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چکیده
قدرتهــای منطقـهای همــواره موتــور محرکــۀ توســعه و امنیــت منطقهــای در ابعــاد سیاســی ،اقتصادی،
فرهنگــی هســتند .بهطــوری کــه سیاســتهای کالن منطقــه در ابعــاد مختلــف بــا سیاســتها و
خطمش ـیهای قدرتهــای منطق ـهای خــود را ســازگار و همســان میکننــد و ایــن وضعیــت طیفــی
از فرصــت تــا تهدیــد را بــه منطقــۀ جهــان اســام تحمیــل کــرده اســت .قدرتهــای منطقــهای
بــا توجــه بــه ظرفیتهــای فرهنگــی ،اقتصــادی ،جغرافیایــی و نظامــی خــود میتواننــد منطقــه را
بهســوی رقابــت و تنــش ســوق دهنــد یــا بــا اســتفاده از دیپلماســی عمومــی و درک ظرفیتهــای
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موجــود ،منطقــه را بهســوی همگرایــی ببرنــد و همســوی بــا آن توســعۀ پایــدار و امنیــت پایــدار را
در منطقــه بــه ارمغــان بیاورنــد .نمونــۀ درک صحیــح از منطقــه و نقــش ســازندۀ قدرتهــای منطقـهای
در همگرایــی در اتحادیــۀ اروپــا بهطــور کامــل مشــهود اســت و نمونــۀ نقــش مخــرب قدرتهــای
منطقــهای در همگرایــی در جهــان اســام برجســته اســت .در جهــان اســام قدرتهــای منطقــهای
از جملــه ایــران و عربســتان وجــود دارنــد کــه بــا توجــه بــه وزن بــاالی ژئوپلیتیکــی دو قــدرت در
صــورت درک واقعیتهــای موجــود مبتنــی بــر منافــع جمعــی در ســطح ملــی و منطقهــای میتواننــد
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نقشــی بیبدیــل در همگرایــی جهــان اســام ایفــا کننــد ،امــا بهدالیــل گوناگــون ســاختاری و
کارکــردی دو قــدرت نقشــی ســازنده در همگرایــی جهــان اســام ایفــا نکردهانــد.
در ایــن پژوهــش از روش توصیفیتحلیلــی بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــهای و اینترنتــی در پــی
پاسـخگویی بــه ایــن پرســش هســتیم کــه نقــش قدرتهــای منطقـهای در واگرایــی در جهــان اســام
چیســت؟ نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه در جهــان اســام بــا محوریــت دو قــدرت منطق ـهای
ایــران و عربســتان بهدلیــل اختالفــات بــر ســر حــوزۀ نفــوذ ،تضادهــای ایدئولوژیکــی ،اختــاف
ســاختار سیاســی قدرتهــا و اختالفــات ژئواکونومــی قدرتهــای منطقــهای ایــران و عربســتان
نقــش مخربــی در همگرایــی در جهــان اســام داشــتهاند.
کلیدواژهها :جهان اسالم ،ژئواکونومی ،ژئوپلیتیک ،قدرتهای منطقهای ،واگرایی.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
در هــر منطقــه ،قدرتهــای منطقــهای اهمیــت زیــادی دارنــد؛ بهطــوری کــه ایــن
قدرتهــا میتواننــد بــا همــکاری و دیپلماســی ســازنده ،منطقــه را بهســوی همــکاری
و انســجام ببرنــد یــا اینکــه منافــع متضــاد قدرتهــای منطقــهای و درک صحیــح
نداشــتن از نظــام ژئوپلیتیــک جهانــی میتوانــد منطقــه را بهســوی کشــمکش و ســتیز
بــه کشــورهای دیگــر منطقــه وزن ژئوپلیتیکــی باالتــری دارنــد و ایــن توانایــی را دارنــد
کــه بــا قلمروســازی در ورای مرزهــای ســرزمینی خــود نفــوذ و اســتیالی خــود را
حفــظ کننــد .یکــی از مناطقــی کــه اهمیــت فراوانــی در زمینههــای انســانی و طبیعــی
دارد منطقــۀ جهــان اســام بهطــور کلــی و خاورمیانــه بهطــور خــاص اســت .ایــن
منطقــه همــواره نقــش تعیینکننــدهای را در ســاختار نظــام ژئوپلیتیــک جهانــی ایفــا
کــرده اســت .اهمیــت خاورمیانــه و جهــان اســام در ظرفیــت انســانی و طبیعــی آن
اســت .ایــن منطقــه سرشــار از انــرژی فســیلی و همچنیــن موقعیــت گذرگاهــی بــرای
ارتباطــات میــان مناطــق جهــان اســت .از ســوی دیگــر وجــود جمعیــت فــراوان و
غنــای فرهنگــی اهمیــت ایــن منطقــه را بــاال بــرده اســت .بــا وجــود تشــابه ســاختاری
و کارکــردی زیــاد در جهــان اســام بــرای ایجــاد یــک ســازمان منطق ـهای منســجم،
امــا ایــن منطقــه یکــی از مناطــق پرتنــش جهــان محســوب میشــود .در جهــان اســام
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ســوق دهــد .قدرتهــای منطقـهای کشــورهایی هســتند کــه بهشــکل معمــول نســبت

چندیــن قــدرت منطقــهای وجــود دارد کــه نتوانســتهاند بــرای ایجــاد همــکاری و
همگرایــی نقشــی مؤثــر داشــته باشــند .اهمیــت ایــن موضــوع در ایــن اســت کــه در
منطقــۀ جهــان اســام بــا وجــود دیــن مشــترک و ســایر اشــتراکهای ســاختاری و
کارکــردی ،قدرتهــا بــا همدیگــر بــه ثبــات هژمونیــک نرســیدهاند تــا بتواننــد بــا
تأمیــن منافــع همدیگــر منطقــه را از نفــوذ قدرتهــای فرامنطقــهای دور کننــد .بــا
وجــود نامگــذاری قــرن بیســتم بــه قــرن منطقهگرایــی ،بهطــوری کــه در جهــان در
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همــۀ مناطــق در جغرافیــای سیاســی جهــان ،کشــورها بهســمت همگرایــی مبتنــی بــر
وابســتگی متقابــل و ایجــاد ســازمانهای منطقــهای میرونــد تــا بــا همــکاری بهتــر
بتواننــد در عرصــۀ جهانــی ظاهــر شــوند و منافــع خــود را تضمیــن کننــد ،امــا در
جهــان اســام قدرتهــای منطقـهای بــا محوریــت ایــران و عربســتان بــه هیــچ عنــوان
نتوانســتهاند بــا همدیگــر کنــار آمــده و منطقــه را مملــو از مشــکالت و بحرانهــای
بــزرگ ژئوپلیتیکــی کردهانــد .قدرتهــای ســلطهگر نیــز مبتنــی بــر منافــع راهبــردی
خــود بــه ایــن اختالفــات دامــن زدهانــد .ایــن وضعیــت نشــان میدهــد کــه اگــر
قدرتهــای جهــان اســام ،ترکیــه ،پاکســتان ،ایــران و عربســتان ســعودی بهســمت
همــکاری و همگرایــی گام مؤثــر برندارنــد آشــوب در ایــن منطقــه زمینــه را بــرای
نفــوذ بیشــتر قدرتهــای فرامنطقــهای فراهــم میکنــد .در ایــن پژوهــش دادههــا را
از راه مطالعــات کتابخانـهای و منابــع اینترنتــی جمـعآوری کردهایــم .بــه دنبــال پاســخ
ایــن پرســشها هســتیم عوامــل مهــم در واگرایــی جهــان اســام شــامل محوریــت
دو قــدرت مهــم منطق ـهای ،ایــران و عربســتان چــه مــواردی اســت؟ اهمیــت روابــط
بیــن دو کشــور مهــم منطقــه یعنــی جمهــوری اســامی ایــران و عربســتان ســعودی در
چیســت؟ بــرای دس ـتیافتن بــه همگرایــی در جهــان اســام چــه هدفهایــی دنبــال
خواهــد شــد؟
 .2چارچوب نظری
بــرای درک هــر چــه بیشــتر مفاهیــم بهکارگرفتهشــده در ایــن پژوهــش اینــک مفاهیــم
اصلــی را بیــان میکنیــم:
ژئوپلیتیــک :ایــن مفهــوم جایــگاه ویــژهای در مطالعــات میانرشــتهای و پژوهشهــای

نظــری در حــوزۀ قــدرت و سیاســت و ســرزمین پیــدا کــرده اســت .ژئوپلیتیــک،
مطالعــۀ رقابــت قدرتهــا بــرای ســلطه بــر منطقــه و جهــان بــر اســاس امکاناتــی کــه
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جغرافیــا در اختیــار آنهــا قــرار میدهــد یــا امکاناتــی کــه هــر یــک از قدرتهــا
در رقابـ�ت بـ�ا دیگـ�ری از محیـ�ط جغرافیایـ�ی میگیرنـ�د(.)Mojtahedzade, 2012:8
ژئوپلیتیــک اجــزای جغرافیــای انســانی را بــرای بررســی کاربــرد و مفاهیــم قــدرت
بــهکار میگیــرد .بحــث در ماهیــت مکانهــا و ارتباطشــان بــا بقیــۀ جهــان نــزاع
ق��درت می��ان مناف��ع و گروهه��ای مختل��ف اس��ت ()Qalibaf and pooyandeh, 2011: 51
یــا توانایــی دس ـتیابی بــه اهــداف خــاص در مواجهــه بــا مخالفــت یــا جایگزینهــا
اســتوار اســت .همچنیــن ژئوپلیتیــک علــم وضعیتیابــی روندهــای سیاســی توســط
زمی��ن اس��ت .تجزیــۀ ژئوپلیتیکــی بــه مفهــوم تجزیــۀ یــک منطقــه یــا ناحیــۀ جغرافیایی
بیـ�ن قدرتهـ�ای منطقـ�های یـ�ا فرامنطقـ�های از بعـ�د نفـ�وذ و سـ�لطه اسـ�ت (Qalibaf and

 .)pooyandeh, 2011: 51وابســتگی ژئوپلیتیکــی نوعــی وابســتگی منافــع و اهــداف یــک
بازیگــر سیاســی بــه ارزشهــا و مزیتهــای جغرافیایــی کشــورها و بازیگــران سیاســی
دیگـ�ر اسـ�ت(. )Hafeznia, 2011: 146
ژئواکونومــی :ژئواکونومــی مطالعــۀجنبههــای سیاســی و فضایــی اقتصــاد و منابــع
اســت .ژئواکونومــی شــاخهای از ژئوپلیتیــک و جغرافیــای سیاســی اســت کــه
سیاســت و منابــع و اقتصــاد را باهــم بررســی میکنــد .ادوارد لوتــواک در ســال
 ۱۹۹۰الگــوی ژئواکونومــی را بــا مفهومــی گســتردهبــ ه روابــط بینالملــل و ســایر
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 .محــور تمرکــز ژئوپلیتیــک بهعنــوان تــاش بــرای کنتــرل فضــا و مــکان بــر قــدرت

دانشهــای سیاســی مرتبــط بــا تحلیلهــای بینالمللــی وارد کــرد .او دهــۀ  1990را
دهــهای میدانســت کــهدر آن مؤلفههــای اقتصــادی جایگزیــن اهــداف نظامــی و
ژئواسـ�تراتژیک میشـ�وند ( .)luttwak, 1990: 89رویکــرد ژئواکونومیــک ،از ترکیــب ســه
عامــل جغرافیــا ،قــدرت و اقتصــاد شــکل گرفتـه اســت و روابــط ایــن ســهو تعامــل
آنهــا بــرای کســب قــدرت حکومتهــا رابررســی میکنــد .بنابرایــن ژئواکونومیــک
رویکــردی در تحلیــل مســائل بینالمللــی ،بهویــژهرقابــت حکومتهــای بــزرگ در
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مناطــق حســاس جهــان اســت کــهدر آن بــهجغرافیــا ،قــدرت و اقتصــاد در تعامــل بــا
یکدیگــر توجــه میشــود.
رقابــت قدرتهــای منطقــهای :محیــط و بازیگــران منطقــهای میتواننــد در

پیشــبرد مســائل سیاســی ،امنیتــی و اقتصــادی هــر منطقــهای نقــش عمــدهای ایفــا
كننــد و بــا تأثیرگــذاری بــر روندهــای درونــی در مناطــق ژئوپلیتیکــی ،منطقــه را
بــا توســعه و تعــادل سیاســی یــا چالــش مواجــه کننــد .در كشــورهای پیشــرفته و
توســعهیافتۀ غربــی ،تأثیرگــذاری عوامــل و بازیگــران خارجــی بــر امــور و روندهــای
داخلــی بهدلیــل انســجام اجتماعیسیاســی بــاال ،پیوســتگی بیشــتر جامعــه و دولــت
و اقتصــاد توســعهیافته بســیار انــدك اســت .امــا در منطقــۀ کمتــر توســعهیافتهای
چــون كشــورهای خاورمیانــه ،بهدالیلــی ماننــد پیشــرفتنکردن فراینــد دولــت ـ
ملتســازی و پایینبــودن ســطح انســجام اجتماعــی ـ سیاســی ،اثــرات فضایــی ناشــی
از اســتعمار ،نبــود كانالهــای ارتباطــی و پیوســتگی الزم میــان دولــت و گروههــای
اجتماعــی و همچنیــن ســطح پاییــن توســعهیافتگی اقتصــادی ،قابلیــت تأثیرگــذاری
بازیگــران خارجــی بــر روندهــای درونــی كشــورها افزایــش مییابــد .دخالــت
قدرتهــای منطقــهای بیشــتر در مناطقــی نمــود دارد کــه جغرافیــای سیاســی آنهــا
نتیجــۀ راهبردهــای قدرتهــای جهانــی بــوده و ایــن قدرتهــا بــر مبنــای منافــع
خــود در ایــن مناطــق کشــورهای مصنوعــی را همــراه بــا حکومتهــای اقتدارگــرا
بنیــان نهادهانــد .ایــن کشــورها دارای ازهمگســیختگی فضایــی و شــکافهای قومــی
مذهبــی هســتند .همچنیــن در برابــر تغییــرات آســیبهای جــدی میبیننــد.
منطقــه :در جغرافیــای سیاســی بــه یــک فضــای جغرافیایــی کــه از پدیدههــای مشــابه
و عوامــل پیونددهنــدۀ اجــزای تشــکیلدهندۀ آن محیــط برخــوردار باشــد ،هــم از

نظــر فیزیکــی و هــم از نظــر محیــط انســانی ،منطقــه گفتــه میشــود .یــک منطقــه در
جغرافیــا هنگامــی قابــل تشــخیص اســت کــه از یــک شــخصیت جغرافیایــی یکپارچــه
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برخــوردار و از دیگــر مناطــق ،متمایــز باشــد .بهطــوری کــه اجــزای آن بهخوبــی
آشــکار و قابــل تشــخیص و شناســایی باشــد .از نظــر فیزیکــی یــک منطقــه بایــد
محیطــی یکپارچــه باشــد یــا حداقــل ویژگیهــای جغرافیایــی و راهبــردی مشــابهی
داشــته باشــد .ماننــد واقعشــدن در یــک شــبهجزیره ماننــد کشــورهای واقــع در شــبه
جزیــرۀ عــرب یــا واقعشــدن بــر گــرد یــک دریــا ماننــد کشــورهای ســاحلی خلیــج
شــکل ســرزمینی ،شــکل نمــادی ،شــکل نهــادی و شــکل تثبیتشــده را طــی کنــد
منطق��ه گفت��ه میش��ود (.)Ahmadipour et al, 2010: 55
معمــوالً ایــن شــاخصها را بــرای منطقــه برمیشــمارند .1 :خودآگاهــی اعضــا از
اینکــه آنهــا یــک منطقــه را تشــکیل داده و ادراکات و برداشـتهای دیگــران از اینکــه
یــک منطقــه وجــود دارد؛  .2مجــاورت و نزدیکــی جغرافیایــی اعضــا؛  .3شــواهدی دال
بــر وجــود میزانــی از خودمختــاری و تمایــز از نظــام جهانــی ،بهگون ـهای کــه منطقــه
مــورد نظــر در قــدرت نظــام مســلط ،دخــل و تصــرف داشــته و اســتقالل خــود را
بــه نمایــش گــذارد؛  .4تعامــات فــراوان و منظــم بیــن اعضــا یــا وابســتگی متقابــل
قابــل توجــه آنهــا؛  .5درجـ�ۀ باالیـ�ی از قرابتهـ�ای سیاسـ�ی ،اقتصـ�ادی و اجتماعـ�ی
 )Morgan and Lake, 2002 : 47(.برخ��ی صاحبنظــران نیــز بــرای ایجــاد منطقهگرایــی
وجــود ایــن پنــج عامــل را ضــروری میداننــد:
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فــارس .در جغرافیــای سیاســی بــه هــر فضــای جغرافیایــی کــه فراینــد چهارمرحلـهای،

 .1منطقهایشــدن؛  .2هویــت و آگاهــی منطق ـهای؛  .3همــکاری در ســطوح فروملــی
منطقـهای؛  .4تعامــل و همــکاری منطقـهای فزاینــده بهگونــه دولتمحــور؛  .5انســجام
منطقـ�های (.)Hatsuse, 1999: 107-109
در مجموع منطقه را میتوان در قالب یکی از اشکال زیر تعریف کرد:
 .1منطقــه را میتــوان بهعنــوان واحــدی جغرافیایــی در نظــر گرفــت کــه حــدود
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آن کموبیــش بــر پایــۀ مرزهــای فیزیکــی و شــاخص ژئوپلیتیــک مشــخص شــده
اســت؛  .2دومیــن شــکل از اشــکال منطقــه را میتــوان در قالــب یــک نظــام اجتماعــی
بــه معنــی روابــط فرامحلــی گروههــای انســانی تعریــف کــرد؛  .3منطقــه را میتــوان
بهمثابــۀ همــکاری سازماندهیشــده در زمینههــای سیاســی ،نظامــی ،اقتصــادی و
فرهنگـ�ی در نظـ�ر گرفـ�ت( . )Ghasemi, 2008: 129-96از ایــنرو مشــخص میشــود
کــه شــبکههای منطقــهای بیشــتر در راســتای ایــن شــکل از مناطــق بیــان میشــود.
منطقهگرایــی نویــن از چنــد جهــت بــا منطقهگرایــی قدیــم تفــاوت دارد .از ســویی
نقــش محــوری عنصــر مادیگرایــی و جغرافیــای ســرزمینی کاهــش یافتــه و فراینــد
منطقهگرایــی بهســمت معناگرایــی و تأکیــد بــر وجــوه مشــترک دیگــر میــان واحدهــا
ماننــد فرهنــگ و ارزشهــا حرکــت کــرده اســت .همچنیــن دامنــه و حــوزۀ نظریههــا
نیــز گســترش پیــدا کــرده اســت؛ بهگون ـهای کــه نظریههــای نویــن ،منطقهگرایــی را
پدیــدهای چندبعــدی میداننــد کــه همــۀ حوزههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی،
سیاســی و امنیتــی را در برمیگیــرد .در آخــر اینکــه نظریههــای منطقهگرایــی از
دولتمحــوری (رونــدی کــه از بــاال توســط فشــار یــک قــدرت برتــر شــکل
مییاف��ت) ب��ه س��مت فردگرای��ی (رون��دی خودج��وش) حرک��ت کردهان��د

(Dehghani

 .)Firoozabadi, 2009: 116-99اصــوالً منطقــه رونــدی اســت کــه همزمــان بــا پیدایــش
نظــام بینالملــل بــه وجــود آمــده اســت .بــه بیــان دیگــر ،فراینــد ادغــام و همگرایــی
در واحــد بزرگتــر جریانــی همیشــه حاضــر در طــول تاریــخ سیاســی بــوده اســت.
بــا ایــن حــال از همــان ابتــدا تعارضــات و تناقضاتــی در رابطــه بــا ماهیــت منطقــه بــه
وجــود آمــد و در ایــن رابطــه نظریههــای مختلفــی ماننــد منطقهگرایــی هژمونیــک،
سیســتم تابعــه ،مجموعــۀ امنیتــی و جامعــۀ امنیتــی پدیــدار شــدند .اگرچــه هــر یــک
از اینهــا بــه گســترش و تبییــن مطالعــات منطق ـهای کمــک کردنــد ،امــا هــر یــک از
اینهــا بهدلیــل پیچیدگــی نظــام بینالملــل و معماهــای ناشــی از آن کاســتیهایی
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داشــتند .بنابرایــن از اینجــا بــود کــه نظریــۀ شــبکههای منطق ـهای بهعنــوان نظری ـهای
نویــن در مقابــل نظریههــای کالســیک دیگــر مطــرح شــد و توانســت خألهــای
ناشـ�ی از ایـ�ن نظریههـ�ا را پـ�ر کنـ�د (.)Ghasemi, 2011 :129
 .3پیشینه
کتــاب «اصــول و مفاهیــم ژئوپلیتیــک» در ســرآغاز بهعلــت رکــود جغرافیــای سیاســی
وفــاق در مبانــی فلســفی ،ماهیــت و موضــوع ژئوپلیتیــک مطــرح کــرده اســت .اعتقــاد
دارد توســعه و رشــد ســازۀ علمــی ژئوپلیتیــک مســتلزم تعریــف اســاس فلســفی
محکمــی اســت کــه موضوعیــت و ضــرورت آن را توجیــه کنــد .ایــن کتــاب در یــازده
فصــل اســت بــه ایــن مباحــث اشــاره کــرده اســت  :مفهــوم ژئوپلیتیــک ،نقشآفرینــی
بازیگــران سیاســی ،منافــع و اهــداف جمعــی ،رفتارهــای ژئوپلیتیکــی و کنــش بازیگران
نســبت بــه همدیگــر کــه ســطح تالقــی عناصــر اساســی جغرافیــا ،قــدرت و سیاســت
را تشــکیل میدهــد.
کتــاب «نظریــۀ همگرایــی در روابــط بیــن الملــل» بــا اســتفاده از منابــع و نوشــتههای
اندیشــمندان سیاســی و تجربیــات عملــی موجــود در تاریــخ معاصــر در مســئلۀ اتحــاد
و همبســتگی و نظریههــای همگرایــی در روابــط بینالملــل بــا تأکیــد بــر مســائل
و مشــکالت جهــان ســوم کنــکاش میکنــد .ایــن کتــاب در شــش فصــل بــه ایــن
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و ژئوپلیتیــک پرداختــه و یکــی از تنگناهــای توســعۀ علمــی در ایــن زمینــه را نداشــتن

مباحــث میپــردازد :مفاهیــم و دیدگاههــا ،مبانــی و مالکهــای همگرایــی ،انگیزههــا
و قالبهــای همگرایــی ،عالئــق ملــی و تنگناهــای همگرایــی سیاســی ،همگرایــی
سیاسـ�ی و تجربـ�ۀ جهـ�ان سـ�وم و آینـ�ده و امیدهـ�ا در همگرایـ�ی در جهـ�ان سـ�وم.
در مقالــۀ «چالشهــای ژئوپلیتیکــی همگرایــی در جهــان اســام» بــا توجــه بــه تحلیــل
انجامشــده در رابطــه بــا نیروهــای واگــرا بهنظــر میرســد کــه نیرهــای واگــرا هــم
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بهلحــاظ قــدرت و هــم بهلحــاظ کثــرت از نیرهــای همگــرا بهتــر عمــل میکننــد.
بــه بیــان دیگــر ،بــا وجــود زمینههــای مناســب همگرایــی امــا فراینــد همگرایــی
در جهــان اســام بــا چالشهــا و موانــع جــدی روبــهرو اســت .بــدون شــک
برطرفکــردن موانــع وحــدت و همگرایــی یــا کمکــردن نقــش آنهــا نیازمنــد انجــام
پژوهشهــای گســترده از ســوی اندیشــمندان جهــان اســام و تدیــن راهبردهــای
دقیــق و واقعبینانــه اســت.
در مقالــۀ «همگرایــی جهــان اســام و آینــدۀ تمــدن اســامی» زمینههــای دســتیابی بــه
آینــدۀ مطلــوب تمــدن اســامی بررســی شــده اســت .از منظــر آیندهپژوهــی مطالعــه
عوامــل همگرایــی و واگرایــی کشــورهای اســامی نشــانگر آن اســت کــه دســتیابی بــه
آینــدۀ مطلــوب لــزوم توجــه بــه الیههــای مختلــف شــکلدهنده بــه آینــدۀ تمــدن
اســامی را اجتنابناپذیــر میکنــد .بــا توجــه بــه بررســیهای انجــام شــده ایــن
آیندهپژوهــی ناظــر بــر درنظرگرفتــن طیفــی از الیههــای عینــی و ذهنــی شــکلدهنده
بــه آینــدۀ تمــدن اســامی اســت .الیههایــی کــه از ســطحیترین تــا عمیقتریــن
ابعــاد مرتبــط بــا تمــدن اســامی را در بــر میگیــرد.
امیــر رحیمــی در پایانــان نامــۀ «بررســی نقــش بریتانیــا در تحــوالت سیاســی ،اجتماعی
عربســتان ســعودی در ســالهای  »1970-1998نقــش بریتانیــا در تحــوالت ســاختاری
عربســتان ســعودی را بررســی میکنــد .بیــان میکنــد ،بریتانیــا در ایجــاد و اســتقرار
نظــام سیاســی عربســتان ســعودی در حوزههــای سیاســی ،اجتماعــی و بینالمللــی
چــه نقشــی داشــته اســت؟ از نظــر او عربســتان بهدلیــل داشــتن ذخایــر نفتــی فــراوان
همیشــه در دســترس کشــورهای ســرمایهدار و قدرتمنــد جهــان بــوده اســت ،هرچنــد
کــه در دهــۀ  1970بــه بعــد بــا گســترش حــوزۀ نفــوذ ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بــر
خلیــج فــارس بهویــژه عربســتان ،انگلســتان تــا حــدودی از حــوزۀ نفــوذش در ایــن
امالقــرای جهــان اســام کاســته شــد ،امــا انگلســتان بــه شــکلهای مختلــف تــاش
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کـ�رده اسـ�ت اهـ�داف سیاسـ�ی و اجتماعـ�ی خـ�ود را در عربسـ�تان تحکیـ�م کنـ�د

(�Ra

 .)himi, 2015ابتــکار ایــن پژوهــش در بررســی دالیــل اصلــی واگرایــی در جهــان
اســام بــا رویکــرد انتقــادی و دیدگاهــی واقعبینانــه اســت.
 .4محیطشناسی
جنوبــی تــا حــد ســواحل غربــی اقیانــوس آرام در قــارۀ آســیا را در برگرفتــه اســت.
ایــن وســعتی كــه كشــورهای اســامی را در خــود جــای داده اســت از نظــر موقعیــت
جغرافیایــی و گســتردگی طولــی و عرضــی اهمیــت بســیاری دارد .در حــدود 22
درصــد از مجمــوع خشــکیهای جهــان را در بــر میگیــرد و بخشهــای وســیعی
از دو قــارۀ آســیا و آفریقــا و بخشهــای كوچكــی از قــارۀ اروپــا و آمریــكا را شــامل
میشــود .خشــكی ،کمآبــی ،دمایــی بــهنســبت زیــاد ،شــوری خــاك و تنــوع محیــط
جغرافیایــی از ویژگیهــای ســرزمینهای جهــان اســام اســت .بهطــوری كــه بخــش
عظیمــی از قلمــروی جهــان اســام را ســرزمینهای بیابانــی خشــك بــا پوشــش نباتــی
ناچیــز كــه ناشــی از حداقــل ریزشهــای جــوی اســت تشــكیل میدهــد .فرســایش
بــادی ،بــر ایــن ســرزمینهای بیابانــی حداكثــر تأثیــرات خــود را برجــای گذاشــته و
چهــرۀ بیابانهــا را بــا امــواج شــن و ماســه از شــكلی بــه شــكل دیگــر در م ـیآورد.
غربیتریــن كشــور عضــو ســازمان كنفرانــس اســامی كشــور «گویــان» در قــارۀ
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جهــان اســام محــدودۀ وســیعی از ســاحل غربــی اقیانــوس اطلــس در آمریــکای

آمریــكا و شــمال آمریــكای جنوبــی و شــرقیترین آن كشــور «اندونــزی» در جنــوب
شــرق آسیاســت .شــمالیترین كشــور «قزاقســتان» در آســیای مرکــزی و جنوبیتریــن
كشــور اســامی «موزامبیــك» در جنــوب قــارۀ آفریقاســت .همچنیــن خــط اســتوا كــه
محــدودۀ كشــورهای اســامی را بــه دو قســمت شــمال و جنــوب تقســیم كــرده اســت
بهطــور مســتقیم از كشــورهای اندونــزی ،ســومالی ،اوگانــدا و گابــن میگــذرد كــه
در شــرایط اقلیمــی ایــن كشــورها بســیار مؤثــر اســت.

11

نقشۀ جهان اسالم ،کشورهای با حکومت اسالمی و غیر اسالمی

Source: www.farhangnews.com

كل جهــان اســام بــا وســعتی بیــش از  31میلیــون كیلومتــر مربــع حــدود  22درصــد
مســاحت خشــكیهای كــرۀزمیــن را در بــر میگیــرد كــه بدنــۀ اصلــی آن بهشــكل
مســتطیلی از كرانههــای اقیانــوس اطلــس و شــمال آفریقــا تــا خاورمیانــۀ اســامی،
آســیای مركــزی ،جنــوب غربــی آســیا ،بخــش بزرگــی از هنــد ،همــۀ بنــگالدش و
كشــورهای جنــوب شــرق آســیا و در حقیقــت بخــش عمــدهای از قــارۀ آســیا و
آفریقــا و بخشــی از اروپــا را شــامل میشــود .از یــك دیــدگاه مجموعــۀ  57كشــور
اســامی كــه بهطــور رســمی عضــو ســازمان كنفرانــس اســامی هســتند بــه ســه
گــروه كشــورهای آســیایی ،جنوبــی ،جنــوب شــرقی و مركــزی بــا مســاحت حــدود
 9/5میلیــون كیلومترمربــع ،كشــورهای آفریقایــی بــا  6/8میلیــون كیلومتــر مربــع و گروه
كشــورهای عربــی بــا  14میلیــون كیلومتــر مربــع تقســیم میشــوند .در ایــن میــان ،ســه
كشــور ســودان بــا مســاحت  ،2,503,890عربســتان ســعودی بــا مســاحت 2,149,690
كیلومتــر مربــع و الجزایــر بــا مســاحت  2,381,741كیلومترمربــع ،حــدود  27درصــد
مســاحت كشــورهای جهــان اســام را در بــر میگیرنــد و كشــورهای كوچكتــری
همچــون مجمعالجزایــر مالدیــو در اقیانــوس هنــد بــا مســاحت  298كیلومتــر مربــع،
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جزیــرۀ بحریــن بــا مســاحت  692كیلومتــر مربــع و برونئــی بــا مســاحت  570كیلومتــر
مربــع جــزو كشــورهای كوچــك ســازمان كنفرانــس اســامی هســتند .كل مســاحت
جهــان اســام حــدود ســه برابــر قــارۀ اروپــا و نزدیــك چهــار برابــر وســعت قــارۀ
اقیانوســیه اســت كــه ایــن وســعت و موقعیــت نســبی و ریاضــی از منظــر جغرافیــای
سیاس��ی و دیدگاههاــی ژئوپلیتیك��ی اهمی��ت دارد .بــر اســاس آمارهــای ســازمان ملــل
اســت .حــدود  20درصــد از جمعیــت جهــان یعنــی  1/2میلیــارد نفــر را مســلمانان
تشــکیل میدهنــد .توزیــع جمعیــت مســلمانان در جهــان در نیمــۀ ســال  1998بــه
ایــن شــکل اســت :آفریقــا  315میلیــون ،آســیا  812میلیــون ،اروپــا بیــش از  31میلیــون
اســت (دایرهالمعــارف بریتانیــکا .)2002 ،حــدود  85درصــد مســلمانان جهــان ،در
خــارج از دنیــای عــرب بــهســر میبرنــد ،بیشــتر مســلمانان ،در شــرق آســیا ،بهویــژه
در پاکســتان ،هندوســتان ،بنــگالدش ،مالــزی و اندونــزی زندگــی میکننــد .اندونــزی،
پرجمعیتتریــن کشــور اســامی اســت .در میــان مســلمانان حــدود  10درصــد ،یعنــی
مطابــق بــا آمارهــای موجــود تقریبـ ًا  120میلی��ون نف�رـ ش��یعه هس��تند Encyclopedia(.

)Britannica, 2002: 2
 .5روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــا روش توصیفیتحلیلــی و مطالعــۀ منابــع معتبــر کتابخانـهای از منابــع
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و برخــی منابــع دیگــر ،در ســال  ،1999جمعیــت جهــان از مــرز  6میلیــارد نفــر گذشــته

دســت اول بهــره گرفتــه اســت .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد اگرچــه بهلحــاظ
اشــتراک دینــی و منابــع انســانی و طبیعــی ،جهــان اســام قابلیتهــای فراوانــی دارد
بــرای تبدیلشــدن بــه یــک قــدرت منطق ـهای در عرصــۀ نظــام ژئوپلیتیــک جهانــی،
امــا بهدلیــل وجــود برخــی عوامــل و زمینههــای بــروز اختــاف و واگرایــی ماننــد
گســیختگی فضــای جغرافیایــی ،تفاوتهــای مذهبــی ،قومــی ،اندیشــه و نظــام سیاســی،
نداشــتن اســتقالل و وابســتگیهای سیاســی و اقتصــادی ،تعارضــات ســرزمینی،
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رقابــت داخلــی قدرتهــای برتــر جهــان اســام ،وجــود پیمانهــای سیاســی امنیتــی
بــا قدرتهــای بــزرگ و بازیگــران فرامنطقــه ای متأســفانه تاکنــون از ایــن ظرفیــت
عظیــم اســتفاده شایســتهای نشــده اســت .گفتنــی اســت در کنــار عوامــل واگرایــی،
عوامــل و زمینههایــی چــون اشــتراکهای دینــی و تمدنــی ،تجانــس و همگونــی
ســاختاری و کارکــردی ،منافــع و نیازهــای مشــترک ،احســاس تهدیــد مشــترک وجــود
دارنــد کــه میتوانــد در جهــت وحــدت و همگرایــی جهــان اســام نقــش مؤثــری
ایفــا کنــد.
 .6یافتهها
 .1 .6رقابتهای ایدئولوژیک در جهان اسالم با محوریت ایران و عربستان
رقابتهــای ایدئولوژیــک در بیــن قدرتهــای جهــان اســام همــواره وجــود داشــته
اســت .بــا توجــه بــه اینکــه هســتۀ اصلــی رقابــت ایدئولوژیــک ناشــی از تفاوتهــای
مذهبــی اســت بنابرایــن ایــن وضعیــت بــر جهــان تســنن و جهــان تشــیع همپوشــانی
دارد .ایــران بهعنــوان یــک قــدرت منطقـهای در جهــان اســام بهعنــوان مرکــز جهــان
تشــیع و یکــی از قطبهــای ایدئولوژیــک اســت .از ســوی دیگــر مرکــز جهــان اهــل
تســنن در عربســتان قــرار دارد؛ بنابرایــن ایــن دو قــدرت همــواره با همدیگــر تضادهای
ایدئولوژیــک داشــتهاند .هرچنــد عنصــر عــرب و فــارس بــودن بــر روابــط ایــران و
عربســتان پیــش و پــس از انقــاب اســامی تأثیــر داشــته اســت ،امــا تفاوتهــای
مذهبــی بــر رقابــت و تنــش میــان ایــران و عربســتان تأثیــر جدیتــری دارد و پــس از
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ایــن موضــوع ریشــه و عامــل تشــدید رقابتهــای
ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک ایــن دو کشــور بــوده اســت .در حــالحاضــر ،مســئلۀ
رهبــری جهــان اســام و اختــاف بــر ســر تفســیر اســام ،تأثیرگذارتریــن عامــل بــر
روابــط عربســتان و ایــران بــوده اســت .بهدنبــال وقــوع انقــاب اســامی در ایــران
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و تحــوالت عــراق بعــد از صــدام کــه بــه قدرتیابــی شــیعیان عــراق انجامیــد،
نگرانــی عربســتان و دیگــر دولتهــای عربــی منطقــه بیشــتر شــد ،زیــرا تحــوالت
عــراق موقعیــت شــیعیان را در منطقــه تقویــت میکــرد .البتــه جمهــوری اســامی
ایــران کوشــیده اســت همــواره در جهــان اســام فراتــر از موضــوع شــیعه و ســنی
سیاس ـتهای خــود را تنظیــم کنــد و وحــدت اســامی را همــواره مدنظــر قــرار داده
حمــاس نیــز در همیــن چارچــوب تفســیر میشــود .شکســت و ســرنگونی طالبــان
و رژیــم بعــث عــراق کــه بــه معنــای حــذف دو دشــمن ایدئولوژیــک و راهبــردی
ایــران از نقشــۀ سیاســی منطقــه بــود ،نگرانــی ســعودیها را بیشــتر کــرد .عربســتان
امــا نگــران اعتراضــات و خیــزش اقلیــت شــیعه بهویــژه پــس از گســترش تحــوالت
و انقالبهــای مردمــی در جهــان اســام نیــز هســت کــه خــود  10تــا  15درصــد
جمعیــت آن کشــور را تشــکیل میدهنــد .بیشــتر نگرانــی عربســتان از قدرتیابــی
شــیعیان در منطقــه در ایــن مــوارد ریشــه دارد:
عــراق :ســعودیها بــا دولــت عــراق پــس از صــدام روابــط حســنهای نداشــتهاند و
بــرای مقابلــه بــا جایــگاه مؤثــر ایــران در عــراق ،از گروههــای تروریســتی ســلفی و
بهتازگــی از داعــش پشــتیبانی کردهانــد .علمــای وهابــی بارهــا از ســتیز بــا دولــت
شــیعی عــراق حمایــت کردهانــد.
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اســت؛ حمایــت از آرمــان فلســطین و گروههــای مقاومــت ضدصهیونیســتی ماننــد

ســوریه :جبهــۀ تحــت رهبــری عربســتان در منطقــه اعتقــاد دارنــد ایــران ،لبنــان ،عــراق
و ســوریه بــه اصطــاح یــک هــال شــیعی را تشــکیل دادهانــد ،در نتیجــه از تروریســم
افراطگرایــان از جملــه داعــش و القاعــده علیــه حکومــت ســوریه حمایــت جــدی
میکننــد.
لبنــان :دولــت عربســتان در لبنــان از جریانهــای ســلفی و گروههــای ضدمقاومــت
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ماننــد ائتــاف  14مــارس علیــه حــزباهلل همــواره حمایــت میکننــد.
یم��ن :دســتاوردهای سیاســی شــیعیان حوثــی در یمــن در ســپتامبر  ،2014بــر
درک تهدیــد ســعودیها در همســایگی خــود افــزود .مرزهــای مشــترک و بیــم از
قدرتیابــی حوثیهــا (در همجــواری اســتانهای شیعهنشــین عربســتان) و
الهامبخشــی انقــاب اســامی ایــران بــرای انقــاب مــردم یمــن بــ ه ویــژه شــیعیان
عواملــی اســت کــه ســعودیها را بــه نقشآفرینــی جــدی در یمــن واداشــته اســت.
بحرینــ و مناط�قـ شیعهنشــین عربســتان :پــس از آغــاز خیزشهــای مردمــی در جهــان
ی سیاســی گســترده بهویــژه در بحریــن و مناطق
عــرب ،عربســتان ســعودی بــا نارضایتـ 
شیعهنشــین خــود روبـهرو شــد و نیروهــای خــود را بــرای کمــک بــه ســرکوب مــردم
بــه بحرین فرســتاد.
افغانستــان :عربســتان در کنــار امــارات و پاکســتان جــزو کشــورهایی بــوده کــه
کمکهــای مالــی فراوانــی را در اختیــار طالبــان افغانســتان قــرار داد و از تروریســم
وهابــی و ســلفی حمایــت کــرده اســت .عربســتان بهعنــوان پــدر مــادی و معنــوی
ســلفیها و بنیادگرایــان اســامی و ضدشــیعی بهدنبــال حمایــت از تروریســم
و افراطگرایــی و ناامنســازی محیــط امنیتــی جمهــوری اســامی ایــران اســت.
جمهــوری اســامی ایــران در سراســر خاورمیانــه از لحــاظ راهبــردی و تاکتیکــی
نســبت بــه عربســتان برتــری دارد کــه دلیــل آن جذابیــت ایدئولوژیــک جمهــوری
اســامی ایــران بــرای هویتهــای اســامی منطقــه اســت کــه عربســتان بــه دلیــل
تأکیــد بــر اندیشــۀ افراطــی وهابیــت و حمایــت از تروریســم ســلفی ،از آن همــواره
بیبهــره بــوده اســت.
عربســتان از منابــع مالــی عظیمــی بــرای نقشآفرینــی منطقــهای در مقابــل ایــران
بهرهمنــد اســت ،امــا ســرمایۀ اندیشــهای ،انســانی ،اخالقــی و جهانشــمول الزم
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بــرای رقابــت بــا ایــران را در اختیــار نداشــته یــا ســرکوب کــرده اســت .نمونــۀ ایــن
رویکــرد کمکهــای فــراوان نظامــی و مالــی بــه گــروه تروریســتی داعــش بهمنظــور
مانعتراشــی در برابــر جایــگاه منطقـهای ایــران اســت .بــر ایــن اســاس ،در بســیاری از
حوزههــا ،عربســتان نوعــی کشــمکش نیابتــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران بــه راه
انداختــه اســت .ســعودیها در حوزههایــی ماننــد بحریــن ،فلســطین ،یمــن ،ســوریه،
دخالــت میکنــد .از ســویی آنهــا منطقــه را همــواره بــا نــگاه فرقـهای دیدهانــد و بــه
ایــن موضــوع بهعنــوان بــازی بــرد ـ باخــت مقابــل شــیعیان مینگرنــد؛ امــا ایــران
برخــاف عربســتان چنیــن نگاهــی نــدارد و تأکیــد بــر وحــدت شــیعه و ســنی را در
کانــون سیاســت خارجــی خــود قــرار داده اســت .حتــی عربســتان ســعودی ،ســوریه را
نیــز بــا نــگاه فرق ـهای نگریســته و بهمنظــور تضعیــف محــور مقاومــت بــه رهبــری
ایــران ،از اقدامــات تروریســتی داعــش ،جبههالنصــره و ســایر جریانهــای ســلفی و
اخوانالمســلمین علیــه دولــت بشــار اســد حمایــت مالــی و تســلیحاتی کــرده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ریــاض نــام اخوانالمســلمین را در ردیــف گروههــای
تروریســتی خــود قــرار داده اســت .بهطورکلــی ،حضــور فعــال جمهــوری اســامی
ایــران در سیاســتهاى منطقــهاى برخــاف ادعــای عربســتان ،مبتنــی بــر تشــکیل
هــال شــیعی نیســت و بیشــتر رویکــری دفاعــى و بــا هــدف مقابلــه بــا تهدیــدات
تروریســتی دارد .اساسـ ًا منابــع قــدرت ایــران بیشــتر بــر پایــۀ جذابیــت ایدئولوژیــک،
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عــراق و لبنــان کــه خــود را بازنــده میبیننــد مدعــی هســتند ایــران در امور آن کشــورها

موقعیــت ژئوپلیتیــک ،عمــق راهبــردی و منابــع انــرژى ،ســطح تخصــص بــاالی
نیــروی انســانی و ظرفیتهــاى بــاالی اقتصــادى اســت و تــوان نظامــى تنهــا یکــى از
منابــع قــدرت منطق ـهای ایــران بــه شــمار م ـیرود .تضــاد ایدئولوژیــک بیــن ایــران و
عربســتان ســبب شــده اســت کــه ســایر قلمروهــای منطقــه بــه یکــی از ایــن دو قــدرت
جــذب شــوند و نبــود روابــط دیپلماتیــک بیــن ایــن دو کشــور ســبب ازهمگســیختگی
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ذهنــی و عینــی جهــان اســام شــده اســت.
 .2 .6تفاوت در ساختار سیاسی قدرتهای منطقهای
ایــران :نظــام سیاســی ایــران تــا پیــش از پیــروزی انقالب اســامی ،مشــروطۀ ســلطنتی

بــود کــه در ســال  1357حکومــت پهلــوی بــه رهبــری امــام خمینــی (ره) ســرنگون
شــد و نظــام جمهــوری اســامی ایــران جایگزیــن آن شــد .قانــون اساســی جمهــوری
اســامی ایــران را در ســال  ۱۳۵۸مجل�سـ خب��رگان قان��ون اساس��ی در  ۱۷۷اصــل
تصوی��ب کــرد و هم��ان س��ال بـ�ه همهپرسـ�ی گذاشــته شــد .نتیجــۀ آن بــا رأی مثبــت
اعــام شــد .در ســال  ۱۳۶۸در قانــون اساســی اصــاح و تصویــب شــد کــه پســت
نخســتوزیری حــذف و اختیــارات و مســئولیتهای آن بــه رئیسجمهــور واگــذار
شــود .پســت جدیــد معــاون رئیسجمهــور نیــز بــه قانــون اساســی اصالحشــده
اضافــه شــد .بــر اســاس قانــون اساســی کشــور دارای ســه قــوۀ مقننــه ،مجریــه و
قضائیــه اســت کــه گرچــه از یکدیگــر تــا حــدودی مســتقل ولــی زیــر نظــر رهبــری
انقــاب (ولــی فقیــه) ،انجــام وظیفــه میکننــد.
عربســتان :عربس��تان جدی��د (پادش��اهی عربس��تان س��عودی) را مل��ک عبدالعزی��ز در

ســال  ۱۹۳۲پایهگــذاری کــرد .هرچنــد کــه جنگهــا و کشــمکشهایی کــه بــه
تشــکیل کشــور منجــر شــد در ســال  ۱۹۰۲بــا تصــرف ریــاض ،پادشــاهی ایــن کشــور
توس��ط مل��ک عبدالعزی��ز آغ��از شدــ .عربسـ�تان ســعودی یــک پادش�اـهی مطلق��ه اســت.
سیســتم حکومتــی در عربســتان بهصــورت پادشــاهی مطلــق و در دســت آلســعود
اســت .نــام کشــور نیــز منصــوب بــه همیــن خانــدان اســت .در ایــن کشــور ســه
قــوۀ مقننــه ،مجریــه و قضائیــه از یکدیگــر متمایــز و مجــزا شــدهاند ،امــا نــوع رژیــم
شــیوۀ اختــاط قــوا اســت و همــۀ امــور قائــم بــه پادشــاه اســت و تصمیمگیریهــای
راهبــردی در عربســتان از طــرف پادشــاه صــورت میگیــرد.
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 .3 .6رقابتهای ژئواکونومیکی
ایــران و عربســتان ســعودی دو قطــب منابــع انــرژی هســتند و هســتۀ اصلــی
رقابتهــای مربــوط بــه مســائل ژئواکونومیکــی را در جهــان اســام شــکل دادهانــد.
ایــران و عربســتان از نظــر ترکیــب ذخایــر نفــت و گاز طبیعــی ،تقریبــ ًا وضعیــت

مشــابهی دارنــد .ایــران در ایــن بخــش از مزیــت راهبــردی قرارداشــتن میــان دریــای
درصــد نفــت جهــان از آن میگــذرد ،در اختیــار دارد ،امــا تحریمهــای آمریــکا تولیــد
نفــت ایــران را کاهــش داده اســت .در همــان حــال مانــع ســرمایهگذاری خارجــی در
ایــن بخــش شــده اســت کــه ایــن موضــوع بــه عربســتان ســعودی بهعنــوان عضــو
مهــم اوپــک مزیــت رقابتــی داده اســت .در ایــن مســیر ،عربســتان از نفــوذ خــود
در بازارهــای انــرژی بهمنظــور کاهــش قیمــت نفــت و ســرمایهگذاری خارجــی
در بخــش نفــت و گاز همــواره بهــره بــرده اســت .عربســتان در ســال  2011بنابــر
راهبــردی منســجم و هماهنــگ بــا آمریــکا تــاش کــرد در فضــای تحریمهــای نفتــی
علیــه ایــران خــأ نفــت ایــن کشــور در اروپــا و آســیا را جبــران کنــد .کشــورهای
عربــی خلیجفــارس در ایــن راهبــرد نقشآفرینــی کردنــد .در فضــای تحریمهــای
نفتــی علیــه ایــران ،عربســتان ســعودی کــه حــدود ده میلیــون بشــکه در روز نفــت
تولیــد میکــرد ،ظرفیــت کلــی تولیــد خــود را حــدود دوازده میلیــون بشــکه در روز
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خــزر و خلیجفــارس برخــوردار اســت و کنتــرل تنگــۀ هرمــز را کــه حــدود ۴۰

قــرار داد .در همیــن میــان پــس از بــروز تهدیــد تروریســم داعــش در ســوریه و عــراق،
بهنظــر میرســد عربســتان تــاش میکنــد قیمــت نفــت را تــا جایــی کــه ممکــن
اســت در بازارهــای جهانــی پاییــن آورد و در نتیجــه درآمدهــای نفتــی ایــران کاهــش
یابــد .همچنیــن ایــن تحلیــل نیــز وجــود دارد کــه افــت قیمــت نفــت نتیجــۀ تبانــی
عمــدی و طراحــی مشــترک عربســتان و آمریــکا بــرای فشــار واردکــردن همزمــان بــر
روســیه و ایــران اســت .بهنظــر میرســد در بخــش انــرژی و ژئوپلیتیــک ،عربســتان
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ســعودی همــواره بــر رویکــرد رقابتآمیــز و تنشآمیــز خــود در حــوزۀ ژئواکونومیــک
خواهــد افــزود و قیمــت نفــت بیشــتر کاهــش خواهــد یافــت .در توصیــف شــرایز باید
گفــت کــه عربســتان تــاش میکنــد مطابــق رویکــردی رقابتآمیــز و تقابلآمیــز از
ســاح نفــت بــرای پیشــبرد اهــداف راهبــردی خــود در نبــرد ژئواکونومیــک علیــه
جمهــوری اســامی ایــران بهرهبــرداری کنــد تــا بتوانــد در حوزههــای ایدئولوژیــک
و ژئوپلیتیــک دســتاوردهایی داشــته باشــد و بتوانــد شکس ـتهای خــود را در منطقــه
جبــران کنــد .البتــه تــداوم چنیــن راهبــردی بــا مــرگ عبداهللبنعبدالعزیــز پادشــاه
عربســتان و بحــران جانشــینی در ایــن کشــور کــه دقایقــی پــس از اعــام مــرگ
وی بــا خارجشــدن مهرههــای پادشــاه پیشــین از دور رقابــت نمــود یافــت و بــا
چالشهایــی روبــهرو شــد.
 .4 .6ســطح رقابــت و تنــش عربســتان بــا جمهــوری اســامی ایــران :در حــوزۀ

رقابــت و تنــش ایدئولوژیــک بایــد گفــت ایدئولــوژی و اندیشــۀ ارتجاعــی عربســتان
در مقایســه بــا ایدئولــوژی اصیــل اســامی ایــران کــه مبتنــی بــر آرمــان وحــدت
اســامی اســت و از گفتمــان مقاومــت ضدآمریکایــی و ضدصهیونیســتی حمایــت
میکنــد ،نــزد ملتهــای منطقــه جذابیــت الزم را نــدارد .حــزباهلل لبنــان بهعنــوان
گروهــی شــیعه و حمــاس بهعنــوان گروهــی ســنی تبلــور جذابیــت ایدئولــوژی اصیــل
و اســامی جمهــوری اســامی ایــران بــرای همــۀ گروههایــی اســت کــه ماهیــت
ضدآمریکایــی و ضدصهیونیســتی دارنــد .عربســتان در کنتــرل پادشــاهی مســتبد و
مبتنــی بــر وهابیگــری و ســلفیگری اســت و دارای نظــام سیاســی محافظ ـهکار و بــا
گســترش مردمســاالری منطقــهای مخالــف اســت .در مقابــل ،ایــران بــا ایدئولــوژی
اصیــل اســامی ،انقالبــی و ضــد غربــی خــود رویکــرد انتقــادی بــه نظــام منطق ـهای
همســو بــا غــرب داشــته اســت .بهعــاوه ملتهــای منطقــه ،سیاس ـتهای عربســتان
ســعودی را همســو بــا سیاســتهای آمریــکا و ضــد اســامی تلقــی میکننــد .بــا
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بررســی حمایــت ایدئولوژیــک از افراطگرایــی و تروریســم در پاکســتان و افغانســتان،
حمایــت ایدئولوژیــک از تروریســم ســلفیها بهویــژه داعــش در عــراق و ســوریه،
حمایــت از رژیــم عبــداهلل صالــح در کشــتار و ســرکوب حوثیهــا و معترضــان یمنــی،
حمایــت از بقــای رژیــم حســنیمبارک و جریانهــای وهابــی و ســلفی در دوران
پــس از مبــارک و حمایــت از کودتــا علیــه محمــد مرســی در مصــر و در نهایــت
تاریــک ،اســتبدادمحور ،غربمحــور و خشــونتآمیز عربســتان پــی بــرد کــه جذابیــت
چندانــی بــرای رقابــت بــا ایدئولــوژی و گفتمــان جمهــوری اســامی ایــران نــدارد .از

مــوارد مطــرح در حــوزۀ رقابــت ژئوپلیتیــک کــه عمدتــ ًا از رقابتهــا و تنشهــای
ایدئولوژیــک نشــأت میگیــرد ،ایــن اســت کــه هــر چنــد عربســتان ســعودی یــک
بازیگــر منطقــهای اســت ،امــا از نظــر ظرفیتهــای سیاســی ،امنیتــی ،جمعیتــی و
فرهنگــی یــارای رقابــت راهبــردی بــا جمهــوری اســامی ایــران را نداشــته و نــدارد.
از ســویی ،یکــی از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار بــر امنیــت ملــی کشــورهای تولیدکننــده
و مصرفکننــدۀ انــرژی ،نفــت و گاز اســت .بهطــوری کــه ایــن دو کاالی راهبــردی
بهویــژه بهدلیــل اینکــه بخــش مهمــی از درآمــد ملــی ایــران را تشــکیل میدهنــد،
مهمتریــن مؤلفــۀ تأثیرگــذار بــر اقتصــاد ،سیاســت و بهطورکلــی امنیــت ملــی ایــران
بودهانــد .در درون جهــان اســام ،از نظــر اقتصــادی و اجتماعــی ناهمگونــی زیــادی
دیــده میشــود و اختــاف میــان فقیــر و غنــی میــان دولتهــای جهــان اســام
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مداخلــه در بحریــن بــا هــدف ســرکوب و کشــتار شــیعیان میتــوان تنهــا بــه چهــرۀ

بهشـ�دت مشـ�هود اسـ�ت ( . )Sadeghi Shoushtari, 2010: 5بنابــر آمــار ســال ،۲۰۰۵
درآمــد ســرانۀ کشــورهای اســامی از  ۱۳۳دالر در گینــۀ بیســائو تــا  20،758دالر
در امــارات متحــدۀ عربــی متغیــر اســت .بــه بیانــی دیگــر ،درآمــد ســرانۀ غنیتریــن
کشــور مســلمان بیــش از  ۱۵۰برابــر فقیرتریــن کشــور مســلمان اســت .شــایان توجــه
اینکــه آزادســازی ســرمایه ،عملکــرد بــازار آزاد ،تجــارت آزاد ،شــبکههای بــازار مالــی
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و پولــی از مــواردی اســت کــه اعمــال آنهــا نتیج ـهای جــز فقیرترشــدن کشــورهای
اس�لامی نداش��ته اس��ت (.)Esmaili and Yaghoubi, 2010: 7
وجــود همیــن اختالفــات شــدید در درآمــد و ســطح توســعۀ اجتماعــی و اقتصــادی،
ی شــده اســت.
ســبب وحدتنداشــتن جهــان اســام و شــکلگیری تمــدن اســام 
عامــل دیگــر در حــوزۀ اقتصــاد ،ســاختار تولیــدی کشــورهای اســامی اســت؛ بــه
ایــن معنــا کــه ســاختار تولیــدی کشــورهای اســامی نشــان میدهــد کــه بیشــتر
آنهــا تولیدکننــدۀ کاالهــای اولیــه ،مــواد معدنــی و محصــوالت کشــاورزی هســتند و
بهدلیــل چنیــن ســاختارهایی ،مشــخصۀ تجــارت کشــورهای اســامی صــدور مــواد
خــام و معدنــی و ورود کاالهــای ساختهشــدۀ صنعتــی و مــواد غذایــی اســت .بدیــن
ترتیــب ،بهجــای اینکــه تجــارت آنهــا مکمــل یکدیگــر باشــند ،رقیــب یکدیگرنــد؛
بهگونــهای کــه واگرایــی در بعــد اقتصــادی بیــش از همگرایــی خــود را نشــان داده
اســت .همچنیــن تحمیــل سیاســت کشــورهای بــزرگ در زمینــه صــادرات ســبب
شـ�ده اسـ�ت فرصتهـ�ای صادراتـ�ی کشـ�ورهای مسـ�لمان از بیـ�ن بـ�رود

(Momeni,

 .)2010: 8متأســفانه بهلحــاظ اقتصــادی ،تفکــر و عملکــرد ســرمایهداری بــرای ایجــاد
چالــش اقتصــادی در میــان ملتهــای جهــان اســام موفــق بــوده اســت .بازارهــای
کشــورهای اســامی در زمینــۀ تجــارت و ســرمایهگذاری مســتقیم و جابهجایــی و
انتقــال ســرمایه ،نیــروی کار و فرهنــگ در چارچــوب ســرمایهداری و آزادی بــازار
ادغــام میشــوند کــه بــه معنــای ســر فــرودآوردن در مقابــل قــدرت جهانــی اســت.
همچنیــن رشــد سرســامآور شــرکتهای چندملیتــی در کشــورهای اســامی ،بــرای
س��یطره ب��ر مناب��ع ای��ن کش��ورها از چالشه��ای دیگ��ر اقتص��ادی اس��ت
2010: 5,6

(Esmaili and

 .)Yaghoubi,همچنیــن مخالفــت فرقههــای افراطــی مذهبــی در جهــان

اســام بــا وحــدت مذاهــب ســنی و شــیعی از مهمتریــن عوامــل واگرایــی بــوده
اســت .مطالبــات جداییخواهانــه ،تحــت تأثیــر فرقههــای مختلــف نهتنهــا بــر
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وحــدت ملــی و ســرزمینی کشــورهای اســامی تأثیــر ســوء گذاشــته ،بلکــه احتمــال
بــروز جنگهــای داخلــی ،پاکســازی قومــی و نسلکشــی در میــان کشــورهای
اسـلامی را افزایـ�ش داده اسـ�ت (.)Hosseini Moghaddam and Sani Ejlal, 2012: 11, 10
از ســویی ضعــف نظریهپــردازی و نخبهپــروری موجــب درک نادرســت از مســائل
اساسـ�ی و شـ�یوههای حـ�ل آنهـ�ا در جهـ�ان اسـلام خواهـ�د شـ�د (.)Eivazi, 2008: 181
ســوریه از شــکل سیاســت محافظهکارانــه بیــرون آورده و شــکل تهاجمــی بــه آن داده
اســت .بــر ایــن اســاس ،انتظــارات باالیــی داشــت کــه بــا فشــار بــر ایــران و بهویــژه
بــا تحریمهــای بیــن المللــی ،جمهــوری اســامی ایــران دچــار نوعــی ضعــف و
عقبنشــینی در جایــگاه منطقـهای خــود شــود .ســعودیها بــر ایــن باورنــد کــه بایــد
شــیوۀ جدیدتــری را ب ـهکار گیرنــد تــا بتواننــد اهــداف خــود را ســریعتر بــه پیــش
ببرنــد .بــه بیــان دیگــر ،عربســتان ســعودی بهطــور ســنتی یــک بازیگــر محافظ ـهکار
در منطقــه بــوده اســت و در رابطــه بــا تحــوالت بیــداری اســامی در جهــان عــرب
بهدنبـ�ال حـ�ذف تهدیـ�دات و حفـ�ظ امنیـ�ت خـ�ود اسـ�ت ( .)Barzegar, 2012: 3رهبــران
عربســتان نگــران حفــظ ثبــات سیاســی و امنیــت منطقـهای هســتند .بــرآورد ســعودی
از تعریــف امنیــت و ثبــات در شــرایط وقــوع تحــوالت عربــی در منطقــۀ خاورمیانــه و
خلیــج فــارس در ایــن مــوارد پیگیــری میشــود:
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عربســتان در یکــی دو ســال گذشــته ،سیاســت منطق ـهای خــود را در قبــال ایــران و

 حمایــت از فعــاالن سیاســی منطقــه کــه دارای اهــداف راهبــردی مشــابه بــا عربســتانو متحــدان غربــی ایــن کشــور هســتند؛
 حراســت از امنیــت آســیبپذیر شــبه جزیــرۀ عربســتان بهطــور خــاص و خلیــجفــارس بهطــور عــام در برابــر تهدیــدات داخلــی و خارجــی بــدون نیــاز بــه حمایــت
نظامــی ایــاالت متحــده؛
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 مقابلــه بــا نفــوذ ایــران در عــراق ،لبنــان ،ســوریه و نزدیکتریــن همســایۀ خــودبحریــن و همچنیــن ســایر کشــورهای حــوزۀ خلیــج فــارس؛
 اطمینان از کاهش اختالفات و مداخالت در جهان عرب (.)Kamrava, 2013: 6عربســتان بهشــدت نگــران نفــوذ منطقهــای ایــران بهویــژه در میــان شــیعیان اســت
( )Altamini, 2012: 8و تــاش میکنــد تــا نقــش و نفــوذ آن را کاهــش دهــد و درگیــری
در ســوریه را بهنوعــی نــزاع بیــن شــیعه و ســنی نشــان دهــد و بدینوســیله رهبــری
اهــل ســنت را برعهــده گیــرد .رهبــران ســعودی درواقــع اینگونــه وانمــود میکنــد
کــه حمایــت از مخالفــان بشــار اســد وظیفــۀ عربســتان اســت و تصــور میکننــد بــا
معرفــی حکومــت ســوریه بهعنــوان نمــاد شــیعیان ،دولــت ایــن کشــور را در مقابــل
ســنیهای ســوریه کــه  70درصــد از جمعیــت کشــور را شــکل میدهنــد قــرار بدهنــد
و بتواننــد جنــگ مذهبــی بــه وجــود آورنــد و خــود را از مــوج اعتراضــات مصــون
دارنــد .در واقــع بهــار عربــی بهعنــوان پدیــدهای مؤثــر از نهضــت فکــری جمهــوری
اســامی در عصــر امــروز در قالــب یــک جنبــش اجتماعــی و ســازمانی ظاهــر شــده
اســت .بیتردیــد انقــاب اســامی نقــش ویــژهای در رونــد بیــداری ملــل مســلمان
منطقــهایفــا کــرده اســت .ایــن جنبشهــا تحــت تأثیــر انقــاب اســامی ایــران و تمــدن
نویــن اســامی میتوانــد بــه افزایــش حاکمیــت هویتهــای مذهبــی در کشــورهای
خاورمیان��ه و نف��وذ بیش��تر ای��ران منج��ر ش��ود (.)kirkpatric and Nordland 8 :2011
حکومــت عربســتان بــرای پیشــبرد اهــداف خــود در منطقــه از حمایــت کشــورهای
غربــی بهویــژه ایــاالت متحــده برخــوردار اســت .در نتیجــه سیاســت خارجــی

عربســتان عموم ـ ًا عملگرایانــه و مبتنــی بــر حفــظ امنیــت دولــت و رژیــم پادشــاهی
بــوده اســت ( .)Kamrava, 2013: 6ایــران و کشــورهای حــوزۀ خلیــج فــارس در
فضایــی متمایــز شــده قــرار دارنــد .مســئلۀ تمایــز یکــی از اصلیتریــن موضوعــات
اختــاف ،تضــاد و امنیــت اســت .ایــن تمایــز دو بعــد داشــته و دارد :بعــد ایدئولوژیــک
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و ژئوپلیتیــک .هــرگاه کــه قالبهــای ایدئولوژیــک و ژئوپلیتیــک بــا هــم ترکیــب
شــوند و تالقــی پیــدا کننــد زمینــه بــرای تضــاد افزایــش پیــدا میکنــد .از ســویی نظــر
بــه اینکــه ســوریه متحــد راهبــردی ایــران اســت ،ایــن کشــور نهایــت تــاش خــود را
ب ـهکار بــرده اســت تــا حــد امــکان از تخریــب داشــتههای راهبــردی منطق ـهای خــود
جلوگیــری کنــد و بــرای برقــراری تــوازن و تغییرنــدادن وضــع موجــود میکوشــد .در
ایــن حلقههــا ایــران بیشــتر از ابــزار ایدئولوژیــک بهــره میبــرد و از گروههــای
اســامگرا و مردمــی کــه ماهیتشــان ضــد اســتبدادی و ضــد اســتکباری اســت حمایــت
میکنــد .از نظــر راهبــردی اهمیــت ایــن حلقــه بهدلیــل موافقنبــودن مــردم ایــن
کشــورها در عادیســازی روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی اســت کــه میتوانــد بــرای
ایــران بهــرۀ راهبــردی داشــته باشــد .بایــد توجــه داشــت کــه بــا تحــوالت اخیــر
در خاورمیانــه کــه از ســال  2011آغــاز شــد ،عربســتان ســعودی بهدنبــال بازیابــی
نقــش خــود در عرصــۀ خاورمیانــه برآمــده و بــرای فشــارآوردن بــه جمهــوری اســامی
ایــران ،در تــاش بــرای جایگزینکــردن نفــت صادراتــی ایــران در پــی تحریمهــای
اعمالش��ده علی��ه ای��ران اس��ت ( .)Ajorlou, 2012بحریــن در حــال حاضــر یکــی از
نقــاط مهــم تنــش سیاســی عربســتان و ایــران اســت .نزدیکــی بحریــن بــه عربســتان
موجــب شــده ریــاض توجــه خاصــی بــه تحــوالت ایــن کشــور داشــته باشــد .ناآرامــی
و تنــش در بحریــن بــه راحتــی بــه ســرزمین عربســتان تســری مییابــد .ایــن در حالــی

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ـ سال دوم ،شماره سوم ،پاییز 1399

حلقــۀ غیــر فــوری امنیتــی ایــران ،تونــس ،لیبــی ،یمــن و اردن قــرار دارنــد .در مــورد

اســت کــه حاکمــان بحریــن همیشــه از حمایتهــای عربســتان اســتقبال کردهانــد
( .)Terril, 2011: 22مداخلــۀ نظامــی نیروهــای عربســتان در جریــان قیــام مــردم بحریــن
از ایــن نظــر فهمپذیــر اســت کــه عربســتان در ســاختار امنیــت ملــی داخلــی نیــز
بحریــن را جــزو پیکــرۀ خــود تلقــی میکنــد ( .)Adami, 2012در ایــن زمینــه بــا وجــود
موضــع تدافعــی ایــران ،پــروژۀ ایرانهراســی تشــدید شــده اســت و محافــل غربــی
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و صهیونیســتی بــا فرصتطلبــی ســعی میکننــد خیزشهــای مردمــی خاورمیانــه و
شــمال آفریقــا را ناشــی از دخالتهــای مســتقیم ایــران جلــوه دهنــد و از ایــن راه بــا
توســل بــه پــروژۀ ایرانهراســی و دامـنزدن بــه جنــگ مذهبــی در منطقــه ،بــا توجــه
بــه تحــوالت منطقــه و تقابــل ایــران و عربســتان در بحریــن ،سیاســتهای ایــران
را تهاجم��ی و تهدی��دزا جل��وه دهن��د ( .)Akbari Karimabadi, 2011: 20جمهــوری
اســامی ایــران در جریــان تحــوالت ســوریه آشــکارا بــه حمایــت سیاســی ،مالــی و
لجســتیکی از معارضــان پرداخــت .بــا توجــه بــه وتــوی دو قطعنامــۀ شــورای امنیــت
از ســوی چیــن و روســیه و نیــز واقعیتهــای میدانــی در ســوریه احتمــال حملــۀ
نیروهــای فرامنطقـهای بــه ســوریه کاهــش یافتــه اســت .طوالنیشــدن بحــران نیــز بــه
نفــع امنیــت منطقــه نیســت و گســترش احتمالــی ناامنیهــا بــه لبنــان ،اردن ،عــراق و
حتــی ترکیــه نیــز موجــب میشــود كــه رویکردهــای مســالمتآمیز مبتنــی بــر تــاش
بــرای گفتوگــو بــرای حلوفصــل ایــن بحــران تقویــت شــود .بــر ایــن اســاس،
مهمتریــن موضــوع اختــاف ایــران و عربســتان ســعودی تضــاد و امنیــت اســت
کــه دو بعــد دارد؛ یکــی بعــد ایدئولوژیــک و دیگــری بعــد راهبــردی و ژئوپلیتیــک.
بعــد از تحــوالت بهــار عربــی ایــن قالبهــای ایدئولوژیــک و ژئوپلیتیــک بــا هــم
ترکیبشــده و تالقــی یافتهانــد کــه ســبب افزایــش تضــاد و تخاصــم دو کشــور شــده
اســت .ایــن مســئله را میتــوان در تغییــر ادبیــات موجــود در محافــل رســمی و اظهــار
نظرهــای مقامــات عربســتان ســعودی علیــه جمهــوری اســامی ایــران مشــاهده کــرد.
 .7نتیجه
نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه جهــان اســام یکــی از مناطــق حســاس و
ژئوپلیتیکــی در ســطح جهانــی اســت .همگرایــی و واگرایــی در ایــن منطقــه میتوانــد
ســاختار قــدرت در جهــان را بــا تغییــرات بنیــادی مواجــه کنــد؛ امــا تــا بــه امــروز
بهدالیــل مختلــف ایــن همگرایــی و همــکاری رخ نــداده اســت و زمینــه بــرای نفــوذ
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قدرتهــای جهانــی همــوار بــوده اســت تــا بــا سوءاســتفاده از شــکافهای موجــود
منافــع منطقــه را زیــر پــا نهــاده و منافــع خــود را دنبــال کننــد .در کنــار عوامــل
واگرایــی ،عوامــل و زمینههایــی چــون اشــتراکهای دینــی و تمدنــی ،تجانــس و
کارکــردی ،منافــع و نیازهــای مشــترک ،احســاس تهدیــد
همگونــی ســاختاری و
1
مشــترک وجــود دارنــد کــه میتوانــد در جهــت وحــدت و همگرایــی جهــان اســام
توجــه بــه وزن ژئوپلیتیکیشــان بــر همگرایــی و واگرایــی در جهــان اســام غیرقاب ـل
چشمپوشــی اســت .بهلحــاظ اشــتراک دینــی و منابــع انســانی و طبیعــی ،جهــان اســام
دارای قابلیتهــای فراوانــی بــرای تبدیلشــدن بــه یــک قــدرت منطق ـهای در عرصــۀ
نظــام ژئوپلیتیــک جهانــی اســت ،امــا بهدلیــل وجــود برخــی عوامــل و زمینههــای
بــروز اختــاف و واگرایــی از جملــه گســیختگی فضــای جغرافیایــی ،تفاوتهــای
مذهبــی ،قومــی ،اندیشــه و نظــام سیاســی ،استقاللنداشــتن و وابســتگیهای سیاســی
و اقتصــادی ،تعارضــات ســرزمینی ،رقابــت داخلــی قدرتهــای برتــر جهــان اســام،
وجــود پیمانهــای سیاســی امنیتــی بــا قدرتهــای بــزرگ و بازیگــران فرامنطقــهای
تاکنــون از ایــن ظرفیــت عظیــم اســتفادۀ شایســتهای نشــده اســت .ایــن دو قــدرت
منطق ـهای بهدلیــل اختالفــات بــر ســر حــوزۀ نفــوذ در مناطــق پیرامونــی ،رقابــت در
قلمروســازی فضاهایــی کــه خــأ قــدرت دارنــد ،تضادهــای ایدئولوژیکــی ،محــور
قــراردادن قرائتهــای مذهبــی ،اختــاف ســاختار سیاســی قدرتهــا ،الگــوی
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نقــش مؤثــری ایفــا کنــد .تأثیــرات دو قــدرت مهــم جهــان اســام ایــران و عربســتان بــا

حکمرانــی و اختالفــات ژئواکونومــی در فــروش انــرژی نتوانســتهاند نقــش مثبتــی
در همگرایــی جهــان اســام ایفــا کننــد .بهطــور کلــی همگرایــی در جهــان اســام
از همگرایــی بیــن دو کشــور ایــران و عربســتان گــذر میکنــد و دو کشــور بایــد
هرچــه زودتــر گفتوگوهــا در ســطوح فرهنگــی ،دانشــگاهی ،سیاســی و اجتماعــی
را در دســتور کار قــرار دهنــد و بــا درک صحیــح ســاختار ژئوپلیتیــک جهانــی و نظــام
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ســلطه ،شــرایط را بهســمت همگرایــی و همــکاری بیشــتر ببرنــد و کشــورهای
دیگــر را بــا خــود همســو ســازند .در صــورت حــل اختالفــات بیــن دو کشــور
و بسترســازی بــرای همــکاری و همگرایــی نیروهــای منطقــهای باثبــات و هژمونــی
مدنظــر دو قــدرت همســو شــده و قدرتهــای خارجــی توجیهــی بــرای حضــور و
اســتیال در منطقــه نخواهنــد داشــت .از ایـنرو در رویکــرد جــاری کشــورهای منطقــه
شــکافهای بــه وجــود آمــده در درون جهــان اســام از همیــن اختالفهــا ســود
بــرده اســت و تعلــل و درجــازدن در حــل اختالفــات یادشــده ،هماننــد ســمی کشــنده
جهــان اســام را تهدیــد میکنــد.
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