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چکیده
منطقه غرب آسیا در طول تاریخ از جوانب گوناگون دارای اهمیت راهبردی بوده و در سدههای اخیر بر این
اهمیت افزوده شده است .ازطرفدیگر ،طي دهههای اخیر این منطقه بيثباتترین منطقه جهان و فضای
جغرافیایي تولید و زایایي گروههای مختلف تروریستي محسوب ميشود .این شرایط محصول رقابتها و
قلمروگستریهای منطقهای و فرامنطقهای است .کشور عربستان سعودی از بدو تشکیل (2391م) ،مبتنيبر
ایدئولوژی خاص خود همواره درپي قلمروگستری و افزایش حوزه نفوذ خود در منطقه بوده و با وقوع انقالب
اسالمي در ایران ،این اقدامات با حدت و شدت بیشتر و باتکیهبر حمایت قدرتهای غربي و درآمد کالن
حاصل از فروش نفت ،تداوم داشته است .برهمیناساس ،با استفاده از روش توصیفي ـ تحلیلي ،این مقاله
ميکوشد پیامدها و تهدیدات منطقهای این قلمروگستری را در منطقه و بهطورخاص بر جمهوری اسالمي
ایران مورد کنکاش قرار دهد .استدالل اصلي نویسندگان مقاله آن است که قلمروگستری ذهني و عیني
عربستان سعودی از عوامل اصلي بيثباتي ،تنش و گسترش تروریسم و تندروی در منطقه بوده ،منازعات
فرقهای ،تشدید رقابتهای نظامي و تسلیحاتي و تزلزل در قلمروهای ملي را باعث شده است .همچنین تالش
جهت ایجاد شکاف و تعارض مذهبي در کشور و تضعیف هویت ملي ،ایجاد چالشهای قومي ،گسترش و
تقویت گروههای تروریستي و معاند ،تالش برای در انزوا قراردادن و کاهش نفوذ منطقهای ایران،
استحکامبخشیدن به رژیم جعلي صهیونیستي و تضعیف محور مقاومت ،ایرانهراسي و شکلگیری اتحاد
سیاسي و نظامي ضد ایران ،تالش برای فشار اقتصادی بر جمهوری اسالمي ایران با بهرهگیری از اهرم افزایش
و کاهش قیمت نفت و تالش برای کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز از جمله مهمترین پیامدها و تهدیدات
قلمروگستری عربستان سعودی برای جمهوری اسالمي ایران است.
واژگان کلیدی :عربستان سعودی؛ قلمروگستری؛ جمهوری اسالمي ایران؛ تهدیدات؛ ،غرب آسیا؛ تروریسم
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منطقه غرب آسیا ،طي سده اخیر بهعنوان بيثباتترین منطقه جهان و همچنین فضای
جغرافیایي تولید و زایایي گروههای مختلف تروریستي ،تحوالت و بيثباتيهای زیادی را
تجربه نموده است .موقعیت ژئوپلیتیکي ،منابع عظیم طبیعي و عدم شکلگیری همگرایي و
اجماع منطقهای با وجود دارابودن زمینههای مشترک فراوان ،موجبات شکلگیری رقابت
شدید را در سطح جهاني و منطقهای برای قلمروگستری (ذهني و بعضاً عیني) در این
منطقه فراهم آورده است .ازاینرو ،کشورهایي ازقبیل عربستان سعودی سعي در ارتقای
قدرت ملي و وزن ژئوپلیتیکي خود در منطقه داشته و در رقابتي جدی برای دستیابي به
قدرت برتر منطقه و گسترش حوزه نفوذ خود ميباشند .دراینراستا ،در سالهای اخیر این
کشور با تشدید سیاست قلمروگستری خود ،اقدام به حمایت از فرقهگرایي ،گروههای
تروریستي و همچنین حمله به قلمروهای ملي کشورهای همسایه کرده است ،تا براساس
آن به این هدف نائل شود .سیاستهایي که نهتنها موجبات ارتقای قدرت این کشور را در
منطقه فراهم نکرده است ،بلکه بيثباتيهای گسترده چند سال اخیر نیز تا حدود زیادی
ماحصل حمایت این کشور و متحدانش از گروههای تروریستي و نادیدهگرفتن قلمروهای
ملي کشورهای منطقه بوده است .عالوهبراین ،سیاستها و اقدامات این کشور در همراهي با
امریکا بهعنوان مهمترین عامل بيثباتکننده خارجي در غرب آسیا بوده و در تالش برای
افزایش قدرت مداخلهگری خود در منطقه با تقویت بنیه نظامي و دفاعي است .برای این
هدف ،مبادرت به خرید و انعقاد قراردادهای سنگین تسلیحاتي با امریکا و دیگر کشورهای
عمده صادر کننده در این زمینه کرده که به تشدید رقابتهای تسلیحاتي و ناامني در
منطقه منجر شده است .همچنین عدم اجماع کشورهای اسالمي در زمینه امت اسالمي
باعث شده است که تا کشوری مثل عربستان سعودی بهدنبال شکلدهي امت براساس
ایدئولوژی خاص خود باشد و ازاینرو ،رقابتهای شدیدی در منطقه شکل گرفته است .این
در حالي است که حکومتها جهت افزایش توسعه و قدرت پایدار ،به همگرایي منطقهای
نیاز دارند تا با تعامل گسترده ،چالشها و تهدیدات موجود را رفع و زمینههای حفظ و
تقویت قدرت آنها فراهم شود .اما با وجود مؤلفههای زیاد همگرایي ،در سالهای اخیر روابط
میان بازیگران منطقهای دگرگون شده و تحوالت جدید ژئوپلیتیکي این منطقه ،موجب
بروز و تشدید رقابتهایي میان قدرتهای منطقهای با خطمشي و برنامههای ایدئولوژیک،
اقتصادی و فرقهای متفاوت شده است .برهمیناساس ،منابع و منشأ تحوالت و چالشهای
ژئوپلیتیکي در منطقه ،از تعدد و فراواني برخوردار است و این عامل نهتنها موجب شده تا
تهدیدات پیراموني برای کشورهای منطقه بهویژه جمهوری اسالمي ایران بیشازپیش گردد،

روش تحقیق
این تحقیق ازنظر هدف جزو تحقیقات توسعهای ـ کاربردی و روش انجام آن ،توصیفي ـ
تحلیلي است .جمعآوری دادهها و اطالعات موردنیاز آن ازطریق روش کتابخانهای و با
بهرهگیری از کتب ،مقاالت ،پایاننامهها ،وبگاهها و ...صورت گرفته است .روش تحلیل داده
نیز کیفي ميباشد.
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بلکه با تأثیرگذاری گسترده بر دنیای اسالم ،امنیت جهان اسالم که در پیوند راهبردی با
امنیت ایران است ،با تهدیدات جدی مواجه شود .همچنین عدم اجماع کشورهای قدرتمند
اسالمي باعث شده است تا گروههای تروریستي بهویژه داعش نیز به دنبال قلمروسازی و
شکلدهي به امت اسالمي روی نقشه سیاسي جهان متناسب با ایدئولوژی خود باشند.
ازاینرو ،سیاستهای قلمروگسترانه عربستان سعودی و متحدان منطقهای و غربي آن،
نهتنها زمینهساز شکلگیری گروههای تروریستي نوظهور و افزایش نقشآفریني آنان در
ناامنيهای منطقهای شده ،بلکه مانع از همگرایي جهان اسالم برای امنیتسازی منطقهای
بهویژه ثباتبخشیدن به قلمروهای ملي بيثبات منطقه شده و زمینه مداخالت فزاینده
قدرتهای بزرگ در منطقه غرب آسیا را فراهم کرده است .برایناساس ،این پژوهش درپي
آن است تا قلمروگستری عربستان سعودی و تهدیدات منطقهای آن را بهویژه برای
جمهوری اسالمي ایران مورد تحلیل و بررسي قرار دهد.

چارچوب نظری
تریتوریالیتی
جغرافیای سیاسي بر ایدههای دوقلو ،یعني «تریتوری» و «تریتوریالیتي» متمرکز است.
تریتوریها بهعنوان فضاهایي هستند که مورد دفاع ،رقابت و ادعا در مقابل ادعاهای
دیگران؛ ازطریق تریتوریالیتي قرار ميگیرند .تریتوری و تریتوریالیتي متقابالً متضمن و
پیشفرض یکدیگر هستند« .تریتوریالیتي» یک «فعالیت» است؛ فعالیت شکلدادن،
دفاعکردن ،کنترلکردن ،مانعشدن و گسترشدادن .بنابراین ،مفاهیم اصلي جغرافیای
سیاسي را ميتوان تریتوری و تریتوریالیتي بیان کرد ) .(Cox, 2008: 1-2حکومتها به دو
روش عمده از بحث «تریتوریالیتي» بهره ميبرند .نخست اینکه« ،تریتوریالیتي» از جنبه
مادی و یا فیزیکي حائز اهمیت فوقالعادهای است .این اهمیت فیزیکي بدان لحاظ است که
آنها همواره ميکوشند حدود فیزیکي قدرت خود را مشخص کنند .بهترین نمونه برای
قدرت رو به گسترش دولتها در دوران جدید ،تالش دولتمردان برای تعیین دقیقتر
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مرزهای فیزیکي است .دومین موضوع قابلذکر ،پیرامون بحث بهرهبرداری دولتها از مفهوم
«تریتوریالیتي» این است که حوزه سرزمین یک حکومت ،بهلحاظ عقیدتي از اهمیت
کلیدی برخوردار است (جونز و دیگران 04 :2911 ،ـ  .)93ازاینرو« ،تریتوریالیتي» یک
فرایند هدفمند است و اهداف مختلفي را مثل اقتصادی ،امنیتي ،هویتي ،انگیزشي و یا
حتي عاطفي ممکن است دنبال نماید و به همین دلیل آن را یک راهبرد انساني تلقي
ميکنند (میرحیدر .)21 :2910 ،ميتوان گفت که تریتوریالیتي یک فرایند است؛ یعني
مجموعهای از فعالیتها و اقدامات مرتبط با هم و اهداف خاصي را در رابطه با قلمرو دنبال
ميکند .یکي از مهمترین ابعاد این فرایند را ميتوان قلمروگستری عنوان کرد.
قلمروگستری (ذهنی و عینی)
دانشمندان معتقدند قلمروگستری و گونههای مختلف ابراز آن ،باید بهعنوان وسیلهای برای
نیل به یک هدف مشخص همانند بقا ،سلطه سیاسي یا بیگانهستیزی شناخته شود (مویر،
 .)21 :2913قلمروگستری گاه با رویکردی بهرهکشانه و بيپروایانه نسبت به حقوق
بومشناختي (اکولوژیک) دیگر موجودیتهای انساني همراه ميشود .بدینمعنا که برخي
دولتها همواره درصدد بودهاند از راههای مختلف ،محدوده قلمرو خود را گسترش دهند.
در چنین وضعیتي قلمروخواهي ،ماهیتي توسعهطلبانه ميیابد و به تالش برای دستیابي به
ابزارهایي برای الحاق فضای بیشتر ميانجامد (بالکسل .)91 :2913 ،همچنین تاختن به
دیگر سرزمینها از مهمترین سازوکارهایي است که دولتها برای گسترش قلمرو خود
برگزیدهاند .بخشي از این کنش و عرصه ،برآیند فزونخواهي و سیطرهجویي انسان است که
در اشکال کشورگشایي و سلطهجویي بر دیگر قلمروها نمود ميیابد که از آن بهعنوان
قلمروگستری یاد ميشود (حافظنیا و کاویانيراد .)232 :2939 ،البته امروزه حکومتها،
کنشگران و بازیگران سیاسي برای قلمروگستری الزاماً نیازمند کنترل کامل و بهدستآوردن
سرزمین نیستند ،بلکه نفوذ و کنترل اذهان عمومي و کنشگران سیاسي سرزمینهای دیگر
نیز به نوعي آن را به قلمرو آنها تبدیل ميکند.

یافتههای پژوهش و تحلیل آن
عربستان سعودی
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عربستان سعودی یکي از کشورهای واقعشده در جنوب غرب آسیا با جمعیت کم (9401
میلیون نفری در سال  )1420و وسعت زیاد ( 1104444کیلومتر مربع) است که در سال
 2391تشکیل شده است .حکومت عربستان سعودی یکي از حکومتهای هویتي منطقه
غرب آسیا ،مبتنيبر آئین وهابیت است .محققان در فرایند تشکیل دولت سعودی بر دو

قلمروگستری ذهنی عربستان سعودی
از همان بدو تولد ،قلمروگستری ذهني مبتنيبر گسترش ایدئولوژی وهابیت ،در دستور کار
حکومت سعودی قرار گرفت .وهابیسم در ابتدا ،انگیزه جدیدی برای تمرکزگرایي سیاسي
فراهم کرد؛ زیرا اهمیت جهاد در آموزههای وهابي ،اشغال سرزمینهای اسالمي را
امکانپذیر ساخت (عطایي .)291 :2931 ،ثروت نفتي ،عربستان را قادر ساخته تا به
گسترش وهابيگری در همه کشورهای اسالمي غرب آسیا و شمال آفریقا (The Iranian-
) Saudi Arabian conflict, 2016: 4و دیگر مناطق جهان اقدام نماید .برخي معتقد هستند
که وهابیت برای آل سعود چیزی بیش از صرف یک آئین مذهبي است ،زیرا مقامات
سعودی آن را به یک ایدئولوژی تبدیل کردهاند (عطایي .)291 :2931 ،پادشاهي سعودی
در بعد منطقهای و فراتر از آن در حوزه جهان اسالم ،با حمایتهای مالي گسترده از
کشورهای اسالمي و جنبشهای اسالمي ـ البته بهطور گزینشي ـ درپي بسط حوزه نفوذ
خود بوده است (بشارتي .)21 :2932 ،بهاینمعنا که با سخاوت بسیار مالي در اقشار فقیر یا
در جوامع متوسطالحال و جاهطلب نفوذ کرده و بستر حرکات مترقي را آلوده به حرکات
سلفي و جهادی کرده و آنها را مأمور پسزدن امواج ترقيخواه کرده است (ودیعي:2932 ،
 .)01بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که فقر و محرومیتهای فرهنگي و اجتماعي از
دالیل اصلي پیوستن به مراکز تحت حمایت وهابیان است .بسیاری از مسلماناني که در این
مناطق جذب فعالیتها و تبلیغات وهابیان شدهاند ،کمترین آگاهي و شناختي از اسالم و
قوانین و احکام شرعي ندارند و تنها دنبال برخورداری از رفاه اقتصادی بهترند .تخمین زده
شده است که عربستان در چند دهه اخیر حدود نود بیلیون دالر برای گسترش اندیشه
وهابي در جهان هزینه کرده است (معصومي.)211 :2930 ،
یکي دیگر از راهبردهای اساسي سعودیها جهت قلمروگستری ذهني خود ،بهرهگیری
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عنصر نیروی نظامي (زور ـ جهاد) و آئین وهابیت تأکید ميکنند (عطایي.)291 :2931 ،
موقعیت ژئوپلیتیکي آن باعث شده است تا از دو خط ساحلي و مسیر دریایي مهم جهان
یعني خلیجفارس و دریای سرخ بهرهمند باشد و همین امر به این کشور ،موقعیت دسترسي
مهمي داده است .این کشور عالوهبر موقعیت جغرافیایي خاص خود ،دارای منابع عظیم
انرژی است .لذا از نقش مهمي در ژئوپلیتیک انرژی بهویژه نفت برخوردار بوده و اتخاذ
سیاست انرژی خاص به حفظ و ارتقای این نقش ،کمک زیادی نموده است .باوجوداینکه،
عمر این پادشاهي کمتر از یک قرن است ،اما از همان زمان شکلگیری تاکنون
سیاستهای قلمروگسترانه در دستور کار حکومت آن قرار گرفته که آن را ميتوان در دو
بخش قلمروگستری عیني و ذهني تقسیم نمود.
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از مراکز آموزشي و هزینههای کالن در این زمینههاست ،بهگونهایکه از این طریق موفق به
آموزش تعداد زیادی از اتباع دیگر کشورهای جهان شده است که این امر یکي از مهمترین
عوامل گسترش ایدئولوژی وهابیت در جهان بهویژه در منطقه بوده است .وهابیان در کنار
حمایت از مدارس سنتي اسالمي که تنها به ارائه آموزشهای دیني ميپرداختند ،پس از
تشکیل کشور عربستان سعودی و بهویژه در سه چهار دهه اخیر ،اقدام به ایجاد مراکز
آموزشي و مدارس گوناگون در کشورهای دیگر کردهاند .معلمان این مدارس اکثراً در
عربستان تحصیل کردهاند و هزینه کامل تحصیل در این مدارس را نهادهای خیریه وهابي
یا دولت عربستان پرداخت ميکنند (معصومي .)212 :2930 ،اعزام مبلغان وهابي به مراکز
اسالمي کشورهای همسایه بهویژه پاکستان ،دعوت از اساتید و شخصیتهای مذهبي جهت
مسافرت به عربستان سعودی و اعطای بورس تحصیلي ،کمکهای مالي تبلیغ در موسم
حج و توزیع گسترده کتب ،سي دی و نشریات تبلیغي علیه شیعیان و کافر و واجبالقتل
(مهدورالدم) دانستن آنان از جمله مهمترین اقدامات این فرقه بوده است (مسعودنیا و
نجفي.)240 :2934 ،
تا قبل از وقوع انقالب اسالمي در ایران ،عربستان رهبر بالمنازع جهان اسالم تلقي
ميشد و برایناساس موقعیت ممتازی در جهان داشت .اما پیروزی انقالب اسالمي ایران
احساس ترس و وقوع تهدید از جانب ایران برای آنها را افزایش داد .رویارویي با رادیکالیسم
سکوالر و کمونیسم بهعنوان پدیدههایي ضداسالمي و نامشروع برای عربستان سعودی
آسان بود ،اما عربستان سعودی نميدانست چگونه با پدیدهای که خود را نماینده اسالم
واقعي ميدانست و مسلمانبودن رهبری عربستان سعودی را به مبارزه ميخواند و
سعودیها را نماد اسالم امریکایي مينامید ،مقابله کند (هانتر .)114 :2914 ،درنتیجه،
عربستان سعودی کوشید که با روزآمدکردن وهابیت بهعنوان رقیب ایدئولوژیک انقالب
اسالمي ،به صدور اسالم بنیادگرا بپردازد تا بدینترتیب ،هم از خود محافظت کند و هم
بهجای دفاع به تهاجم فرهنگي دست بزند و رهبری خود را بر جهان اسالم تضمین کند
(ماهنامه اخبار شیعیان .)11 :2911 ،ازسویدیگر ،پس از اینکه انقالب اسالمي در ایران به
پیروزی رسید و امریکا ،مهمترین متحد منطقهای خود را در غرب آسیا از دست داد،
عربستان نقش محوریتری در سیاستهای امریکا به خود اختصاص داد .ازاینرو ،عربستان
با نظر مساعد امریکا به حمایت از کشورهایي را که تقویت آنها در برابر افکار انقالبي ایران
الزم بهنظر ميرسید برعهده گرفت (هادیان 11 :2913 ،ـ .)10

قلمروگستری سعودیها تنها متکي بر ایجاد یا افزایش تصاویر ذهني مبنيبر ایدئولوژی
وهابي میان مسلمانان جهان نبوده و در سالهای اخیر اقدام به قلمروگستری عیني و تجاوز
و مداخله در قلمروهای ملي منطقه نموده است .باتوجهبه اینکه قلمروگستری عیني در
وهله نخست نیازمند ارتقای قدرت نظامي و تسلیحاتي است ،درنتیجه ،این کشور در
سالهای اخیر با افزایش بودجه نظامي خود ،به یکي از بزرگترین واردکنندههای تجهیزات
و تسلیحات نظامي جهان تبدیل شده است.
براساس گزارش مؤسسه مطالعاتي سیپری ،عربستان سعودی در سال  1421در جایگاه
سوم جهان از نظر هزینههای نظامي قرار گرفته و  0درصد کل هزینههای نظامي جهان
توسط این کشور صورت گرفته است .این کشور بین سالهای  1429ـ  1421بعد از هند
بزرگترین کشور واردکننده تسلیحات جهان بوده است و  24درصد از واردات تسلیحات
جهان به این کشور تعلق داشته است .ازسویدیگر ،در برهه زماني  1429ـ  1421واردات
تسلیحات عربستان سعودی به میزان  111درصد نسبت به سالهای  1441ـ 1421
افزایش یافته است ) .(https://www.sipri.orgاین کشور انتظار دارد تا تعداد زیادی از
تسلیحات اصلي را از کشورهای صادرکننده ،در  1سال آتي دریافت کند (Trends in
) .International Arms Transfers, 2016: 8فروش تسلیحات به این کشور بهنظر ميرسد
درجهت بهبود قابلمالحظه توانایيهای نظامي و آمادهکردن آن برای رهبری طي یک دوره
ناامني و تغییر رهبری منطقهای است .در سال  ،1421امریکا بر تعهد خود نسبت به امنیت
کشورهای شورای همکاری خلیجفارس تأکید و اعالم کرد تعدادی از گروههای کاری
امنیتي از جمله یک گروه کاری انتقال سالح که هدف از آن تالش برای تسریع در تحویل
قابلیتهای موردنیاز برای مقابله و جلوگیری از تهدیدات ادعایي منطقهای از جمله
تروریسم و فعالیتهای بيثباتکننده ایران در منطقه را مستقر خواهد ساخت
) .(Blanchard, 2016: 16تسلیحات وارداتي عربستان سعودی در بسیاری موارد دراختیار
گروههای تروریستي منطقه جهت نفوذ و گسترش این کشور قرار گرفته تا موجب
شکلگیری حکومتهای مدنظر خود و مبتنيبر اهداف و منافع آن شود .عربستان سعودی
از نیروهای شورشي سني با بودجه و سالح حمایت ميکند .این کشور نهتنها با تسلیحات
خود بلکه ازطریق تسلیحات خریداریشده از دیگر کشورها مانند ارسال سالح در دسامبر
 1421از جمله سالحهای ضدتانک خریداریشده از کرواسي از این گروهها حمایت کرده
است .مبارزان خارجي و داوطلباني که از عربستان ميآیند نیز در این کشور معمول است.
همچنین گزارش شده است که محکومین در انتظار اعدام نیز توسط دولت سعودی به
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سوریه فرستاده ميشوند .عربستان سعودی همچنین امکانات آموزشي را برای گروههای
شورشي سني دراختیار قرار ميدهد ).(The Iranian-Saudi Arabian conflict, 2016: 6
مهمترین نمونه عیني قلمروگستری عربستان سعودی ،حمله به یمن است .حوثيها
(یک گروه شبهنظامي شیعه) یک چالش امنیتي شدید برای ریاض هستند؛ از اواسط دهه
 1444چندین درگیری مسلحانه بین این شبهنظامیان و نیروهای امنیتي عربستان رخ داده
و از سال  1421به یک عملیات نظامي علیه کشور یمن تبدیل شده است که تا امروز ادامه
دارد ) .(Gaub, 2016: 3این کشور همچنین اقدام به تشکیل ائتالفي برای دستیابي به
اهداف قلمروگسترانه خود نموده است .در ماه مارس  ،1421اتحادیه عرب اعالم کرد که
ایجاد «یک نیروی عربي متحد» برای نگرانيهای امنیتي جدید منطقه مهم است
) .(Jenkins, 2016: 11بیانیه رسمي سعودی در سال  1421اعالم ميکند که «باید یک
مرکز عملیاتي مشترک در شهر ریاض برای همکاری و حمایت از عملیاتهای نظامي ایجاد
شود» .عربستان سعودی در سالهای اخیر قاطعانهتر عمل کرده ،در مبارزه ناتو در لیبي
شرکت کرده ،در بحرین مداخله ميکند و یک ائتالف نظامي را برای مداخله در یمن
تشکیل داده است ) .(Jenkins, 2016: 9عربستان سعودی توانسته ائتالفي را ایجاد کند که
بهوسیله  214هزار سرباز 144 ،هواپیمای جنگي و  0کشتي جنگي حمایت ميشود که
 214هزار سرباز و  244هواپیمای آن متعلق به عربستان سعودی است(The Iranian-
).Saudi Arabian conflict, 2016: 6
بهنظر ميرسد این اتحاد از دید عربستان سعودی از سه طریق به این کشور کمک
ميکند؛ ایجاد توازن و تعادل منطقهای ،بهویژه در مقابل ایران ،ترمیم آسیبهای وارده به
شهرت و اعتبار مسلمانان و همکاری و همافزایي نظامي .کشورهای خارج از این اتحاد
کشورهایي همچون ایران ،سوریه و عراق هستند که اکثریت جمعیت آنها را شیعه تشکیل
ميدهد .وزیر دفاع عربستان ،محمدبنسلمان بیان کرد که این اتحاد به روی همه
کشورهای مسلمان باز است ،منتها بهشرطآنکه به حمایت مالي از گروههای تروریستي
نپردازند (مانند حزباهلل که عربستان سعودی در سال  1429آن را بهعنوان یک سازمان
تروریستي اعالم کرد) .بااینحال ،درعمل این یک اتحاد سنيمذهب و دارای یک موضع
ضدایراني است .این اتحاد دو هدف دیگر هم دارد؛ یک جبهه متحد سني را برای
بازگرداندن مشروعیت مسلمانان ارائه داده که از دید آنها ایران و داعش بهدنبال تضعیف آن
با شعارهای انقالب اسالمي هستند و یک بخش نظامي عملیاتي دارد که محدود به یک
ارتش نشده است ).(Gaub, 2016: 4
باوجوداین ،بهنظر ميرسد یکي از مهمترین عوامل در جذب کشورهای عربي منطقه به
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این ائتالف ،حمایتها و کمکهای مالي باشد .بهعنوانمثال ،عربستان سعودی پس از اعالم
تشکیل ائتالف نظامي جدید 1 ،میلیارد دالر به مصر کمک و در این کشور سرمایهگذاری
کرد ،بعد از آن مصر در مداخله سعودیها در یمن شرکت کرده و اعالم کردند که به این
ائتالف ميپیوندد ) .(Jenkins, 2016: 11ازسویدیگر ،مداخله نظامي در یمن بهوسیله گروه
ائتالف کشورهای عربي که در  1421آغاز شده است ،باعث باالرفتن میزان واردات
تسلیحات توسط کشورهای مداخلهکننده در سالهای اخیر شده است .این کشورها مصر،
قطر ،عربستان سعودی و امارات متحده عربي ميباشند (Trends in International Arms
).Transfers, 2016: 8
بسیاری از کارشناسان پیشقدميهای ضدتروریستي سعودیها را رد کرده و آن را
بهعنوان یک برنامه تبلیغاتي درنظر ميگیرند که هدف آن تقویت اعتبار این کشور در
زمینه تشکیل یک اتحاد نظامي عملیاتي است .مقامات سعودی ميخواهند قادر به واکنش
به درخواستها برای حمایت نظامي در مقابله با کمکهای نظامي ایران باشند .این امر نیاز
به دیپلماسي قوی و قدرت نظامي دارد .دراینشرایط ،مزایای ایجاد یک اتحاد نظامي،
آشکار ميشود .بحثهای نظامي که عربستان سعودی با مصر و ترکیه داشته است نیز در
این زمینه مهم است .عالوهبراین عربستان سعودی یک رزمایش نظامي را در این کشور با
همکاری سربازان نیروهای هوایي ،دریایي و زمیني  14کشور برگزار کرد .عربستان هدف از
این رزمایش را ارسال «پیام روشن که پادشاهي سعودی و کشورهای برادر و دوست برای
مقابله با همه چالشها و حفظ صلح و ثبات در منطقه مشارکت ميکنند» بیان نمود
).(Jenkins, 2016: 8-11

پیامدهای منطقهای قلمروگستری عربستان سعودی
سیاستهای غلط قلمروگسترانه عربستان سعودی که مبتنيبر عدم توجه به واقعیتهای
فضایي ـ جغرافیایي است ،جهان را آبستن بيثباتي و ناامنيهایي کرده که شدت و حدت
آن در برخي مناطق بهویژه منطقه غرب آسیا بسیار بیشتر نمود پیدا کرده است .درواقع،
برآیند این قلمروگستری ،نهادینهشدن بيثباتي در منطقه و تزلزل برخي از قلمروهای ملي
بوده است .باوجوداین ،تبعات مختلف این قلمروگستری بهویژه در ابعاد مختلف امنیتي تنها
مختص به منطقه غرب آسیا نبوده و ميتوان گفت مقیاسهای مختلف ماکرو تا میکرو را
متأثر کرده است که در ذیل به برخي از مهمترین این پیامدها اشاره ميشود:
219

پیامدهای قلمروگستری ذهنی
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شاید مهمترین پیامد قلمروگستری عربستان سعودی ،زایش و گسترش بيحدوحصر
تروریسم باشد که در سالهای اخیر پراکنش جغرافیایي آن بهگونهای است که تقریباً بخش
اعظمي از جهان را شامل شده است .حتي باثباتترین مناطق جهان بهویژه اروپا شاهد
گسترش تروریسم و درنتیجه حمالت تروریستي است .وهابیت و سلفيگری بهعنوان یک
ایدئولوژی مذهبي افراطي ،منبع عمده گسترش تروریسم و تنشهای مذهبي است و این
ایدئولوژی بهواسطه آشفتگي کلي منطقهای و برخي مالحظات سیاسي بازیگران ذینفع،
فضای گستردهتری برای انتشار و تأثیرگذاری پیدا کرده است (دهمرده و همکاران:2939 ،
.)12
گسترش تندروی و منازعات فرقهای در جهان اسالم

تعصب وهابیون نسبت به برتری عقاید خود و تکفیر دیگران در جزیرهالعرب و اطراف آن و
همچنین نسبت به تشیع ،نمود قابلتوجهي دارد (یزداني و ایزدی .)22 :2911 ،یکي از
اهداف عربستان از گسترش تبلیغات وهابیت ،دامنزدن به احساسات ضدشیعي و ایجاد
تفرقه میان شیعه و سني بوده است .بهعنوانمثال ،بهدلیل سرمایهگذاری وسیع دولت
عربستان درجهت گسترش وهابیت ،دامنه فعالیتهای خشونتآمیز گروههای بنیادگرا در
پاکستان افزایش یافته و این خشونت بیش از همه متوجه شیعیان شده است (مسعودنیا و
نجفي 241 ،ـ  .)241درگیریهای فرقهای در پاکستان بهویژه تداوم حمالت تروریستي
گروههای وهابي به شیعیان پاکستاني و اعمال فشار بر آنها و واکنش ضعیف اسالمآباد در
برابر آنها ،حاکي از قدرتیابي این گروهها و افزایش نفوذ آنها در ارکان تصمیمگیری
دولتهای فدرال و ایالتي کشور پاکستان است (دهمرده و همکاران.)11 :2939 ،
ازسویدیگر ،فعالیتهای وهابیان در طول این مدت بهویژه در چند دهه اخیر در جنوب
شرق آسیا موجب شد که برخي از مسلمانان این منطقه بهتدریج از رواداری ،میانهروی و
مداراطلبي به تندروی و ستیزهجویي با پیروان دیگر ادیان و نحلهها و حتي مسلمانان دیگر،
روی آورند .درنتیجه ،وهابیت و سلفيگری با حمایت عربستان سعودی نقش محوری و
تعیینکننده در افزایش گرایشهای افراطي و تندروانه در جنوب شرق آسیا دارد (معصومي،
.)224 :2930

تشدید رقابتهای نظامی و تسلیحاتی در منطقه

راهبرد اساسي عربستان سعودی در زمینه افزایش قدرت نظامي ،خریدهای تسلیحاتي
جدید و تأمین مدرنترین تسلیحات از منابع متعدد است .لذا این کشور همواره جزو
رتبههای نخست بین کشورهای واردکننده تسلیحات است .عربستان سعودی بهعنوان
بزرگترین تولیدکننده نفت خام در جهان و بااتکابر منابع مالي فراوان حاصل از فروش این
ماده حیاتي ،یکي از اهداف مهم شرکتهای سازنده سالح در غرب و بهویژه امریکا بهشمار
ميرود .خریدهای تسلیحاتي عربستان از امریکا در شرایطي صورت ميگیرد که این کشور
اساساً به این حجم از ادوات نظامي نیازی ندارد .لذا محافل سیاسي خریدهای تسلیحاتي
عربستان از امریکا را در چارچوب خوشخدمتي ریاض به واشنگتن و درعینحال ،حل
بخشي از مشکالت ناشي از بحران اقتصادی فزاینده حاکم بر امریکا ارزیابي کردهاند.
ازسویدیگر ،امریکا درصدد است با تقویت نظامي عربستان از این کشور بهعنوان اهرمي
برای مداخله در منطقه و بهنیابت از جانب او استفاده کند.
زمینهسازی حمله به قلمروهای ملی در منطقه

بهنظر ميرسد یکي از مهمترین عوامل حمله امریکا و متحدانش به کشورهایي منطقه
بهویژه افغانستان و عراق و بيثباتيهای گسترده ناشي از این حمالت که بعد از گذشت
بیش از یک دهه همچنان تداوم دارد ،قلمروگستری ذهني عربستان سعودی است که به
گسترش تروریسم و عملیاتهای انتحاری و خرابکارانه در جهان منجر شد؛ عملیاتهایي
که توسط اتباع عربستاني یا عمدتاً افرادی که در این کشور آموزش دیدهاند ،صورت گرفته
است .درواقع ،نتیجه قلمروگستری ذهني عربستان سعودی چیزی جز افزایش حضور و
مداخله غرب به رهبری امریکا ،ناامنيهای گسترده ،آوارگي تعداد زیادی از مردم منطقه و
ایجاد مشکالت برای کشورهایي همچون ایران که پذیرای درصد بسیار زیادی از اتباع دو
کشور افغانستان و عراق بوده ،کشتار غیرنظامیان ،محرومیت گسترده ،غارت منابع عظیم
طبیعي منطقه و ...نبوده است.
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پیامدهای قلمروگستری عینی

گسترش تهدیدات زیستمحیطی

یکي از مهمترین تهدیدات جهاني ،تغییرات اقلیمي و مخاطرات زیستمحیطي حاصل از آن
بهویژه برای مناطق خشکي همچون غرب آسیا است که ماحصل آن ،تشدید خشکساليها،
بحران آبي و منازعات هیدروپلیتیکي ،افزایش و گسترش بیماریها ،قحطي و ناامني غذایي،
ریز گردها و ...بوده است .باوجوداین ،بيثباتي منطقه که یکي از مهمترین دالیل آن،
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سیاستهای مداخلهجویانه و بيثباتساز عربستان سعودی است ،موجب تشدید مخاطرات
زیستمحیطي در منطقه و تأثیرگذاری بیشازحد آن است .درصورتيکه تروریستها در
منطقه بهویژه در کشورهای عراق و سوریه با حمایت کشورهایي همچون عربستان سعودی
اقدام به قلمروسازی خیالي نميکردند ،منطقه از شرایط زیستمحیطي بهتری برخوردار بود
و با همکاری هم ميتوانستند پیامدهای تغییرات اقلیمي را به حداقل ممکن برسانند.
باوجوداین ،بهنظر ميرسد بيثباتيها و تشدید اختالفات و منازعات در منطقه ،موجب
گسترش تهدیدات زیستمحیطي در منطقه ميشود که این امر درنهایت چالشهای
ژئوپلیتیکي عمدهای را ایجاد خواهد کرد که حلوفصل آنها در کوتاهمدت امکانپذیر نیست.
بحرانافزایی و بحرانزایی در منطقه

نقش منطقهای عربستان سعودی براساس نشانههایي همانند گسترش ژئوپلیتیک بحران
تعریف ميشود .این کشور نقش محوری در سازماندهي جنگهای نیابتي و گسترش بحران
عهدهدار شده است .واقعیتهای تحول منطقهای بیانگر آن است که ژئوپلیتیک غرب آسیا
در چارچوب سیاستهای راهبردی عربستان براساس نقشیابي بازیگران و نیروهای
قدرتساز ،آشوبساز و منازعهآفرین ایجاد شده است .ازاینرو ،گسترش بحران امنیتي،
ویژگي اصلي کنش عربستان سعودی در محیط منطقهای محسوب ميشود .محور اصلي
سیاستگذاری راهبردی ،گسترش بحران و آشوب منطقهای این کشور علیه جمهوری
اسالمي ایران سازماندهي شده است .مقامات امنیتي و راهبردی عربستان در تعامل با سایر
کشورهای منطقهای و امریکا بر ضرورت مقابله با قدرت منطقهای ایران بهتوافق رسیدهاند
(مصلينژاد و صمدی.)2931 ،
پیامدها و تهدیدات قلمروگستری عربستان سعودی برای جمهوری اسالمی ایران
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در اوایل  1421جنگ سرد بین ایران و عربستان سعودی شدت یافت .با اجرای اعدام چند
نفر ازجمله روحانیون شیعه و بهدنبال آن حمله به سفارت عربستان در تهران ،این کشور
روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع نموده و کشورهای بحرین ،سودان ،جیبوتي ،سومالي
و کومور نیز به تبعیت از آن چنین اقدامي را انجام دادند (The Iranian-Saudi Arabian
) .conflict, 2016: 1روابط ریاض و تهران نیز در اثر حادثه حج و کشتهشدن تعداد زیادی
از حجاج ایراني بسیار کاهش پیدا کرد .این امر در کنار اعدام روحاني شیعه توسط
سعودیها و اشغال سفارت این کشور در تهران موجب گسست روابط دیپلماتیک آنها شد
) .(Gaub, 2016: 2بااینوجود ،هرچند در طول سالهای اخیر شاهد گسست روابط و
تشدید اختالفات میان جمهوری اسالمي ایران و عربستان سعودی بودهایم اما در طول

پیامدهای ذهنی قلمروگستری عربستان سعودی برای جمهوری اسالمی ایران
گسترش وهابیگری و ایجاد شکاف و تعارض مذهبی در کشور

از مهمترین تهدیدات قلمروگستری ذهني عربستان سعودی برای جمهوری اسالمي ایران،
گسترش وهابيگری بهویژه در مناطق مرزی کشور است .برخي مناطق ازجمله شرق کشور
بهدلیل اکثریت اهل تسنن ،فقر اقتصادی و فرهنگي ،خروج روحانیون اهل تسنن برای ادامه
تحصیل به کشورهای عربستان و پاکستان و ،...دارای شرایط مناسب برای تبلیغ و توسعه
فرقهگرایي مذهبي و گسترش وهابیت است (دهمرده و همکاران .)3 :2939 ،تأثیر تبلیغ
وهابیون مبنيبر اینکه نظام ایران یک نظام شیعي است و نه یک حکومت اسالمي ،باعث
شده است ،اشرار محلي بهراحتي درقالب مذهب ،علیه نیروهای حکومتي عمل کنند .در
این منطقه وهابیت بهعنوان عامل بالقوه براندازی و ایجاد تفرقه و بحران در حوزه حاکمیت
جمهوری اسالمي ایران است .ازاینرو ،یکي از جلوههای فعالیت شکاف و تعارض مذهبي،
کوششهای عربستان و در مقیاس کمتر اماراتمتحده عربي ،برای نفوذ در جمعیت اهل
تسنن اقوام بلوچ شرق و جنوب شرق ایران است .عربستان که یکي از کانونهای مدارس
عالي دیني در جهان و منطقه است ،خدمات آموزشي رایگاني دراختیار طلبههای سني
مذهب ایران قرار ميدهد .اثر این تبلیغهای سازمان یافته ،حداقل از دو جنبه برای امنیت
ملي ایران خطرآفرین بوده است ،تخفیف و کاهش هویتها و تابعیتهای ملي به نفع
هویتهای مذهبي ،نخستین تهدید ناشي از گسترش تفکر وهابيگری بهویژه در خاور و
جنوب خاوری است (احمدیپور و همکاران.)13 :2934 ،
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دهههای اخیر ،مهمترین هدف عربستان سعودی از قلمروگستریاش را ميتوان در
سیاستهای ضد ایراني این کشور دید و درنتیجه تهدیدات حاصل از قلمروگستری آن نیز
بیش از هر کشور دیگری ،جمهوری اسالمي ایران را هدف قرار داده است .اما با وجود اینکه
استحکام قلمرو ملي ایران باتوجهبه پیوند و رابطه مستحکم حکومت ،ملت و سرزمین و
تالش و هوشیاری نهادهای دفاعي و امنیتي که باتکیهبر توان بومي باعث شده تا ایران از
قدرت نظامي و ثبات باالیي برخوردار باشد ،تهدیدات زیادی در اثر این قلمروگستری برای
ایران بهصورت بالقوه وجود دارد که از مهمترین آنها ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:

گسترش فرقهگرایی و ایجاد منازعات فرقهای

تبلیغ و ترویج وهابیت در زیرمجموعه ساختار تهاجم نرم ،با رویکرد ایجاد تنشهای فرقهای
در استانهای مرزی ،تضعیف یکپارچگي سرزمیني و هویتهای ملي سازماندهي ميشوند
که در مطالعات امنیت ملي مبتنيبر راهبرد امنیتي قورباغه (گرمشدن تدریجي ظرف) و
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پیادهسازی رهنامه (دکترین) دولت ورشکسته است که ارتباط نزدیکي با وقوع بحرانهای
پنجگانه لوسین پای دارد .حامیان این نظریه معتقدند :فرقهسازی با رویکرد تنشزایي
چندبعدی در کشورهایي که مورد تهاجم براندازی نرم هستند ميتواند مقدمه وقوع
بحرانهای مشارکت ،مشروعیت ،توزیع ،هویت و نفوذ را بهوجود آورد (دالورپور اقدم،
 .)2 :2911ظهور رادیکالیسم خشن قومي و مذهبي در بلوچستان را ميتوان تحول مهمي
در قلمرو چالشها و مسائل قومي ایران در چند سال اخیر دانست .حملههای مکرر به
نیروهای نظامي ـ امنیتي ،گروگانگیری مردم و نیروهای نظامي ،حمالت انتحاری به
مساجد و مراسم مذهبي شیعیان و حمالت انتحاری به مراکز انتظامي و مسئوالن نظامي،
نمونه رادیکالیسم و خشونتگرایي قومي در بلوچستان است که نتیجه آن کشته و
مجروحشدن دهها نفر در سالهای گذشته بوده است (کشاورز .)202 :2932 ،باتوجهبه
همسایگي ایران با کشور پاکستان و سکونت بلوچها در دو سوی مرز ،فرقهگرایي در
پاکستان تهدیداتي برای امنیت ملي ایران ایجاد کرده است .بهطوریکه باعث فعالیتهای
تروریستي در جنوب شرقي کشور شده و از این طریق چالشهایي را برای امنیت ملي
جمهوری اسالمي ایران بهوجود آورده است .درواقع ،این روند ،تروریسم و قاچاق کاال،
منازعات مسلحانه فرقهای ،گروههای تروریستي ،عملیات انتحاری ،بمبگذاری،
گروگانگیری و ، ...را افزایش داده است .ازطرفدیگر ،قرارگیری قوم بلوچ در مناطق مرزی
که ازنظر مذهبي با بخش مرکزی کشور تفاوتهایي دارد .زمینه را برای کشورهای عربي،
امریکا و پاکستان برای تحریک این اقلیت سني فراهم کرده است ،بهطوریکه دانشگاههای
مذهبي و غیرمذهبي عربستان و پاکستان ،ساالنه تعداد قابلتوجهي از بلوچهای جنوب
شرقي کشور را آموزش داده و روانه این منطقه از کشور ميکنند .فرقهگرایي ،سبب
نافرماني نسبت به دولت ،قانونشکني و بدبیني ،عدم همکاری با نظام ،کاهش هویتها و
تابعیتهای ملي ،ظهور رادیکالیسم خشن قومي و مذهبي در مناطق قومي مرزی و تالش
برای ایجاد واحدهای سیاسي قومي مستقل با همکاری کشورهای منطقه و جهان ميشود
که دراینبین ،آنچه زمینه را برای فرقهگرایي و گسترش آن در کشور فراهم کرده است،
فارغ از دخالت کشورهای بیگانه که مهمترین نقش را در این مورد ایفا ميکنند ،بحث عدم
توسعهیافتگي متوازن در سطح کشور است .ضعف در عدالت جغرافیایي و آمایش سرزمیني
توسعه ،باعث شده تا نهتنها زمینههای دخالت و تأثیرگذاری بیگانگان برای برهم زدن نظم
و امنیت ملي ایران افزایش یابد ،بلکه نوعي احساس تبعیض و محرومیت اجتماعي میان
مناطق قومي مرزی شکل گیرد و این امر زمینه ورود آنها به بحثهای فرقهگرایي را تسهیل
ميکند .اثرات فرقهگرایي و گسترش آن ضمناینکه ،امنیت ملي کشور را با چالش همراه

تضعیف هویت ملی

نخبگان جریان اقلیتگرای مذهبي به شیوههای مختلف بهدنبال احیا و برجستهسازی
هویت مذهبي معارض با هویت ملي هستند و دائم بر طبل اختالف ميکوبند .درواقع ،یکي
از مهمترین شاخصهای اقلیتگرایي مذهبي ،ابتنای آن بر افراط در تشدید و برجستگي
هویت مذهبي خود در مقابل هویتهای دیگر است .در جامعهای مثل ایران که مذهب از
مهمترین ارکان تشکیلدهنده هویت ملي است ،فعالیت جریان اقلیتگرا ميتواند آسیبها
و ضربات جبرانناپذیری بر هویت ملي جامعه و از آن طریق بر وحدت و انسجام ملي ،وارد
کند (جهاني .)91 :2931 ،نتیجه عملي فعالیت آنان ،گسترش شکاف مذهبي میان شیعه و
سني است .اثر این فعالیتهای سازمانیافته ،حداقل از یک جنبه برای امنیت ملي ایران
خطرآفرین بوده است؛ یعني تخفیف و کاهش هویتها و تابعیتهای ملي به نفع هویتهای
مذهبي (کریميپور 211 :2913 ،ـ .)212
ایجاد چالشهای قومی

یکي از شاخصترین ویژگيهای ایران ،برخورداری پهنه فضایي ـ جغرافیایي آن از تنوع
قومي است که این امر نه تنها خلقکننده فرصتهایي برای کشور است ،بلکه باتوجهبه
اینکه مرزهای کشور از نوع تحمیلي بوده و این امر باعث شده تا زبانهها و بازوهای قومي
کشور در دیگر کشورهای همسایه که عمدتاً بيثبات نیز هستند ،گسترش یابد ،بعضاً به
یک چالش ژئوپلیتیکي برای کشور تبدیل ميشوند .دشمنان منطقهای و فرامنطقهای
باتوجهبه این امر در تالش هستند تا با بهرهگیری از تنوع قومي ایران ،چالشهای
ژئوپلیتیکي برای کشور ایجاد کنند .بهعنوانمثال ،عربستان سعودی تالش دارد ،در منطقه
غرب کشور بهجای مذهب از قومیت استفاده کرده و به حمایت از گروههای مخالف
غیرمذهبي بپردازد که ازنظر نیروی انساني ،مالي و تجهیزاتي در وضعیت دشواری قرار
دارند .حمایت اطالعاتي و مالي عربستان سعودی از گروههای تروریستي و معاند فعال در
ایران ،برخي از مشکالت این گروهها ،خصوصاً در زمینه بودجه و تجهیزات را مرتفع
ميسازد.
در دهههای اخیر همواره برخي کشورهای عربي تالش کردهاند تا عربهای ساکن ایران
را از ایران جدا کنند و آنها را به استقاللطلبي یا خودمختاری تشویق کنند .باتوجهبه اینکه
پراکنش جغرافیایي اعراب عمدتاً در استان خوزستان و جنوب کشور است ،عربستان
سعودی حمایتهای گستردهای از تعداد اندک تجزیهطلبان این بخش از کشور انجام داده
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خواهد کرد ،مانع از بالفعلشدن ظرفیتهای تجاری و گردشگری بهویژه در مناطق مرزی
ميشود.
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است .موقعیت و توانمندیهای راهبردی ،ژئوپلیتیک و بهویژه ژئواکونومیک خوزستان ،بستر
و زمینۀ ادعاهای سرزمیني بیگانگان را نسبت به تمامي یا بخشي از این استان مهیّا کرده
است .بیشتر دولتهای عرب از استقالل خوزستان و یا الحاق آن به عراق بهتناوب پشتیباني
کردهاند ،حتّي پیش از استقالل عراق و کشورهای حوزۀ جنوبي خلیجفارس ،امپراتوری
بریتانیا نیز بهظاهر پشتیبان این طرح بوده است (لنچافسکي.)914 :2912 ،
تالش برای در انزوا قراردادن و کاهش نفوذ منطقهای جمهوری اسالمی ایران

همزمان با پیروزی انقالب اسالمي در ایران ،نگرانيهای فزایندهای در کشورهای منطقه
درخصوص تسری امواج انقالب بروز کرد که خود موجب تحریک باورهای مذهبي و فرقهای
شد .باتوجهبه تقابل و تخاصم آموزهای که وهابیت و تشیع دارند ،خواهناخواه جمهوری
اسالمي ایران و عربستان سعودی در برابر هم قرار ميگیرند (نصرالهي 30 :2913 ،ـ .)39
ازاینرو ،از اوایل انقالب این کشور در تالش برای بهچالشکشیدن نظام جمهوری اسالمي
بوده تا مانع از شکلگیری قدرت منطقهای ایران شود .برایناساس ،عربستان سعودی با
تبلیغات واهي و به دور از واقعیت علیه جمهوری اسالمي ایران درصدد است تا این کشور را
در انزوا قرار داده و دیگر کشورهای منطقه را در این مسیر با خود همراه سازد تا به هدف
اصلي خود یعني کاهش نفوذ و قدرت منطقهای ایران دست یابد؛ بهگونهایکه در  9ژانویه
 ،1421عادلالجبیر ،وزیر امور خارجه عربستان ،اظهار داشت که «تاریخ ایران سرشار از
مداخله خصمانه و منفي در کشورهای عربي است که همیشه با تخریب و براندازی همراه
بوده است» .مداخله هوشمندانه و نظامي در سوریه و روابط نزدیک ایران با گروههای مسلح
شیعه در لبنان و عراق باعث واهمه عربستانيها شده است ).(Blanchard, 2016: 20
پیامدهای عینی قلمروگستری عربستان سعودی برای جمهوری اسالمی ایران
گسترش گروههای تروریستی و معاند در کشور
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شواهد و قرائن نشان ميدهد که ماهیت گروههای تروریستي که در کشور فعالیت ميکنند،
وابسته به گروههای تندرو در آن سوی مرزهای کشور و حمایت دشمنان منطقهای و
فرامنطقهای جمهوری اسالمي ایران است؛ درواقع ،بهنظر ميرسد خاستگاه و ماهیت
فرامرزی دارند .البته این بهمعنای نادیدهانگاشتن مشکالت موجود در کشور نیست؛
مشکالتي که فرصت الزم را برای سوءاستفاده گروههای وهابي و تروریست تندرو مورد
حمایت کشورهای منطقهای فراهم ميکند .این گروهها بعد از مدتي مورد توجه
سرویسهای اطالعاتي غربي نیز قرار گرفته و برای تأمین خواستههای آنها نیز بهکار گرفته
ميشوند .اعترافات سرکردهها و اعضای بازداشتشده این گروههای تروریستي حاکي از آن

افزایش زمینه آفندهای نرم و جاسوسی

یکي دیگر از پیامدهای گسترش فرقهگرایي وهابیت ،یارگیری نهادهای جاسوسي مخالف
علیه نظام است .بهویژه اینکه یکي از اهداف راهبردی حامیان این فرقه ،تأسیس یا نفوذ بر
مدارس مذهبي اهل سنت ،بهویژه در استانهای مرزی درجهت ترویج عقاید ضدشیعي
است (دهمرده و همکاران .)19 :2939 ،نگاه سطحي به دورنمای آسیبهای نرمافزاری
ناشي از تحرکات وهابیون در ایران ميتواند ،این فرقه ضاله را به گروه فشار یا ابزار
جاسوسي برخي کشورهای منطقه تبدیل کند (دالورپور اقدم)9 :2911 ،؛ چراکه یکي از
شاخصهای تهاجم نرم ،بهکاربستن هدفمند جاسوسي چندبعدی از کشور آماج است.
بهرهگیری از ظرفیتهای گروههای منتسب به جریانهای اقلیتگرا ،یکي از روشهای
جاری جاسوسي مخالفان نظام برای رصد ،جمعآوری و تحلیل اطالعات از فضای داخلي
کشور است .ازاینرو ،این جریان ميتواند به ابزار جاسوسي برخي کشورهای منطقه یا
کشورهای سلطهطلب تبدیل شود (دالورپور اقدم.)210 :2913 ،
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است که از پشتیباني و حمایت همهجانبه دشمنان منطقهای و فرامنطقهای جمهوری
اسالمي ایران برخوردارند.
دراینمیان ،ظهور و رشد گروههای فکری ـ مذهبي سلفي و فرقهگرایي افراطي ،پدیده
مهمي در عرصه مسائل قومي بهویژه در شرق کشور است که ميتواند نمود اساسي تحول
در بنیان مسائل قومي تلقي شود و باتوجهبه حضور و فعالیت گروههای فرقهای مذهبي
رادیکال در پاکستان و افغانستان و ارتباطات ایدئولوژیک و احتماالً سازماني این گروه با
عناصر مذهبي افراطي و خشونتگرای قومي در ایران و عدم حاکمیت کامل سیاسي و
امنیتي این کشورها بر قلمرو و سرزمین و فعالیت این گروههای افراطي ،پیچیدگي و
اهمیت امنیتي این تحول در روند مسائل قومي در منطقه بیشتر شده است (کشاورز،
 201 :2913ـ  .)202گسترش شکاف مذهبي میان شیعه و سني و فعالیتهای تروریستي،
اثرپذیری مستقیمي از شرایط عقیدتي و سیاسي کشورهایي همچون عربستان سعودی و
پاکستان دارد و تروریستها در سایه حمایت این کشورها ،به عملیات تروریستي در کشور
بهویژه در منطقه جنوب شرقي ،اقدام ميکنند.

تالش برای براندازی نظام جمهوری اسالمی ایران با تقویت گروهکهای معاند

انگیزههای ایدئولوژیک و اندیشههای حاکمان سعودی ،نشاندهنده آن است که آنان در
فرایند رقابتهای محیط منطقهای ،دارای رویکرد مقابلهجویانه با ایران هستند .اوایل ماه
ژوئیه  ،1421ترکيفیصل ،رئیس سازمان اطالعات و امنیت عربستان و سفیر سابق این
کشور در بریتانیا و امریکا ،در نشست سالیانه گروه تروریستي منافقین (سازمان مجاهدین
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خلق) در پاریس شرکت کرد و به سخنراني پرداخت .عالوهبر حضور ترکيفیصل در این
نشست ،اظهارات او نیز ميتواند پیامي برای تهران دربر داشته باشد .او خواستار ساقطکردن
نظام جمهوری اسالمي ایران شده و منافقین را نیز بازیگری مناسب برای مبارزه با ایران،
اعالم کرد (شکوهي 21 :2931 ،ـ  .)20کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس همسو
با امریکا ،ایران را بیشتر بهعنوان تهدیدی ميدانند که درصدد تسلط بر منطقه است و از
همه ابزارهای موجود برای تضعیف ایران استفاده ميکند ).(Alterman & Hicks, 2015
یکي از مهمترین ابزارهای دردسترس آنها ،حمایت ،تقویت و تجهیز گروههای تروریستي و
جریانهای مخالف نظام است .نمود بارز این امر را ميتوان در مشارکت ترکيفیصل ،وزیر
سابق اطالعات عربستان ،در نشست منافقین در اجتماع پاریس مشاهده نمود .پیشتر
عربستان سعودی تالش داشت با گسترش و تبلیغ وهابیت بهویژه در شرق کشور به این
مهم دست یابد ،اما بهطورکلي جامعه شرق کشور ،مخالف جریانهای تندروی مذهبي
ميباشند.
استحکامبخشیدن به رژیم جعلی صهیونیستی و تضعیف محور مقاومت

انزجار مشترک از سیاستهای دولت ایران ،همکاری موازی با امریکا و نگرانيهای مشترک
در رابطه با تروریسم ،نقش مهمي در نزدیکشدن روابط عربستان سعودی و اسرائیل در
سالهای اخیر داشته است .بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل در ژانویه  1421گفت که
عربستان سعودی ،اسرائیل را بهجای دشمن ،یک متحد ميداند ،زیرا تهدیدات اصلي و
مشترک آنها ایران و داعش است .بااینوجود ،بهنظر ميرسد بسیاری از روحانیون عربستاني
همچنان دیدی خصمانه به اسرائیل دارند ) .(Blanchard, 2016: 28ریاض ،تهدید تهران را
بسیار بزرگ جلوه داده است .ایجاد دفتر رابط اسرائیل در اماراتمتحده عربي ـ در آژانس
بینالمللي انرژیهای تجدیدپذیر ـ ممکن است یک گام رو به جلو در ایجاد روابط حسنه
بین اسرائیل و کشورهای خلیجفارس باشد ) .(Gaub, 2016: 2تحوالت چند سال اخیر
سوریه و عراق موجبات نزدیکي دشمنان منطقهای جمهوری اسالمي ایران بهویژه عربستان
سعودی و رژیم صهیونیستي شده است .بهگونهایکه دشمن اصلي اعراب ،اکنون به دوست
نزدیک آنها تبدیل شده و رژیم صهیونیستي از این فرصت برای ثبات و تثبیت خود در
نقشه سیاسي جهان و منطقه بهره گرفته است .عربستان سعودی با حمایت از گروههای
تروریستي در سوریه درواقع ،کمک زیادی را به رژیم صهیونیستي نموده تا مرزهای آن از
تهدیدات محور مقاومت در امان باشد و ازسویدیگر ،موجبات تضعیف احتمالي این محور را
نیز فراهم سازد .ازسویدیگر ،درصورتيکه نوع نظام سیاسي حاکم بر سوریه بعد از ثبات در
این کشور بهگونهای باشد که متناسب با اهداف محور مقاومت نباشد ،گسست در این محور

ایرانهراسی و تالش برای افزایش شکاف بین ایران و غرب

در منازعات گذشته منطقه ،عربستان سعودی و سایر شیخنشینهای خلیجفارس به حمایت
کامل و قطعي امریکا در تقابل با جمهوری اسالمي ایران مطمئن بودند ،اما انعقاد برجام،
حکام و رهبران کشورهای مزبور را به تردید انداخت .تأثیر برجام بر تعدیل تنش میان ایران
و غرب ،مشهود بود؛ چیزی که اصالً خوشایند متحدین منطقهای امریکا و غرب نیست.
ازاینرو ،عليرغم نقدهای آشکار ترامپ از عربستان سعودی و سایر متحدین منطقهای
واشنگتن در مبارزات انتخاباتي خویش ،این دسته از کشورها با استقبال تصنعي از پیروزی
ترامپ سعي کردند از بيتجربگي وی در عرصه سیاست خارجي بهره برده و ذهنیت خویش
را به دولت جدید امریکا منتقل کنند .مقامات سعودی سعي دارند با تنشزایي عامدانه با
ایران و بزرگنمایي مسائل منطقه ،ایران را عامل شکستهای خویش در تحوالت میداني
سوریه ،عراق و یمن معرفي نمایند .این در حالي است که ارتباط نظاممند و ماهوی میان
اجرایيشدن برجام با تحوالت منطقهای وجود ندارد ،اما گرهزدن این دو مسئله به یکدیگر
در فردای انتخابات امریکا از سوی مخالفان منطقهای و امریکایي جمهوری اسالمي قوت
گرفت .ازسویدیگر ،سعودیها از همان ابتدا مخالفت خویش را با حلوفصل کامل مسئله
هستهای ایران اعالم کرده بود .بخش زیادی از این مخالفت ،ناشي از هراس سعودیها و
سایر شیخنشینهای خلیجفارس از اجرایيشدن راهبرد کالن احاله مسئولیت امریکا در
منطقه غرب آسیا است .متحدین وابسته واشنگتن در خلیجفارس بیم آن را داشتند که
توافق هستهای ایران ،تسهیلکننده تغییر جهت راهبردی امریکا از غرب آسیا به سمت
آسیا ـ پاسیفیک باشد .بههمیندلیل ،قبل از نهایيشدن برجام ،باراک اوباما ،رئیسجمهور
امریکا مجبور شد تا سران عربي کشورهای خلیجفارس را به نشست کمپ دیوید دعوت
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را سبب شده و تضعیف آن را در بلندمدت به همراه خواهد داشت.
سیاستهای عربستان در این زمینه به حدی بوده است که در اوایل  1421عربستان
سعودی ،حزباهلل لبنان را بهعنوان یک سازمان تروریستي معرفي و تالش کرد تا دیگر
کشورهای اتحادیه عرب و نهادهای چندجانبه نیز چنین اقدامي را انجام دهند
) .(Blanchard, 2016: 20درواقع ،عربستان سعودی ،اماراتمتحده عربي و گروههای وهابي
تندرو مانند القاعده از حمایت ایران از حزباهلل ،بشار اسد و ،...خشمگینند و به حمایت از
گروههای تندرو وهابي اقدام ميکنند .دراینمیان ،گروهک جیشالظلم ،با آموزههای سلفي
و باورهای وهابي خود از جمله حامیان سلفيهای معارض در جنگ سوریه است و یکي از
دالیل اقدامات تروریستي خود علیه جمهوری اسالمي را حمایت از تکفیریهای سوری و
تروریستهای معارض دولت سوریه اعالم کرده است.
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نموده و به آنها قول حمایت بیشتر در مقابل ایران و فروش تجهیزات نظامي پیشرفتهتر را
بدهد ) .(Katzman, 2016سیاست عربستان سعودی در قبال برجام و ایران در زمان
مذاکرات این بود که مانع از شکلگیری این توافق شده و بعد از آن نیز همواره سعي داشته
تا زمینههای فروپاشي آن را فراهم کنند (.)https://www.haaretz.com/ middle-east
ازاینرو ،سیاستهای منطقهای و برنامه هستهای ایران ،نقطه کانوني بسیاری از نگرانيهای
امنیتي کنوني عربستان سعودی و درنتیجه یکي از موضوعات کلیدی برای همکاری و
مذاکره عربستان ـ امریکاست .بیانات رهبران عربستان نشان ميدهد که آنها سیاستهای
ایران را بهعنوان بخشي از یک برنامه توسعهطلبانه فرقهای با هدف توانمندساختن
مسلمانان شیعه در غرب آسیا در مقابل سنيها ميدانند ).(Blanchard, 2016: 18
ازسویدیگر ،نگراني سعودیها از زماني شروع شد که امریکایيها بهسرعت حمایت خود را
از حسني مبارک زماني که با مخالفان داخلي مواجه شده بود ،قطع کردند .همچنین توافق
هستهای میان ایران و امریکا و گسترش روابط ایران با غرب به نگرانيهای عربستان افزود.
سعودیهای آشکارا از اینکه توافق هستهای ایران ،نشاندهنده یک تجدیدنظر اصلي به
سمت ایران باشد ،ميترسیدند و نگران بودند که واشنگتن ممکن است به آینده غرب آسیا
بدون درنظرگرفتن سعودیها فکر کنند ) .(Jenkins, 2016: 8اینها باعث شد عربستان
سعي کند با ایجاد ایرانهراسي به افزایش شکاف بین ایران و غرب بپردازد و برای ترغیب
امریکا جهت خروج از برجام ،تالشهای زیادی انجام دهد.
شکلگیری اتحاد نظامی ضد ایران
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شکلگیری اتحاد نظامي بین عربستان و برخي دیگر از کشورهای عربي منطقه علیه ایران،
یکي از تهدیداتي است که ممکن است در درجه اول درجهت موازنه با ایران مطرح شود.
امریکا نیز با هدف مقابله با قدرت روزافزون منطقهای ایران و ایجاد موازنه نظامي،
درحاليکه راه را برای فروش سالحهای پیشرفته امریکایي به کشورهای شورای همکاری
خلیجفارس باز گذاشته است ،ولي بارها از آنها خواسته که بهجای سفارشهای انفرادی،
خریدهای تسلیحاتي خود را یککاسه کنند و با منابع انساني و غیرانساني ،بهسوی یک
اتحاد نظامي گام بردارند .عالوهبر تهدیدی که اتحاد نظامي برخي کشورهای عربي به
رهبری عربستان سعودی ميتواند برای کشور ایجاد کند ،حمایت دیگر قدرتهای متخاصم
فرامنطقهای نیز ميتواند منبع تهدید باشد .باتوجهبه حضور گسترده امریکا در کشورهای
جنوب خلیجفارس ،درصورت درگیری نظامي میان ایران و عربستان و دیگر کشورهای
شورای همکاری ،ارتش امریکا و احتماالً رژیم صهیونیستي بهعنوان حامیان این کشورها
برای حفظ منافع راهبردی خود و بازنگهداشتن خطوط مواصالتي در خلیجفارس و ادامه

تالش برای فشار اقتصادی بر جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیری از اهرم افزایش و
کاهش قیمت نفت

عربستان ،بزرگترین صادرکننده نفت در دنیا محسوب ميشود و بههمیندلیل،
تصمیمگیریهای این کشور اثر زیادی روی بازار نفت و تحوالت اقتصادی صنعت برجای
ميگذارد .این کشور از نقش مهمي جهت تثبیت ،کاهش یا افزایش قیمت نفت برخوردار
است و لذا همواره و در مقاطع مختلف سعي کرده است از این توان درجهت تضعیف و فشار
اقتصادی بر ایران استفاده کند .باتوجهبه اینکه جمهوری اسالمي ایران کشوری
تکمحصولي بهشمار ميرود که قسمت اعظم بودجه آن متکي به درآمدهای نفتي است،
برخورداری عربستان از چنین اهرمي ،تهدید بزرگي برای جمهوری اسالمي ایران بهشمار
ميرود .از دیدگاه عربستان ،برجام نهتنها محدودیتهای قابلتوجهي برای جمهوری
اسالمي ایران برقرار نکرده ،بلکه باعث شده تا نقش تخریبي و ثباتزدایي آن در منطقه و
جهان افزایش یابد .همچنین تقویت بنیه موشکي جمهوری اسالمي ایران را از نتایج برجام
ميدانند .درنتیجه ،تالشهای زیادی را بعد از خروج امریکا از برجام برای همراهي جامعه
جهاني با این کشور و اعمال فشار علیه جمهوری اسالمي ایران انجام ميدهد .این کشور
باتوجهبه وجود برجام و حمایت کشورهای اروپایي ،چین و روسیه از این توافق ،درصدد
ترغیب امریکا به افزایش فشار بر ایران است و از تمام توان خود در این راه استفاده کردهاند.
امریکا نیز برای رفع چالشها و نگرانيهای ناشي از اجرای تحریمهای ایران بهخصوص در
بخش نفت ،از عربستان سعودی درخواست افزایش تولید نفت داشته است .برهمیناساس،
عربستان در تالش است تا با افزایش تولید و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار نفت،
از التهابات بازار کاسته و شرایط را برای اعمال تحریمهای شدیدتر علیه ایران فراهم کند.
عالوهبر ،افزایش تولید نفت عربستان سعودی و تالش برای افزایش بیشتر آن ،بلومبرگ نیز
در خبری اعالم کرده که طبق گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا ،تیمي از دولت
امریکا سه روز در عربستان سعودی حضور داشته تا درخصوص راههای قطع جریان پول به
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جریان آزاد نفت به کشورهای صنعتي وارد میدان خواهند شد و تالش خواهند کرد تا
موازنه قوا را به نفع کشورهای عربي تغییر دهند .اتفاقي ازایندست را در جریان جنگ
تحمیلي و حمایت قدرتهای غربي و حتي شرقي از عراق شاهد بودیم.
لذا ائتالف علیه ایران ،محور اصلي سیاست امنیتي و راهبردی عربستان تلقي ميشود.
سازماندهي کشورهای شورای همکاری خلیجفارس ،اتحادیه عرب و سازمان همکاریهای
اسالمي را ميتوان نشانههایي از رویارویي عربستان با ایران در فضای منطقهای دانست
(مصلينژاد و صمدی.)211 :2931 ،
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ایران و قطع خرید نفت آن تا  0نوامبر  1421بحث و گفتگو کنند .این گفتگوها بخشي از
راهبرد امریکا برای منزویکردن ایران بهدنبال تصمیم دونالد ترامپ مبنيبر خروج از توافق
هستهای  1421در ماه مي  1421است ).(https://www.bloomberg.com/news
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تالش برای کاهش اهمیت راهبردی تنگه هرمز

تنگه هرمز با انتقال بیش از  14درصد از ترانزیت کل نفت خام جهان ،نخستین و مهمترین
نقش را در نقلوانتقاالت نفتي دراختیار دارد .عالوهبراین ساالنه میلیونها تن  LNGکه
بیش از  94درصد از عرضه آن در جهان است ،از این تنگه صادر ميشود .محصوالت
پتروشیمي و فراوردههای نفتي قابلتوجهي نیز از این تنگه وارد و صادر ميشود .با افزایش
تنش میان غرب و ایران و دخالت غیرمسئوالنه برخي از کشورهای حاشیه خلیجفارس،
احتمال توقف عبور و مرور کشتيها از تنگه هرمز به موضوعي بحثبرانگیز در محافل انرژی
و سیاسي تبدیل شد .بنابراین ،کشورهای غربي و به تبع آن برخي از وابستگان آنها در
منطقه ،بهدنبال اجرای طرحهایي برای کاهش وابستگي صادرات نفت خود به این تنگه،
بهویژه در مواقع بحرانياند .دراینمیان ،برای امریکا تالش درراستای کاهش اهمیت تنگه
هرمز ،اولویت راهبردی دارد؛ چراکه وابستگي جهان به تنگه هرمز ،قدرت عمل ایران را در
مواجهه با امریکا و غرب افزایش ميدهد .بنابراین ،امریکا ضمن تالش برای کاهش وابستگي
اقتصاد جهان به نفت وارداتي از ایران و کمرنگکردن نقش آن در بازارهای جهاني نفت
خام ،بهدنبال خارجکردن یک برگ برنده از دستان ایران است؛ امتیازی که ایران باتوجهبه
موقعیت ژئوپلیتیک خود دراختیار دارد .براساس تحقیقات مرکز مطالعه جیمز بیکر و
دانشگاه رایس در امریکا ،هزینهها و توان بالقوه عربستان برای انتقال نفت خام به خارج از
تنگه هرمز در سناریوهایي بررسي شده است .باتوجهبه سناریوهای این مرکز ،بهطور بالقوه
با صرف هزینه سرمایهگذاری حدود  2میلیارد دالر ،افزایش ظرفیت انتقال دو خط لوله
 petrolineو  IPSAبه  22میلیون بشکه در روز امکان دارد .اما اگر به هر دلیلي عبور و
مرور از تنگه هرمز با مانع روبهرو شود و با فرض استفاده از فناوری  DRAو دو خط لوله
 petrolineو  IPSAعربستان ،پتانسیل انتقال  29/1میلیون بشکه در روز نفت خام از خارج
از تنگه هرمز ازطریق خط لوله موجود وجود دارد (خواجوی 91 :2932 ،ـ .)92

نتیجهگیری
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از زمان تالش سعودیها برای ایجاد قلمرو ملي تاکنون ،ایدئولوژی آنها مبتنيبر
قلمروگستری ذهني و عیني براساس منافع و اهداف خاص خود بوده است .قلمروگستری
اصلي سعودیها ،از نوع ذهني و با بهرهگیری از وهابیت برای بسط و گسترش حوزه نفوذ
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خود در منطقه و جهان است .درآمدهای عظیم نفتي موجب شده است تا حاکمان سعودی،
میلیاردها دالر برای قلمروگستری ذهني خود با بهرهگیری از شیوههایي همچون آموزش و
ارائه بورسیه به اتباع مسلمان کشورهای دیگر ،ساخت و توسعه مدارس مذهبي و دانشگاهها
در دیگر کشورها ،کمکهای مالي به کشورهای منطقه ،آموزش زبان عربي و ...هزینه
نمایند .این قلمروگستری بعد از پیروزی انقالب اسالمي ایران باتوجهبه واهمهای که برای
حاکمان آن پیش آمد ،شدت یافته و بودجههای بیشتری به این مسئله اختصاص یافته
است .عربستان ،تحوالت و ناامنيهای منطقه را بهعنوان یک منازعه بین خود بهعنوان
حافظ مکانهای مقدس اسالم و مرتدان سنيمذهب خالفت و همچنین بین خود و شیعه
بهویژه جمهوری اسالمي ایران ،قلمداد ميکند .ازاینرو ،راهبرد آن ،براساس مؤلفههایي
همچون ایدئولوژی و ضرورتهایي ازجمله ائتالف منطقهای و همکاریهای نظامي ـ امنیتي
برای قلمروگستری و ایجاد تهدیدات برای جمهوری اسالمي ایران است .واهمه و ترس
شکلگرفته برای حاکمان سعودی موجب شده است تا این کشور برای کنترل بحران
مشروعیت از الگوی کنش پیشدستانه امنیتي بهره گیرد .محمد بنسلمان ،در اعالم اتحاد
بهطور خاصي به داعش اشاره کرد اما سعودیها آن را بهعنوان تهدید اصلي برای امنیت
پادشاهي قلمداد نميکنند .برای بسیاری از سنيهای سعودی ،شیعه که توسط ایران
حمایت ميشود ،تهدید بزرگتری است .ازسویدیگر ،با وجود اینکه ائتالف نظامي در
عملیاتهای نظامي علیه داعش شرکت ميکند و بحرین ،اردن ،عربستان سعودی و
اماراتمتحده عربي ،در مبارزه هوایي مشارکت فعال دارند ،درحاليکه کویت و قطر
ارائهدهنده پایگاههای هوایي هستند ،اما تاکنون مشارکت این کشورها در مبارزه با داعش
کمتر از حد انتظار بوده است .بهعنوانمثال ،از سپتامبر  1420تا  9ژانویه  ،1421اردن،
عربستان سعودی ،بحرین و اماراتمتحده عربي تنها  11حمله هوایي را در سوریه و عراق از
 3913حمله هوایي بهخود اختصاص دادهاند .در این برهه  21ماهه ،عربستان سعودی
درمجموع ،فقط  1حمله هوایي را در سوریه داشته و در عراق چنین اقدامي را انجام نداده
است .برخي از منتقدان امریکایي معتقدند که وهابیت خود بسیار افراطي و یک منبع
ایدئولوژیکي برای تروریسم است .نیویورکتایمز در سرمقاله خود نوشته «سخت است که
عربستان سعودی مشارکتکننده جدی برای مقابله با داعش باشد ،مگر اینکه کمکهای
مالي به مدارس و روحانیون مذهبي وهابي را که درحال گسترش در دکترین افراطي در
قلب ایدئولوژی اسالمي هستند ،متوقف نماید» .همچنین تالشهای نظامي عربستان برای
کمک به دولت مستعفي یمن به مبارزه با شیعیان منحرف شده است .هواپیماهایي از
کشورهای بحرین ،مصر ،اردن ،کویت ،مراکش ،سودان و اماراتمتحده عربي برای حمالت
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نظامي در یمن به عربستان پیوستهاند ،درحاليکه نیروهای زمیني عربستان در این جنگ
مشارکت دارند و سعي در تصرف سرزمیني یمن و حکایت از تالش برای تحقق
قلمروگستری عیني سعودیها دارد ).(Jenkins, 2016: 7-13
قلمروگستری مبتنيبر ایدئولوژی وهابیت عربستان سعودی به بيثباتيهای گسترده
نهتنها در منطقه بلکه در جهان منجر شده؛ چراکه اصليترین عامل در زایایي تروریسم و
گسترش آن ،در پهنه فضایي جهان بوده است؛ امری که باعث تندروی و عملیاتهای
انتحاری و خرابکارانه افراد آموزشدیده در مکتب وهابیت در جهان شده است .در نتیجه
این امر ،چالشهای گسترده ژئوپلیتیکي برای منطقه ایجاد شده که نهتنها زمینه گسترش
حضور قدرتهای هژمون جهاني و متحدینشان را فراهم آورده ،بلکه باعث شده است تا
منطقه غرب آسیا با بيثباتي و ناامني عجین شود .قلمروگستری سعودیها تنها مربوط به
بعد ذهني آن نبوده ،بلکه با تشکیل ائتالف نظامي و حمله به کشور یمن ،حالت عیني یافته
است .امری که بهنظر ميرسد بیشتر بهدنبال کسب تجربه و خوداتکایي امنیتي است.
عالوهبراین باتوجهبه اینکه مهمترین هدف سعودیها از قلمروگستری ،ایجاد چالش برای
جمهوری اسالمي ایران و کاهش نفوذ و قدرت منطقهای آن است ،تهدیدات زیادی نیز
متوجه ایران است که از مهمترین آنها ميتوان به استحکامبخشیدن به رژیم جعلي
صهیونیستي و تضعیف محور مقاومت ،تالش برای در انزوا قراردادن و کاهش نفوذ منطقهای
جمهوری اسالمي ایران ،گسترش وهابيگری و ایجاد شکاف و تعارض مذهبي در کشور،
گسترش گروههای تروریستي و معاند در کشور ،گسترش فرقهگرایي و ایجاد منازعات
فرقهای ،تالش برای تضعیف هویت ملي ،ایرانهراسي و تالش برای عدم بهرهگیری کامل
ایران از مزایای برجام و اعمال فشار بیشتر بر ایران بعد از خروج امریکا از برجام و بازگشت
تحریمهای هستهای آن ،افزایش آفندهای جاسوسي ،ایجاد چالشهای قومي ،اتحاد نظامي
علیه ایران و بهرهگیری از اهرم افزایش و کاهش قیمت نفت اشاره نمود.
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(مطالعه موردی :قوم بلوچ) ،مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ،شماره  01 :14ـ .21
ـ حافظنیا ،محمدرضا و کاویانيراد ،مراد ( ،)2939فلسفه جغرافیای سیاسی ،نشر پژوهشکده
مطالعات راهبردی.
ـ خواجوی ،علي ( ،)2932تکاپوی عربستان و غرب برای کاهش اهمیت تنگه هرمز در مبادالت
جهاتي نفت ،ماهنامه اکتشاف و تولید ،شماره  91 :31ـ .94
ـ خواجوی ،علي ( ،)2932بررسي واقعبینانه ظرفیت تولید نفت خام عربستان سعودی در افق
 ،1414ماهنامه اکتشاف و تولید ،شماره .30
ـ دالورپور اقدم ،مصطفي ( ،)2911آسیبشناسي فرقه وهابیت از رویکرد امنیت ملي جمهوری
اسالمي ایران ،مجله پگاه حوزه ،شماره .119
ـ دالورپور اقدم ،مصطفي ( ،)2913امنیت نرم و منافع ملی جمهوری اسالمی ایران ،تهران:
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي ،دفتر مطالعات سیاسي.
ـ دهمرده ،معصومه؛ ناصری ،مهدی و جمال ،سعید ( ،)2939تهدیدات سیاسي ـ امنیتي
وهابیتگرایي بر ساختار قومي ـ مذهبي در مناطق شرقي ایران ،فصلنامه دانش انتظامی خراسان
جنوبی ،سال سوم ،شماره .2
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ـ گیدنز ،آنتوني ( ،)2919جامعهشناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نشر ني.
ـ لنچافسکي ،جورج ( ،)2912سی سال رقابت غرب و شوروی در ایران  44ـ  ،1314ترجمه
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ـ ماهنامه ستصا ( ،)2934تالش عربستان برای کاهش وابستگي به نفت ،ماهنامه ستصا ،شماره
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ـ مک لین ،ایان ( ،)2912فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد ،ترجمه حمید احمدی ،نشر میزان.
ـ میرحیدر ،دره ( ،)2910بررسي مفهوم  Territorialityو تحول آن از دیدگاه جغرافیای
سیاسي ،فصلنامه ژئوپلیتیک ،شماره  12 :2ـ .09
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