیابتی در یمن ،ساوریه و عاراق شاده
است و حتی در حوزه ی داخلی نیز ایان دو کشاور باا مشاکالت مشاابهی مواجاه هساتند .از منظار آنهاا
کشورهای خاورمیانه به لحاظ داخلی در حال تغییر هستند و دو کشور ایران و عربستان سیودی هار کاداا
در این ستیزها یک طرف از گروهها را نمایندگی میکنند .باه هماین دلیال آنهاا از عباارت «جناگ سارد
اسالا» استفاده میکنند (کولب ،شافی و زند :7384 ،اشپیگل)« .جنگ سرد اسالا» عبارت جدیدی اسات
که این نویسندگان در تحلیلشان بهکار بردهاند .میتوان تحلیل آنها را در راستای تحلیل ولیرضاا نصار از
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برآمدن شیییان و قدرتگیری آنها ارزیابی کرد و این همان چیزی است که عربساتان تاوان تحمال آن را
ندارد .در واقع برآمدن شیییان منجر به برهم زدن نظمی است که در گذشته عربستان آن را دنبال میکارد
و با ظهور شیییان این نظم مورد نظر عربستان دچار فروپاشی میشود.
گریگوری گاوس ،8در پژوهشی کاه در جاوالی  7386در «مؤسساهی بروکینگاز» انجااا داده اسات،
ریشهی جنگ سرد امروز خاورمیانه را بر مبنای وضییت داخلی کشورها ارزیابی میکند و عنوان میکند که
جنگ سرد مبنایی داخلی دارد .گاوس عنوان می کند که جنگ سرد جدید خاورمیانه را ناه بایاد باهعناوان
پدیدهای از باال به پایین در نظر گرفت که توسط دو دولت و رقابتهای فرقهای انجاا میشود ،بلکاه بایاد
آن را پدیدهای از پایین به باال ارزیابی کرد.
زمانیکه سوریه در خالل خیزشهاای عربای در ساال  7388باه جناگ داخلای درچاار شاد ،ویژگای
سکتاریستی جنگ سرد جدید خاورمیانه تشدید شد .اعتراضاتی که بحران سوریه را بهوجود آوردند از منظار
گاوس کامالً صل آمیز و بسیار گسترده بودند و به دنبال رفرا سیاسی بودند .واکن بسیار شدید بشار اساد
به این اعتراضات و تظاهرکنندگان کشور را به سمت یک جنگ داخلی سوق داد .در همان حالکاه جناگ
داخلی تشدید شد و اقتدار دولت سوریه در بخ های گوناگونی از کشور فروپاشید ،رژیم بیشتر و بیشتر بار
اقلیت علوی ،یینی بنیاد و اساس قدرت خود و نیز سایر اقلیتهای مذهبی که از تغییر ترس داشتند ،متکی
شد .در همان حال ،اپوزیسون بیشتر و بیشتر مشخصهی فرقهگرایانه و سنی پیدا کرد و گروههای اساالمی
سنی مسل نق بیشتر و بیشتری در نبرد داخلی ایفا کردند (گاوس .)87 :7384 ،در اینجاست که از منظر
گاوس شکلگیری جنگ سرد بیشتر از اینکه ماهیتی بیرونی داشته باشاد از داخال خاود کشاورها نشاأت
میگیرد و همین امر ریشه تقابل ایران و عربستان را توضی میدهد.
محور مقاومت و امتداد ژئوپلیتیک ایران از تهران تا مدیترانه
باوزان»7

یکی از مهمترین پیامدهای بحران سوریه تضییف محور مقاومت خواهد بود .به عقیدهی «بااری
اتخاذ موضیی محکم و اصولی از سوی برخی کشاورهای خاورمیاناه در حمایات از فلساطینیهاا در برابار
اسرائیل ،جزء جداییناپذیر از مشروعیت حکومتها در مقابل ملتهایشان به حساب آماده اسات .بناابراین
بدون پیوستگی های مشترک فرهنگی ،ایدئولوژیکی ،صرفاً دغدغههاای امنیتای مشاابه در ایان مجموعاه
کشورهای منطقه ،نمیتواند الگویی جدا از وابستگی متقابل امنیتی را شاکل دهاد .باا توجاه باه اینکاه در
مجموعه امنیتی منطقهای ،قاعده ی بازی تابع اصل حاصل جمع صفر است ،یینی سود محور مقاومات باه
زیان محور سازش است و بالیکس ،چرا که ایران و ساوریه هماواره راهباردی جاامع را در ابیااد مختلاف
اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و فرهنگی با یکدیگر و در چهارچوب محور مقاومت دنبال نماودهاناد .مهمتارین
مسئله ای که دو طرف همواره به آن توجه داشتهاند موضوب وابستگی متقابل امنیتی بوده اسات (مارادی و
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شهراانیا .)802 :8036 ،رویدادهای ایران و سوریه در این مقطع از زمان متأثر از رویدادهای منطقهای و به
خصوص حفظ محور مقاومت و نگرانی نسبت به خطر افتادن منافع آنان در دیگار کشاورهای هامپیماان
منطقهای همچون لبنان بوده است (چالوو .)7382 :استیفن والت بر این عقیده است که پایه و بنیاد تشکیل
ائتالفها در سط بینالمللی ،موازنهی تهدید است نه موازنهی قدرت (مرادی و شهراانیا.)803 :8036 ،
همسایگی سوریه با فلسطین اشغالی ،لبنان ،ترکیاه و عاراق ،باه وضاوح اهمیات ژئاوپلیتیکی و نقا
راهبردی این کشور را در مناسبات منطقهای و بینالمللی نمایاان مایساازد و از طارف دیگار قابلیات دور
کردن تهدید را برای ایران در خود بهصورت بالقوه داراست .سیاستهای منطقهای سوریه همواره بر اتحااد
منطقهای و بهویژه همسو نمودن مواضع جهان عرب در ابیاد سیاسی ،نظامی و اقتصادی بوده است .سوریه
بهطور سنتی از گروههای رادیکال فلسطینی مانند حماس حمایت میکند و گفتگو با اسارائیل را رد نماوده
است ،در حالیکه عربستان از دیگر گروه رفقیب یینی «الفت » باه رهباری محماود عبااس کاه خواهاان
مذاکرات صل است حمایت میکند .لذا سقوط سوریه میتواند عاالوه بار کااه حمایات از گاروههاای
مقاومت در سط منطقه ،نق عربستان را در مسائلهی فلساطین برجساته و پررناگ ساازد .سایودیهاا
میتقدند در صورت سقوط سوریه و روی کاار آمادن یاک جریاان هماراه باا عربساتان در سیاساتهاای
منطقهای ،میتوان گاا جدی در تحقق زمینه های صل و رسیدن به یک توافق نسبی میاان کشاورهای و
اسرائیل برداشت که در این میادله نق عربستان سیودی برجسته و اثرگذار خواهد بود (کوهکن و تجری،
.)877 :8030
یکی از تالش های ژئوپلتیکی ایران که از کشور سوریه میگذرد حفظ محور تهران -الذقیه و دسترسی
به آبهای مدیترانه است .ایران از آغاز جنگ سوریه تاکنون تالش میکند محاور تهاران -الذقیاه را کاه
دسترسی جمهوری اسالمی ایران به آبهای مدیتراناه را فاراهم مایآورد ،بااز نگاه دارد .در حاال حاضار
تحرکات نظامی آمریکا و یگان های مدافع خلق در شمال سوریه برای آزادسازی رقه ،ساپاه قادس نااگزیر
شده است محور تهران -الذقیه را برای اجتناب از درگیری نظامی با نیروهاای آمریکاایی تغییار دهاد .در
مطلبی که روزنامه گاردین انگلستان منتشر کرد ،گزارش کرده است که به دستور قاسم سالیمانی ،فرماناده
سپاه قدس و هادی الیامری یکی از فرماندهان سپاه بدر و حشد الشیبی ،محور تهران -الذقیه به مساافت
بی از  733کیلومتر به سمت جنوب تغییر داده شده است .نیروهای سپاه بدر اکنون در اطراف شهر البیاج
در عراق مستقرند که گفته میشد ،مدتی محل اختفای ابوبکر بغدادی بوده است.
محور تهران -الذقیه تا پی از این از شهر بیقوبه در عراق به شرقاط و از آنجا به تلعفار و سانجار و
قامشلی و کوبانی در شمال سوریه راه میبرد ،تا اینکه سرانجاا با عبور از ادلب و حمص و الذقیه به کراناه
دریای مدیترانه برسد .از طریق دریای مدیترانه امکان ارتباط سپاه قدس با حزب اهلل و جنوب لبنان برقارار
می شد .سپاه بدر در آزادسازی شهرهای کردنشین بیتأثیر نبوده است .سپاه قدس و سپاه بدر چنین در نظر
گرفتهاند که به جای آنکه از تل عفر خود را به شمال سوریه برسانند ،به میاادین و دیرالازور و دمشاق و از
آنجا به حمص و الذقیه بروند (چالوو.)7382 :
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نتیجهگیری
هدف این مقاله پاس به این سؤال بود که ریشههای کشمک بین ایاران و عربساتان در بحاران ساوریه
شامل چه مواردی است؟ بید از بررسی و پژوه بسیار در راستای یافتن پاسخی برای این سؤال باه ایان
نتیجه رسیدیم که ریشههای شکلگیری کشامک باین ایاران و عربساتان اساسااً ناشای از مؤلفاههاای
ژئوپلیتیکی است .در ادامه به واکاوی مهمترین عوامل ژئوپلیتیکی پرداختیم که این کشمک فرسااینده را
شکل میدهند و در این راستا پنج مورد اساسی و ژئاوپلیتیکی را در شاکلگیاری ایان ساتیز در منطقاه و
بهویژه در بحران سوریه شناسایی کردیم .این پنج مورد عبارت بودند از .8 :تقابل گفتماانی کاه مبتنای بار
تقابل دو گفتمان متفاوت در خاورمیانه و بهویژه سوریه است .7 .موازنه تهدیاد کاه مبتنای بار دور کاردن
تهدیدات از خود و انتقال هر گونه تهدیادی باه فراساوی مرزهاای خاود اسات .0 .صافآرایای در تقابال
ژئوپلیتیک دو جبهه غرب و شرق (جنگ سرد جدید) که این امر در راستای مشارکت در یاک صافبنادی
جهانی و بینالمللی است که ریشه آن به زمان جنگ سرد بر میگردد و اکنون در بحران سوریه به شاکلی
دیگر و در کنار مؤلفه های دیگر تقابل روسیه و آمریکا نشان از تجدید حیات جنگ سردی دیگر اینباار باا
محوریت خاورمیانه را میدهد .6 .محور مقاومت و امتداد ژئوپلیتیک ایران از تهران تا مدیترانه که در واقاع
این مؤلفه حاکی از صفبندی در سط منطقهای است که البته تأثیرات جهانی خود را دارد .این صفبندی
منطقهای چیزی است که از آن بهعنوان محور مقاومت یاد میشود که میتواناد امتاداد ژئوپلیتیاک ایاران
برای دسترسی به آبهای مدیترانه را نیز شامل شود .همچنین مسئله اسرائیل که برای ایران بسیار حیااتی
است در قالب این مؤلفهی ژئوپلیتیکی یینی صورتبندی محور مقاومت میگنجد و یکای از عوامال اصالی
مداخله ایران در سوریه را تشکیل میدهد.
در شکلگیری کشمک بین ایران و عربستان مؤلفههای هویتی -هنجاری نق بسیار کمی دارند چرا
که آنها بیشتر بهعنوان کاتالیزورهای تشدید کشمک عمل میکنند .این مؤلفههای هویتی -هنجاری در
واقع در قالب دو شکاف عمده تجلی مییابند که یکی شکاف مذهبی شییه -سنی است و دیگری شکاف
ملیتی فارس -عرب است که بررسی آنها مجالی دیگر میطلبد.

منابع
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خارجی ،سال اول ،شماره .8
 بینا (« ،)8033نگرانی از جنگ سرد ایران و عربساتان» ،دیپلماسای ایرانای باه نقال از وال اساتریت ژورناال،
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 پیک ،اندرو ( ،)8031چرا عربستان به ایجاد یک بحران بزرگ با ایران نیاز دارد ،اشراف :مرکاز رصاد راهباردی
اندیشکدههای استراتژیک.
 حافظ نیا ،محمد رضا و رومینا ،ابراهیم (« ،)8034تأثیر عالئق ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در ایجاد چال هاای
منطقهای در جنوب غرب آسیا» ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال سی و دوا ،شماره دوا.
 حافظنیا ،محمدرضا (« ،)8013نظریه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان» ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،شماره .83
 دهشیری ،محمدرضا و حسینی ،سید محمد حساین (« ،)8031ژئوپلیتیاک منطقاه رواباط ایاران و عربساتان»،
فصلنامه روابط خارجی ،سال هشتم ،شماره .8
 رادی ،اسداهلل و شهراانیا ،امیرمسیود (« ،)8036بحران سوریه و امنیات منطقاهای جمهاوری اساالمی ایاران»،
فصلنامه پژوه های راهبردی سیاست ،سال چهارا ،شماره .81
 سزنک ،ژان فرانکو ( ،)8036نفت خاا در ازای گاز طبییی؛ چشماندازهای سازش میان ایران و عربستان ،اشراف:
مرکز رصد راهبردی اندیشکدههای استراتژیک.
 سیمبر ،رضاا و قاسامیان ،روحاهلل (« ،)8030مؤلفاه هاای اساسای محایط امنیتای ایاران و ساوریه» ،فصالنامه
پژوه های راهبردی سیاست ،سال سوا ،سماره .3
 صادقی ،سید شمسالدین و لطفی ،کامران (« ،)8036تحلیل مواضع جمهوری اسالمی در قبال بحران ساوریه»،
فصلنامه جستارهای سیاسی میاصر ،سال ششم ،شماره اول.
 فرزندی ،عباسیلی ( ،)8038اهمیت راهبردی سوریه برای جمهاوری اساالمی ایاران ،پرسامان دانشاجویی80 ،
شهریور ماه.
 کاویانی راد و همکاران ( ،)8037تبیین ژئوپلیتیک جهت گیری تحوالت سوریه ،طالقان ،هماای جناوب غارب
آسیا.
 کرمی ،کامران (« ،)8033بهار عربی و عربستان سیودی :آثار و واکن ها» ،فصلنامه مطالیات خاورمیاناه ،ساال
هیجدهم ،شماره .44
 کوهکن ،علیرضا و تجری ،سیید (« ،)8030بحران سوریه و سیاستهای منطقهای عربستان سیودی ( 7388تاا
 ،»)7386فصلنامه پژوه های راهبردی سیاست ،سال سوا ،شماره .83
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