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Abstract
Following the media coverage of the talks between Iran and Saudi Arabia, analysts
questioned whether a successful outlook for the talks could be expected, or
whether the talks were merely a manifestation of Biden's change of policy toward
the Middle East region compared to the Trump administration? This research
focuses on examining this question and concern. This study seeks to answer the
main question: "What should be the outcome of the negotiations between the
Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia in order to guarantee the success of the
negotiations and lead to the establishment and consolidation of strong and stable
relations between the two countries in the future?" It hypothesizes that "in order to
the negotiations between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia to be
successful (as representatives of the two blocs and the axis of power) and for the
establishment and consolidation of strong and stable relations between the two
countries in the future, the outcome of the negotiations must be formed a "security
regime" between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia based on the
institutional bargaining model developed by "Oran R. Young has been raised."
Thus, the security regime formed between the Islamic Republic of Iran and Saudi
Arabia, which should be the outcome of negotiations, is formed around a kind of
security-economic uncertainty, and the two countries in their security-economic
relations have specific principles, norms, rules and decision-making procedures.
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چکیده
پس از یک دوره نسبتاً طوالنی از بحران در روابط مهوطورا امط ای ایطران و تربسطتان
بهتنوان اومترین قدرتهاا انطقه غرب آمیا ،از اوایل  ،0011دور مدیدا از اطااررات
بین دو رشور آغاز شد ره در آن پرمشهایی را در زاینه ااهیت ،اهداف و دورنها (نتایج)
اطرح ماخته امت .پژوهش حاضر در پی پامخ به این پرمش بوده امطت رطه «اوفقیطت
اااررات و برقرارا رواب استحکم و پایطدار بطین مهوطورا امط ای ایطران و تربسطتان
معودا ،با اتکا بر چه الگویی قابل دمتیابی بوده و چطه دورنهطایی بطراا آن قابطل ت طور
خواهد بود؟» براا پامخ به این مؤال با امتفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،ایطن فرضطیه
ارائه شده امت ره «بهانظور اوفقیتآایز بودن اااررات ایان مهوورا ام ای ایطران و
تربستان معودا (بهتنوان نهایندگان دو بلوک و احور قدرت) و برقرارا و تثبیت روابط
استحکم و پایدار دو رشور در آینده ،خرومی اااررات ایباید ،شکلگیطرا یطک «رژیطم
اانیتی» ایان مهوورا ام ای ایران و تربستان معودا بر اماس ادل چانهزنی نوطادا
باشد»؛ بنابراین رژیم اانیتی تشطکیلشطده ایطان مهوطورا امط ای ایطران و تربسطتان
معودا ره باید خرومی و ااح ل اااررات باشطد ،حطول نطوتی تطد قطعیطت اانیتطی-
اقت ادا شکل گرفته و دو رشور در انامبات اانیتی -اقت ادا خطود اصطول ،هنرارهطا،
قواتد و رویههاا ت هیمگیرا خاصی را حارم و بر اماس آن تهطل رطردهانطد تطا «تطد
قطعیت» اومود براا آنان به حداقل راهش یابد و درمهاا از نظم و پیشبینیپایرا بر
انامبات اانیتی -اقت ادا آنان حارم شود.
واژههای کلیدی :شکلگیرا رژیم ،رژیم اانیتی ،ادل چانهزنطی نوطادا ،تطد قطعیطت،
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مقدمه
به دنبال ورود «بایدن» به کاخ سفیدد در بدتف ژ نونهیفه ( 0201وول بهمف ،)1911
مقامات سعهدی لح خهد رو در قبال جمههری وسالمی ویرون بفه نحفه محتهسفی
تغددر دودند .محمد ب سلمان ،ولدعهد و وزیر دففا رربتف ان سفعهدی در یوریف
 0201و در مصاحبه با تلهیزیهن سعهدی  MBCرنهون کرد« :مفا بفه دنبفال دو ف
رووبط حتنه با ویرون هت دژ» 1و ودومه دود« :ما به همروه رکای خفهد در منققفه در
حال تالش جهت غلبه بر وخ الفات خهد با ویرون هت دژ»

(Parsi, 2021, Paragraph

) .1وی در بخشهایی دیگر وز مصاحبه خفهد وههفار دو فت« :ویفرون یفک کرفهر
همتایه وست و ما مر اق دو

روبقهوی حتنه و ویژه با ویرون هت دژ» .2وو م فککر

د« :ما نمیخهوهدژ ویرون در رویط د فهوری قفرور دو ف ه با فد؛ بفررس ،،مفی
خهوهدژ ویرون ر د کند  ...و منققه و جهان رو به سمت رونق [و پدرفرفت سفهق
دهد» .)TRT World, 2021, Paragraph 2( 3وی در حالی وست که ولدعهد در دورون
ریاست جمههری «دونلد جی .ترومپ» در  0مه  10( 0212وردیبهرت  )1911با وی
ربارت وز کراندن جنگ به دوخ ویرون سخ گی ه بهد« :ما تالش خهوهدژ کرد کفه
جنگ بروی ینها در درون ویرون با د» 4و بهصروحت بر غدرممس بهدن گیتوگفه
1. We are seeking to have good relations with Iran
2. Iran is a neighbouring country, and all we aspire for is a good and special relationship
with Tehran
3. We do not want Iran's situation to be difficult. On the contrary, we want Iran to
grow... and to push the region and the world towards prosperity
4. we’ll work so that the battle is for them in Iran
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با ویرون 1تأکدد کرده بهد ).(Hubbard, 2017, Paragraph 11
در  12وردیبهرت  ،1022یک منبع سعهدی در مصاحبه با خبرگفزوری فرونتفه
ونجام مکوکروت مدان جمههری وسالمی ویرون و رربت ان سعهدی رو تأیدفد کفرد و وز
ین تاریخ تاکنهن ،چندی دور مکوکره مدان مقامات دو کرهر ونجام ده وست .فارغ
وز دغدغههای تحلدلی محققان دربفاره ماهدفت و وهفدوا ویف مفکوکروت ،مه فه
سرونجام و ن دجه مکوکروت مدان دو کرفهر بفزرم منققفه و جهفان وسفالم ،مهفژ و
ایت ه تدقدق و تهجه وست.
در وی باره پرسشهای مهمفی وجفهد دورد؛ وز جملفه :بفروی مهفقدفتیمدفز و
ن دجهبخش بهدن مکوکروت و ویجاد روبقة پایدور و مب نفی بفر حتف ندفت ،ویف دو
کرهر چه ولگهیی رو باید دنبال کنند؟ ییا بهکفارگدری مفدلهفای فایفدهگرویانفه یفا
وق صادی در مکوکروت میتهوند مهفقدت مفکوکروت رو رقفژ بزنفد و دو کرفهر مهفژ
جهان وسالم رو به سمت رادی دن رووبط و پایدور ماندن ین سهق دهفد؟ و قف،
رلیهکو.
پاسخ به وی پرسشها و دغدغههفایی وز ویف سفنخ ،فرورت پفردوخ

بفه

دورنما (ن ایج) مکوکروت رو دوچندون میسازد .هدا پژوهش حا فر ،وروهفه مفدلی
وست تا با دنبال نمهدن ین ،ب فهون خروجفی مفکوکروت رو مهفقدفتیمدفز سفاخت و
برقروری و تثبدت رووبط مت حسژ و پایدور دو کرهر رو در یینفده تمفمد کفرد .وز
نظر پژوهش حا ر ،تنها س گدری یک «رنیژ ومند فی» مدفان جمهفهری وسفالمی
ویرون و رربت ان سعهدی بر وساس مفدل چانفهزنفی نهفادی کفه تهسفط «وورون .یر
یانگ» 2مقرح ده ،میتهوند خروجی مکوکروت رو مهفق و برقروری و تثبدت رووبط
مت حسژ و پایدور دو کرهر در یینده رو تممد نماید و وس یاده وز مدلهای فایفده
گرویانه یا وق صادی به دالیلی که ذکر می هد ،روهگرا نخهوهد بهد.
بر وی وساس سازماندهی پژوهش حا ر در جهت پاسفخگفهیی بفه پرسفش
وصلی و یزمهن فر ده به ویف

فرح وسفت :وب فدو بفه مساتفک فسفری در مقالعفه
1. Dialogue With Iran Is Impossible
2. Oran R. Young

چانهزنینهادی»درمذاکرات 043...
سنجیشکلگیریرژیمامنیتیمبتنیبر« 


ظرفیت

رنیژهای بد ولمللی پردوخ ه و در ودومه مدل «چانهزنی نهادی» 1بررسی مفی فهد و
سپ ،س گدری رنیژ ومند ی مدان جمههری وسالمی ویفرون و پاد فاهی رربتف ان
سعهدی بر وساس وی مدل مهرد مقالعه قرور میگدرد.
 .4مکاتب فکری در مطالعه رژیمهای بینالمللی
سه مس ک فسری در مقالعه رنیژهای بفد ولمللفی وجفهد دورد کفه ربفارتونفد وز:
«نظریههای رنیژ مب نی بر قدرت ،مب نی بر منیعت و مب نی بر فناخت» .2ویف سفه
مس ک فسری رو وی گهنه هژ میتهون معرفی کرد« :رهالدتتها» که بر رووبط قدرت
تمرکز میکنند« ،نئهلدبرولدتتها» که تحلد خهد رو بر پایه منظهمههای منافع 3قفرور
می دهند و « ناخت گرویان» 4که بر پهیاییهای ناخت ،ورتباطات و ههیتها تأکدد
مینمایند« .درجه نهادگرویی» 5وخ الا رمدهوی وست که وی سه مس ک فسری رو وز
وز یسدیگر جدو میسازد و وی سه مس ک فسری بروی حمایت وز ین تمایف دورنفد
).(Hasenclever, Mayer & Rittberger, 2004, pp.1-2
رناصر وصلی وی سه رویسرد در جدول  1وروهه ده وست.
هایبینالمللی 


تبفکریدرمطالعهرژیم
جدول.3مکا

1. Institutional Bargaining
2. power-based, interest-based, and knowledge-based theories of regimes
3. constellations of interests
4. cognitivists
5. degree of institutionalism
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مدل «وورون .یر یانگ» درباره « س گدری رنیژها» 1که وی ین رو «چانهزنی نهادی»
مینامد ،مدلی مب نی بر منافع وست .ولب ه همانگهنه که در بخش بعدی به ین و فاره
می هد ،مدل «چانهزنی نهادی» با مدلهای فایدهگرویانه یا وق صادی جریفان وصفلی
که مع قدند بازیگرون با هدا وفزویش و حدوکثرسازی «منافع» ،مبادرت به تهوفق (و
ترسد رنیژهای بد ولمللی) مینمایند تیاوتهایی دورد.
 .1مدل چانهزنی نهادی
پدش وز رح مدل «چانهزنفی نهفادی» وورون .یر یانفگ در خصفه

فس گدفری

رنیژ ،به نسات وصلی وی نظریه و اره می هد تا ته دحات میص بعفدی دربفار
وی نظریه به صهرتی روحتتر فهژ گردد:
 -1مدل چانهزنی نهادی بر وساس نقد دو جریفان تحلدلفی حفاکژ بفر ودبدفات
رنیژهای بد ولمللی س گرف ه وست .جریان نختت که مهرد نقد مدل «چانهزنفی
نهادی» قرور میگدرد ،مدلهای فایدهگرویانه یا وق صادی جریفان وصفلی هتف ند کفه
مع قدند بازیگرون با هدا وفزویش و حدوکثرسازی «منفافع» ،بفه تهوففق (و ترفسد
رنیژهای بد ولمللی) مبادرت میورزند .جریان دوم مهرد نقد در مفدل «چانفهزنفی
نهادی» ،رام

س گدری رنیژهای بد ولمللی رو «قدرت» در نظر میگدرد و مع قفد

وست که دولتهای قدرتمند (تر) ،رنیژها رو ویجاد مینماینفد تفا ب هوننفد «قفدرت»
خهد رو حیظ و وفزویش دهند.
 -0وس دالل وصلی مدل «چانهزنی نهادی» وی وست کفه «منفافع» مهجفک مفی
هد طراهای مکوکره ،مرسالت فروروی دستیابی به یک تهوفق رو کنفار نهنفد و
به تهوفق (و ترسد رنیژ) ناه ییند.
 -9وگرچه مدل «چانهزنی نهادی» مدلهای فایدهگرویانه جریان وصفلی رو نقفد
مینماید ،وما وس دالل میکند ،وی «منافع» وست که مهجک فاهق یمدن بر مرفسالت
و دستیابی به تهوفق (و ترسد رنیژ) می هد .در وینجا وی پرسش مهژ پدش می
یید که مدل «چانهزنی نهادی» چگهنه متدر خهد رو وز مدلهای فایدهگرویانه جریان
وصلی که ینها ندز «منافع» رو رام ترسد رنیژ میدونند جدو میکند؟
1. Regime Formation

چانهزنینهادی»درمذاکرات 040...
سنجیشکلگیریرژیمامنیتیمبتنیبر« 


ظرفیت

در پاسخ باید و اره کرد که در مدلهای فایفدهگرویانفه جریفان وصفلی ،متفدر
دستیابی به تهوفق همهور وست و «ردمققعدت» مدفان طفراهفای مفکوکره وجفهد
ندورد یا بتدار کژ وست .در چند

رویقی پدچددگی و در ن دجه ومسفان وقفه بف

بتت در مکوکروت ندتت و وگر هژ مرسلی وجهد دو ه با د ،مفیتفهون بفا وروهفه
زنجدرهوی وز پدرنهادها و وم دازدهی م قاب تهسط طراهای مکوکره ،مهو فع ینهفا
رو به هژ نزدیک کرد؛ بنابروی مدلهای فایدهگرویانفه جریفان وصفلی مفیتهوننفد در
روس ای دستیابی به تهوفق (و ترسد رنیژ) به کار گرف ه فهند و بفا ونجفام بفده
بت انهای ساده «منافع» طراهای مکوکره رو تفأمد و حصفهل بفه تهوففق رو مدتفر
سازند؛ وما در رویقی که «ردمققعدت» وجهد دورد ،متفدر دسفتیفابی بفه تهوففق
ناهمهور و سنگالخی و ومسان وقه ب بتت در مکوکروت بتفدار زیفاد وسفت و بفا
حربه وم دازدهی م قاب ندز نمیتهون بر مرسالت دستیابی بفه تهوففق غلبفه کفرد.
مدلهای فایدهگرویانه یا وق صادی جریان وصلی کفارویی الزم رو ندورنفد و در چنفد
رویط پدچددهوی باید وز مدل «چانهزنی نهادی» بهره گرفت.
 -0مقابق تعریف «یانگ» ،مدل «چانهزنی نهادی» دوروی سفه مرخصفه وصفلی
وست :ولف) وجهد «ردمققعدت»؛ ب) تصمدژگدری بر وساس وجما یا همان وتیفاق
یرو؛ ج) ونجام چانهزنی یسپارچه (مهلد).
« -5ردمققعدت» ،متدر دستیابی به تهوفق (و ترفسد رنیفژ) رو نفاهمهور و
ونجام محاسبات و ورزیابیهای طراهفای مفکوکره بفهمنظفهر وم دفازدهی م قابف و
دستیابی به تهوفق رو د هور و گاه غدرممس میسازد .وگر «رفدمققعدفت» وجفهد
ندو ه با د و متدر تهوفق همهور با د ،میتهون وز مدلهای فایفدهگرویانفه جریفان
وصلی بهره گرفت .در رویط «ردمققعدت» الزم وست وز مدل «چانفهزنفی نهفادی»
بهره گرف ه هد.
 -1تصمدژگدری بر وساس وجما مهجک تممد «منافع» تمفامی طفراهفای
مکوکره میگردد؛ در ن دجه هفد بفازیگری نارو فی نبفهده ،حصفهل تهوففق مدتفر
می هد.
 -2در رویقی که دستیابی به تهوفق (و ترسد رنیژ) با ونجام محاسفبات و
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بررسیهای ساده وز وس روتژی و تاک دکهای طراهای مکوکره مدتر با د ،طراهفا
وز چانهزنی تهزیعی (مه عی) 1وس یاده میکنند .در رویط «ردمققعدت» که ونجفام
محاسبات و بریورد و بررسی مدتر ندتفت و گفاه غدفرممس وسفت ،وز چانفهزنفی
یسپارچه (مهلد) 2وس یاده می هد .در چانهزنی یسپارچفه (مهلفد) ،مفکوکرهکننفدگان
باید «خالقدت» به خرج دوده و با «نبهغ» و «ذکاوت» خفهد روههفای تفأمد «منفافع»
تمامی طراهای مکوکره رو کرف نمایند یفا بفهوصفقالح ین رو بتفازند و تعریفف
نمایند .مکوکرهکنندگانی که در رویط «ردمققعدت» و د هور بهدن ومسان تهوفق ،بفر
وساس چانهزنی یسپارچفه (مهلفد) مفکوکره مفیکننفد ،در رف ارهفای وسف روتژیک و
تاک دکهای مهرد وس یاده «وب سار رم » به خرج میدهنفد و وح مفاالا کم فر درگدفر
مکوکروتی می هند که دچار ب بتتهای طهالنیمدت می هد .درحالیکه در چانفه
زنی تهزیعی (مه عی) نظدر چانهزنی در مهرد خریدوفروش یک کاالی مرفخ،،
متدرهای دستیابی به تهوفق مرخ ،و ومسان بروز ب بتت در متدر تهوفق بتدار
کژ وست و در صهرت بروز هرگهنه ب بت ی ،مرس وز طریفق وروهفه زنجدفرهوی وز
پدرنهادها و وم دازدهی م قاب تهسط طراهای مکوکره ح می هد.
پ ،وز ذکر ویف ته فدحات کلفی ،مفدل «چانفهزنفی نهفادی» بفا وسف یاده وز
ته دحات «یانگ» بررسی می هد« .یانگ» در وب دوی بحث خفهد ،فم

فرح و

نقدی بر دو جریان تحلدلی حاکژ بر ودبدات رنیژهای بد ولمللی رنهون میدورد:
«دو جریان تحلدلی بر مقالعه س گدری رنیفژ در جامعفه بفد ولملف حفاکژ
هت ند 3:کتانی که تعلدژ دیدهوند تا وز ردنک [و قاب مدلهای فایدهگرویانه جریان
وصلی 4به جهان نگاه کنند و بر رف ار [مب نفی بفر حدوکثرسفازی رقالیفی فایفده [و
سهدمندی  5تمرکز میکنند و معمهالا میروض میگدرند که بفازیگرون وز ویف سفنخ
(or Positional) Bargainingس1. Distributive
2. Integrative (or Productive) Bargaining
3. Two streams of analysis dominate the study of regime formation in international
society
4. mainstream utilitarian models
5. behavior of rational utility maximizers
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[بازیگرون رقالیی هر زمان که یک محدوده قروردود یا محفدوده تهوففق مرفخ،

1

دو ه با ند ،در مهرد مح هوی تنظدمات نهفادی کفه بفروی هفر دو طفرا سفهدمند
با د ،وز جمله رنیژهای بد ولمللی 2،به تهوفق میرسند.
در مقاب  ،محققان رلهم سداسی و دیگرونی [وجهد دورند کفه تعلفدژ دیفدهونفد،
تهزیع قدرت در جامعه رو بهرنهون کلددی بروی فهژ ن ایج جمعی در نظر بگدرند[ ،ین
ها همهوره تصهر میکنند که «ترتدبات نهادی» ،9نظدر رنیژهای بد ولمللفی ،مفنعس،
کننده پدسربندی قدرت در نظامهای سداسفی مفرتبط 4هتف ند .ویف ترتدبفات نهفادی
خا

[رنیژهای بد ولمللی هنگامی به وجهد میییند که وفرود صاحک قدرت کافی،

وقدومات الزم رو بروی ویجاد ین رنیژها ونجام میدهند» ).(Young, 1989 b, pp. 350
گی نی وست ،جریان دوم مهرد و ار «یانفگ» ،همفان «نظریفههفای مب نفی بفر
قدرت درباره رنیژها» هت ند که رام

س گدری رنیفژ رو «قفدرت» معرففی مفی

نمایند« .نظریههای مب نی بر قدرت درباره رنیژها» پدهند تنگاتنگی با نظریفه «ثبفات
هژمهندک» دورند .در نظریه «ثبات هژمهندک» ،قدرتهای هژمهن رام

س گدفری

رنیژها هت ند« .مدر ایمر» در مقالفه خفهد بفه ویف مفهرد تصفری مفینمایفد کفه
«قدرتمندتری دولتها در نظام« ،نهادها» رو تأسد ،و به ینها س میدهند ،بروی
وینسففه ب هوننففد سففهژ خففهد رو وز قففدرت جهففانی حیففظ و ح ففی وفففزویش دهنففد»
).(Mearsheimer, 1994/95, p. 13
در وینجا الزم وست که به میههم بتدار کلددی «محدوده تهوفق» و اره هد کفه
تهسط جریان نختت ،یعنی فایدهگرویان مقرح میگردد .میههم محدوده قروردود یفا
محدوده تهوفق «به طدیی وز ورزشهای تهوفقی 5و اره میکند که تهوفق رو بفروی هفر
دو طرا به ر [و مقلهبتر وز ردم تهوفق مفیسفازند .دو ویژگفی مهفژ محفدوده
1. a distinct contract zone or zone of agreement
2. content of mutually beneficial institutional arrangements, including international
regimes
institutional arrangementsس3.
4. configuration of power in the relevant social system
5. range of settlement values
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تهوفق ،ورزش تحیظ [یا رطی طرفد [مفکوکره و فناخت ینهفا وز ورزشهفای
طرا دیگر وست» ).(Babcock, Loewenstein & Wang, 1995, p. 475
«هاوورد روییا» 1در ک اب معروا «هنر و رلژ مکوکره :چگهنه میتهون منازرات
رو ح کرد و وز چانهزنی به ری ن دجه رو گرففت» 2بفا رسفژ فس  1بفه به فری
حالت ممس میههم «محدوده تهوفق» رو رح دوده وست ).(Raiffa, 1994, p. 46

شکل.3هندسهچانهزنیتوزیعیازمنظر«هاواردرایفا» 
)(Raiffa, 1994, p. 46

مقابق س  ،1وگر فرو نده بخهوهد کاالی خفهد رو کم فر وز قدمفت ( sمفثالا 122
دالر) نیرو د و در مقاب  ،خریدور حا ر نبا د ین کاال رو باالتر وز قدمفت ( bمفثالا
 022دالر) بخرد ،بد  122( sدالر) و  022( bدالر) «محدوده تهوفق» خهونفده مفی
هد .وگر دو طرا در نهایت حا ر به خریدوفروش ین کاال بفه قدمفت *( xمفثالا
1. Howard Raiffa
2. The Art and Science of Negotiation: How to Resolve Conflicts and Get The Best Out
Of Bargaining
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 152دالر) هند ،سهد مازود فرو فنده  52دالر مفیگفردد؛ زیفرو وی قصفد دو ف ه
کاالی خهد رو کم فر وز  122دالر نیرو فد و وکنفهن بفه قدمفت  152دالر فروخ فه
وست .در مقاب  ،سهد مازود خریدور ندز  52دالر می هد ،زیرو وی ندز قصفد دو ف ه
باالتر وز  022دالر بروی خرید ین کاال نپردوزد و وکنهن با فرو نده به تهوفق رسفدده
که کاال رو  152دالر بخرد .در چند حال ی چهن دو طرا من یفع فدهونفد ،تهوففق
منعقد می هد؛ وما وگر ( bسقف قدمت مفدنظر خریفدور بفروی ین کفاال) کم فر وز

s

(کف قدمت مدنظر فرو نده بروی ین کاال) با د ،دیگر «محدوده تهوففق» نخفهوهدژ
دو ت و «چانهزنی» و «مکوکروت» با ستت مهوجه خهوهنفد فد .پف ،بفه تعبدفر
بتدار ساده ،پدرنهادهایی که طراهای مکوکره وروهه میدهند و در «محدوده تهوففق»
قرور دورد ،منافع همه طراهای مکوکره رو تأمد میکنند و در چند

رویقی تهوففق

ح می وست .وگر پدرنهادهای طراهای مکوکره خارج وز «محفدوده تهوففق» با فد،
ستت مکوکروت ح می وست.
پ ،وز ذکر وی ته دحات ،الزم وست که به ته د وس داللهفای «یانفگ» در
مهرد مدل «چانهزنی نهادی» پردوخ ه هد.
«یانگ» در ودومه مقاله خهد ،بازیگرون چندگانه و [نداز به قارده [تصمدژگدری
بر وساس وتیاق یرو [یا وجما  ،چانهزنی یسپارچه (مهلد) ،حجاب [یا پفرده رفدم
ققعدت 1رو وز مرخصههای وصلی تعریفکننده مدل چانهزنی نهفادی برمفی فمارد
).(Young, 1989 b, pp. 360-362
«یانگ» در ته د مرخصه «بازیگرون چندگانه و [ندفاز بفه قارفده [تصفمدژ
گدری بر وساس وتیاق یرو» بهرنهون یسی وز مرخصههای سهگانه مفدل «چانفهزنفی
نهادی» وههار میدورد که «چانهزنی نهادی» در جامعفه بفد ولملف بفرخالا قارفده
[تهوفق بر وساس وکثریت [یرو  2یا دیگر قهورد تصمدژگدری کفه تمرکفز بفر ویجفاد
وه الاهای پدروز رو تهجده میکنند ،بر وساس قارده [تهوفق بفر وسفاس وتیفاق یرو

3

1. Multiple actors and unanimity rules- Integrative (or Productive) Bargaining- The veil
of uncertainty
2. a majority rule
3. a unanimity rule
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رم مینماید .بدون ک ،کتانی که در مهرد هوبط [و وصهل ترسد

رنیژهای

بد ولمللی مکوکره میکنند ،ممس وست تالش نماینفد طفراهفایی رو کفه وح مفاالا
مخالف هرگهنه ترتدبات نهادی منققی با ند [وز سازوکار تصمدژگدری حفکا یفا
تهدید کنند که ترتدبات خاصی رو بدون در نظر گرف

مخالیت یک یا چنفد طفرا

به پدش ببرند ).(Young, 1989 b, p. 360
«چانه زنی یسپارچه (مهلد)» 1دیگر مرخصه «چانهزنی نهادی» وست که «یانگ»
بدون و اره کرده و در ته د ین یورده وست ،ینچه مکوکروت رو وز ستت ح مفی
نجات میدهد وی وست که معمهالا در ترسد رنیژ در جامعه بفد ولملف بفهجفای
چانهزنی تهزیعی (مه عی) 2بر چانهزنی یسپارچه (مهلد) تمرکز می هد.
[در چانهزنی تهزیعی (مه عی) مکوکرهکننفدگان بالفاصفله بفه محاسفبات [و
بررسی در مهرد [پدامدهای ونهو مخ لف رف ارهای وسف روتژیک یفا تاک دفکهفای
مهرد وس یاده روی مییورند که ممس وست به ینها در رسددن به وهدوا تفهزیعی
کمک کند.
در مقاب [ ،در چانهزنی یسپارچه (مهلد) مکوکرهکنندگانی کفه بفدون درک [و
ناخت وورد فرویند مکوکره می هند ،ونگدزه قانعکنندهوی بفروی مرفغهل فدن [و
درگدر دن در تعامالت وک رافی 3بهمنظهر ناسایی [و کرف فرصتهای ونجفام
معامالتی دورند که بروی دو طرا سفهدمند هتف ند .در رفد حفال ،ویف دسف ه وز
مکوکرهکنندگان بهووسقه تال ی که بهمنظهر بهبهد ن دجه بروی یک طرا یفا طفرا
دیگر مکوکره وز طریق وب سار رملی که در رف ارهای وس روتژیک و تاک دکهای مهرد
وس یاده به خرج میدهند ،وح ماالا کم ر درگدر مکوکروتی می هند که دچار ب بتفت
های طهالنیمدت میگردد ).(Young, 1989 b, p. 361
«یانگ» در ودومه با و اره به سهمد مرخصفه «چانفهزنفی نهفادی» ،در ته فد ین
مینهیتد ،رام دیگری که میتهوند خقر ب بتت در [مکوکروت و تعامالتی رو کفاهش
دهد که قارده [تهوفق بر وساس وتیاق یرو بر ین حاکژ وسفت ،همفان وسفت کفه «جدمفز
1. integrative (or productive) bargaining
(or positional) bargainingس2. distributive
3. exploratory interactions
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بهکانان» 1ین رو حجاب [یا پرده ردمققعدت مینامد ).(Young, 1989 b, pp. 361-362
در جمعبندی وز مؤلیه «ردمققعدت» میتهون گیت که در مدل «یانگ»« ،رفدم
ققعدت» [و هروس نهی ه در دل ردمققعدت چدزی وست که بفازیگرون رو قفادر [و
وودور میسازد «رنیژ» ترسد دهند

2

(Hasenclever, Mayer & Rittberger, 2004, p.

) .73پ ،وگر «ردمققعدت» نبا د رنیمی هژ وجهد نخهوهد دو ت.
 .9بررسی شکلگیری رژیمم امنیتمی میمان جمهماری اسمیمی ایمران و
پادشاهی عربستان سعادی بر اساس مدل چانهزنی نهادی
 .4-9چرا نمیتاان مذاکره میان جمهاری اسیمی ایران و عربستان سعادی را بمر
اساس مدلهای فایدهگرایانه یا اقتصادی چانهزنی به پیش برد؟ (پرسش سلبی)

 )1همانگهنه که پدر ر یمد ،در رویقی که متدر دستیابی به تهوفق همهور بهده و
«ردمققعدت» مدان طراهای مکوکره وجهد ندورد یا بتدار کفژ وسفت ،پدچدفدگی و
در ن دجه ومسان وقه ب بتت در مکوکروت وجهد ندورد و وگر هفژ مرفسلی با فد،
میتهون با وروهه زنجدفرهوی وز پدرفنهادها و وم دفازدهی م قابف تهسفط طفراهفای
مکوکره ،مهو ع طراها رو به هژ نزدیک کرد« .یانگ» در وی باره م فککر مفی فهد
که مدلهای فایدهگرویانه یا وق صادی چانهزنی تنها با برخی مهقعدتهای با حاصف
جمع جبری غدر صیر [یا ممارف یا مهقعدتهای [مکوکرهکننفدگان دوروی ونگدفزه
های مخ لط [یا محرکهای مرکک  3،سفروکار دورنفد؛ بنفابروی  ،ویف مفدلهفا بفر
تعامالتی م مرکز می هند که در ینها طدف م یاوتی وز ن ایج وح مفالی وجفهد دورد
(محدوده تهوفق [ س  ) 1که در ین هفر یفک وز مرفارکتکننفدگان [در مفکوکره
ح ی وگر منافع [و دغدغههای م عارض و م مادی در مهرد میاد تهوفقنامه دو ف ه
با ند ،ترجد میدهند به تهوفق ناه ییند تا وینسه هد تهوفقی حاص نرهد؛ یعنفی
مهقعدتهایی که ام تعارض [و درگدری خال ،و همساری خفال 4،وسفت ،وز
1. James Buchanan
2. In Young's model uncertainty is a condition which enables actors to form regimes
3. nonzero-sum or mixed-motive situations
4. pure conflict and pure cooperation

033روابطخارجی♦سال♦31شماره♦2تابستان3011

قلمرو [تحلدلی وی مدلهفا خفارج وسفت ) .(Young, 1975, pp. 131-132بفر ویف
وساس ،در زمانی که قارده بازی با حاص جمع جبری صیر (پدفروزی یفک طفرا
معادل ستت طرا دیگر) مدان ویرون و رربت ان سعهدی حاکژ وست با مدلهفای
وق صادی چانهزنی که تنها با مهقعدتهای با حاصف جمفع جبفری غدفر صفیر [یفا
ممارف سر و کار دورنفد ،ومسفان مفدیریت و تحلدف مفکوکروت وجفهد نخهوهفد
دو ت.
 )0حتک ته دحات «یانگ» ،مهقعدتهای ام تعارض و درگدری خفال،،
وز قلمرو تحلدلی مدلهای وق صادی چانهزنی خارج وست و به همد دلد مه فه
ویرون و رربت ان سعهدی که در حال حا ر مب نی بر تعفارض و درگدفری خفال،
وست وز قلمرو مدلهای وق صادی چانهزنی خارج می هد.
 )9وروهه پاسخ به پرسش پدشگی ه با بهرهگدفری وز فس

فماره  0یسفانتفر

خهوهد بهد؛ زیفرو در ین ،دو میهفهم «محفدوده تهوففق» و ورتبفا ین بفا فایفده یفا
مقلهبدت مکوکرهکنندگان  Aو

B

رح دوده ده وست.

شکل.2ارتباط«محدودهتوافق»بافایدهیامطلوبیتمذاکرهکنندهAو B
)(Young, 1975, p. 133

همانگهنه که در س  0نران دوده ده ،مدلهفای وق صفادی چانفهزنفی در وصف
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مدلهای [مب نی بر هژگرویی هت ند؛ 1یعنی وی مدلها همهوره وس دالل خفهد رو وز
وی فرض رو مفیکننفد کفه خهوسف ههفای وولدفه طفرفد مفکوکره ناسفازگار [و
م عارض و ح ی ممس وست در خارج وز «محدوده تهوفق» (مثلث

XYZ

در س

ماره  )0قرور گدرد .با تهجه به رویط وولدفه ،مفدلهفای وق صفادی فروینفدهایی رو
تحلد مینمایند که وز طریق ینهفا خهوسف ههفای مرفارکتکننفدگان [در مفکوکره
(پدرنهادها و پدرنهادهای م قاب طرفد مکوکره) در طهل زمان به سمت یک نققفه
خا

وز منحنی قروردود نزدیک می هند؛ بنابروی  ،رنصفر کلدفدی در هفر یفک وز

مدلهای وق صادی ،ویجاد سازوکار ویژهوی بهمنظهر وم داز دودن [بفه دسفت طفرفد
مکوکره وست که وجازه میدهد بهووسقه وی وم داز دودنها ،مهو ع طرفد بهووسقه
زنجدرهوی وز پدرنهادها و پدرنهادهای م قاب  ،همگرو و نزدیک هد

(Young, 1975,

).pp. 133-134
وگر وز مدلهای وق صادی چانهزنی بهمنظهر تحلد مفکوکره و چانفهزنفی مدفان
جمههری وسالمی ویرون و رربت ان سعهدی بهرهگدری فهد ،وز ینجفا کفه خهوسف ه
های وولده طرفد مکوکره ناسازگار و م عارض وست و ح ی در خارج وز «محفدوده
تهوفق» (مثلث  XYZدر س

ماره دو) قرور میگدفرد ،بایفد در البفهالی مهو فع

ورالمی و ورمالی طرفد به دنبال زنجدرهوی وز پدرنهادها و پدرفنهادهای م قابف یفا
همان وم دازدهی م قاب بهمنظهر همگرو و نزدیک نمهدن مهو ع طرفد بفهد؛ حفال
ینسه در رالژ ووقع زنجدرهوی وز پدرنهادها و پدرنهادهای م قاب یا وم دازدهی م قاب
ویرون و رربت ان سعهدی وجهد ندورد.
محمد ب سلمان ،ولدعهد و وزیر دفا رربتف ان در سفخنان  0مفه 10( 0212
وردیبهرت  )1911جمههری وسالمی رو بهرنهون تهدیدی وجهدی رلده جهان وسالم
معرفی نمهد و خاطرنران ساخت« :مه ع ینها [ویرونیها ویف وسفت کفه مهفدی
مهرهد خهوهد یمد و [بروی تحقق وی مهژ  ،ینها ندازمند ویجاد یک محدط مناسفک
بروی هههر مهدی مهرهد هت ند و [بدی منظهر  ،ینها نداز بفه سفدقره بفر جهفان
وسالم دورند .نقا مر رکی که ما [وز طریق ینها قادر با دژ با وی رنیژ به تیفاهژ
1. economic models of bargaining are fundamentally convergence models
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برسدژ ،کجا هتف ند؟» .(Hubbard, 2017, paragraph 19) 1وی در ویف مصفاحبه بفا
صروحت بر کراندن جنگ به دوخ ویرون تأکدد کرد .وی وههاروت نران میدهد که
رربت ان سعهدی به جمههری وسالمی ویرون بهرنهون یک تهدید وجهدی مفینگفرد
که م هجه «بقا»ی ین کرهر و ح ی جهان وسالم وست و بفهووسفقه ماهدفت ومند فی
متئله ،جایی بروی مکوکره و چانهزنی نمیبدند.
بهرنهون دو نمهنه دیگر ،جمهفهری وسفالمی ویفرون هیفدهژ دی  1910فم
محسهم کردن حمله مه سی جنگندههای وه الا سفعهدی بفه سفیارت جمهفهری
وسالمی در صنعا ،رربت ان رو به حمله «یگاهانه و رامدونفه» بفه سفاخ مان سفیارت
ویرون م هژ کرد .در مقاب  ،پ ،وز حمالت مه سی و پهپادی ورتفش و کمد فههفای
مردمی یم به پاالیرگاههای «بقدق» و «خری »،ووبت ه به رکت نی فی یرومسفهی
رربت ان در  09هریهر  10(1911سپ امبر « ،)0211رادل ولجبدر» ،وزیر مرفاور در
ومهر خارجه رربت ان یک ماه پ ،وز وی حمالت و بفدون وروهفه هرگهنفه سفند و
مدرکی ،ویرون رو متئهل حمله به تأسدتات نی ی یرومسه دونتت.
بنابروی  ،نهتنها خهوس ههای وولده طرفد مفکوکره ناسفازگار و م عفارض بفهده
وسففت و ح ففی در خففارج وز «محففدوده تهوفففق» قففرور مففیگدففرد و زنجدففرهوی وز
پدرنهادهای م قاب یا همان وم دازدهی م قاب بفهمنظفهر همگفرو و نزدیفک نمفهدن
مهو ع طرفد ورالم نرده ،بلسه بفه دنبفال وههفار محبفت و دوسف ی دک فر حتف
روحانی ،رهد ،جمههر ویرون نتبت به همفه همتفایگان (وز جملفه رربتف ان) در
مروسژ رنه ندروهای متفل در  91فهریهر  ،1911طفرا دیگفر یعنفی رربتف ان
سعهدی وقدومی رملی در روس ای ونجام مکوکره و چانهزنی نران ندود.
وز وی رو و به سه دلد گی ه ده ،نرت

رربت ان سفعهدی و ویفرون دور مدفز

مکوکروت پ ،وز روی کار یمدن دولت «بایدن» در ویاالت م حده و نحفهه مفدیریت
مکوکروت رو تنها میتهون با مدل «چانهزنی نهادی» تحلد کرد.
1. Their stance is that the awaited Mahdi will come, and they need to create a fertile
environment for the arrival of the awaited Mahdi, and they need to take over the Islamic
world,” he said. “Where are the common points that we might be able to reach an
?understanding on with this regime

چانهزنینهادی»درمذاکرات 030...
سنجیشکلگیریرژیمامنیتیمبتنیبر« 


ظرفیت

 .1-9چرا مذاکرات ایران و عربستان باید بر اساس مدل «چانهزنی نهادی» تنظیم
و دنبال شاد؟ (پرسش ایجابی)

 )1در مکوکره مدان ویرون و رربت ان و تالش جهفت فس گدفری یفک رنیفژ
ومند ی مدان دو کرهر ،سه مرخصه وصلی تعریفکننفده مفدل «چانفهزنفی نهفادی»،
یعنی مؤلیههای حجفاب [یفا پفرده رفدمققعدفت ،چانفهزنفی یسپارچفه (مهلفد) و
بازیگرون چندگانه و قارده تصمدژگدری بر وساس وتیاق یرو وجفهد دورنفد و نقفش
وییا میکنند (در بخش بعد میص بدون پردوخ ه می هد).
 )0یک هک برونزو ،در وینجا روی کار یمدن دولت بایدن ،مهجفک نرتف
رربت ان سعهدی دور مدز مکوکره ده وسفت .گی نفی وسفت کفه مقفابق تهصفدف
«یانگ» ،هکها یا بحرونهای برونزو 1وغلک نقش بتزویی در ست

ب بتفتهفا

و سهق دودن طرفد به تهوفق بر سر رویط [و هوبط ترتدبفات نهفادی وییفا مفی
نمایند ) .(Young, 1989 b, p. 372همانگهنه که پدر ر بدان د ،رربتف ان سفعهدی
ورالم یمادگی چندباره مقامات جمههری وسالمی ویرون بروی ونجام مکوکره رو بفدون
ونجام هرگهنه وقدوم ردنی ،رمالا رد کرد؛ بنابروی میتهون یک فهک بفرونزو نظدفر
روی کار یمدن دولت «بایدن» رو یسی وز رهوم نرت

رربت ان سعهدی پای مدفز

مکوکره و ح ی ونجام مکوکروت در نظر گرفت.
 )9قصد رربت ان سعهدی و ویرون وز ورود به مکوکروت و وهدوا مفدنظر ینفان
وز مکوکره مرخ ،و رو

ندتت و در وی زمدنه پرسشهایی مقفرح وسفت :ییفا

صرفاا میخهوهند یسدیگر رو ورزیابی و در وصقالح مرت حریف رو بفاز کننفد کفه
چه میخهوهد و رس ،ین رم نمایند؟ ییا میخهوهند زمان بخرند؟ ییا قصد رهوم
فریبی دورند و میخهوهند به وفسار رمهمی نران دهند که ما وهف مفکوکرهویفژ؟ ییفا
رربت ان سعهدی میخهوهد با ویفرون وورد مفکوکره فهد و پف ،وز مفدتی بفه تفدژ
«بایدن» نران دهد که تهوفق با ویرون غدفرممس و نرفدنی وسفت؟ و دههفا پرسفش
دیگر .در چند حال ی تنها مدل «چانهزنی نهادی» میتهوند مهفق رم کنفد« .مفدل
های فایدهگرویانه جریان وصلی» و «مدلهای مب نی بر قدرت» به دلد وجهد «رفدم
1. exogenous shocks or crises
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ققعدت» نمیتهونند مهفقد ی تحلدلی رو رقژ بزنند.
 )0وندوزهگدری مدزون تأثدر وقایع و رخدودهای منققه غرب یسفدا نظدفر هفدا
قرور گرف

چندی کر ی وسروهدلی تهسط رهوم نا فناس ،چگفهنگی دسفتیفابی

حهثیها 1به تتلدحات نهی رلیرغژ محاصره دریایی ،ههویی و زمدنی یم  ،بفروز
ب بتت سداسی در لبنان و دیگر مهورد ،بر مه فه کرفاندن رربتف ان سفعهدی و
ویرون به پای مدز مکوکره ومری پدچدده وست؛ بنابروی در نبهد وطالرفات کامف تنهفا
مدل «چانهزنی نهادی» میتهوند مهفق رمف نمایفد و وز «مفدلهفای فایفدهگرویانفه
جریان وصلی» و «مدلهای مب نی بر قدرت» نمیتهون ون ظار مهفقدت دو ت.
 )5ماهدت مکوکروت وق صادی و وز جن ،خریدوفروش یک کاال (مفثالا نیفت)
ندتت؛ بنابروی «محدوده تهوفق» نامرخ ،وست .در چند

رویقی تنها بهره گدری

وز مدل «چانهزنی نهادی» میتهوند مهفق با د.
 .9-9بررسی وجاد یا نباد سه مشخصه اصلی تعریفکننمده ممدل «چانمه زنمی
نهادی» میان ایران و عربستان سعادی
 .4-9-9حجاب [یا پرده] عدمقطعیت

وبعاد و مصادیق مخ لف «ردمققعدت» بروی جمهفهری وسفالمی ویفرون و رربتف ان
سعهدی به رح زیر وست:
 .4-4-9-9عدمقطعیت و ابهام پیش از ورود به مذاکرات

ولف) ردمققعدت و وبهام بروی جمههری وسالمی ویرون
پدش وز یغاز مکوکروت ویرون و رربت ان« ،ردمققعدت» بروی جمههری وسالمی
ویرون ماهدت ومند ی و وق صادی دو ه وست.
چهار مه ه ذی مهجک فس گدفری نفهری «رفدمققعدفت» ومند فی بفروی
جمههری وسالمی ویرون وز جانک سعهدیها تفا زمفان ورود بفه مفکوکروت در سفال
 )0201( 1022ده وست:
 )1وس یاده وز زور بهمنظهر مدیریت دو بحرون منققهوی و رلده دعدان منققه:
1. Houthis

چانهزنینهادی»درمذاکرات 033...
سنجیشکلگیریرژیمامنیتیمبتنیبر« 


ظرفیت

 لرسرکری رربت ان سفعهدی بفه بحفری در  15مفارس  00( 0211وسفیند
)1912؛ که بهمنظهر سرکهب ور رو فات متفالمتیمدفز مفدنی مع ر فان بحرینفی
(رمدتاا دعه) ونجام د؛
 تهاجژ نظامی رربت ان سعهدی و م حدون ین بفه یمف (در وخ دفار فدعدان
حهثی)؛ در  05مارس  1( 0215ففروردی  )1910رملدفات «طهففان قاطعدفت» بفا
مرارکت کرهرهای وماروت م حفده رربفی ،وردن ،بحفری  ،سفنگال ،ققفر ،کهیفت،
مروکش ،مصر و به رهبری رربت ان سعهدی ) (Pradhan, 2015, p. 2یغاز گردید.
 )0در پدش نگفرف

رویسفرد سفازنده در تعامف بفا دو م حفد ویفرون ،یعنفی

جمههری رربی سهریه و رروق و ورمال فرار بر دیگر م حد ویرون یعنفی حفزبوهلل
در لبنان.
 )9مدزبانی رربت ان سعهدی وز ندروهای فرومنققهوی (مرخصفاا یمریسفاییهفا)
در پایگاههای ههویی ههرون ،جده ،تمد ،مرایعت ،ملک سلقان ،ریفاض ،تبفهک و
طاهف  -روس ای وسسان و هر نظامی ملک خالد در رربت ان (رممفانی تسلدمفی،
،1912

.)990 .

 )0بهدجه نظامی باالی رربت ان سعهدی و تبدی وی کرهر به ونبار تتلدحات
نظامی غربی.
مجمه وی رهوم مهجک ده تا نهری «ردمققعدفت» و وبهفام ومند فی بفروی
جمههری وسالمی ویرون س بگدرد :ییا رربت ان سعهدی بقای ویرون و م حفدون ین
رو هدا قرور گرف ه وست؟ ییا قرور وست رربت ان سفعهدی همچنفان در مفدیریت
بحرونهای منققهوی و به رر م حدون ویرون وز زور وس یاده کند؟ ییا قفرور وسفت وز
پایگاههای یمریسایی مت قر در خاک رربت ان رلده منفافع و م حفدون ویفرون رملفی
صهرت پکیرد؟ پرسش هایی وز وی دست همچنان مقرح وسفت؛ وگرچفه فدت و
حدت ردمققعدت ومند ی بروی ویرون پررنگ ندتت.
در بعد وق صادی ندز همروهی رربت ان سعهدی با سداسفت «فرفار حفدوکثری»
دولت ترومپ که به دنبال فلج کردن وق صاد ویرون بهد ،نفهری «رفدمققعدفت» بفروی
جمههری وسالمی ویجاد نمهده وست و ممس وست وی سؤول طرح هد کفه وق فی
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سداست رربت ان سعهدی همروهی ی فسار بفا سداسفت «فرفار حفدوکثری» دولفت
ترومپ بهده وست ،پ ،چرو سخ وز «ردمققعدت» بروی جمههری وسالمی در بعفد
وق صادی مقرح ده وست؟ در پاسفخ بایفد گیفت کفه همروهفی ی فسار رربتف ان
سعهدی با سداست «فرار حفدوکثری» دولفت ترومفپ مهجفک بفروز نفهری «رفدم
ققعدت» و وبهام بروی ویرون ده که ییا رربت ان سعهدی «بقفا»1ی نظفام جمهفهری
وسالمی رو نرانه رف ه یا صرفاا سداس ی تاک دسی رو در قبال همتایه متلمان خهد در
پدش گرف ه وسفت؟ وق فی رربتف ان سفعهدی در چنفد

فرویقی بفا یفک کرفهر

غدرمتلمان (ویاالت م حده) رلده یک کرهر متلمان (ویفرون) م حفد مفی فهد ییفا
ممس وست در یینده ندز چند سداستهایی رو در پدش گدرد؟
گی نی وست که «ردمققعدت» وق صادی بروی ویفرون فدتی چنفد بروبفر «رفدم
ققعدت» ومند ی دورد.
مجمه وی رهوم دست بهدست هژ دود تا جمهفهری وسفالمی در چهارگانفه
د م  ،رقدک ،بیطرا و م حد ،رربت ان سعهدی رو بهرنفهون یفک د فم (و در
ن دجه منرأ تهلدد و بازتهلدد «ردمققعدفت») در نظفر بگدفرد .مقفام معظفژ رهبفری
(مدهلهولعالی) در محی ون ،با قرین کریژ که در رژ خردود  1911برگفزور فد،
فرمهدند« :م أسیانه ومروز جامعه وسالمی مانند سایر جهومع دچفار مرفس وسفت و
وفرودی ناالیق سرنه ت برخی جهومع وسالمی رو در دولتهایی همچفهن سفعهدی
در دست گرف ه وند» .ویران با و اره به رف ارهای ددینی در یم و بحری  ،ورفده
قرین مبنی بر نفابهد فدن باطف رو یفادیور فدند و وفزودنفد« :کتفانی کفه رلدفه
متلمانان چند کارهایی رو می کنند ،باط هت ند و باط ققعاا دچار زوول و سقه
خهوهد د .ولب ه زمان نابهدی ین ووبت ه به چگهنه رم کردن مؤمنان وست و وگفر
جامعه مؤم درست رم کند ،نابهدی باط زودتر وتیفاق خهوهفد وف فاد» (سفایت
مقام معظژ رهبری ،1911 ،پاروگروا .)00
ب) ردمققعدت ومند ی بروی رربت ان سعهدی
تا پدش وز یغاز مکوکروت دو کرهر در سال  ،)1022( 0201وی «ردمققعدفت»
1. Survival

چانهزنینهادی»درمذاکرات 033...
سنجیشکلگیریرژیمامنیتیمبتنیبر« 


ظرفیت

و وبهام م قابالا بروی رربت ان سعهدی ندز وجفهد دو ف ه وسفت؛ وگرچفه ماهدفت ین
صرفاا ومند ی وست .بدون پردوخ

به مهجه یا غدرمهجه بهدن «ردمققعدت» و وبهفام

ومند ی بروی سعهدیها ،در وینجا مه ه رو وز زوویه دید سعهدیها مینگفریژ .ووج
وی ردمققعدت و وبهام ومند ی رو میتهون در سخنان ولدعهد و وزیر دفا رربتف ان،
محمد ب سلمان م جلی دید کفه در  0مفه  10( 0212وردیبهرفت  )1911تصفری
کرد« :ما هدا وصلی رنیژ ویرون هت دژ».(Hubbard, 2017, paragraph 9) 1
بنابروی میتهون ماهد ی ومند ی بروی «ردمققعدفت» رربتف ان سفعهدی لحفا
نمهد .سخنان محمدجهود هریف ،وزیر ومهر خارجه دولت دووزدهژ در جمع تجفار
هندی در هر بمبئی در  02دی  1911که گی ه وست« :ما بروی مکوکره با رربتف ان
سففعهدی و سففایر کرففهرهای حففهزه خلففدجفففارس یمففادهویففژ و حا ففر بففه وروهففه
پدرنهادهایی در خصه

ومندفت در ویف منققفه بفهویفژه در تنگفه هرمفز بفهده و

پدرنهاد هایی بفروی ویجفاد یرومفش و صفل در تنگفه هرمفز ندفز وروهفه کفردهویفژ»
(خبرگزوری جمههری وسالمی ،1911 ،پاروگروا  ،)1نرفان دهنفد وذرفان مقامفات
ویرونی به دغدغهها و «ردمققعدت» ومند ی رربت ان سعهدی وست.
بنابروی  ،پدش وز یغاز مکوکروت« ،ردمققعدت» و وبهام بروی هر دو طرا ،هفژ
جمههری وسالمی ویرون و هفژ رربتف ان سفعهدی وجفهد دو ف ه وسفت .وقفدومات
ومند ی -نظامی رربت ان سعهدی رلده م حدون ویرون در سق منققه غفرب یسفدا در
کنار حمایت صری رربت ان وز تحریژهای ویاالت م حده رلده ویرون مهجک فس
گدری نهری «ردمققعدت» بروی ویرون د .ییا وی وقدومات خصمانه بقفای ویفرون و
م حدون ویرون رو نرانه رف ه وست؟ در مقاب  ،نهری «ردمققعدفت» وز جفن ،ومند فی
ندز بروی رربت ان سعهدی س گرفت .ییا تهرون یماده بلعددن رربتف ان سفعهدی
می هد؟ ییا حمالت به تأسدتات زیربنایی رربت ان تهسط م حد ویرون یعنی حهثی
ها ودومه مییابد؟
 .1-4-9-9عدمقطعیت و ابهام پس از ورود به مذاکرات

«یانگ» بر نهری وز ردمققعدت تأکدد میکنفد کفه بتفدار بندفادی وسفت (ینچفه مفا
1. We are a primary target for the Iranian regime
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میتهوندژ و ینچه ینها میتهونند ونجام دهند چدتفت؟ چفه ن دجفهوی ممسف وسفت
دو ه با د؟ ما چگهنه باید در مهرد ینچه ینها به دست مفییورنفد فسفر کنفدژ؟)

1

).(Hasenclever, Mayer & Rittberger, 2004, p. 73
همة وی پرسشها منرأ «ردمققعدت» بروی هر دو طرا مکوکره یعنی ویفرون و
رربت ان سعهدی هت ند :ندت طرا دیگر وز ورود به مفکوکروت چفه بفهده وسفت؟
هدا طرا دیگر چدتت؟ با روند فعلفی مفکوکروت ،ن دجفه بفه نیفع کفدوم طفرا
خهوهد بهد؟ وگر طرا دیگر به مدزون بدر ری من یفع گرفت چفه بایفد کفرد؟ وگفر
مکوکروت ستت بخهرد چه می هد؟ وق،رلیهکو.
همانگهنه که پدر ر ذکر د ،در مدل «یانگ» ،ردمققعدت فرطی وسفت کفه
بفازیگرون رو قفادر مفیسفازد تفا «رنیفژ» ترفسد دهنفد

& (Hasenclever, Mayer

) .Rittberger, 2004, p. 73پ ،وگر «ردمققعدت» نبا د رنیمی ندفز فس نخهوهفد
گرفت .در جمعبندی وی بخش باید گیت کفه «رفدمققعدفت» بفهرنفهون یسفی وز
مؤلیههای وصلی «چانهزنی نهادی» در مکوکروت مدان ویرون و رربت ان سعهدی (هفژ
پدش و هژ پ ،وز مکوکروت) به دت جاری و ساری وست.
 .1-9-9چانهزنی یکپارچه (مالد)

همانگهنه که گی ه د« ،چانهزنی یسپارچفه (مهلفد)» دیگفر مرخصفه «چانفهزنفی
نهادی» وست که «یانگ» بدون و اره میکند .در رویقی که مکوکرهکنندگان قادر بفه
ونجام محاسبات و ورزیابی پدامدهای وس روتژیهفا یفا تاک دفکهفای مفهرد وسف یاده
ندت ند ،باید وز «چانهزنی یسپارچه (مهلد)» بهره گدرند و به ناسفایی فرصفتهفا و
روهسارها بهمنظهر دستیابی به تهوففق بپردوزنفد .بفهووسفقه درگدفر فدن مفکوکره
کنندگان در وی تعامالت وک رفافی و خالقانفه ،مفکوکروت بفهوح مفال قفهی دچفار
ب بتتهای طهالنیمدت نمی هد.
خبر مهرخ  19می  09( 0201وردیبهرت  )1022تارنمای «مددلویتت یی» بفه

1. what can we and what can they do? what may result? how should we think about what
?may result

چانهزنینهادی»درمذاکرات 033...
سنجیشکلگیریرژیمامنیتیمبتنیبر« 


ظرفیت

نق وز منابع یگاه رروقی نران میدهد که جنگ یمف همچنفان بحفثبرونگدزتفری
مه ه روی مدز مکوکره و محهر وصلی مکوکروت چهارسار ه 1بفهده وسفت .مقفابق
ودرای وی منابع ،سعهدی ها در ین مکوکروت خهوسف ار فمانت هفایی بفروی وتمفام
حمالت حهثی ها [ونصاروهلل یم
ویرونی هژ در مقاب تقا ای ست
طهر خا

به تأسدتات نی ی و وق صادی خهد بهده وند .طرا
تنگنای وق صادی تهرون 2رو مقرح کفرده و بفه

 ،خهوهان کمک رربت ان سعهدی بروی فروش نیفت خفهد فده وسفت

).(Al-Salhy, 2021, paragraph 7
وی خبر نران میدهد که دو طرا تعامالت وک رافی و خالقانفه و ناسفایی
فرصتها و روهسارها بهمنظهر دستیابی به تهوفق رو در دس هر کفار قفرور دودهونفد؛
زیرو در غدر وی صهرت ،زمان چهارسار ه مکوکره بایفد رمفدتاا بفه ورزیفابی طفرا
مقاب و ذکر مه هرات معمهل میگک فت .ویف کفه دو طفرا بفا ویف صفروحت
خهوس ههای خهد رو وز طفرا مقابف مقفرح کفرده و وز وتفالا وقفت و ورود بفه
محاسبات و سبکسنگد کردنهفای بدهفهده در مفهرد پدامفدهای وسف روتژیهفا یفا
تاک دکهای مهرد وس یاده پرهدز نمهده و وز فرصفت چهارسفار ه کمفال وسف یاده رو
بردهوند ،نران میدهد که طرفد وز «چانهزنی یسپارچفه (مهلفد)» و نفه «چانفهزنفی
تهزیعی (مه عی)» بهره گرف هوند .نس ه دیگر وینسه ،خبر تارنمای «مددلویتفت یی»
وی مدرا رو تأیدد میکند که ردمققعدت بروی ویرون رمدتاا ماهدت و لعابی وق صادی
دورد و در مقاب ردمققعدت رربت ان سعهدی دوروی ماهد ی ومند ی وست.
 .9-9-9بازیگران چندگانه و نیاز به قااعد تصمیمگیری بر اساس اتفاق آرا

جمههری وسالمی ویرون و رربت ان سعهدی رو میتهون نماینفده دو محفهر و بلفهک
قدرت فرض نمهد؛ یکسه محهر مقاومت که ویرون نماینده ین وست و سهی دیگفر
محهر غربی-ربری-رربی که وز تصمدمات رربت ان سعهدی حمایت میکند.

1. most discussed topic on the table and was the focus of a four-hour conversation
2. breaking the economic bottleneck Tehran
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 .1-9آیا مذاکرات میان ایران و عربستان سعادی با داشتن دو طرف ،بمر اسماس
مدل چانهزنی نهادی که بازیگران چندگانه و متعدد را ممیطلبمد ،قابمل تیلیمل
است؟

در مکوکره مدان جمههری وسالمی ویفرون و رربتف ان سفعهدی مفیتفهون مرفارکت
منی رمده کرهرهای منققه ام رروق ،سهریه ،لبنان ،ققر ،یم  ،وردن ،بحری ،
کهیت ،رمان و وماروت م حده رربی رو مراهده کرد .وز ینجایی کفه ونجفام مفکوکره
بدون چروغ سبز یک قدرت فرومنققهوی نظدر ویاالت م حده بفه رربتف ان سفعهدی
غدرقاب تصهر وست؛ بنابروی بهصهرت ردنی میتهون ودرا کرد که رمده کرهرهای
منققه در مکوکروت مرارک ی منی و غدرمت قدژ دورند.
 .0-9شکلگیری رژیم امنیتی میان عربستان سعادی و ایران بمر اسماس ممدل
«چانهزنی نهادی» به چه معنا است؟

بر وساس مدل چانهزنی نهادی ،چند بازیگر (در وینجا دو بازیگر ویفرون و رربتف ان
سعهدی که به نمایندگی وز سهی دو بلهک قدرت رم میکنند) که «ردمققعدفت»
و «وبهام» مدان ینان بتدار زیاد وست و مسان هندسی «محفدوده تهوففق» بفروی ینفان
مرخ ،ندتت ،بر وساس محاسبات و سبکسنگد کردنهای معمفهل نمفیتهوننفد
در یک مکوکره بفه تهوففق دسفت یابنفد و ومسفان وروهفه زنجدفرهوی وز پدرفنهادها و
وم دازدهی م قاب تهسط طراهای مکوکره ،بهمنظفهر نزدیفک کفردن مهو فع ینفان
وجهد ندورد ،بر وساس «چانهزنی یسپارچه (مهلد)» و به خرج دودن «وب سار رم » و
وس یاده وز «نبهغ» و «ذکاوت» ،مبادرت به ترسد و س گدری یک رنیژ (در وینجا
یک رنیژ ومند ی) میکنند و در مناسبات خهد وصهل ،هنجارها ،قهورد و رویفههفای
تصمدژ گدری خاصی رو حاکژ و بر وساس ین رمف مفینماینفد تفا «رفدمققعدفت»
مهجهد بروی ینان به حدوق کاهش یابد و درجهوی وز نظژ و پفدشبدنفیپفکیری بفر
مناسبات ومند ی-وق صادی ینان حاکژ هد.
در وینجا الزم وست به تعریف میههم «رنیژ» پردوخ ه هد تا مدل «چانفهزنفی
نهادی» که در مهرد « س گدری رنیژ» بحث مینماید فهژ گردد.
مهژتری و اید منتجژتری تعریف وروهه فده وز رنیفژ م علفق بفه «وسف یان

چانهزنینهادی»درمذاکرات 033...
سنجیشکلگیریرژیمامنیتیمبتنیبر« 


ظرفیت

کروسنر» وست که رنیژها رو وی گهنه تعریف مینماید:
«[رنیژها مجمهرهوی وز وصهل ،هنجارها ،قهورد و رویفههفای تصفمدژگدفری
صری یا منی 1که ون ظاروت بازیگرون حهل ینها در یک حفهزه معفد وز رووبفط
بد ولمل به یسدیگر نزدیک می هند و وصهل ،باورهای مربه به ووقعدت ،رلدفت
و صحت هت ند 2.هنجارها ،وس اندوردهای رف فاری برحتفک حقفهق و تسفالدف و
قهورد ،تجهیزها یا ممنهردتها [ومرونهفیهفا ی خفا

بفروی کفنشهفا هتف ند.

3

رویههای تصمدژگدری ،رویههای غالک بروی ساخت و وجروی ون خابهای جمعفی
هت ند.(Krasner, 1983, p.2) »4
«زوکر» مع قد وست که در تعریف کروسفنر وز رنیفژهفا پفنج مه فه

ایتف ه

تهجه وست:
یسژ) مرس ترخد ،وحسام رنیژ در یفک حفهزه مه فهری5؛ دوم) وجفهد
وحسام رنیمی و غدر رنیمی 6در یک حهزه مه فهری؛ سفهم) روبقفه م قابف مدفان
وصهل ،هنجارها ،قهورد و رویههای تصمدژگدری؛ چهارم) معنای «قهت» یک رنیژ؛
پنجژ) معنای «ماهدت» یک رنیژ ).(Zacher, 1987, pp. 174-178
وورون یر .یانگ ندز در مقاله خهد سه و سال رمده رو بر تعریفف کروسفنر وورد
میسازد:
یسژ) وی تعریف رویج در ووقع تنهفا فهرسف ی وز رناصفری وسفت کفه تمفایز
میههمی ینها د هور بهده و در جهان ووقعی وغلک با یسدیگر هژپه انی دورند.
دوم ) وی تعریف رویفج زمفانی کفه دربفاره جهفان ووقعفی رووبفط بفد ولملف
بهکاربرده می هد نراندهنده یک کرش نگرونکننده 7وست.
1. implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures
2. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude
3. Rules are specific prescriptions or proscriptions for action
4. Decision-making procedures are prevailing practices for making and implementing
collective choice
5. an issue-area
6. regime and nonregime injunctions
7. a disconcerting elasticity
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سهم) تعریف وروهه ده وز لحا میههمی «کفژمایفه» 1وسفت و چفکلدتف ی وز
رناصر وروهه می دهد که وگر در زمان و مسان یستان وقه یابند بفروی فس گدفری
پدیدهوی به نام «رنیژ» کافی هت ند؛ وما میههم رنیژ رو به سدت ژ بفزرمتفر باورهفا
که به ح وبهامات تعرییی کمک مینماید ،وص نمفیکنفد و روهفی بفروی تنظفدژ
سففؤوالت کلدففدی و فر ففدات دربففاره رنیففژهففای بففد ولمللففی رر ففه نمففیدورد
).(Young, 1986, pp.105-106
وگر تعریف کروسنر وز رنیژها رو مبنا قرور دهدژ ) ،(Krasner, 1983, p.2وصفهل،
هنجارها ،قهورد و رویه های تصفمدژ گدفری ویف «رنیفژ غدررسفمی ومند فی» مدفان
جمههری وسالمی ویرون و پاد اهی رربت ان سعهدی بفه فرح زیفر خهوهفد بفهد
(گی نی وست که وی مهورد حدوقلی هت ند و بدون تهوفق بفر سفر ویف حفدوق هفا،
س گدری رنیژ ومند ی مدان دو کرهر مراهده نخهوهد د):
 .4-0-9اصال

«وصهل رنیژ» باور به مهورد زیر وست:
 -1دو کرهر ویرون و رربت ان سعهدی بدون حمهر قدرتهای فرومنققفهوی،
مرخصاا ویاالت م حده ،خهد ان میتهونند با همساری یسدیگر ،ومندت منققه غفرب
یسدا رو تأمد کنند (به نظر میرسد وقدوم دولت بایدن در خروج ندروهای یمریسایی
وز وفغانت ان و رروق (تا  91دسامبر  ،)0201رربت ان سفعهدی رو بفه پفکیرش ویف
وص کلددی که تاکنهن وز پکیرش ین وم نا میکرد وودور نماید).
 -0م حدون ویفرون و رربتف ان سفعهدی در سفق منققفه ،وقفدومی خفارج وز
تهوفقات ومند ی مدان دو کرهر ونجام نخهوهند دود.
 -4-4-0-9هنجارها

هنجارهای «رنیژ» برحتک حقهق و تسالدف ،به رح زیر وست:
 حقهق
 -1تممد بقای ومند ی و منافع وق صادی تمامی کرهرهای منققه.
1. thin

چانهزنینهادی»درمذاکرات 030...
سنجیشکلگیریرژیمامنیتیمبتنیبر« 


ظرفیت

 -0حاکژ دن درجفهوی وز نظفژ و پفدشبدنفیپفکیری در مناسفبات ومند فی-
وق صادی منققه.
 تسالدف
 -1محدود دن کنشهای ومند ی کرهرهای منققه بر وسفاس رنیفژ ومند فی-
وق صادی جدید (که در حال حا ر ندز وجفهد دورد و کرفهرها و ورمفای هفر دو
بلهک ،کنشهای ومند ی خهد رو با ویرون ،محهر مقاومت و رربت ان سعهدی ،محفهر
رربی ،هماهنگ و تنظدژ میکنند).
 -0لزوم تبعدت تمامی کرهرها و گروههای حا ر در دو بلهک قدرت (محهر
مقاومت و محهر رربی) وز رنیژ ومند ی جدید.
 قهورد
 -1ومندت و یرومش ،یا بروی همه یا بروی هد ک.،
 -0ممنهردت وس یاده وز زور در مدیریت پروندههای ومند ی -وق صادی.
 -9ویرون و رربت ان سعهدی باید تمامی کرهرها و گفروههفای حا فر در دو
بلهک قدرت رو (محهر مقاومت و محهر رربی) به تبعدت وز تصفمدمات وتخاذ فده
در رنیژ ومند ی جدید وودور نمایند.
 رویههای تصمدژگدری
برقروری یک خط ورتباطی [یا کانال سرخ ومند ی مدان ویفرون و رربتف ان سفعهدی؛
بهطهریکه تمامی تحهالت ومند ی وز طریق وی کانال و خط ورتباطی مدیریت فهد
و «قهت رنیژ» خد هدور نگردد.
 دومنه رنیژ
وگر «دومنه» رنیژ رو به معنای «محدوده مه هراتی» تعریف کندژ که یک رنیژ
په ش میدهد ) ،(Haggard & Simmons, 1987, p.497باید گیت که «رنیژ ومند فی»
مدان رربتف ان سفعهدی و ویفرون ،تمفام مه فهرات نظفامی ،ومند فی-وطالرفاتی و
وق صادی رو په ش خهوهد دود و مه هرات گی مانی -فرهنگی بفهرنفهون یسفی وز
چالشهای وصلی دو کرهر در حدقه رنیژ جدید نخهوهفد گنجدفد و دو کرفهر در
وی مهرد به ترویج گی مان /فرهنگ خهد خهوهند پردوخت.
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 طبقهبندی رنیژ
مقابق مقالعه «لهی ،یانفگ و زرن»« ،رنیفژ ومند فی» مدفان ویفرون و رربتف ان
سعهدی رو با تهجه به تررییات رسمی پاید و مدزون بفاالی هفژگرویفی ون ظفاروت
میتهون در زمره «رنیژهای منی» دس هبندی کرد (جدول .)0
جدول.2نتیجةمطالعهلوی،یانگوزرن) (Levy, Young & Zurn, 1995, p. 272

 .6-9چرا نتیجهای جز شکلگیری رژیم امنیتی میان عربستان سمعادی و ایمران
به معنای مافقیتآمیز نبادن مذاکرات است؟ (آزمان فرضیه)

فرض میکندژ جمههری وسالمی ویرون و رربت ان سعهدی در مکوکروت خهد درباره
طدیی وز مه هرات به تهوفق و تیاهژ برسند ،وما وی مکوکروت به س گدفری یفک
«رنیژ ومند ی» مدان دو کرهر منجر نگردد .در وی حالت ،تهوفق پایدور نخهوهد بفهد
و سدر و سد تحهالت ومند ی بعدی مهجک برهژ خهردن تهوفقات فده و رووبفط
دو کرهر دس خهش تغددر خهوهد د .یمار رسمی ندز وی ودرفا رو تأیدفد مفیکنفد؛
یعنی تحهالت و رویدودهای ومند ی و بروز بحرونهای ومند ی در مدان دو کرفهر بفه
صهرت مت قدژ بر حجژ تجارت خارجی مدان دو کرهر تأثدر نهاده وسفت .هرگفاه
ویرون یا رربت ان سعهدی یغازگر یک کنش ومند ی و به رر طرا دیگر بفهدهونفد،
یمار صادروت و ووردوت مدان دو کرهر در سال بعفد دسف خهش تغددفروت زیفادی
ده وست.
بروی وثبات وی ودرا یمار صادروت و ووردوت مدان دو کرفهر در هرفت سفال
( 1912تا  )1912بررسی می هد .مقابق یمار رسمی «وتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
و کراورزی تهرون» که در وبگاه ین قاب مراهده وست مدفزون صفادروت ویفرون بفه
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رربت ان سعهدی در سالهای  1912تا  1912به ترتدک حدود  122/5مدلدفهن دالر
(سال  115/1 ،)12مدلدفهن دالر (سفال  11/0 ،)11مدلدفهن دالر (سفال 151/1 ،)10
مدلدهن دالر (سال  151/1 ،)19مدلدهن دالر (سال  095 ،)10هفزور دالر (سفال ،)15
 112هزور دالر (سفال  )11و  112هفزور دالر (سفال  )12بفهده وسفت .یمفار دالری
ووردوت ویرون وز رربت ان سعهدی در سالهای  1912تا  1912به ترتدک تبفه مدفزون
 195/1مدلدهن دالر (سفال  22/1 ،)12مدلدفهن دالر (سفال  00/0 ،)11مدلدفهن دالر
(سال  01/1 ،)10مدلدهن دالر (سال  20/1 ،)19مدلدهن دالر (سال  0/0 ،)10مدلدفهن
دالر (سففال  1/9 ،)15مدلدففهن دالر (سففال  )11و  051هففزور دالر (سففال  )12بففهده
وست.
پ ،وز ورزوم هزور ندروی رربت انی به بحری در  15مارس  00( 0211وسفیند
 )1912جهت سرکهب تظاهروت متفالمتیمدفز مع ر فان بحرینفی ،یمفار ووردوت
ویرون وز رربت ان سعهدی در سال بعدی ،یعنی سال  1911نتبت به سال  ،1912به
مدزون  01درصد کاهش یافت .پ ،وز ف

صنعا به دست حهثیهفا در سفال ،1919

مدزون صادروت ویرون به رربت ان سعهدی در سال بعد ،یعنی سال  1910نتفبت بفه
سال  ،1919حدود  5درصد کاهش پددو کفرد .پف ،وز تهفاجژ وهف الا بفه رهبفری
رربت ان سعهدی به یم  ،وقه فاجعفه منفا و فهادت  010زوهفر ویرونفی بدفتوهلل
ولحروم و پ ،وز ین وردوم دخ نمر ،روحانی دعه مخفالف حسهمفت رربتف ان در
سال  ، 1910حجژ ووردوت ویرون وز رربت ان سعهدی در سال بعد ،یعنی سال 1915
نتبت به سال  ،1910به مدزون  10درصد کاهش یافت .در ودومه با به یتفش کرفدده
ففدن کنتففهلگری رربت ف ان سففعهدی در مرففهد مقففدس در سففال  ،1910حجففژ
صادروت ویرون به رربت ان سعهدی در سال بعد ،یعنی سال  1915نتفبت بفه سفال
 1910تا  11/1درصد کاهش یافت.
بنابروی میتهون بهو هح مرفاهده کفرد کفه رووبفط وق صفادی مدفان ویفرون و
رربت ان به دت ناپایدور و تابعی وز مناسبات ومند ی مدان دو کرهر بهده وسفت .در
چند

رویقی ،هرگهنه مکوکره که به س گدری یک «رنیژ ومند ی» مدان جمهفهری

وسالمی ویرون و رربت ان سعهدی منجر نرهد تا «ردمققعدت» مهجهد بروی ینان بفه
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حدوق کاهش یابد و درجهوی وز نظفژ و پفدشبدنفیپفکیری بفر مناسفبات ومند فی-
وق صادی ینان حاکژ گردد ،مکوکره مهفقدتیمدزی تلقی نخهوهد فد؛ زیفرو حفدو
یک تحهل و رویدود ومند ی در رووبط دو کرهر تهوفق مدان ینها رو به فدت تحفت
تأثدر قرور میدهد.
تنها پ ،وز س گدری یک «رنیژ ومند فی» مدفان جمهفهری وسفالمی ویفرون و
رربت ان سعهدی وست که میتهون ون ظار دو ت دو کرهر در مناسبات خهد وصهل،
هنجارها ،قهورد و رویههای تصمدژ گدری خاصی رو حفاکژ و بفر وسفاس ین رمف
کنند تا «ردمققعدت» مهجهد بروی ینان به حدوق کاهش یابد و درجهوی وز نظفژ و
پدشبدنیپکیری بر مناسبات ومند ی-وق صادی ینان حاکژ هد .ویف گهنفه وسفت کفه
فر ده وی پژوهش وز یزمهن سربلند بدرون مییید و مفیتفهون ون ظفار دو فت کفه
مه هراتی نظدر تعدفد قدمفت نیفت ،خریفدهای تتفلدحاتی روزوففزون رربتف ان
سعهدی و کرهرهای حا ده خلدجفارس وز غرب ،حمهر پایگاههای نظامی ویاالت
م حده در منققه و  ...مهجبات برهژ خهردن روبقه دو کرهر رو ویجاد نسند.
نتیجهگیری
بر وساس مدل «چانهزنی نهادی» در رویقی که بد مکوکرهکنندگان «رفدمققعدفت»
وجهد دورد ،متدر دستیابی به تهوفق ناهمهور و سنگالخی و ومسان وقه ب بتفت
در مکوکروت بتدار باال وست و با حربه وم دازدهی م قاب ندز نمیتهون بر مرفسالت
دستیابی به تهوفق غلبه کرد ،مدلهای فایدهگرویانه جریفان وصفلی کفارویی الزم رو
ندورند و در چند

رویط پدچددهوی باید وز مدل «چانهزنی نهادی» بهره گرففت .در
1

وی مدل ،مکوکرهکنندگان وز چانهزنی یسپارچه (مهلد) بهمنظهر هدویت و مفدیریت
مکوکروت وس یاده مینمایند؛ م وینسه باید «خالقدت» به خرج دهند و بفا «نبفهغ»
و «ذکاوت» خهد روههای تأمد «منافع» تمامی طراهای مکوکره رو کرف کننفد یفا
به ربارتی ین رو بتازند و تعریف نماینفد .مفکوکرهکننفدگانی کفه در فرویط «رفدم
ققعدت» و د هور بهدن ومسان تهوفق ،بر وساس چانهزنی یسپارچفه (مهلفد) مفکوکره
میکنند ،در رف ارهای وس روتژیک و تاک دکهای مفهرد وسف یاده «وب سفار رمف » بفه
1. Integrative (or Productive) Bargaining
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خرج میدهند و وح ماالا کم ر درگدر مکوکروتی می هند کفه دچفار بف بتفتهفای
طهالنیمدت می هد.
یاف ههای پژوهش حا ر که بر وساس مدل «چانفهزنفی نهفادی» در مفکوکروت
مدان جمههری وسالمی ویرون و رربت ان سعهدی بهدستیمده ،نرفان مفیدهفد کفه
چند بازیگر (در وینجا دو بازیگر ،ویرون و رربت ان سعهدی بفه نماینفدگی وز سفهی
دو بلهک قدرت) که «ردمققعدت» و «وبهفام» مدفان ینفان بتفدار بفاال وسفت ،مسفان
هندسی «محدوده تهوفق» بروی ینان نامرخ ،وست ،بر وساس محاسفبات و سفبک
سنگد کردنهای معمهل نمیتهونند در یک مکوکره به تهوفق دست یابنفد و ومسفان
وروهه زنجدرهوی وز پدرنهادها و وم دازدهی م قاب تهسط طراهای مکوکره بفهمنظفهر
نزدیک نمهدن مهو ع طراهای مکوکره وجهد ندورد ،بر وساس «چانهزنی یسپارچفه
(مهلد)» و به خرج دودن «وب سار رم » و وس یاده وز «نبهغ» و «ذکاوت» ،مبادرت بفه
ترسد و س گدری یک رنیژ (در وینجا یک رنیژ ومند ی) میکنند و در مناسفبات
خهد وصهل ،هنجارها ،قهورد و رویههای تصمدژگدری خاصی رو حاکژ و بر وسفاس
ین رم مینمایند تا «ردمققعدت» مهجهد بروی ینان به حدوق کاهش یابد و درجه
وی وز نظژ و پدشبدنیپکیری بر مناسبات ومند ی -وق صادی ینان حاکژ هد.
س گدری وی رنیژ ومند ی مدان دو کرفهر بفا هفر نگفاهی کفه بفه مه فه
نگریت ه هد میدد خهوهد بفهد :بفر وسفاس نگفاه رهالدتف ی ،دسف اوردهای نتفبی
فرووونففی رو م هجففه جمهففهری وسففالمی ویففرون مففیسففازد ،با نگففاه نئهلدبرولدت ف ی،
دس اوردهای مقلق فرووونی بروی دو کرهر به ورمغان مییورد و چنانچه بفر وسفاس
مدلهای ناختگرویانه به مه ه نگاه فهد ،مهجفک ورتقفای نقفش -بفازیگری
جمههری وسالمی ویرون در منققه خهوهد د.
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