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Abstract
Basically, transition is a common phenomenon in the international system since
its emersion. Apart from the international system, transition ability also be
explained in the regions. Currently, one of the areas that most affected by the
situation transition is the Middle East, and the two actors most affected by this
phenomenon are Iran and Saudi Arabia. Therefore, the article with using the
theory of "power transition", tries to explain the foreign policy strategies in
situation of power transition and in the relations between Iran and Saudi Arabia.
In this regard, the research question is based on "what principles is governor on
strategy of the actors in situation the transition of power and the strategy of Iran
and Saudi Arabia as a case study?" In answer to the above question, this
hypothesis proposed that the strategy of the actors in situation the transition of
power is formed according to the centrality and periphery of the actors and the
type of structure transition in which they are involved. Continuation, the
research with supposing assumption the transition situation in the Middle East,
discusses with the strategies of Iran and Saudi Arabia in the transitional situation
of the Middle East.
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چكيده
اصولاً گذار ،پدیدهای رایج در سیستم یی الملت ا اتاپ پیتداین مپ ا یاشتد دتدا ا
سیسم یی المل  ،گذار در اناطق نیز قایلیت تبیی دارد در حال حاضر یک ا انتاطی
ک ه شدیداً تحت تأثیر وضعیت گذار قرار دارد ،خاورایانه است و دو یا یگری که یهشدت ا
ای پدیده امأثر هسمند ،ایراپ و عریسماپ ا یاشند ینایرای پژوهن حاضر یا یهرهگیتری
ا تئوری «گذار قدرت» ،سع یه تبیی راهبردهای سیاستت ختارد در وضتعیت گتذار
قدرت و در روایط ایراپ و عریسماپ دارد یدی انظتور ،پرستن پتژوهن ایت استت کته
« راهبرد یا یگراپ در وضعیت گذار قتدرت و راهبترد ایتراپ و عریستماپ یتهعنواپ اطالعتۀ
اوردی ،ابمن یر چه اصول ا یاشد؟» در پاسخ یه پرسن اتذکور ایت ررضتیه اطتر
ا شود ک ه راهبرد یا یگراپ در وضعیت گذار قدرت یا توده یه احوری و پیرااتون یتودپ
یا یگراپ و نوع ساخمار گتذاری کته در مپ درگیتر ا یاشتند ،شتک ا گیترد در ادااته،
پژوهن یا افروض پنداشم وضعیت گذار در خاورایانه یه راهبردهای ایتراپ و عریستماپ
در وضعیت گذارگونۀ خاورایانه پرداخمه است
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مقدمه
یکی از مباحث مهم در حوزۀ سیاست خارجی رابطۀ بیی ئویورگ ای ار تیور
سیاست خارجی میباشو .در سیاست خارجی از آنجایی که تور

اساس اتیوا

عمل بازیگران میباشو بازیگران حوزۀ بی الملل اسیررائیگهاگ خیود را در ایی
حوزه با ئوجه به تور
مفر ضا

خود طرحریزگ میکننو همچنی بیا ئوجیه بیه ری یر

مبرنی بر «ئوورگ سیکلی» تبول مفر ض «صعود افیول بیازیگران در

سیسرم بی الملل» ،ئوجه به ئوورگ ا ار تیور
میباشو .بههمی منظور ،ایی ررسی
ضعیت ا ار تور

در سیاسیت خیارجی بسییار مهیم

مطیرح میشیود کیه «راهبیرد بیازیگران در

مبرنی بر چه اصول مبنایی میباشو بر چه اساسیی ئعییی

میشود؟» .اصولاً با نگر

ر یکرد ا ار تیور

بیه سیاسیت خیارجی ،سیسیرم

بی الملل سلسلهمرائبی فرض میشود که جایگاه بازیگران در ای سلسیلهمرائب بیا
ئوجه به تور

آنان میباشو سلسلهمرائب نییز بییانگر نحیوه ئوزییق تیور

سیسرم موجود میباشو .بنابرای ئأکیو ای ئوورگ بر تیور
تور
تور

بیازیگران میباشیو

ئوانایی بازیگران را دینامیک میدانو ایی منجیر بیه رییوای

ظهور افول تور

در

ضیعیت

در سیسرم میشود .سیسرم بی الملل نیز انواع مرعودگ از ا ار

را ئجربه کرده است که اکثر آنها همراه بیا جنیب بیوده منجیر بیه تیوع

جنبهاگ جهیانی شیوه اسیت .شیواهو بسییارگ در جهیان معاصیر از جنبهیاگ
هیمونیک جیود دارد؛ جنیب ا ل د

جهیانی ،جنبهیاگ نیارلوون بناریار

جنبهاگ لوئیس چهارده ،نمونههایی از جنبهاگ هیمونیک در زمان ا ار تیور
میباشو ( .)Gilpin, 1981, p. 200ای ا ارها بی تیور هاگ محیورگ سیسیرم ر
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داده است .ا ار تور

صرفاً در ر ابط بازیگران محیورگ سیسیرم تابلییت ئح ی

نوارد؛ از آنجایی که مناط نیز از تاعوۀ آنارشی تور محورگ نمیئواننو مسرثنی
باشنو ،ا ار در مناط نیز تابلیت ئح ی دارد .ای ار تیور

در منیاط منجیر بیه

جنبهاگ محلی میشود اسیررۀ ایی جنبهیا نییز بسیرگی زییادگ بیه تیور
بازیگران منط هاگ د رگ نزدیکی آنها از یکویگر دارد ،امیا نیوع ایی جنبهیا
بسرگی زییادگ بیه ئسیلیحا  ،سیازه منط یه حریور حساسییت تیور هاگ
بی المللی در منط ه دارد.
ایران نیز در ئاریخ حیا

خود با انواعی از ا ار مواجه شیوه اسیت کیه اکثیر

آنها منجر به جنب شوه اسیت .جنبهیاگ هاامنیییان بیا م و نییه ،ساسیانیان بیا
تاجاریان با امپرائورگ عثمانی را میئوان نمونههایی از جنبهیاگ

امپرائورگ ر

ا ار دانست ،اما نمونۀ مورن چنی ا ارگ در سیاست خارجی ایران را میئوان در
عراق با ایران بعو از توع ان لاب اسیلامی دانسیت کیه درنهاییت

همئرازگ تور

منجر به توع جنب بی د کیور شو.
در راسخ به ررس
ا ار تور

اصلی ری ه

با ئوجه به مفر ضیا

اصیول ئویورگ

به ییه مهمئری اصل آن؛ یعنی هیمونیک بیودن ئویورگ ای ار ایی

فرضیه مطرح میاردد که بازیگران مرکزگ در ضعیت ا ار تور

به اسررائیگها

سیاستهاگ ئوسعهطلبانه نفوذگ در مناط ریرامونی اتوا میکننیو سیاسیت
خارجی بازیگران ریرامونی نیز ممانعت از مواخلۀ بازیگران مرکزگ حفظ اسر لال
عمل خود میباشو .بهطور کلی در ضعیت ا ار تیور

نیوعی رتابیت بیهمنظور

دسریابی به برئرگ هیمونیک بی بازیگران محورگ مرکزگ سیسرم جیود دارد
هرچه تور

بازیگران به یکویگر نزدیک برابر شیود ،امکیان تیوع جنیب نییز

بییرر میشود.
هر چنو که ئوورگ ا ار تور

یک ئوورگ سیسرمیک بی المللیی اسیت بیا

منط هاگ شون سیسرم بی الملل اهمیت یافر مناط در چنو دهیۀ اخییر ،امکیان
کاربست ای ئوورگ در مناط نیز جود دارد .ای ری ه
ا ار تور

راهبردهاگ بازیگران در ئلیا

جیوا از بررسیی رابطیۀ

بیراگ کیاربردگ بیودن آن بیه ئبییی
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ر ابط ایران عربسران نیز در بسرر ای ئوورگ میرردازد .بیر ایی اسیاس ،بای
دیگرگ از فرضیه مربوط بیه رابطیۀ اییران عربسیران در ضیعیت ای ار تیور
میباشو که ری ه

حاضر با ئوجه به مفر ض ترار دادن ضعیت ا ار تیور

در

خا رمیانه ساخرار سلسلهمرائبی بینظم بودن ای ای ار ایی فرضییه را بررسیی
میکنو که رابطۀ ایران عربسران بهعنوان د بیازیگر مرکیزگ منط یۀ خا رمیانیه
زیر سیسرم خلیجفارس مبرنی بر رتابیت اسیرر

نفیوذ در ارههیاگ ریونیوگ

کانونهاگ منط هاگ میباشو .البره با ئوجه بیه نیوع ای ارگ کیه اییران عربسیران
درایر آن میباشنو ،راهبردهاگ امنیری آنها نیز مرفا

اسیت؛ اییران در خا رمیانیه

با سه نوع ا ار انطباقی ،تکاملی و انقلابی مواجه است ازای ر راهبیرد آن نییز از
نوع بازدارنوای مرنوع دینامییک عربسیران بیا ای ار تکااملی _ ایسااا (ئعیادل
ن طهاگ) مواجه است راهبرد آن نیز از نوع ائحاد ائرلافهاگ کلاسیک میباشو.
 .0تئوری گذار قدرت و ادبيات روابط بينالملل
ئویورگ ای ار تیور

را «اراانسیکی» در سیال  . 1591مطیرح کیرد (

& Kugler

 .)organski, 1989, pp. 171-192اراانسکی بی جوامق صنعری غیرصینعری ئمیایز
تائل میشود عنوان میکنو که موازنۀ توا براگ جوامق غیرصنعری میئوانو حامیل
صلح امنیت باشو ،لی براگ جوامق صنعری چنی ریاموگ بهدنبال نیوارد .گ بیا
صحه ا اشر بر ای

اتعیت کیه ئویورگ «موازنیۀ تیور » داراگ اعربیار در د رۀ

ماتبل صنعری میباشو بر ای با ر است که در تیرن بیسیرم ،صینعری شیون سیریق
جوامق منجر به ئغییرا

سریق در تور

میشود موازنه نیز در حفظ برتیرارگ

صلح نائوان است .گ معر و است که همۀ جنبها در زمیان ای ار تیور

ائفیاق

نه کافی براگ جنیب میباشیو (

Kohout,

میافرو؛ بنابرای ا ار تور

شرط لاز

.)2003, p. 57
بهطور کلی ئوورگ ا ار تور  ،ر یکیردگ سیاخرارگ دینامییک در جهیان
سیاست میباشو ( .)Organski, 1968, p. 3ای ئوورگ با ئأکیوگ که بر تیور

دارد،

داراگ ییایهاگ میررکی با ئوورگ «موازنه توا» میباشو .هماننیو ئویورگ موازنیه
توا ،ئوورگ ای ار تیور

نییز بیازیگران اصیلی ا لییه در سیاسیت بی الملیل را
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د لتها میدانو معر و است کیه د لتهیا داراگ رفریار ع لیانی میباشینو .البریه
ئوورگ ا ار تور

با ئأکیوگ که بر سود مطل بازیگران دارد راه خود را از ئوورگ

موازنۀ توا که هوف بازیگران را بهحواکثر رسانون تور

میدانیو ،جیوا مییکنیو.

بنابرای با ئوجه به ئوورگ ا ار تور  ،هوف بازیگران دسریابی بیه حیواکثر سیود
میباشو که ممک است از راه ئعارض یا همکارگ بهدست آیو .ئفیا

دیگیرگ

داخلیی تیور

در در ن

که ای ئوورگ با موازنه تور

دارد ،مربوط بیه ئغیییرا

کیورها ارئباط آن با سیسرم بی الملل میباشو .ئوورگ ا ار تور

معر یو اسیت

که ا ار در سیسرم بی الملل نریجۀ ا ار در داخل مرزهاگ کیور میباشو .سیومی
به ضعیت آنارشی میباشو .اصولاً ئویورگ ای ار

ئفا

هم مربوط به نوع نگر

تور

برخلاف ئوورگ موازنۀ تیور  ،حاکمییت ضیعیت آنارشیی را در سیسیرم

بی الملل جزئی نه کلی میدانو .بیه عبیارئی از آنجیایی کیه در نظیم آنارشییک،
تور  ،محور اتواما

جایگاه کیورها بر اساس آن ئعییی

کیورهاست ن

میاردد با ئوجه به رتابت تورئی بی بازیگران ساخرار هرمیی شیکل میاییرد.
ضعیت آنارشیک سیسرم بی الملل خود به خود منجر به ریوای

بنابرای

سلسلهمرائبی با محوریت تور

میاردد .در کنار ای ئفا

هاگ کلی ییک ئمیایز

به تور

میباشو .اصولاً ئوورگ

جزئی دیگر نیز جود دارد در مورد نوع نگر
ا ار تور  ،تور
ئوورگ موازنۀ تور
تور

ضعیت

را سیقئر از موازنیۀ تیور
که ف ط بر تور

مینگیرد .بیه عبیارئی ،برخلیاف

نظامی مرمرکز است ئویورگ ای ار تیور ،

را اترصادگ ،جمعیری ئوانایی سیاسی د لت در بسیج منابق براگ حماییت

از سیاستهاگ بی المللی ئعریف میکنو.
بهعلا ه ،هنگا ئحلیل نظم بی الملل ،اراانسکی د لتهیا را بیا ئوجیه بیه د
معیار تور

رضایتمنوگ طب هبنوگ میکنو؛ ای د معیار بهعنوان عوامل اصلی

جنبهاگ بزرگ شناخره میشونو .با ئوجیه بیه معییار تیور  ،بیازیگران سیسیرم
بی الملل ماننو یک هر تیرار میایرنیو کیه شیامل :هیمیون ،تیور هاگ بیزرگ،
تور هاگ مروسط ،تور هاگ کوچک ریزتور

میشونو .بهطور کلیی ئویورگ

ا ار تور  ،نظم بی الملل را سلسلهمرائبی میدانو که در آن ییک د لیت در رسس
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نظا بی الملل ترار میایرد .از دیوااه اراانسکی ئوورگ ا ار تور  ،مطلوبییت
د لت هیمون حفظ ضق موجود میباشو حفظ ضق موجیود مزاییاگ بسییارگ
براگ آن دارد .رایی ئر از تور

هیمیون تیور هاگ بیزرگ تیرار دارنیو سیپس
ترار میایرنیو .تیور

تور هاگ مروسط در نهایت تور

کوچک ریزتور

هیمون براگ حفظ موتعیت برئرگ

ضیق موجیود نییاز بیه حماییت ار هیی از

تور هاگ بزرگ دارد .بر ای اساس ،هیمون دیگر د لتهاگ تورئمنو را با ئوزیق
منافق سود همچنی ایجاد توانی

حمایت از نهادهایی که در زمینۀ منافق آنها

جود دارد ،راضی نگه مییدارد ( .)Tammen & Kugler, 2006بیا ئوجیه بیه معییار
رضایتمنوگ نیز بازیگران به د دسرۀ راضی از ضق موجود ناراضیی از ضیق
موجود ئ سیم میشونو .از ئرکیب ای د معیار ،بازیگران در سیسرم بی الملیل بیه
چهار دسره ئ سیم میشونو که عبارئنو از :بازیگران توگ راضی از ضق موجود،
بازیگران توگ ناراضی از ضیق موجیود ،بیازیگران ضیعیف راضیی از ضیق
موجود بازیگران ضعیف ناراضی از ضق موجیود .بنیابرای در کنیار تیور ،
سنج

میزان رضایتمنوگ بازیگران از ضق موجود نیز بُعیو مهیم دیگیر ئویورگ

است .د لتهاگ راضی معمولاً از ضق موجود بهره میبرنو؛ آنها مطاب بیا ضیق
موجیود رفریار مییکننیو خواهیان ئغیییرا

بنییادگ در سیسیرم نییز نمیباشینو.

د لت هاگ ضعیف ناراضی شانس ئوانایی چال
در صورئی که سعی در به چال
مواجه ئبعا

با ضق موجیود را نوارنیو

کییون ضق موجود داشیره باشینو بیا شکسیت

سنگینی مرحمل میشونو .با ای ا صیاف ف یط د لیت ناراضیی

توگ ئوانایی انگییزۀ چیال

بیا د لیت هیمیون ئغیییر ضیق موجیود را دارد

(تاسمی .)1951 ،بهطور کلی اار د لت راضی از ضق موجیود از هیمیون ریییی
بگیرد ،شاهو ئغییرا

صلحآمیز در سیسرم اار د لت ناراضی از ضق موجیود از

هیمون رییی بگیرد ،احرمالاً شاهو ئعارض

توع جنب در سیسیرم میباشییم .از

آنجایی که اکثر مواتق د لتهایی که به برابرگ برئرگ از هیمون میرسنو معمولیاً
در مرحلۀ تبل ناراضی از ضق موجود میباشینو ،بنیابرای در ای ار تیور
منرظر توع جنب باشیم.

باییو
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اراانسکی «کوالر» بر ای با رنو کیه جنبهیاگ اصیلی زمیانی بیه تیوع
میریونود که ئوزیق تور

اصلی چالیگر ئ ریباً برابر باشیو (

بی تور

Kugler

 .)& organski, 1980اینان سه ضعیت را در سیسرم بی الملل ئیایص میدهنو که
عبارئنو از :برئرگ یک تور  ،برابرگ تور
برابرگ تور

بازیگران بو ن جود ضعیت ای ار

بازیگران همراه با ا ار تور  .از دیوااه ای د در د حالیت ا ل

سیسرم بی الملل صلحآمیز باتی میمانو در حالت سیو بیا ئوجیه بیه راضیی ییا
برابر از ضق موجود ،ضعیت جنب صیلح یکسیان اسیت

ناراضی بودن تور

( .)Kugler & organski, 1989, p. 179بنابرای در تلب ای ئوورگ ایی بیا ر نهفریه
است که برئرگ تور

منجر به همکارگ مانق خیونت میشود.

دربارۀ ا ار تور  ،آثار چنوگ نوشره شوه است .بهطور کلی ادبییا
به ای حوزه را میئوان به سه دسره؛ یعنی ادبیائی که بیه ای ار تیور
بی الملل میرردازد

مربیوط

در سیسیرم

( & Modelski & Thompson, 1989; Organski, 1958; Organski

 ،)Kugler, 1980; Gilpin, 1981ادبیائی که سیاسیت خیارجی را در ضیعیت ای ار
تور

بررسی میکنو (تاسیمی1951 ،

Kugler & Zagare, 1990; Lee, 2006; Chan,

;Lebow & Valentino, 2009; Kausch, 2015; Lacroix et al., 2015

ادبیائی که به ا ار تور

بی بیازیگران سیسیرم میرردازنیو

در مناط

;)2007
( Lemke,

; .)1997, 2002; Nolte, 2006; Efird & Genna, 2002; Lemke & Werner, 1996امیا
ادبیائی که صراحراً به ئبیی ا ار تیور

در خا رمیانیه بپیردازد بسییار محیو د

همچنی فاتو بُعو ئحلیلی تیوگ میباشیو (

Shabbir, 2013; Alsharabati & Kugler,

.)2015; Poulin, 2012; Bialoskorski, 2019
موجود میئوان عنیوان کیرد علییرغم اینکیه بیا

بهطور کلی با بررسی ادبیا

ئوجه به حاک میت ضعیت ریچیوای در خا رمیانه
ای منط ه ،ئوورگ ا ار تور
خود ،ابزارگ براگ سنج

جود بازیگران نیاهمگون در

میئوانو با ئوجه به مؤلفههاگ دینامیک سیاخرارگ

ئغییرا

در منط ه ری بینی تایق احرمیالی در آینیوه

ارائه دهو ،درخصوص ا ار تور

غنیی

جود نوارد .ای ری ه

سیاست خارجی در خا رمیانه ادبییا

بهمنظور راسخ به ررس

ییاد شیوه بیا ئمرکیز بیر ر
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ئحلیل چنو سطحی از مول ا ار تور
با ر

براگ ئبیی

ضعیت منط ه بهیره میبیرد

تیاسی مول ساخرار ا ار سلسیلهمرائبی نیامنظم را بیراگ ئبییی ئحولیا

منط ه ریینهاد بهمنظور ئبیی کارآمو رویوهها در منط یه سیعی در ئرکییب آن بیا
ای ار شییاخهاگ (تاسییمی )1951 ،دارد در ادامییه بییا هییوف کیاربردگ بییودن بییه
راهبردهاگ ایران عربسران در منط یۀ خا رمیانیه ررداخریه بیا ر

م ایسیهاگ

راهبردهاگ د کیور را با ئوجه به ئوورگ ا ار ئبیی میکنو.
 .0روش تحليل چند سطحی
کارآمییوئری ر

در ئحلیییل سیاسییتها اسییررائیگهاگ تییور هاگ منط ییهاگ

بهرهایرگ از ر

ئحلیل چنو سیطحی؛ شیامل سیطح منط یهاگ (ر ابیط تیور

منط یهاگ بیا دیگیر کیییورهاگ منط یه) ،سیطح ئحلیییل فرامنط یهاگ (ر ابیط بییی
تور هاگ منط هاگ با بازیگران خارج از منط ه) سطح ئحلیل جهیانی میباشیو.
ئحلیل به دان ری ه ر ابط بی الملل کمک میکنو که ف یط بیا مفیر ض

ای ر

جود یک سلسلهمرائب تور
چنوی سلسلهمرائب تور

جهانی عمل نکنیو ،بلکیه بیا ریی

فیرض جیود

در سیسرم بی الملل به ئحلیل رویوهها اتوا کنو.

 .3مدل تحليلی سياست خارجی در وضعيت گذار قدرت
ئوورگ ا ار تور  ،ایوۀ سلسلهمرائبی بودن تیور
براگ سنج
تور

ئوزیق تور

شاخصیهها معیارهیایی را

در سیسرم بی الملل ارائه میدهو .سلسیلهمرائبی بیودن

منجر به ئ سیم کیورها به چنوی دسره بیا ئوجیه بیه مییزان تیور

خیود

میشود (.)Nolte, 2007, p. 7
در ئکمیل سلسلهمرائبی بودن تور

از دیوااه ئوورگ ا ار« ،لمیک» (،)2002

مول سلسلهمرائبی چنواانه را ارائه کیرد .در میول سلسیهمرائبیی چنواانیه لمیک
بهجاگ یک سلسلهمرائب بی المللی تور  ،چنیوی سلسیلهمرائب تیور
مجموعهاگ از سلسلهمرائب موازگ تور
منط کلی سلسلهمرائبی تور
یک تور

شیامل

جود دارد .زیرسیسرمها مطاب با همان

عمل میکننو هیر منط یه ییا زیرسیسیرمی داراگ

مسلط در بالاگ هر منط ه یا زیرسیسرم میباشو .مناط یا زیرسیسرمها
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ئابق سلسلهمرائب تور

جهانی میباشنو .تور

مسلط در سلسلهمرائب جهانی

همچنی تور هاگ بزرگ دیگر در مناط مواخله میکننو .موضوعا

دیگر ماننیو

ئحویو مرزها کنریرل تلمیر در منط یه میئوانیو در چهیارچوب سلسیلهمرائب
تور

منط ه بررسی شود .آنهیا باییی از ضیعیت موجیود در منط یه میباشینو

(.)Lemke, 2002, pp. 54-55
شکل  1مول سیاست خارجی در ضعیت ا ار تور

را نیان میدهو.

شکل  .2سلسلهمراتب بازیگران و مدل سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرت

هماناونه که در شکل نیز نیان داده شوه است با ئوجه به ئوورگ ا ار تیور
سیسرم بی الملل یک تور
ریزتور

در

برئر ،چالیگران احرمالی ،تور هاگ مروسط ،کوچک

جود دارد .مناط نیز با ئوجه به سیسیرم بی الملیل ،سلسیلهمرائبی

بازیگران آنها ،ماننو هر بر اساس تور

شکل میایرنو .بنابرای در هیر منط یهاگ
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یک تور

برئر یا تور هاگ محورگ ،چالیگران احرمالی ،ارههیاگ ریونیوگ

بازیگران نفوذر یر _ غیرمرنف

جود دارنو .بهعلا ه ثبا

سلسیلهمرائب تیور

در

مناط یا بهعبارئی نظم منیاط بسیرگی بیه تیور هاگ دراییر در منط یه نحیوه
دسریابی محاسبۀ سود هزینه آنهیا دارد .نفیوذ تیور هاگ بیزرگ خیارجی بیر
منط ه نیز بسرگی زیادگ به اسرحکا سازه منط یه دارد (در میورد انیواع سیازههاگ
منط ه ر.ک :تاسیمی1951 ،؛ تاسیمی1915 ،؛
1998

مرفا

& Barbarási & Albert, 1999; Watts

 .)Strogatz,میزان نفوذ مواخله تور هاگ منط هاگ در لایههاگ جهانی نییز
است؛ بعری از تور هاگ منط هاگ در منیاط بسییار ئأثیرا ارنیو ،لیی

نفوذ محو دگ در سطح جهانی دارنو .همچنی ر یر
از دیگر تور هاگ منط هاگ میئوانو مرفا
بهعلا ه با ئوجه به ئوورگ ا ار تور

ضعیت تیور

منط یهاگ

باشو.
د نوع ساخرار سلسیلهمرائبی مینظم

نامنظم در مناط مارلف با ئوجه به دینامیکهاگ ساخرارگ مناط از یکویگر تابل
ئمایزنو .یک ساخرار سلسلهمرائبی بینظم زمانی ظاهر میشود که اکثر کیورها بیه
برابرگ تیور

بیا یکیویگر برسینو .سیاخرار سلسیلهمرائبی بیینظم فیراهمکننیوۀ

محرملئری شرایط براگ درایرگ کمرری شرایط براگ همگرایی همکیارگ را
نیان میدهو .اصولاً در ف وان یک کییور مسیلط منط یهاگ کیه از ضیق موجیود
حمایت حفاظت میکنو ،رتابت میان د یا بییرر از د موعی هنگیامی کیه آنهیا
براگ کنررل منط ه ئلا

میکننو ظاهر میشود .درایرگ به احرمیال بسییار در ییک

ساخرار سلسلهمرائبی بینظم ائفاق میافرو؛ زیرا هیر میوعی بیا انگیزههیا علیای
مارلفی سعی در ئحمیل نفوذ خود بر منط ه دارد .شرایط ضیو ن ییم میئوانیو
در ن سلسلهمرائبی بینظم ئرکیب شود؛ به احرمال بسیار زیاد تور هاگ منط یهاگ
در ف وان یک ضق موجود نظیم بیهخیوبی ئعرییف شیوه ،ر ابیط نامناسیبی بیا
یکویگر دارنو به برابرگ با یکویگر نزدیک میشونو .کیورهاگ کوچکئر نیز بیه
احرمال زیاد ر ابط مااصمهآمیزگ با یکویگر دارنیو؛ زییرا هیی کییورگ ئوانیایی
ج ب هزینههاگ همکارگ درحالیکیه تیور هاگ بزرگئیر مرمرکیز بیر حفاظیت
خودشان از چال هاگ نوظهور منط هاگ میباشنو نیوارد .در چنیی بسیررگ حریی
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زمانی که کیورها از یکویگر راضی باشنو احرمیال همکیارگ بسییار ریایی اسیت
( .)Efird et al., 2003, pp. 3-4شکل  2ساخرار سلسلهمرائبی نامنظم را در مناط بیه
ئصویر کییوه است.

شکل  .1مخروط قدرت بینالمللی لمک ()Lemke, 1995

با ئوجه به شکل A ،هیمون بازیگر مواخلهار منط ه میباشو نزدیکیی تیور
بازیگران به یکویگر ییای نامنظی به منط یه میدهیو .افرنیی اسیت کیه سیاخرار
سلسلهمرائبی نامنظم مرفا
برابرگ تور

از ساخرار موازنه تورئی است که در آن بیازیگران بیه

با یکویگر میرسنو .مهمئری میاصۀ سیسیرم موازنیه تیوا ،جیود

موازنهدهنوهاگ اسیت کیه خیود از بیازیگران منط یهاگ میباشیو ،امیا در سیاخرار
سلسلهمرائبی نامنظم بازیگر مواخلهارگ حرور دارد کیه لز میاً از اعریاگ منط یه
نمیباشو ،لی ریونو منافق منجر به مواخلهارگ در منط ه میشود.

راهبردهای سیاست خارجی در وضعیت گذار قدرت :ایران و عربستان سعودی 255

ساخرار سلسلهمرائبی منظم با ئمرکز تور

در دسران یک تیور

جهیانی ییا

منط هاگ که ضعیت موجود را ایجاد حفاظیت مییکننیو ،شیناخره میشیود .در
محیطهاگ ساخرارگ که کیور حاکم حواتل بیست درصو توگئر از هر چالیگرگ
باشو ،ساخرار سلسلهمرائبی ،منظم فرض میشود .در چنی ساخرارگ کیور حیاکم
سعی به حفظ ضق موجود دارد در ای شرایط ممک است جنب ائفیاق بیفریو،
لییی بییا احرمییال بسیییار کمرییرگ از سییاخرار سلسییلهمرائبی نییامنظم .در سییاخرار
سلسلهمرائبی منظم ،کیورهاگ ناراضی نیز از ائااذ سیاسری که در ئریاد بیا منیافق
کیور حاکم است ررهیز میکننو؛ چراکیه در صیور

دراییرگ بیا کییور مسیلط

بهراحری شکست میخورنو (.)Efird et al., 2003, p. 4
 .1گذار شاخهای
یکی از حل ههاگ فرامو شوۀ ا ار در ر ابط بی الملل ،ای ار شیاخهاگ میباشیو
(تاسییمی .)1951 ،در ای ار شییاخهاگ سییاخرار موضییوعی مکیانی ای ار مطییرح
میشود .اصولاً با ریچیوه شون سیسرم بی الملل ا ار نیز از حالیت کلاسییک خیود
خارج شکل نوی به خیود ارفریه اسیت (تاسیمی ،1951 ،ص .)112 .در ای ار
نوی  ،شاخهاگ شون نظم شکل میایرد شیاخههاگ نظمیی هیر کیوا ای ارهاگ
مارلفی را ئجربه میکننو .از بحث ساخرار موضوعی ا ار میئوان ا ار در سیسرم
ژئورلیریک ،ا ار در سیسرم ژئواکونومیک ا ار در سیسرم ژئوکیالچرگ نیا بیرد
(تاسمی ،1951 ،صص .)119-112 .مباحث مکانی ا ار به ای ارهاگ ن طیهاگ در
فراها زمانهاگ مارلف اشاره دارد .در ا ار ن طهاگ بحث ا ار بی کنررلکننوه
کنررلشونوه صرفاً در یک زمان مکان خاص ر میدهو بعو از عبیور از آن
زمان مکان به حالت ئعادل میرسو به همی دلیل بر آن میئیوان عنیوان ای ار
ئعادلی نیز اطلاق کرد .ا ار ن طهاگ هرچنیو کیه در فریاها زمانهیاگ خیاص
کوچک ائفاق میافرو ،براگ سیاستا ارگ در عرصه بی الملل بسیار مهم میباشو.
مبحث دیگرگ که در ا ار شاخهاگ مطرح میشود ،مبرنی بیر شیاخهاگ شیون
نظم میباشو .بهعبارئی شاخهاگ شون نظم منجر به کیاه

دسیرورالعملهاگ کلیی

براگ هر شیاخه در سیسیرم نیوی میشیود ( .)Haungs et al., 2000, p .1در ای ار
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شاخهاگ بازیگران سیسرم بی الملل براگ هر شاخه نظمی با ئوجه بیه م یو را
مح رائی که در آن شاخه دارنو ،ئصمیمایرگ اسیررائیگ ریردازگ مییکننیو .در
حال حاضر خا رمیانه در کنار ا ار کلان ساخرارگ بینظمی کیه ئجربیه مییکنیو،
ا ارهاگ شاخهاگ نظمی را نیز در حال ئجربه اسیت .معمولیاً ای ارهاگ شیاخهاگ
نظمی در ن اط کانونی ارههاگ ریونوگ منط ه جود دارد .بهعنوان نمونه ،ا ارگ
که بر شاخه شیاما

حیاکم اسیت مرفیا

از ای ارگ کیه در یمی

در شیاخه

خلیجفارس با محوریت عراق در حال سپرگ شون است ،میباشو .از ئرکیب ای ار
منط یه را ئبییی

ساخرارگ بینظمی با ا ار شاخهاگ نظمی بهرر میئیوان ئحولیا
کرد.
 .9خاورميانه در وضعيت گذار قدرت
هماناونه که عنوان اردیو لمک نکا

ظریف ئویورگ ای ار تیور

را بیا مطیرح

کردن اینکه زیرسیسرمهاگ فرعی منط هاگ نیز در سیسرم بی الملیل جیود دارنیو،
بیان میکنو .با ئوجه به مول سلسلهمرائبی چنواانۀ لمک ئوورگ ا ار تور
ئبیی ئحولا

بیراگ

منط ه کارآموئر از ئوورگهاگ دیگر است .لمک عنیوان کیرد « تریی

عرو ناراضی سلسلهمرائب محلی به برابرگ بیا تیور

مسیلط محلیی برسیو ایی

فرصت را بهدست میآ رد که براگ ئغییر ضق محلی موجیود بیه جنیب مروسیل
شود» ( .)Lemke, 1995, p. 149میکل است که ئسلط یک تور
خا رمیانه را با ئوجه به عو ئ ارن ریچیوه در تور

احیو در منط یه

بی د لتهایی ماننو اییران

رژیم صهیونیسری مفر ض بپنواریم .ایران از رژیم صهیونیسیری بسییار تورئمنیوئر
میباشو ،اما رژیم صهیونیسری داراگ ئوانمنوگ هسیرهاگ همچنیی برخیوردار از
ضمانت امنیری حماییت آمریکیا میباشیو .بیهعلا ه نارضیایری از طریی رتابیت
فرتهاگ در منط ه ظهور ئجلی میکنو .ر شی که د لتها براگ ئع یب منافق خود
در منط ه دنبال میکننو چنو جهی اغلب شامل مواردگ از تور

سیات نیر

نیز میشود .همچنی با ئوجه به ن یی که اسلا در منط ه بازگ میکنو ،م هب نییز
بهعنوان ابزار نفوذ در منط ه ئجلی میکنو .با ئوجه بیه کیاه

حریور آمریکیا در

منط ه ،نفیوذ منط یهاگ مهیم میشیود بازسیازگ سیسیرمیک تطبییت در سیسیرم
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بی المللی در حال ئولو است .بهعلا ه لمک عنوان کرد که در اکثیر ا تیا
مسلط منط هاگ از برئیرگ تیور

کییور

در برابیر همسیایگان در سیاخرار سلسیلهمرائب

محلی بهره میبرد در نریجه صلح برترار خواهو شو .ای براگ منط یه خا رمیانیه
مسولهساز است؛ زیرا دینامیک منط ه دلالت بر ف وان تور
ثبا

مسلط منط هاگ عو

میباشو .اینجا ئوورگ ا ار تور  ،ماهیت سیال منط ه خا رمیانه را برجسیره

میکنو .همچنی ماهیت رتابت نوی ئجویونظرطلبی حفظ ضق موجود ،رتابت
منط هاگ جنب نیابری را به ئصویر میکیو (.)Parkes, 2019, p. 37
اصولاً از میاصههاگ بارز ا ار ساخرارگ بینظم ،نزدیکی تطبهیاگ تیور
به یکویگر می باشو .در خا رمیانه نیز در حال حاضر تطبهاگ تیور  ،بسییار از
لحاظ تورئی با یکویگر برابر میباشنو .ای نزدیکی تورئی منجیر بیه شیکلاییرگ
ضعیت آشوب در منط ه شوه است که دیگیر میاصیۀ ای ار سیاخرارگ بیینظم
میباشو .بهعلا ه خا رمیانه با ئوجه به سه نوع ا ارگ کیه در آن دراییر میباشیو،
درایر در ا ار شاخهاگ نیز هست .از ئرکیب ای ار شیاخهاگ بیا ای ار سیاخرارگ
بینظم ،ضعیت منط ه در حالت آشوب ریچیوای کامل ترار میایرد .بهعبیارئی
در ا ار شاخهاگ بازیگران سعی در رسیون به ثبا
درایرگها افزای

در ا ار سیاخرارگ بیینظم

مییابو؛ بر ای اساس خودبهخود راهبردهاگ بازیگران در ئ ابیل

با یکویگر ترار میایرد .بعری از بازیگران از بیثبائی رنج (ایرههیاگ ریونیوگ)
بعری از بازیگران با ئمرکز بر نفوذ خود در بعریی از منیاط (تطبهیاگ تیور
منط ه) رتابت منط هاگ را افزای

میدهنو .با ئوجه به ئعود تطبهیاگ تیور

در

منط ه با ئوجه به برئرگ هر یک از تطبها بر شاخه خوشیهاگ از جریانهیاگ
ارئباطی منط ه با ئوجه به اصول تواعو حاکم بر هر کوا از شاخههاگ نظمیی،
راهبردهاگ بازیگران منط هاگ در ئ ابل با یکویگر ترار میاییرد نظیم حیاکم بیر
منط ه در حالت بیساخرارگ کامل ترار میایرد؛ در چنیی شیرایطی همکیارگ در
منط ه موتری است.
بهطور کلی در ئبیی راهبردهاگ سیاست خیارجی بیازیگران سینج
بی المللی تور

بسیار مفیو است؛ مهمئری فاکرورها براگ سنج

ئوزییق

ئوزییق تیور
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بازیگران در سیسرم بی الملل ،سنج
ژئیورلیرکی

(2019, p. 32

تیور

اترصیادگ ،تیور

 )Blaloskorski,تیور

نظیامی ،تیور

فرهنگیی _ ئمیونی بیازیگران

می باشو .با ئوجه به ای رارامررها با ئوجیه بیه ضیعیت ای ار اونیه سیاخرارگ
بینظم شاخهاگ تور

در خا رمیانه ،تطبهاگ تور

منط ه عبارئنیو از :اییران،

ئرکیه ،عربسران سعودگ ،مصر رژیم صهیونیسری به نیابت از آمریکا .بی ای رنج
تطب تور

نوعی رتابت اسررائییک بهمنظور دسیریابی بیه ضیعیت هیمونییک

برئرگ راهبردگ در منط یه جیود دارد .بنیابرای خا رمیانیه در ضیعیت فعلیی
ریچیوه آن ،ساخرار چنو تطبی تور

را ئجربه میکنو .اصولاً سیاخرار چنیو تطبیی

منط هاگ چنوی الزا را به سیاست خارجی بازیگران ئحمیل میکنو؛ ناست اینکه
سیاست خارجی از خصلت ئغییرری یرگ انعطافری یرگ برخیوردار اسیت ،د
اینکه سیاست خارجی مبرنی بر حساسیت بالا به ئحرکا

تطبهاگ رتییب تیور

است ،سو اینکه عنصر همکارگ در ای شکل از سیاست خارجی نیه ئنهیا میوتری
است ،بلکه میئوانو در صور

ئوا

بیا اکین

منفیی سیایر رتبیا مواجیه شیود

(سلیمی دیگران ،1951 ،صص .)11-11 .در کنار ای الزاما

تورئی ،خا رمیانیه

از منظر ا ار نیز درایر سه نوع ا ار است؛ ا ار در احوهاگ سیسیرم (ئغیییر در
تور  ،منزلت ن

احوها) ،ا ار سیسیرمیک (ئغیییر در بای

کنریرلکننیوه

سیسرم) ا ار سیسرمی ،یعنی ا ار در کیل سیسیرم (ئغیییر در نظیم منط یهاگ
بازیگران اصلی سیسرم) (تاسمی.)1951 ،
 .6جایگاه ایران و عربستان در منطقه خاورميانه از منظر تئوری گذار
با ئوجه به رارامررهاگ تور هاگ منط یهاگ ،اییران عربسیران سیعودگ بیهعنوان
تور هاگ منط هاگ مطرح میباشنو .بهطور کلی عربسران سعودگ ایران با ئوجیه
به ئعریف «برچر» از منیاط

ئ سییم سیهاانیه بیازیگران در منیاط بیه مرکیزگ،

ریرامونی مواخلیهار از بیازیگران مرکیزگ در منط یه خا رمیانیه خلییجفیارس
میباشنو .عربسران سعودگ یکی از مرحوان امنیری ایالا

مرحوه آمریکیا در منط یه

میباشو سعی در حفظ نظم امنیری منط ه بیا میویریت آمریکیا دارد .ایی کییور
ئولیوکننوه ا ل نفت در منط ه اسیت .عریو مؤسیس سیازمان کنفیرانس اسیلامی،
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ائحادیه عیرب سیازمان کییورهاگ صیادر کننیوه نفیت (ا ریک) اسیت .محییط
جغرافیایی عربسران سعودگ به ای کیور ای تابلیت را میدهو که میانق مبادلیا
بی کیورهاگ شوراگ همکارگ خلیجفارس با یکویگر شود.
بهطور کلی عربسران سعودگ با ئوجیه بیه ئ سییمبنوگ بیازیگران بیر اسیاس
ئوورگ ا ار تور

با ئوجه به د معیار تور

رضایتمنوگ در دسره بیازیگران

ضعیف راضی در سیسرم بی الملل بازیگر توگ راضی در سیسیرم منط یهاگ
خا رمیانه خلیجفارس میباشو .با ئوجه به ئوورگ ای ار تیور  ،بیازیگرِ حیافظ
ضق موجود در منط ه با سعی در ئحمیل تواعو رفرارگ خود بیر سیایر بیازیگران،
الگوهاگ ئعامل را مینظم چگیونگی ئوزییق کالیا را ئعییی مییکنیو (

& Frazier

.)Stewart-Ingersoll, 2011, p. 744
از سوگ دیگر ،ضیعیت جغرافییایی ،موتعییت ژئیورلیریکی ئیاریخ ئمیونی
ایران ،ای کیور را بهعنوان یک تور

منط هاگ رهبر در منط یۀ خلییجفیارس

خا رمیانه مطرح میکنو .احساس ئعل داشر به یک جامعه باسرانی برئیر بیه ایی
کیور احساس مسوولیت در طرحهاگ امنیری منط یه ارائیه طرحیی بیراگ بهبیود
ضعیت منط ه میدهو .از طرف دیگر ،موتعیت جغرافییایی اییران غیرتابیل انکیار
است .اتق شون در منط ه اسررائییکی خا رمیانه همیراه بیا دسررسیی مسیر یم بیه
دریاگخزر خلیجعمان ،موتعیت منحصربهفردگ به اییران میدهیو؛ میوتعیری کیه
همییه براگ بازیگران خارجی ج اب بوده است همی امر منجر بیه شیکلایرگ
ای ئفکر اردیوه که حاکمیت ئمامیت ارضیی اییران دائمیاً در معیرض خطیر
ئهویو میباشو .به همی منظور ،ئصمیمایرنواان اییران بیه ایی موضیوع تیوف
یافرنو که بهرری ر

براگ حفیظ کییور ،مطیرح شیون در تامیت ییک تیور

منط هاگ رهبرگ منط ه آمیادای همیییه بیراگ م ابلیه بیا ئهوییوا

خیارجی

میباشو ( .)Takeyh, 2009ازمنظر فرهنگی نیز ،ایران در کانونیت ژئوکالچرگ جهیان
اسلا ترار دارد ای موضوع بُعو دیگرگ به تور

ایران میباییو .ریونیو اییران

با ار ههاگ اسلامی حماییت از آنهیا بیه اییران تیور

نیوع مرمرکیز سیازنوه

باییوه است .از بُعو ژئواکونومیک نیز ضم جایگاه مهم آن در حیوزۀ انیرژگ ،از
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بُعو سرزمینی نیز در کانون منط ه انرژگ جهان ترار ارفریه اسیت (تاسیمی،1951 ،
ص.)119 .
بهطور کلی ایران با ئوجه به ئ سییمبنوگ بیازیگران بیر اسیاس ئویورگ ای ار
تور

با ئوجه به د معیار تور

رضیایتمنوگ در دسیره بیازیگران ضیعیف

ناراضییی در سیسییرم بی الملییل بییازیگر تییوگ ناراضییی در سیسییرم منط ییهاگ
خا رمیانه خلیجفارس میباشو .با ئوجه به ئوورگ ا ار تور  ،د لت ناراضی از
ضق موجود در منط ه تری که به برابرگ تور

با د لت مسلط برسو ،شرایطی را

که مساعو عو همکارگ باشو ایجاد میکنیو (

Frazier & Stewart-Ingersoll, 2011,

.)p. 744
 .7شاخهای شدن نظم در خاورميانه و پيدایش گذذار شذاخهای در روابذط
ایران و عربستان
اصولاً در سیسرم آنارشیک محور بی الملل ،بازیگران در رتابت دائمیی بیا یکیویگر
براگ حفظ ب اء امنیت میباشنو تور

آنها ئعیی کننوۀ میزان برئرگ موف یت

آنها در کسب دسریابی به اهواف خود میباشو .بنیابرای بیا ئوجیه بیه مفیر ض
دائمی بودن جنب رتابت در سیسرم بی الملل ،صیلح ائرلیاف ای را میباشیو.
ایران عربسیران سیعودگ نییز بیهعنوان بیازیگران سیسیرم بی الملیل بیازیگران
محورگ سیسرم منط هاگ از ای امر مسرثنی نمیباشنو .به ییه اینکه هر د کیور با
جود ترار داشر در اسرره ئمون اسلامی از د شیاخه می هبی مارلیف هسیرنو.
ساخرار ا ار سلسلهمرائبی نامنظم ،فرصتها محو دیتهاگ منط هاگ براگ ایران
عربسران را نیان میدهو به ای دلیل است که هیر د کییور ئوانیایی اعمیال
نفوذ براگ ئبویل شون به تور

منط هاگ را دارنو .هماناونه که «ریرر هریس» بیان

میکنو «همان اصولی که در سطح جهانی حاکم است ،ئعرییف کننیوه ئعاملیا
سلسییلهمرائب منط ییهاگ نیییز میباشییو»

(2014, pp. 24-59

در

 .)Harris,در اینجییا

ساخرارهاگ ائحاد تور هاگ بزرگ ،نظم منط هاگ خا رمیانه را بیا جیود اییران
عربسران شاخهاگ میکنو .عربسیران سیعودگ حماییت خیود را از ضیق موجیود
علیرغم عو اطمینان از رهبرگ جهیانی آمریکیا ییا حکمییت منط یهاگ آن حفیظ
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میکنو .اییران همیاهنگی ژئواسیررائییک خیود را بیا کییورهاگ ئجوییونظرطلب
بی المللی ماننو ر سیه ،ئ ویت همچنی از فرصتهاگ اترصادگ عملارا با چی
بهره میبرد .ازای ر ئغیییرا

در سیاخرار جهیانی تیور

منجیر بیه ئغیییرا

ساخرار منط هاگ خا رمیانه نییز میشیود .بنیابرای ئویورگ ای ار تیور
میکنو که چگونه ئغییرا

در

برجسیره

سیاخرارگ در تطبهیاگ نظیا بی الملیل بیر دینامییک

منط هاگ ئأثیر میا ارد .اینجا عربسران سعودگ از نظم مبرنی بر توانی حفظ ضق
موجود بهره میبرد .در م ابل ایران بهعنوان ییک کییور ئجوییونظرطلب از ضیق
موجود بهرهاگ نمیبرد سعی در ار نه کردن نظم موجیود ایجیاد نظیم نیوی
مبرنی بر خواسرههاگ خود در منط ه دارد .با ئوجه به ئوورگ ا ار تیور  ،رهبیرگ
آمریکا در خا رمیانه نیمبنو میشود؛ نیمبنو از طری مانورهاگ سیاسی مثیل انر یال
سفار

آمریکا از ئلآ یو به ا رشلیم در دسامبر  2011همچنی نیمبنو بیا ئوجیه

به ئحلیل رفر نیر هاگ آمریکیا در سرئاسیر منط یه .بنیابرای در ضیعیت فعلیی
حوزههاگ نفوذ منط هاگ در خا رمیانه با ئوجه به ئغییر در تطبیت بی الملل ئعییی
شوه است .در ای بسرر ایران عربسیران سیعودگ ناسیازاارگ اییوئولوژیکی نییز
دارنو که ئکمیل کننوۀ شاخهاگ شون بهعنوان نریجه ئغیییرا

تطبییت بی الملیل

نریجه رتابت دنبالهدار است (.)Parkes, 2019, p. 36
 .2الگوهای رفتاری مبتنی بر رقابت در روابط ایران و عربستان سعودی
در بررسی الگوهاگ رفرارگ رتابری در ر ابط بازیگران ،ابروا بایو به بسرر شیرایط
شکلایرگ آنها ئوجه کیرد .اییران عربسیران سیعودگ کیه در م طعیی در طیرح
«سیاست د سرونی نیکسون _ کسینجر» (نجفیسیار

تلاانباز ،1951 ،ص،)191 .

همکارگ نزدیکی نظم منط هاگ مورد نظر هیمون را حفاظت اعمال مییکردنیو
با تیوع ان لیاب اسیلامی ئغیییر ئحیول در دسیرگاه سیاسیتا ارگ محییط
ریرامونی خود از یکویگر فاصله سرانجا ئبویل به رتباگ منط هاگ شونو .ایران
عربسران سعودگ در چهارچوب رتباگ منط هاگ برخورد نظامی مسر یم با یکیویگر
نوارنو

(2015

 ،)Grumet,اما بییرر در نفوذ منط هاگ با یکیویگر در رتابیت بیهسیر

میبرنو .بنابرای ایران عربسران درایر جنگی که اراانسکی بیا ئوجیه بیه اصیول
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ئوورگ ا ار تور
تور

ری بینی کرده بود اتربیاس ظریفانیۀ لمیک از ئویورگ ای ار

نیونو .دلیل آن را هم بایو در ای

اتعیت جسرجو کرد که هم هزینۀ جنب

در منط ه بسیار بالا است هم ارئباط بازیگران منط ۀ خا رمیانه ،ئهیران رییاض
را از ر یار یی مسر یم با یکویگر منصرف کرد ،لی بیه سیمت جنبهیاگ نییابری
ارای

یافرهانو.
با ئوجه به ئوورگ ا ار تور

انواع آن ،ایران سعی در دسریابی به تور

از

در ن مرزهاگ خود همچنی سعی به انطبیاق بیا محییط ریرامیونی خیود دارد
عربسران سعودگ در کن

مر ابل با محیط ،ا ار از نوع ئکاملی _ ایسیرا را ئجربیه

میکنو .در ا ار ئکاملی _ ایسرا هرچنو بازیگر به سیمت نیوعی ئحیول ئکامیل
ارای

مییابو ،از آنجایی که ایی نیوع ایرای

از بیاب الیزا

اجبیار میباشیو،

همچنان بازیگر ،درایر در راهبردهاگ کلاسیک است عبور از آن راهبردها برای
میکل میباشو .در ای نوع ا ار ،بازیگر از یک موضیق ایسیرا بیه موضیق بعیوگ
کیانوه میشود که ئعادل ن طهاگ خوانوه میشود .بنابرای راهبرد بیازیگر همچنیان
حالت کلاسیک ا شره را حفظ میکنو .بوی منظور ،عربسران نیز با ئوجه به ئجربه
ضعیت ا ار ئکاملی _ ایسرا همچنان سعی در جلیبنظیر تیور هاگ بیر نیی

درایر در موازنه تواگ کلاسیک در منط یه دارد .بیا ئوجیه بیه حاکمییت ای ارهاگ
مارلف بر د کیور ،الگوهاگ رفرارگ آنها در منط ه مرفا

است .بنابرای الگوگ

رفریارگ هیر د بیازیگر در عیی رتییابری بیودن دربرایرنیوۀ د ئاکرییک مارلیفِ
بازدارنوای مر ابل از ناحیه ایران ائحاد ائرلافهاگ کلاسیک از ناحیه عربسیران
سعودگ میباشو.
 .9حوزههای رقابتی ایران و عربستان در وضعيت گذار قدرت
در ضعیت ا ار تور
موضوعا

ساخرارگ نامنظم فعلی ،اییران عربسیران در حوزههیا

مارلف با یکویگر در رتابت میباشنو .از منظر مکانی ایران عربسران

در ارههاگ ریونوگ منط ه در رتابت از منظر موضوعی نیز بیا ئوجیه بیه ماهییت
مرفا

ای بازیگران همچنی با ئوجه به ا لویتها طرحهاگ خود در منط یه

با یکویگر در رتابت میباشنو .بهطور کلی ایران عربسران از منظیر جغرافییایی
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ژئیورلیریکی در چنیوی حیوزه بیه رتابیت بیا یکیویگر میرردازنیو کیه مهمئییری
حوزههاگ رتابری در خوشه خلیجفارس بهعنوان د بازیگر محورگ ای زیرسیسیرم
شاما

بهعنوان د تور

منط هاگ میباشیو .در خوشیه ارئبیاطی خلییجفیارس

رتابت ایران عربسران در عراق یم

در شاما

در فلسطی  ،سیوریه لبنیان

از اهمیت بسیارگ برخوردارنو.
عراق :حوادث سال  2009حمله آمریکا به عراق منجر به ئغییر موازنیه تیوا
بی ایران عربسران سعودگ شو .در اتق حمله آمریکا به عراق آشوبهاگ بعیو
از آن حکایت از ماهیت همزمان سلسلهمرائب محلیی ئویورگ ای ار تیور

در ن

سلسلهمرائب بی المللی کلان داشت .سلسلهمرائب محلی را ممک است بیازیگران
تورئمنو خارجی ایجاد ،دفاع یا بهسادای ئحت ئأثیر ترار دهنو (

Lemke, 1995, p.

 .)238در خا رمیانییه نیییز بییا حملییه آمریک یا بییه عییراق سییرنگونی رژیییم بعییث،
سلسلهمرائب تور

محلی دسراو

ئغییر شو .بهطور کلی ئهاجم آمریکا به عراق

منجر به نابودگ رتیب منط هاگ همسایه خصومتآمیز اییران اردییو معادلیا
امنیری منط ه را ئغییر داد .حمله آمریکا به عراق منجر به شکلایرگ فرتیهارایی در
ای کیور شو ای کیور صحنه دراییرگ کییمک

بیی رتبیاگ منط یهاگ

بی المللی در خا رمیانه اردیو .عراق که در نظم کلاسیک منط ه رتیب ئهوییوگ
براگ ایران عربسران سعودگ بود ئبویل به یک اره ریونیوگ شیو .ایره ریونیوگ
شون عراق منجر به شکلایرگ رتابت بی بازیگران منط هاگ فرامنط یهاگ بیراگ
کسب اسرر

نفوذ در ای کییور اردییو از آنجیایی کیه اییران عربسیران

سعودگ نیز بهعنوان بازیگران محورگ منط ه مطرح میباشنو بهنوعی درایر در ای
رتابت شونو.
یمن :درحالیکه عراق ادعیاگ لمیک را در میورد انحنیاگ تیور

بیزرگ در

سلسلهمرائب منط هاگ برجسره میکنیو ،یمی نمونیهاگ از ریچییوایهاگ فرتیهاگ
است که رتابت اسررائییک را ریچیوه میکنو ( .)Parkes, 2019, p. 38در یم  ،ایران
از اتلیت حوثی عربسران سعودگ از د لت یم حماییت مییکنیو (دهیییرگ
حسینی ،1959 ،ص .)191 .البره ای حمایت خود رییه در ایی موضیوع دارد کیه
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عربسران حامی حکومتهاگ رادشاهی در منط ه ایران حامی ار ههیاگ م ا میت
در منط ه میباشو .بهطور کلی یم به علت همجوارگ با عربسیران همچنیی بیه
دلیل جمعیت شییعهاگ کیه دارد ،علییرغم اینکیه ف یرئیری کییور عربیی منط یه
میباشو ،داراگ اهمیت ژئواسررائییکی براگ ایران عربسران اسیت .بیا ئوجیه بیه
ئوورگ ا ار تور

بر اسیاس شیرایط منط یهاگ خیود،

ایران عربسران در یم

مرمایل به جنب نیابری اردیونو.
در خوشه شاما

رتابت بی ایران عربسران سیعودگ در فلسیطی  ،لبنیان

سوریه میباشو که در تالب د جریان ارئباطی حامیان غرب ماالفیان بیا سیلطه
غرب در منط ه صور

میایرد .ای رتابت بیانگر رتابیت منط یهاگ تیورئی در

منط ه میباشو .نمود بارز چنی رتابری در کیورهاگ عربی دراییر در ان لابهیاگ
سال  2011ئجلی یافت .بهطور کلی ،بعو از توع ان لابیا

عربیی بیا فعیال شیون

دینامیکهاگ منط هاگ ،رتابت براگ ئأثیر بر بیازیگران دراییر در ان لابیا

افیزای

یافت .در ای م طق از منظر بسیارگ از ناظران بی المللی ،رتابت اییران عربسیران
(2014

 .)Gause,ان لابهاگ عربیی

اخرلافیا

فرتیهاگ کیرد .در جرییان

بهعنوان جنب سرد نوی خا رمیانه شناخره شو
همچنی منط ۀ خلیجفارس را نیز دسیراو

تایق بحری در سال  ،2011عربسران سعودگ شور هاگ ضو د لری را سیرکوب
از د لت اتلیت سنی حمایت کیرد .بیهطور کلیی در جرییان ان لابهیاگ عربیی،
عربسران سعودگ از رژیمهاگ برترار در مصر ،ئونس بحیری حماییت اییران،
حامی ان لابهاگ منط ه بود ( .)Matthiesen, 2013, p. 111; Chen, 2017, p. 40ایی
خود منجر به شاخهاگ شون منط ه با ئوجه به د دسیره حامییان ضیق موجیود
ماالفان ضق موجود اردیو.
بهعلا ه ،جوا از رتابت ایران عربسران در اسیرره ژئیورلیریکی جغرافییایی
منط ه ،رتابت ای د کییور در موضیوعا
جو لهاگ  2 1بیانگر ن

منط یهاگ مارلیف نییز جیود دارد.

هیا رتابتهیاگ د کییور در موضیوعا

میباشو.
جدول .2نقشهای منطقهای ایران

منط یه
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نلشهای انطلسای
رهبری انطلسای
حافظز ات اسلام و
اذهب
انللابا ب دن
حللس ارمباطا
ضدااپریالیسم ب دن

نلشهای انطلسای
رهبری انطلسای
اجافظز ات اسلام و
اذهب
حافظ وضع ا ج د
اتجد غرب

م صیف نلشها
ایران ات سال  1191با م جس بس دیناایم های رشد داخلا خ د و ویژگا انللابا ب دن نظام خ د ،نلش
اؤثری در مج لات انطلس ایفا کرده اسز .ایران با م جس بس قدرت انطلسای خ د بسعن ان باتیگری انللابا
عمل کرده و سعا در ای اد رژیمهای انطلس ای با دوستان خ د بس انظ ر مغییر وضع ا ج د در انطلس دارد.
ایران با م جس بس ویژگا اسلااا ب دن نظام خ د ،کاال ًا اخالف فرقسای ب دن اسز و جنگهای فرقسای را
نماپذیرد و سعا در ارائس طرح هایا برای امجاد کش رهای اسلااا انطلس دارد.
ایران با م جس بس ویژگا انللابا ب دن نظام خ د ،حااا استضعفان جهان اسز و طرحهایا برای حمایز ات
استضعفان انطلس دارد.
ایران با م جس بس ا قعیز ژئ پلیتیکا خ د ،نلش حللس پی ندی بین بخشهای اختلف انطلس را ایفا ااکند.
ایران با م جس بس ویژگا ضدااپریالیستا ب دن نظام خ د ات اداخلات ااپریالیستا در کش رهای انطلس
امانعز ااکند.
جدول  .1نقشهای منطقهای عربستان
م صیف نلشها
عربستان سع دی در انطلس خلیج فارس و خاورایانس سعا بس امانعز ات نف ذ ایران در انطلس دارد .عربستان
نلش فعالا در ش رای همکاری خلیجفارس بسانظ ر مضمین رهبری خ د در انطلس خلیجفارس ایفا ااکند
و سعا در استفاده ات رژیمهای انطلس ای برای گسترش نف ذ خ د در انطلس دارد.
عربستان سع دی بس دنبال داان تدن بس اختلافات فرقس ای و اذهبا در انطلس بسانظ ر دستیابا بس انافع
خ د ااباشد .نها شیعیان را بس عن ان نیروی اصلا باثباما در انطلس اادانند.
اص ل ًا عربستان سع دی با م جس بس مئ ری گذار قدرت در دستس باتیگران راضا ات وضع ا ج د قرار دارد و
بس همین دلیل سعا بس حفظ وضع ا ج د در انطلس دارد.
عربستان ،اتجد غرب ااباشد و حااا و مضمینکننده انافع ک ش رهای غربا در انطلس اسز .البتس
عربستان سعا بس مغییر جهزگیری های خ د و رفتن بس سمز عمل گرایا نیز دارد.

حمایز ات رژیمهای
سلطنتا

عربستان با م جس بس رژیم سلطنتا و پادشاها خ د ،حااا رژیم های پادشاها در انطلس اسز.

 .01راهبرد ایران و عربستان سعودی در وضعيت گذار قدرت در خاورميانه
تور هاگ منط هاگ در ضعیت ا ار تور
ضعیت ا ار تیور

ئلا

رهبرگ دارنو .در

در ارائه ن

در منیاط از آنجیایی کیه امکیان ارائیه ن ی

امپرائیورگ

هیمونی براگ تور هاگ منط هاگ جود نیوارد ،بیازیگران بیه سیمت ارائیه ن ی
رهبرگ مرمایل میشونو .براگ ارائیه ایی ن ی  ،تیور هاگ منط یهاگ ار هیی از
بازیگران را بهمنظور ئح
ای

اهواف میررک ،رهبرگ بسیج مییکننیو .بنیابرای در

ضعیت مناط به چنوی شاخه خوشه ئ سیم میشونو در هر شاخه یکی

از تور هاگ منط هاگ ،رهبرگ آن شاخه را برعهوه دارد .بر ای اسیاس ،نظیم هیر
شاخهاگ مرفا

از دیگرگ تواعو اصول خاصی بر هر شاخهاگ حیاکم اسیت

(بیراگ مطالعییه در میورد ن

هییاگ تییور هاگ منط یهاگ ر.ک:

تور هاگ منط هاگ رهبر بهشو

2010

.)Destradi,

اعراگ مجموعه امنیری منط هاگ را ئحیت ئیأثیر

ترار میدهنو که در جهتایرگهاگ سیاسی _ امنیریی خیاص حرکیت کننیو .آنهیا
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منط ه را به سمت ا لویتهاگ سازاار با اهواف خودشان هوایت میکننو .هنگامی
که منط ه با یک مسوله امنیری مواجه میشود تور

رهبر بیازیگران دیگیر را بیراگ

ائااذ سیاست مناسب براگ حل مسوله میکل ئحت فیار ترار میدهو .در اینجیا
بایو افت که بازیگران به د صور
شونو ن

رهبیر منط یهاگ

میئواننو ئبیویل بیه تیور

رهبرگ در منط ه ایفا کننو .در حالت ناست از طری ایجیاد ارئبیاط

د سرانه با همسایگان خود؛ در اینجا بازیگر رهبر از نیوعی مییر عیت برخیوردار
است .در حالت د

از طری اسرفاده از ئواناییهاگ خود ایجاد ئیرس در دیگیر

د لتها؛ در ای حالت بازیگران دیگر صرفاً به دلیل ئرس از ئلافی ،رهبرگ تیور
منط ییهاگ را میر یرنییو
ئهویوا
تور

(& Stewart-Ingersoll, 2011, p. 741

ناشی از جود ن

 .)Frazierجییوا از

رهبرگ براگ تور هاگ منط هاگ در ضعیت ای ار

در مناط  ،ضعیت ا ار نیز خود سببساز ئهویوا

راهبردگ شویوگ هیم

از ناحیه سیسرم هم از ناحیه احوهاگ سیسرم ،علیه احیوها میباشیو؛ بنیابرای
نیاز به راهبردهاگ مارلفی براگ م ابله با آنهیا میباشیو .ای ار حیاکم بیر سیسیرم
منط هاگ خا رمیانه ،نظم سیسرمی موجود بر خا رمیانه را در سه شیاخۀ اصیلی آن
یعنی ژئورلیریک ،ژئواکونومیک ژئوکیالچرگ ئغیییر داد .بیوی منظیور ،اییران بیا
چنوی نوع فیار ناشی از ا ار مواجه میباشو .ایران با فیارهاگ ناشی از سیسیرم
جهانی ،فیارهاگ ناشی از دینامیک داخلی رشو ،فیارهاگ ناشی از ا ار در سیطح
جهانی منط هاگ ،فیارهاگ ناشی از محیط درحال ا ار داخلیی مواجیه اسیت
ای فیارها منجر به شاخهاگ شون نظم ژئورلیرییک ،ژئواکونومییک ،ژئوکیالچرگ
ارئباطی ریرامونی ایران شوه است .با شاخهاگ شون سازههاگ ریرامونی ایران ،اییران
نیز از تور

سازنوه ،نوآ رانه

یرانگر براگ راسیخ بیه ئهوییوا

میبرد کنررل بر رایه رهیافت چنوبازیگرگ به ییه ر سیه چی

موجیود بهیره
همچنی کنررل

مبرنی بر بازدارنوای میئوانو بهعنوان برجسیرهئری راهبیرد ای ار شیاخهاگ اییران
انگاشره شود (تاسمی ،1951 ،ص.)111 .
عربسران سعودگ با د نوع ا ل فیار؛ یعنی فییارهاگ سیسیرمی فییارهاگ
ناشی از دینامیکهاگ داخلی رشو مواجه نیست ،اما با فیارهاگ ناشیی از ای ار در
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سطح جهانی منط هاگ ئاحو دگ نیز با فیارهاگ محیط داخلیی مواجیه اسیت.
عربسران ا ار ئکاملی؛ یعنی ا ارگ ناشی از ئکامل محیط جهانی منط هاگ خیود
را ئجربه میکنو با ئوجه به ضعیت ای کیور در سیسرم منط هاگ خا رمیانیه از
دینامیک کاهنوه در مواجه با ا ار در محیط ریرامونی خود بهیره میبیرد .حماییت
هیمون از ای کییور همچنیی اسیرفاده از منیابق نفریی در ر ابیط بیا بیازیگران
فرامنط هاگ ،ای کیور را به سمت ائااذ راهبرد موازنه تواگ کلاسییک بیا ئاکرییک
ائحاد ائرلافسازگ در نظم منط هاگ خا رمیانه سوق میدهو .با ئوجیه بیه چنیی
شرایطی ،راهبردهاگ ایران در برابر عربسران سعودگ مبرنی بر بازدارنوای آن هم
از نوع مر ابل د جانبه (براگ مطالعه راجقبه بازدارنوای انواع آن ر.ک:

Zagare

 )& Kilgour, 2000; Myerson, 2006اسیت ،امیا راهبردهیاگ عربسیران سیعودگ در
برابر ایران مبرنی بر ائحاد ائرلافهاگ منط هاگ فرامنط هاگ (در مورد ائحادهیا
ابعییاد مارلییف آن ر.ک:

1997; Walt, 1997; Michener, 1998

 )Snyder,یییارگ

جسر از هیمون میباشو .شیکلهیاگ  4 9راهبردهیاگ امنیریی د کییور را در
ضعیت ا ار نیان میدهو.

شکل  .3راهبرد ایران در وضعیت گذار قدرت
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نتيجهگيری
زنوای اکثر ساکنان کره زمیی از تیور
سلسلهمرائب تور
تور
تور

به بررسی ن
بر ن

صور

میاییرد ئیأثیرا

بسییارگ میری یرد .ئویورگ ای ار

هاگ بازیگران در زمانهاگ ا ار تور

ها انرظارا

ئوورگ ا ار تور

بیازیگران بی المللیی ئغییرائیی کیه در
ئأثیرائی که ای ار

بازیگران میا ارد ،میرردازد .بهطورکلی با ئوجه بیه

با ئغییر ئحول در تور

بازیگران ،محیط ریرامونی بیازیگران

نیز مرحول اردیوه بهدنبال آن راهبرد بازیگران نییز ئغیییر مییکنیو .هرچنیو کیه
ئوورگ ا ار تور

یک ئوورگ سیسرمیک مربوط به سیسرم بی الملل میباشو بیا

شکلایرگ مناط

اهمیت یافر منط هارایی در سیسرم بی الملل ،امکان کاربست

ای ئوورگ در مناط نیز جود دارد .یکی از مناط ی که با ئوجه به ضعیت حیاکم
بر آن بر اساس ئوورگ ا ار تور

تابلییت ئبییی دارد ،منط یۀ خا رمیانیه اسیت.

خا رمیانه با ئوجه به دینامیکهاگ حاکم بر آن در ضعیت فعلی در ای ار تیور
ترار دارد انواع ا ارها را ئجربه میکنو .د مورد از بازیگران مرکیزگ خا رمیانیه
که بهشو

در ضعیت ا ار ترار دارنو ایران عربسران سعودگ میباشینو .ای ار

حاکم بر ایران از نوع انطباتی ،ئکاملی ان لابی است ای ار حیاکم بیر عربسیران

سعودگ از نوع ئکاملی _ ایسرا میباشو .با ئوجه به نوع ا ار حاکم بیر د کییور
م کور ،راهبردهاگ آنها نیز مرفا

است؛ راهبرد ایران از نوع بازدارنوای مرنیوع

دینامیک راهبرد عربسران از نوع ائحاد ائرلاف کلاسیک است.
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