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Abstract
Efficiency is one of the strategic components in order to empower the political
system and system, which in its macro and final dimension creates a unified and
organized systemic order in a chaotic and chaotic environment. In the field of
foreign policy, countries are always trying to be considered as an efficient model
by modeling their influence and influence in regional and non-peripheral regions
by streamlining regional and international activities. Basically, in turbulent
environments where various stressful inputs enter a decision-making system,
pursuing an ingenious foreign policy that can neutralize these inputs and manage
systemic transformations is of strategic importance. In the Middle East, due to
the conflict and chaotic inputs to the existing system and basically a processed
environment with conflict and the pursuit of an intelligent foreign policy, the
requirements and requirements of a government are taken into account. To this
end, the main question of the present study is what path should the Islamic
Republic of Iran take in its regional environment to transition from a
confrontational order to an interactive and fractal platform? In response to this
question, the hypothesis has been raised that it is necessary for the Islamic
Republic of Iran to implement an effective type of activism in the new century in
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such a region in order to change the paradigm. Findings show that the foreign
policy model of Iran's regions in order to systemic-regional efficiency of the
fractal foreign policy model should be interactive. This article will take a
descriptive-analytical approach.
Keywords: efficiency, system efficiency, conflict region, genome, fractal foreign
policy
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مقدمه
سیاست خارجی ابزاار ااخیزی ر ج زت ملاوزه ری زارح ر ز
ونطقهاح بینالیللی بهعن ان
ملریف ملیین سیاست خارجی رر

رزاح
ر

سیاستگذارح کزنن وسوز م وزیاز
لت  -ولتزی کاسزتن ا عزقط یطلیزترزا

پیشگیرح ا چالشرایی که رصق ضربه ن به ونافع ولی ،ونطقهاح بینالیللی
آنرا ر عرصة سیاست خارجی به وام آیق ،ائا ارییت اسزت بزهبیزان یگزر،
عرصة سیاست خارجی ،بوتر

ة انتخامرزاح عقننزی ،کنشزگرح اریانزه

وقبرانه ،ملریف چارچ مراح راربر ح  -وشارکتی

اسزت ا ایزنر  ،ال وزة

ااتن یک سیاست خارجی کارآوق ،ونافع وس ر ،م سله خز ا
ساختارح ن ا ینه ر ان است ما بت انق بهعنز ان یزک ز
عیلیامی خ

رقفینزق ،اازتن
عیلیزامی ،رواگزان

را ر بوترراح ونطقهاح بینالیللی بزه نسز اایوزته بزه سزران اط

برسانق
بنابراین ،یک سیاست خارجی و فق اساساً بایق ر بوتر ونطقهاح خ

با ارائه

بان گفتیان یپلیامیک راربر ح ،ظرفیتسا ح ال ط را بزراح کنشزگرح فلاالنزه
ای ا کنق بهط رکلی ،م انایی گذار ا نظم مقابلی به نظم ملاولی را اازته باازق
ر ریین چارچ م جی رح اسنوی ایران کزه اراح سزی هرزاح فزا ح یزقر
سهگانه ،ااوه سزی ه ئئ پلیتیزک ،سزی ه ئئز کزالررح سزی ه ئئز اک ن ویزک
ونطقهاح است ،ضر ر

راربر ح خ ارق اات ما ر وسیط یوت ونطقهاح خز

ی لنی خا رویانه ،براح بریرارح نظم سیوتیی ر یرن جقیق ایوی رکت نیایزق
با عطف بر اینکه این ونطقه ری ار پزر ا ا رزا

ر حرزاح آاز مطلز
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ساختار ا نانه است این سیاست خارجی ن آ ر براح گذار ا فا عطف ونطقزهاح
به فا مس لسا فرکتالی خ ارق ب
با م جه به ووائه پیش گفته ،پرسزش اصزلی وطزری ایزن اسزت کزه «الگز ح
کنشگرح ونطقه اح جی رح اسنوی ایران ر یرن جقیق چزه ر ی زر ح را بزراح
ض ر ر ونطقة پرمنش ونا عهخیا خا رویانه نیا خ ارق اات؟» بزراح پاسز
به این سؤال بر وبناح ب ر گیرح ا مئ رح کارآوقسا ح سیوتیی بایق ایزن فرضزیه
را طری کر که سیاست خزارجی ونطقزه اح ایزران ر
ایفت پارا اییی خ ارق ب

ران جقیزق نیا ونزق یزک

ما م ان وقیریت کارآوق را ر آا م سیوتیی ونطقزه

ارا بااق براح پاس به بسرانرا ر این ونطقه الگ یی بقیه ارائه رق
پیشینه پژوهش
 -وقالة «سیاستگذارح اونیت ونطقهاح ایران ر وسزیط آاز م

» ()1۹۱۱

عباس ویلینژا ر این پژ رش نشان وزی رزق کزه سیوزتم ونطقزهاح خا رویانزه
اراح ملارض است

ر چنین نظیی سیوتمسا ح اونیتی ضر ر

راربر ح ار

 وقالة «یقر  ،ن پقیقگی بسزران ر سیوزتمرزاح بزینالیللزی پیریزقآا بی :گاوی بهس ح وقل نظزرح نز ین» ( )1۹۱۱فررزا یاسزیی ر ایزن وطاللزه
ولتقق است که بسران ر سیوتم بینالیللی ری ار ر کان ن بز
براح خنثیسا ح م قیقا
یقر

اسزت اساسزاً

ر ستگا راح بینالیللزی ونطقزهاح نز پقیزقگی ر

براح کنشگرح اورح ضر رح راربر ح است
 -وقالة «ارییت نظرح سیاست خارجی ر م ایه مسلیه ر ابط بزینالیلزه»

1

(« )۰۲۰۲جویین ا یق» 2ر این مسقیزق بیزان وزیکنزق کزه ر مسلیزه سیاسزت
خارجی ،مئ رح ستگا را بهعن ان ابزاارح کارآوزق عیزه وزیکننزق کزنش ر ح
لترا ر ر ابط بینالیله را مبیین وینیاینق

1. The Theoretical Significance of Foreign policy in International Relations – An
Analyses
2. Jesmine Ahmed
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 کتام «سیاست خارجی ایران :بلق ا م افقناوة روزتهاح» )۰۲1۱( 1فررزارضایی ر این کتام بیان وی ار که سیاست خارجی جی رح اسنوی ایران بلزق
ا م افق روتهاح (برجاط) ر کنشگرح ونطقهاح چار مغییرامی اق
منش کر است ما نظم سیاسی و ج

ر این بوتر

ر ونطقه را که ون زر بزه آاز مطلبزی

خش نت ایی اق است مغییر رق
 وقالة «و انع فااینزقة ونطقزه گرایزی ر ن ا ر خا رویانزه ا ونظزر و تزکپن اگ» ( )1۹۱۱سیق وسیق وینی ر این وقاله ا ونظزر یزک بیزنش اونیتزی ر
یبززال خا رویانززه بززه ووززئله ونطقززهگرایززی ولضزهق بریززرارح اونیززت پایززقارح
ونطقهگرایی ویپر ا

ا و انع سیوتیی ن ونطقزهگرایزی ر خا رویانزه صزسبت

ویکنق
 -ر پایانناوهاح به ناط «نقش یقر

ر اینق ر کارآوقح سیاسزت خزارجی

جی رح اسنوی ایران» ( )1۹۱۱وسیق جلیلی ر ایزن ن ازتار ضزین اناسزایی
پقیقار راح ایتیا ح ،سیاسزی ،اجتیزاعی ،فررنگزی سیاسزت خزارجی جی ز رح
اسنوی ایران ،با عطف به ارائه یک ر ی ر ملفیقی سلی ر یقر سا ح مئ ریزک
بر وس ر یقر

ر اینق براح کنشگرح ونطقزهاح بزینالیللزی ایزران ر ز

سیاست خارجی است

رصق ظرفیزت سزا ح بز وی بزراح کارآوزقح سیاسزت

خارجی ایران است
 کتام «نظم ونطقهاح ر خلیجفارس خا رویانه :ریابزترزاح ونطقزهاحامسا راح اونیتی»« )۰۲۰۲( 2فیلیپ آو ر» 3ر این کتام وین یوق کزه و ی عزهاح
ا ملارضا

ونا عا

ونطقهاح ر خلیجفارس خا رویانه با بزیثبزامی فااینزق

این و ی عه سیوتیی اونیتسا ح پایقار ونطقهاح را با چزالش ر بزهر سزاخته
است بر کش رراح این ونطقه اج
جقیق ر سیاست خارجی ا خ

بر

است براح گذار ا چنزین نظیزی چ زر اح
رنق

1. Iran’s Foreign Policy After the Nuclear Agreement
2. The Regional Order in the Gulf Region and the Middle East: Regional Rivalries and
Security Alliances
3. Philipp Amour
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مفا

این پژ رش با یگر آثار ر این است که ضین ارائه یک ر ایتسا ح

ا سیاست خارجی جی رح اسنوی ایران ر وسیط ونطقزهاح اناسزایی بوزتر
آا بی خا رویانه ،وویر کارآوقسا ح سیاست خزارجی را بزا نگزاری نز ین مبیزین
کر

ر ایع این ن آ رح را ااته است که ضزین ارائزه یزک بوزتر نظزرح بزا

خ انش کارآوزقسزا ح سیوزتیی بزه ارائزه افزق الگز ح کنشزی جقیزق ر ج زت
کارآوززقسززا ح سیاسززت خززارجی جی ز رح اسززنوی ایزران ر وسززیط سیوززتیی
خا رویانه ویپر ا
 .8چارچوب تئوریک
 .8-8کارآمدسازی در رویکرد سیستمی

ر رززة « 1۱۹۲فز ن برمززالنفی» 1وف ز ط نظززاط را ر ز
طریبنقح کر

بلق ا آن به یگر

علززم یوززتاناسززی

راح عل ط گوترش یافت ی ی ا الیزه

راربر ح این ملییمپذیرح سریع ،پذیرش کاربر ح یقر

مبیینزی یزا آن بز

است به ملبیر برمالنفی ائ سیوتم /نظاط ر صقر وفاریم جارح جاح گرفته ب
انقیشه مف ر سیوتیی به اسزطة اونزه گوزترة خز
مسلیلی -مبیینی ا وؤسوا
خ

ر بوزتررزاح گ نزاگ ن

صنلتی ما بخشراح مولیسامی جزاح گرفتزه نقزش

را به عن ان یک کنشگر عاولیت فز کزر اسزت (برمزالنفی ،1۹۳۱ ،ص

 )۰۹سیوتم ر یک ملریف عی وی ،ااوه و ی عهاح ا ع اوزه گ نزاگ ن اسزت
که بهط ر یناوی ی بر ر ح ی قیگر اثرگذار روتنق براح رسیقن به یزک رزق
خاص ر سا وان ری راربر ح یرار ارنق ( ر سنتی بیشز ن ،1۹۳۱ ،ص )۹۲
بر اات سیوتیی ا

ر ابط بینالیله ی زی ا ر نزقرزاح جقیزق ر ا بیزا

عل ط سیاسی سیاست خارجی وسو م ویا

که منش بزراح خزر ا ا یزک

ضلیت بسرانی نظمسا ح سیوتموسز ر ر یزک وسزیط اسزت اساسزاً «نظزم»
و ض ع نگرش سیوتیی ر

سیاست خارجی است نظیزی کزه بت انزق ایزن

وسیط را ا بوتر ونا عه آویا به یک اک ل ئح ری ارحج یانه ائتنفی گذر رق
1. Von Bertalanffy
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به عبار

یگر وسیط یک سیوتم فرض ویا

که ا چ ار پاراوتر از ه گرفتزه

است (یاسیی ،1۹۱1 ،ص  )۰۹ایزن چ زار ازاخ
( لت را) ،کنش ویان

046

پزاراوتر ازاوه ا زقرزا

لترا ،ی اعق (نظم) ور اسزت کزه ر یالز

سزاختار،

فراینق کارگاار وفیهبنقح اق انق ون ر به ساخت یک سیوتم وزیاز نق بزه
ر حرا ،پر ا ش ر حرا خر جی مشز یه

بیان یگر ،این سیوتم ری ار ا

اق است که وی م انق نتایج ونبلث ا خر جی بااق وسیط یک ونطقه را وتس ل
بهن عی م انایی ار ما نظم سیوتیی وسیط را چار آا م ،ونا عزه یزا

ویسا

ری ارح -ریگرایی نیایق
بر این اساس ،نیر راح ئر
ا یقر
ا

سیوتیی ویم اننق اک ن وی ی ،ر یتی ونبلزث

بهعن ان ر ح سیوتم باانق خر جی آن به مسز ل ر ونطقزه مبزقیه

این نیر راح ئر

ویم اننق سب

مغییر ر وسیط سیوتیی ا نق ملزارض

یا ری ارح را پقیقار سا نق وف ط «میاس» ی ی ا وفاریم وؤلفهرزاح کزاربر ح
ر بام نگرش سیوتیی به سیاست خارجی ر

راح ونطقزهاح بزینالیللزی

است به این ولنا که یک ا ق سیاسی با امخاذ ن عی خاص ا کنشگرح ونطقزهاح
یا بین الیللی به بریرارح ر ابط با

لتراح یگر ویپر ا

میاسرزاح سیاسزی

را ای ا ویکنق که ویم انق گ نهراح خاصی ا میاس براح سیوتمسا ح مسز ل
سیوتیی بااق
بهط رکلی ،ر بلضی ا

لترا با م جه به ن ع ونطقزهاح کزه ر آن یوزت

وی کننق ،نظم سیوتیی ری ار آا م ا

ر حراح منشآفزرین بزه آنرزا یزا

است به لیه عقط پر ا ش صسیح ر حرا ،نظزم سیوزتیی بزهسز ح مقابزه
ملارض کشیق وی ا

ر پرم ریین ووئله نیا ونق اجراح یک ر ی ر

جقیق براح ای ا یک سیوتم ملزا لی نگ قارنزق روزتنق
سیوتیی منش ویکننق وتغیررا

کنش

لزترزا ر چنزین

ر حرایی جقیزق بزه سیوزتم ار نیاینزق مزا

ضین بقاح استرامژیک آنان نظیی جقیق ر سیوتم مرسیم بزا وس ریزت یزقر
رربرح خ
پیریق » ولر

ملا لی را ای ا کننق اینگ نه کنشگرح به «ایقاط وؤثر ر سیوتمرزاح
اق است ایزن سیوزتمسزا ح ر یزک بوزتر پیریزق وزیم انزق
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سیوتم رایی با یابلیت مقا ط ر وسزیطرزایی خزاص باازق ازرایط انطبزایی بزا
بوترراح آا م ا ای ا نیایق یا گرایش بهس ح فنا را بزه جز

آ ر کزه ریزان

آافتگی سیوتیی است اساساً مق یتکننقة یرسیوزتمرزاح ونا عزهآویزا باازق
بهط رکلی ،کارگااران سیوتیی که
الگ راح رفتارح خاص عی وزاً
ملارضی ملاولی وی ا

لترا روتنق ارقا

وتلق ح ارنزق اساسزاً

گانزهاح را پیگیزرح وزیکننزق کزه ازاوه رفتزار

بر این اساس ساوانقری ساختارح که ازاوه مزقارو

منظیم سا کار راح ر نی سیوتم براح پاسخگ یی پر ا ش ا را
به سیوتم ونطقهاح است ا

ر حرزا

یژگیراح بنیا ین این سیوتم وسو م ویا

« ی یق ایوت ن» 1بیان وی ار  ،سیوتم ج وختلف خز  ،واننزق سیوزتم یزا
نظاط سیاسی را که و ی عزهاح ا کزنشرزاح وتقابزه اسزت ا طریزق رن زاررزا،
ار ش را بر و

یقر

براح یوت اجتیاعی سز مبنزقح وزیکنزق آن را ر

وویر ریگرایی یرار وی رق ( )Easton,1965,p.282به بیان یگر سیوزتم و جز
را ار وویر کارآوقسا ح وی نیایق ر انقیشه ایوت ن س مبنقح بر و

یزقر

یلنی مییییامی که سیاستگذار براح جاوله امخاذ ویکنق
 .6-8واکاوی ورودی -خروجی سیستمهای آشوبزا

وطابق با رریافت سیوتیی ،ر ح رزاح سیوزتم نقزش بوزیار و یزی ر ثبزا
پایقارح ریرنین آا م ارنق م انایی ای زا چزالشرزاح راربزر ح ر یزک
وسیط سیوتیی را ارا روتنق عقط وقیریت این ر حرا پر ا ش صسیح ایزن
ر ن ا را ویم انق سیوتم وسیطی را با آا م یا چالشراح وخرم و اجه سزا
و ج

فر پاای یا مش یه یرسیوتمرزاح آاز مطلز

سیوتم (وتغیر خارجی) ری ار بر سیوتم وقابه خ
واننق وطالبا

عرضهرایی را ار وزیکنزق

ایتیا ح ،سیاسی ،اجتیاعی ،فررنگی این ر حرا ویم انق ون زر

به ا ه گیرح ارقا

سیوتیی خر

بطن جاوله بهعن ان ارقا
ارقا

از

وسزیط بیر نزی

خر

کنن سیوتیی اسزت ر

کنن ا
مغییرا

کزه ازاوه مغییزرا

سزطسی ر

انقنبی مس لخ ارانه گوتر یلنزی

وتغیزررزاح خزارا ا سیوزتم بزهعنز ان یزک
1. David Easton
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عقط پر ا ش صسیح این ر حرا که ر غال
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خ استهرا ،وطالبزا

نیا را جل ویکنق ،ویم انق باعث راق یرسیوتمرایی وبتنزی بزر عزقط ملزا ل
گرایش به مقابهوس رح ا

کزه اساسز ًا سزاختار ،نظزم ،ملزا ل کنتزرل سیوزتم

وسیطی را با چالشراح اقیقح ر بهر ویسا

بهعن ان یک سیوتم جایگاین،

آا مرایی ونفی م لیق ویکنزق کزه بزر ن ا آنرزا ر یالز

فشزار سیوزتیی ر

ر ی ر راح ملارضی راق وییابق گفتیزان زاکم بزر چنزین سیوزتیی ونا عزه،
رگیزززرح ئنز ز ط (کزززقراح ئئز ز پلیتی ی) مقزززابلی وزززیاز ز

(

Koch and

 )Stivachtis,2019,p.220به ط ر وثال ،سیوتم ونطقهاح خا رویانزه چنزین ازرایطی
ار

ر این سیوتم بهعن ان ر ح انگزارة وشزر عیت سیاسزی ر ر ایزترزاح

ر یتی ،ن ع نگا به ئئ پلیتیک ونطقهاح خ  ،نظم اکم بر نظاطراح سیاسی ،نز ع
الگ راح رفتارح کش ررا ر ولا ال

ونطقزهاح ملارضزا

ایزقئ ل ئیک باعزث

اق است که عقط وقیریت چنین ر ن ا رایی به راق سیوزتمرزاح آلترنزامی بزا
ر ی ر آنتر پی (آافتگی) ونفی ون ر ا
را ی ال گر

بهن عی باعث م اوه راق گر راح

خالت یقر راح فراونطقهاح پر ا ش صسیح ر حرا را ناو فق

گر انق است خر جی آن ر وسیط سیوتیی ر یالز
ملا ل نیایان ویا

ملزارض ،مقابزه عزقط

( رشیار ولراجی ،1۹۱۱ ،ص  )۰۱۲بهط رکلزی ،ر نظزم

سیوتم فللی خا رویانه بهعن ان و انیاط ثبا

پایقارح ر سیوزتم سزه ر ی زر

بهعن ان گذار ا ونایشه م سط با یگران ونطقهاح مق ین اق است که عبزار انزق
ا  )1 :میرکا یقر

نظاوی ر ست یک نیر ح وولط سیوزتیی کزه کشز ررزایی

وثه عربوتان سل ح ،اوارا

وتسق عربی رئیم ص ی نیوتی خ اران آن روتنق

 )۰گوتر گی مل ق ایزقئ ل ئی ی ر سیوزتم بزهعنز ان یزک کزه ،یلنزی رربزرح
ایقئ ل ئیک ر ایتراح خاص یک

لت واننق ر ی ر عربوزتان ر ونطقزه )۹

ا هگیرح بل ورا ائتن رایی ا یقر
بهعن ان و انیاط ثبا

ر سیوتم بهونظ ر وقابله بزا نزابرابرح

بقا کزه جی ز رح اسزنوی ایزران ،عزرا  ،سز ریه ،لبنزان

بهعن ان کش رراح عض وس ر وقا وت خ استار آن روتنق
بهط رکلی سیوتمسا حراح وتلق با ر حرا خر جزیرزاح وتناسز

بزا
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ئن ط (کزقراح ئئز پلیتی ی) ونطقزهاح خا رویانزه را رگیزر ونا عزه مقابزه

خ

ار بهونظ ر مغییر چنزین نظیزی ،سیوزتمسزا ح

راربر ح کر است ضر ر

پایقار جقیق بر وبناح ملا ل پایقارح ا ه گیر ی ی ا
نظم سیوتیی ونطقه خا رویانه را با وش ن

ر حرایی که ری ار
ر

سزاختارح ر بزهر وزیسزا

یقر راح وقاخلهگر است این ر ن ا را ر اصه به الیلی سلی ر مغییر نظزم
سیوتیی نظم سا ح وتناس
با خ

با ونافع خ یش ،ر کنار ا قراح سیاسزی ریوز

روتنق این یقر را ری ار به الیلی واننزق مرمیبزا
طرفه واننق پییانرزاح

مرمیبا

جانبزه ،وقاخلزه نظزاوی ر یالز

استرامژیک ر ج ت مغییر م ا ن یزقر
سیوتم سا ح وتناس

با ونافع خ

پییزانرزاح

سزلی ر مغییزر ضزع و جز

روتنق واننق آنرزه ایزاال

سالراح اخیر با با یگرانی وثه عربوتان ،اوارا

بزه یزک

وتسزق آوری زا ر

وتسق عربی رئیم ص ی نیوزتی

سلی ر مسقق آن ر ونطقه خا رویانه ار بزه عبزار
سیوتیی ر وناطق ونا عه خیا

ن زا ح ونطقزهاح

یگزر ،بزراح نظزمسزا ح

اراح ر حرزاح آاز م ا ،ضزر ر

ای زام

ویکنق که ا قراح سیاسی براح پیگیرح یک سیاست خارجی و فق کارآوزق ا
ن ع وتغیر کنترلکننق بهعن ان نظم رنق به سیوتم ونطقهاح ب ر بر ارح نیاینق
این سیوتمراح کنترلکننق به
ااوه مرمیبا

سته مقویم ویا نق )1 :کنترلکننق رسزیی کزه

ن ا ح ،پییانرزا ،ائزتن رزا

ا هگیرح نظم جقیق ونطقهاح گر
ربرگیرنق الگ ح یقر
م قیقا

وزیاز

وزیم انزق بوزترسزا

 )۰کنترلکننق راح غیررسیی کزه بزهنز عی

نزرط اعیزالی ر نظزم ونطقزهاح بزهونظز ر خنثزیسزا ح

گذار ا آنتر پی (آافتگی) اسزت ر ایزن الگز عیزنً ا وتغیزررزاح

فررنگززی -ر ز یتی ایتیززا ح بززهعن ز ان نیززر رززاح ئر
سیوتم سا ح پایقار استفا وی ا

مو ز یلگر بززهونظ ز ر

با خ ران وثبزت ر یزک سیوزتم ونطقزهاح

ای ا ویکنق
ظ ر بر

آافتگیراح ضقسیوزتیی یلنزی ر حرزاح مزنش آفزرین ر

ونطقززه خا رویانززه نااززی ا پی نززقرززاح سززاختارح ،ئئز پلیتی ی ،ایززقئ ل ئی ی
اک ن وی ی ر سطح سیوتم ونطقهاح است که ر رر سه سطح و ا نزه یزقر

ر
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باعث بررم خ ر ن ملا ل سیوتم نظم ونطقهاح اق است به بیان یگزر،

ی ی ا ع اوه بویار و م ر بررم ن نظم ر سیوزتم خا رویانزه جز
لتی راق خر سیوتمرایی ر غال

خر

بر گ فتیان را ی الیااسی ن ب

ع اوزه

گر راح گریا ا ورکزا بزا مأکیزق

است که ملا ل سیوتیی را با م جه به خر جزی آن

ا بین بر است (س ا پ ر آخشزی ،1۹۱۱ ،ص  )1۰-1۹بزر ایزن اسزاس ،ر
چنین فضایی که گووزت سزاختارح جز

ار  ،وتغیزررزاح خزارجی بزهعنز ان

ر ح راح جقیق ر نظاط میزییم گیزرح نظزم سیوزتیی -ونطقزهاح خا رویانزه،
رصق نظمسا ح جقیق پایقارسا ح وسیط سیوتم برویآینق اوزا چز ن نوزبت
به مرمیبا

ونطقهاح آگاری یابلیزت ال ط بزراح کنتزرل بسزرانرزاح سیوزتیی را

نقارنق  ،بسزران سیوزتیی ر ونطقزه ملییزق بوزتر بسزران گوزترش وزییابزق
با خ رانراح ونفی بهعن ان آلترنامی

گر راح م فیرح جل

جایگاین ر غال

ویکنق وسیط ونطقهاح را با آافتگی فااینق ر بهر ویسا
ر سطح مسلیه ونطقهاح سیوتم اونیتسا ح ر یال

به عبزار

یگزر،

وقاخلة نیر راح خزارجی

پیاوقراح ووتتر ر آن ا ه گرفته است ر خا رویانه به لیه اکییزت چنزین
سا اح ر نظم سیوتیی آن اب ه سیوزتم ر ضزلیت م قیزقا

یزا  ،کزارش

یابلیت ونطقه اح کارش ظرفیت سیاسی ونطقه ون ر به ملییق بسران سیوتیی ر
ونطقه گشته بهن عی الگ ح ن پقیقگی یقر
ج

که بت انق نظمسزا ح جقیزق را بزه

آ ر  ،ا ه نگرفته است (یاسیی ،1۹۱۱،ص )1۲۲
ا و ممرین یژگی رزاح ازب ه ئئز پلیتی ی خا رویانزه ر خز انش سیوزتم

آاززفتگی آن وززیمز ان بززه خ اززهاح بز ن اززب هرززاح م قیززق ،اکییززت مف ززر
یقر وس رح ر اب ه ملارضا

اخلزی ،عزقط وزقیریت ر ح -خر جزیرزا،

آسی پذیرح نظاطراح سیاسی ،نب

یک جاوله اونیتی جاوع ،پایگا سا ح نیر رزاح

خارجی ر ونطقه

ااار کر بهط رکلی ،من ع راربزر ح -مزاکتی ی بزا یگران

ونطقهاح ر سیوتم ونطقهاح خا رویانه ا جیله بسرانراح وسیطزی ر خا رویانزه
ب

که اساساً ون ر به افاایش رفتارراح ملارض آویا ازق اسزت بزهطز ر وثزال،

الگ ح اکم بر رفتار ایران عربوتان ر ونطقه ر این چارچ م ایع ویا

که
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جی رح اسنوی با راربزر فزاع -م زاجم ایزقئ ل ئیک عربوزتان بزا ماکتیزک
ایعگرایی م اجیی ون ر به الگ راح مقابلی ونطقهاح ر یک چزارچ م سیوزتیی
یابه بوط مبیین است
بهط رکلی مقویم کار با یگران ونطقهاح خا رویانزه بزهونظز ر سیوزتمسزا ح
باعث اق است که نظم و ج

ر ونطقه ری ار با آافتگی مقابه ریرا باازق

طری این ووئله که آوری زا پیشزران سزناری سزا اسزت بزا ریرارزی وتسزقان
ضززین

ونطقززهاح و ریززان طززری یلنززی مرکیززه ،اسززرائیه ،عربوززتان ،یطززر

یایت رزاح وزالی -موزلیسامی ،ایزقئ ل ئی ی ر زال سزاخت نظزم سیوزتیی
یقر وس ر ر خا رویانه است چنزین نظیزی ر اصزه بزه افزاایش ملارضزا
ونطقهاح جقالرزاح ئئز پلیتی ی ون زر گشزته
سیوتیی نقشآفرین ب

ر گوزترش ونا عزه بسزران

است

 .6نظمسازی سیستمی و امنیتسازی منطقهای
مأوین اونیت بریرارح ملا ل سیوتیی ر یک وسزیط ونطقزهاح ا ارزقا

کزنن

لت را ر ونطقة یوتی آنان است این ووئله ویم انق به افاایش ابوتگی ویزان
ر پرمز افزاایش

ا قراح سیاسی ر وینة مأوین اونیزت ونطقزهاح ون زر از

ابوتگیرا ،ااخهاح اقن سیوتم ر وی رق به این ولنا که ملاون
ویان ولترا،

لتراح ونطقه رئیمراح ونطقهاح بزه جز

سهگانزهاح

وزیآیزق ر اصزه

آگززاری بززه اززاخهاح اززقن سیوززتم ونطقززهاح بززا عطززف بززه ارائززه ااززاعه
و ذ م کننق راح ناآانا پقیقار خ ارق گشت این و ذ مکننزق رزاح ناآازنا ر
غال

ووائه ر یتی -فررنگی ،ایتیا ح -اجتیاعی سیاسی نیایان ویا
م م لیق چرخه یقر

نرط یک

که ر

لت ر نظم ونطقزهاح اسزت بزه بیزان یگزر،

اااعه این و ذ مکننق را بر انطبایی اقن سیوزتم ونطقزهاح ون زر وزیاز

بزا

عطف به این چ ارگانه ر مأوین اونیت سیوتم ونطقهاح بهونظز ر گزذار ا ونا عزه
به ملاوه ،بوط یپلیاسی ونلطف بهونظ ر امخاذ استرامژح وتناسز
من عسا ح راربر ح -مزاکتی ی وزؤثر خ ارزق بز

بزا ازرایط ر

بوزتر اجزراح یزک سیاسزت

خارجی کارآوق ونطقهاح را فزرارم وزیآ ر مغییزر مسز ل ر وسزیط سیوزتیی
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ر ونطقزه بزهنز عی وزقل

سا وانبخش سیوتیی است که با یگران رگیر را به نیزایش کشزیق اسزت

نظم سیوتیی پیریق خا رویانه جزقا ا م ثزر ملزق بزا یگران بزا مزقاخهرزاح
کارکر ح من ع ر ابلا یقر

و اجه اق است

شکل  .3بازیگران درگیر و نظم سیستمی پیچیده در خاورمیانه ()Ablaka,2015

ریانگ نه که ر ا ه  1نشان ا اق است ر حرزاح خزارا ا سیوزتم بزه
ونطقه (یقر راح خارجی :آوری ا) رصق نف ذ ملییق رژوز نی ای زا یزک
نظم مک /چنق یطبی ر خا رویانه روتنق این ریابت وتناسز

بزا ایزن الگز ویزان

با یگرانی وثه چین ،ر سیه آوری ا ر ال مشزقیق اسزت آوری زا ا ایزن نظزر
خ اران عقط ظ ر ریی

جقح ر ونطقه است که بت انق ارقا

فراونطقهاح خز

را مأوین کنق وانعگذارح ال ط بر م لیق یک رژو ن را ان زاط رزق بوزترسزا ح
ال ط براح بریرارح ر ابط ائتنفی با
یطر را به سران اط برسانق (فرجزی
وتناس

لتراح وسافظهکار واننق عربوزتان ،اوزارا
یزقرح ،1۹۱۱ ،ص  )۰۲۲بزهطز رکلزی،

با نظم سیوتیی کن نی ر خا رویانه این ونطقه به

طیف ،ااوه و افقان

وخالفان رژو نی آوری ا مقویم اق است ر یک طیف با یگرانی روتنق کزه ر
ائتنفی راربر ح با آوری ا یرار گرفته انق این و ی عزه ازاوه کشز ررزایی واننزق
عربوتان سل ح ،یطر ،رئیم ص ی نیوتی ،ار ن ،ویر

است که زاوی آوری زا
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وسو م وی ا نق ر طیف یگر این و ی عه با یگرانی چ ن جی رح اسزنوی
ایران ،س ریه ،عرا  ،اماهلل لبنان فلوطین یرار ارنزق کزه وخزالف رژوز نی
ض ر ونطقه اح آوری ا ر ونطقه روتنق

رصق اب هسا ح سیوتیی -ائتنفزی

ر برابر آن روتنق ()Trenin,2016
جقح آوری زا بزه وزام

بنابراین ،کش ر رایی واننق چین ر سیه که ریی

وی آینق ،ضین ارکت ر ائتن راح وخالف ض ر آوری ا رصق جلز گیرح ا
پایقارح ض ر ونطقهاح ایاال

وتسق آوری ا روتنق چزین ا بزا یگران وزؤثر ر
این کش ر بهعن ان رییبی جزقح ر برابزر

نظم پیریق خا رویانه وسو م ویا

آوری ا رصق ائتن سا ح ری ارحج یانه ونطقهاح با کش ررایی واننق ایزران ر
یال

سیاستراح چنزق جانبزه اسزت مزا نفز ذ اسزترامژیک خز

گوترش رق وانع بر
نظم پیریق

رژو نی آوری ا ر ونطقه از

را ر خا رویانزه

«از ه  »1نشزان رنزقة

آاز م ا ر ونطقزه خا رویانزه ازاخهاح ازقن نظزم ر سیوزتم

ونطقهاح است این چنین سیوتیی با انب ری ا با یگران وتلق ر سط ی وختلزف
ر بهر است علیرغم ارمباطا
آنتر پی (آا م)

وختلف ویان با یگران فر ولی فراولزی باعزث

ررم منیقگی سیوتم و ج

ا هگیزرح نظزمرزاح فرعزی

وززیا ز

کززه ر بززیثبززامی سیوززتیی اززاخهاح اززقن نظززم مأثیرگززذار اسززت

(100-117

 )Khatib,2021,p.بهط رکلی ،ااخهاح اقن نظزم بیزانگر ایزن و ضز ع

است که سیوتم اراح یک آستانه خ ارق اق این آستانه نقطهاح است که سیوزتم
و ر نظر ر بُلق ونطقهاح م ان ا ار

سا وان ری را ا سزت وزی رزق بزا

امفا ر بهر وی ا  )1 :فر پاای سیوتم نظم و جز

ر آن  )۰از هگیزرح

گر راح خر سیوتیی یا ضقسیوتیی
 .9خوانش ها و قطب بندی هاای متناوا از قادرر در سیساتم منطقاهای
خاورمیانه
ر ونطقه خا رویانه اساساً یط بنقح مزک ج زی یزقر
(نظاوی) نیوت بل ه من ع ر یط بنقحراح یزقر
یقر

ر پرمز یزقر

را ازاوه وزیاز

نظاوی بهعن ان یک سیاست با ارنق گرا ،ازاخ

ی زرح
ر کنزار

رزایی جقیزق ا یزقر
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وطری اق انق که نظزم سیوزتیی ونطقزه خا رویانزه را ر ضزلیت پیریزق یزرار
ا انق واننق یقر
یقر

جیلیتی کش ررایی با  ۰۲ویلی ن جیلیت ،یقر

ایتیا ح ،یقر

م ن ل ئح یقر

ئئ پلیتی ی،

نرط ()Ablaka,2015

بهط رکلی این خ انشرزاح وتنز ع ا یزقر

ر نظزم سیوزتیی خا رویانزه،

و ی عه اونیتی خا رویانه را با راربر راح چ ارگانهاح ر بهر سزاخته کزه ازاوه
و ار یر است )1 :راربر وبتنی بر ریابت  )۰راربر وبتنی بر م قیزق  )۹راربزر

امسا ح – ائتنفی  )۱راربر وبتنی بر ری ارح کزه و ی عزه فزا ح خا رویانزه را
اب هاح ساخته است سیوتمسا ح یقر

وقاخلهگر ر وناطقی واننزق خا رویانزه

کززه اراح رگیززرح سیوززتیی اسززت پززنج یژگززی ار  )1 :موززلط بززر نظززم
ئئ اک نز وی ی  )۰پی نززق ثبززا

ونطقززهاح بززا رریافززترززاح یززقر

وقاخلززهگززر

(ئئ پلتیک سا ح ابوته یا ا هگیرح ونطقه فا ح مسییهگر)  )۹وقیریت ر نظم
سیوتیی ونطقه  )۱بریرارح پی نقراح ائتنفی با بزا یگران

لزترزاح وشزترح

بهونظ ر ملییق نف ذ ونطقهاح  )۹م سله ایق رزا ار شرزا ر پرمز نظزمسزا ح
سیوتیی ئئ کالررح
ی یا

یژگیراح نظم سیوتیی خا رویانه که بهعن ان یک سیوتم کثر گرا

با با یگرانی وتلق اناخته ویا  ،ر
ونطقهاح بر مرمیبا

یزقر رزاح بزارگ م سزط بوزتررزاح

ونطقهاح براح نظمسا ح سیوتیی است به این ولنا که یقر

بارگی واننق آوری ا با ریراری با یگران ونطقه یلنی عربوزتان ،اسزرائیه ،اوزارا ،
ار ن ،یطر
نظر ونطقهاح خ

ر مرمیبا
بپر ا

ونطقهاح نف ذ ویکنق ما بت انق به سیوزتمسزا ح وز ر
ر

یقر راح وقاخلزهگزر کنترلزی بزه سیوزتمرزاح

ونطقهاح ویم انق ر وسیط ونطقه آافتگی منش ای زا کنزق بزه ایزن ولنزا کزه
رصق عقط رعایت استرامژح ونطقهاح یا خالت ونافع خ
ر ونطقه ،و ج

بهعن ان کنترلبخشزی

ر حراح آا م ا مشز یه سیوزتمرزاح ولزارض ر نظزم

ونطقه اح انشقا سزاختارح ر ونطقزه از

( وزینی ،1۹۱۱ ،ص )1۹۲-1۹۳

بهط رکلی ،ای ا انشقا ساختارح ر نظم ونطقهاح وزیم انزق ون زر بزه ناکزارایی
فراینقراح سیوتیی ر ونطقه گر

اص الً ساختاررا سیوتمرزاح پیریزق واننزق
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خا رویانه اراح یژگزیرزایی اسزت کزه باعزث گووزت سزاختارح آازفتگی
سیوتیی ویا

که عبار انق ا  )1 :انلطا ناپذیرح بلضی ا

ا قرزاح سیاسزی

ارسال سیگنالراح ونفی منشآویا ر ونطقه  )۰واسزیتپزذیرح مسریزک
یط راح ونطقهاح ،مقا ط منشرا ملارضا

ونطقهاح ر پرم ملاون

گاینشی

 .8-9شکلگیری انارژی انااشاتی در سیساتم منطقاهای و حااکم شادن نظام
آشوبمحور

بهط رکلی ،انباات ر حراح آا م ا به سیوتمراح ونطقهاح ون ر به پاسز رزاح
غیزرخطزی ر چنزین سیوزتم پیریزق اح وززیاز
ر حراح سیوتم و ج
ناوناس

انزرئحرزاح انباازتی ر غالز

افاایش واسیتراح ر نسیوتیی ویگر

به انرئحراح انباازته ر سیوزتم باعزث وزیاز

آا م ا واننق گر راح خارا ا ورکا ا ه گیرنق سزب
بهعن ان با خ رانراح آا مطلبانه ویگر

پاس راح

مزا خزر سیوزتمرزایی
آازفتگیسزا ح ونفزی

به بیان یگر ،ع اوه انبااتی ر سیوتم

ونطقهاح پیریق با م جه بزه بوزته بز ن سیوزتم ونطقزهاح عزقط انلطزا پزذیرح
سززاختارح و ج ز

افززاایش واسززیت بززینظیززی ونطقززهاح وززیگززر

ر ابززط

ریابتج یانه ویان با یگران ر یزک سیوزتم ونطقزهاح ا جیلزه ع اوزه آازفتگی
پیریقگی است ( )Bianco,2020,p.92-107ر ابط ریابتی -مقابلی ر ن یزک سیوزتم
ون ر به پاس راح غیرخطی ویا
بیثبا کننق خ ارق ب
مغییرا

ملا ل بین ریابتکننقگان ر چنزین سیوزتیی

به این ولنا که یک مغییر ک چک ر ونطقه ویم انق و جز

ساختارح -رفتارح ر سیوتم ونطقهاح گر

ر چنزین بوزترح الگز رزاح

ریابتی بهسرعت یابلیت مبقیهاقن به وقلراح مقزابلی را ارنزق بزهطز ر وثزال ،ر
الگ ح سیوتیی خا رویانه چنین ضلیتی ویان با یگرانی وثه ایران عربوتان اکم
است سیوتم پیریق خا رویانزه
انرئحراح انبااتی با ملارض ویگر

زاکم ازقن ونطزق آازفتگی کزه باعزث مبزقیه
یژگیرایی به اری یر ار :

 )1خ اهاح ب ن سیوتم ونطقهاح  )۰عقط ریارنگسا ح ویان چرخزهرزاح
یقر

ر ونطقه  )۹عقط انو اط اب هاح بهرمریختگی ن ا ح ر خا رویانه )۱

وقاخله گرایی ر ونطقه  )۹عقط سیر م اولی

لت – ولت سا ح  )۲عقط م یزع
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یقر

وناس

ویان با یگران  )۳انگیا سا ح راح بر نونطقه اح ر ویان بزا یگران

ونطقه واننق مرکیه  )۰ج

با یگران نیابتی ر ونطقزه واننزق اسزرائیه عربوزتان

سل ح
ر حراح سیوتم میییمگیرح خا رویانزه کزه بزهعنز ان یزک

بهط رکلی ا

انرئح انبااتی ر بر

آافتگی ملارض نقش اساسی ار ویم ان به و ار یزر

ااار کر  :وتغیررایی واننق خ انشراح را ی الی اسنط سیاسی ر ونطقه ،ج
لتراح انتقالی ،مشقیق فراینقراح خش نتگزرا ،بسزران

لزت -ولزت سزا ح،

مقابهراح ر یتی -ایقئ ل ئی ی ،خالت نیر ح خزارجی ،بسزران وشزر عیت
که نشان رنقة مشقیق نظم مقزابلی ضزر ر
خا رویانه است بهبیان یگر ،اونیت و ج

گزذار بزه یزک وسزیط ملزاولی ر
ر ونطقة خا رویانه که ریشزه ر ئنز ط

ونطقهاح با یگران ار  ،اونیت نظیی آا م

را ر این نقطه بزه جز

آ ر

است بهن عی گوترش این ر نقراح را ی الی فررنگزی -ایزقئ ل ئی ی ،نشزانهاح
یگر ا اونیت آا م ة ونطقة خا رویانه است (ویلینزژا  ،1۹۱۱ ،ص  )۱۹بزا
م جه به این ر حراح سیوتیی به خا رویانه نظم زاکم بزر خا رویانزه ،نظیزی
وبتنی بر ملارض مقابه وی از

ضزر ر

خ ارزق اازت ر چنزین بوزترح

سا کاررایی براح گذار ا آافتگی مق ین مرسیم ا
 .6-9سازوکار گذار از آشفتگی در سیستم منطقهای دارای تقابل و تعارض

اور

ر ا بیا

ر ابط بینالیله سیاست خارجی نظمسا ح ونطقهاح گذار ا

آاززفتگی بززه ری ززارح ا جیلززه ووززائه و ززم ر زز

سیاسززتگززذارح

وقلسا حراح نظرح ر اکزا ح مزنشرزاح ونطقزهاح اسزت (
 )669ر سیوتم راح ن ین

Pederson,2003,p.

اراح پیریقگی ،م جه به صلح نظمسزا ح ملزاولی

ونطقهاح بهعن ان یک یناویک گذار و ر م جه یرار ویگیر کزه ر اونیزتسزا ح
ونطقهاح بایق ص ر

پذیر

اراح سا کارح به اری یر است:

• وتغیر راح عاولیتی که به سزه سزتة «فزر ح»« ،ولزی» «ونطقزهاح» مقوزیم

ویا
ر سطح ولی جاوله ور ط بهعن ان یک عاوه ،م انزایی گزذار ا آازفتگی
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مغییر سی ه فا ح یقر

ر نظم سیوتیی را ارنق ویم اننق سطح ملارض را به

ری ارح عقط آافتگی مغییر رنق ر سطح ولی
عاولیت نخبگانی به کنشگرح ویپر ا نق ویم اننق

لت جاوله وقنی بزهعنز ان
اح و اا بزراح گزذار ا

آافتگیراح سیوتیی ر بوتر ونطقزهاح باازنق ر سزطح خزارجی

لزترزا بزا

استفا ا ر ی ر رایی واننق م ا ن ی ا ،با ارنقگی ،چنقجانبهگراییراح راربر ح،
و ا نه ی اح ر اینق ،م ا ن پی نقح ،ائتن سا حراح ونطقهاح سزلی ر گزذار ا
آافتگی به نظمسا ح سیوتیی وبتنی بر افاایش ریگرایی ارنق بزه ریزین لیزه
لترا ویم اننق به رئیمسا ح یزا ن زا سزا ح ونطقزهاح بپر ا نزق

ر این ور له

بخش یابهم ج ی ا ئئ پلیتیک ونطقزهاح ر ئنز ط (کزقراح ئئز پلیتی ی) مقزابلی
رگیر اق

چالشراح عظیم اونیتی را پقیقار ساخته است

لترزاح از ننق ،

ج اوع چنقپار  ،فریهگرایی ،افاایش ا ا رزاح وزذربی -فررنگزی ،چزالشرزاح
فااینق اح را ر ونطقه به ج

آ ر است که ال وه وقابله با چنزین چزالشرزایی

سیاست خارجی کارآوق ر بوتر کنشگرح یک با یگر عقننی است (
 )Donelli,2019,p. 512ما وسیط و ج
گوترش ونا عا

Cannon and

را ا فا اونیتی به فا ریگرایی مغییر رق

ونطقهاح ستیاشراح ایقئ ل ئی ی -ر یتی بوتر میزاعق

بسرانرا مضا راح ئئ پلیتی ی را ر ئن ط ونطقهاح اجتنامناپذیر سزاخته اسزت
رگیرح راح ویان ایران عربوتان ،س ریه اسرائیه ،بسران ییزن ،رگیزرحرزاح
لبنان عرا  ،نااونیراح فااینق ر افغانوتان

ئنز ط م قیزق

فلوطین ،وش ن

اونیت ایی را ای ا کر است بهبیان یگر ،رگیرحراح و ج

ر خا رویانزه

ر مفویر سیوتیی آن ر فا عطف است نقطهاح که ر آن ونا عا
عینً ونطقهاح ب

چالشرا

است بوتر ونطقه را ر نااونی اونیتی اقن ر ایت وزیکنزق

ون ر به ناکارآوقح کنشگرح با یگران اق است بهگ نهاح که سیاست خارجی
با یگران ر این ارایط بهن عی ر الت واجراج یانه /مقابلی ولنا پیقا ویکنق
 .0مکانیسمهای سیستمی و نقش آن در کارآمدسازی سیاست خارجی
ر نظر بیان «ال ل » 1ریه سیوتمرزاح سیاسزی -اجتیزاعی اراح ازاخ

رزا
1. Lazlo
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و انیومرایی ر ج زت کارآوزق سزا ح سیاسزت خزارجی خز
و انیوم را ااوه و انیوم منظییی

1
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روزتنق کزه ایزن

م سلهاح 2اسزت ()Modelski,1987,p.28-29

و انیوم منظییی یلنزی ر ح رزاح سیوزتم سیاسزت خزارجی وتناسز

بزا

ن

ئئ پلیتی ی ،ض ر ونطقهاح /بینالیللی ،ساختاررزاح اخلزی فراینزقرزا منظزیم
وی ا نق بوتر را براح کنشگرح فلاالنه فرارم وزیآ رنزق و انیوزم م سزلهاح
ر ح راح سیوتم سیاست خارجی که وزیم اننزق ثبزا

یلنی پر ا ش وناس

کارآوقح را براح سیاست خارجی ملیین نیاینق وطابق با این گفته سیوتم سیاست
خارجی براح کارآوقسا ح خ

ر ابلا ونطقهاح بزینالیللزی ضزین م جزه بزر

اص ل اکم خ

بهعنز ان یزک وزقل ،اساسزاً رصزق ارائزه را زهرزایی بزراح

چالشراح و ج

بزا ارائزه را زهرزا الگ رزاح رفتزارح-

سیوتیی خ

بایق باازق وتناسز

وقل کارآوزقح خز

را منظیم نیایق با عطف به ف تراح و ج

را ر ج ت و فقیت سیاست خارجی ر ونطقه نظاط ج انی ص ر بنزقح کنزق
به عبار

یگر ،این سی ه چرخة کارآوقح سیاست خارجی وزیم انزق بوزتر

ظرفیت گذار ا یک وسیط مقابلی به وسیط ملاولی را مغییزر رزق ر ایزن ر نزق،
یقر

اعیال گر ،ضین م جه به فراینقراح و ا نه سا عیقماً وزیم انزق بزر وسز ر

یقر

بزا ملریزف ر نزقرزاح

نرط و ا نه ااته بااق به ائتن سا ح بپزر ا

م سلهاح خ

بر پایة سی هراح فررنگی بوتر کارآوزقسزا ح سیوزتیی سیاسزت
تی بینالیللی ای ا کنق بزهبیزان یگزر ،وزانی کزه

خارجی ر وس ر ونطقهاح

سیوززتم سیاسززت خززارجی بت انززق وقتضززیا

وانززه خز

را ر بُلززق ونطقززهاح

بینالیللی و ر با اناسانی یرار رق فا عطف را ف م کنق که ر آن رگیزرح
ونایشه ونطقه اح نیایان است
ارائه را ه براح وقابله

ر برابر این فا به سیت ارائزه فزا بزقیه ،ازاوه

ه ملارضا

ونایشا

رکت نیایق ،بوتر جقیزقح

براح گذار ا مقابه به ملاوه ونطقهاح از ه خ ارزق گرفزت بزهنز عی ظرفیزت
کارآوقسا ح سیاست خارجی ونطقهاح گوترش خ ارق یافت
1. Adjustment
2. Developmental
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کیگان» 1ر بام فا رگیرح عطف ونطقهاح کزه ازاوه ملزارض

«رابر

ونایشه است بیان وی ار که با یگران بایق نقشی ووئ النه را بر وس ر یک بزا یگر
عقننی اجرا نیاینق ( )Kagan,2007,p.2با یگران ونطقهاح ویم اننق با ائتن سا ح
و ی عهسا ح ملزا ل ونطقزهاح گزذار ا یزک نظزم آاز م اح مقزابلی یزک
و ی عة ملاولی را به ج

آ رنق ما و یلیت خ

را بر اساس چگز نگی ائزتن

ری ارح با سایر با یگران ملریف نیاینق ا یگر طُر کارآوزقسزا ح سیاسزت
خززارجی ایززن اسززت کززه
رق گذارحراح وتناس

لززت ی ز ح بززا مززق ین اسززترامژحرززا ،ماکتیززکرززا
ر سیاست خارجی ،م سله ولی -ونطقهاح را ای ا کنزق

( )Kvangraven,2017,p.13به بیان یگر ،کش ر را ر مق ین سیاست خزارجی خز
راربر ح ،یلنی

ة ایتیا ر ارمقاح سطح م ار

ونطقهاح ،م جه بزه

ئئ پلیتیک ایتیا ح ر ونطقه ،ای ا بوتررزاح سزروایه گزذارح وشزترو
سیاسی ،ااوه ری ارحراح وت ا ن ونطقهاح ،منش ایی

ز

را ارنق که وزیم انزق

بوتر وسیطی را ار بر و ی عهاح ملاولی گر انزق بزه کارآوزقسزا ح ونطقزهاح
ون ر ا
بززهط ز رکلی سیوززتم سیاسززت ر ح ر سیاسززت خززارجی مززأثیر یززا ح بززر
کارآوقسا ح

ر ابط خارجی ار به بیان یگزر ،کلیزت یزک نظزاط سیاسزی

بهعن ان یک سیوتم ،ر ن ا را بر ن ا رایی ار پزر ا ش وزؤثر ر حرزا
ارائه خر جیراح وطل م عاولی راربر ح بر کارآوقسا ح سیاست خارجی اسزت
ا اییائراح

یرانی وطل م که ر ارمباط وتقابه با کنشزگرح سیاسزت خزارجی

بهونظ ر کارآوقسا ح است ،ویم ان به ر حرایی واننق اثربخشی ،ای ا برابزرح
فرصتسا ح اخلی ،برخ ر ارح ا بینش نگرش استرامژیک ،اجیاعسا ح بزر
وس ر م افق

ااار کر که ا جیله اییائراح

یرانی وثبت است ظرفیزت

کارآوقسا ح سیاست خارجی را براح کنشگرح ارائه بقیهرا وقلرزاح جقیزق
ا سیاست خارجی ر بُلق ونطقهاح بینالیللی به ج

ویآ ر بزه بیزان یگزر

سیوتمراح خ سا وان بخش یا خ سا نق ر عرصة سیاست خارجی وزیم اننزق
1. Robert Kagan
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با ارایط وانی و انی ارقا

وتناس

خز

044

را مغییزر رنزق ایزن سیوزتمرزاح

خ سا نق ر سیاسزت خزارجی یزا ر بزه انطبزا سزاختارح رزم خ ارنزق بز
بهط رحکه بت اننق وتناس

با ارایط وسیطی بوتر را ا مقابه به ملاوه یزا بزالل

مغییر رنق فرصت کارآوقسا ح ر اینقانه را براح خ
عبار

به ج

آ ر نزق بزه

یگر براح کارآوق سزا ح سیاسزت خزارجی ر ازرایط پیریزق اوزر ین،

افاایش ملاون

ر سیوتمرا ا یگر وویرراح و فقیت است

بهط رکلی ،سیاست خارجی و فق کارآوق عیل زر رزایی ا خز

بزهجزاح

ویگذار که بهن عی ر ان اط پی ستار ملاوه ری زارح ونطقزهاح نقزش اساسزی
ار عیل ر رایی وثه مزأوین اونیزت اونیزتسزا ح ،گوزترش رفزا ایتیزا ح/
سیاست خارجی ایتیا وس ر ،پیشبر برناوهراح م سله م جه به ونالزت انوزانی
ر بُلق اخنیی ا جیله کارکر رزاح وثبزت سیاسزت خزارجی کارآوزق بزه وزام
ویآیق

لترا ر عرصة سیاست خارجی بهونظز ر کارآوزقسزا ح ایزن بخزش

ری ار ویم اننق با اکییت «ونطق پیاوق» ،1یلنی ر ح آ ر ن به ائتن سا حرا
ن ا سا حرایی که براح با یگران ونفلت پیاوقراح وثبت ااته بااق ،ونطق گذار
ا مقابه به ملاوه ونطقه اح را به سران اط برساننق بر کارآوزقح سیوزتم سیاسزت
خارجی خ

بیفااینق (گهوسیقح ،1۹۱۱ ،ص )1۰۲-1۰۳

بر این اساس ،گذار ا یک وسیط مقابلی به یک بوتر ملاوهوس رانزه ر یزک
ونطقه نیا ونق این است کزه ر رلزة ا ل «و ی عزة ونطقزهاح» 2کزه ر آن نقطزة
آغا ین ر نقراح ونطقهاح ج
ر آن ملاون  ،ارمباطا

ار به «جاوله ونطقهاح» 3مبقیه ا  ،بوترح که

بین کنشگران التراح چنق ج ی به خ

ویم انق به ری ارحراح رسیی ونطقهاح ر ج ت ملاوه بزقل از

وزیگیزر
ر ور لزة

آخر «اجتیاع ونطقهاح» 4است که ر فضزاح آن ر یزت جیلزی وبتنزی بزر اعتیزا
وتقابه ا ه ویپذیر

ظرفیت و ج

ونطقهاح را ا مقابه به ملاوه مغییر وی رق
1. Logic of Consequent
2. Regional Complex
3. Regional Society
4. Regional Community
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بهن عی ون ر به کارآوقسا ح سیاست خارجی
ویم انق ر یقر

ویا

لتراح رگیر ر ایزن پر سزه

کنشگرح بینالیللی آنان رم وؤثر بااق

شکل  .2مسیر گذار از محیط تقابلی به بستر تعاملمحورانة منطقهای (منبع :نگارندگان)

 .8-0بایستهها و الزامار سیاست خارجی فرکتال (نظمساز)

«فرکتال» ا اصطن ا

علم ولیزارح ،بزه ولنزاح بریزرارح یزک نظزم مقزارنی ر

بینظیی طرا یراح و ج

است بوط اااعه وف ط فرکتال به ز

خارجی به این ولنی خ ارق ب

که ر یک سیوتم ونا عه آویا

سیاسزت

اراح ررا ورا

بریرارح یک ر ی ر پ یا با وس ریزت فراینزقرزاح م سزلهاح -رفتزارح ا جیلزه
ضزر ر رززا الااوزا

لززترزا ر بوززتررزاح ونطقززهاح بزینالیللززی اسززت

بهط ر کلی ،سیاست خارجی فرکتال به ولناح بوط یک سیاست خارجی نظمسا
سا نق ر یک وسیط ونا عهخیا است که رق

غایت ن زایی آن یزقر سزا ح

خ ارق ب
ی ی ا الااوا

بایوتهراح اجراح سیاست خارجی فرکتال ونطقهاح و ا نزه

ی اح ناوتقارن ر بوتر ونطقه اح است و ا نة ی اح ناوتقارن یلنی پی نق با با یگران
ریو

کنشگران غیر لتی ریرا با خ

غال

کارش نف ذ آن ر ونطقه به عبار

براح وقابله بزا رژوز نیخز اری

لزت

یگر ،این و ا نه یلنزی ازب هسزا ح
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ائتنفی یا سروایهگذارح پر کوی ار ونطقهاح ر ج زت پی نزقسزا ح اسزترامژیک
راربر ح با کنشگران ریو ح ونطقهاح ر سیوزتم رزاح پیریزق ونطقزهاح واننزق
خا رویانه راربر سیاست خزارجی فرکتزال ،گزذار بزه سزیت یزک و ا نزه یز اح
ناوتقارن اراح ارییت است به بیان یگزر ،راربزر و ا نزة یز اح ناوتقزارن یلنزی
ا قراح سیاسی ر ج ت بقا ر یک سیوتم ررممنیق
که بت اننق نظیی ر بینظیی به ج
ایقاط نیاینق اور

آنارایک انتخامرزایی

آ رنق به من عسا ح ر الگ رزاح رفتزارح

با مس ل ر سیوتمراح بینالیللی -ونطقهاح پیریزقگیرزاح

ساختارح ر نظم سیوتیی و ا نه ی ا الت اب هاح پیقا کزر اسزت

ر یالز

و ا نة ر اینق یلنی اب هسا ح با وتسقان وفیهبنقح اق است ر این نز ع ا
م ا نسا ح ونطقه اح سه الت ر بام اجراح الگ ح فرکتزالی سیاسزت خزارجی
ص ر

ویپذیر که ااوه م ا ن ن ا ح ،ارمباطی پی نقح بزهعنز ان ابزاار ال ط

بر اجراح سیاست خارجی فرکتال ونطقهاح است ر الگ ح و ا نه ن زا ح ،مز ا ن
ر بوتر سیوتم ونطقهاح ا ن ا را سا راح ئئ پلیتی ی استفا ویاز

بزقین

ولنا که ن ا را سا راح ونطقهاح ویم اننق ر راستاح نظمسا ح ر یک سیوزتم
اراح آافتگی (آنتر پی) پیریقگی ،الگ یی ا ریگرایی به ج
این ن ع ا و ا نه نیا ونق ر ی ر

آ رنق که البتزه

رریافت ونطقهگرایی ن ا ح است الگز ح

ط

و ا نه ر اینق ،م ا ن ارمباطی است ر این وقل ا ر ی ر ونطقهگرایزی فرکتزال
(نظمسا )،

لترا ا طریق خ اه راح ارمباطی که ااوه ووزائه ئئ اک نز وی ی،

ئئ استرامژی ی ئئ کالررح ویا  ،واسیت آسی پذیرح وتقابه را برجوزته
ویسا نق ن عی ا ارمباط ونطقهاح با ی قیگر را پی نق وی ننزق الگز ح سز ط ر
م ا ن ونطقه اح ر اینق اجراح وقل و ا نة پی نقح ر ونطقه بزراح گزذار ا یزک
سیوتم پیریق به فا ری ارح نظمسا ح است که ا و ممرین وقلراح سیاسزت
خارجی فرکتال است ر این ن ع ا و ا نه با یگران ونطقهاح سلی ر پی نزقرزاح
وتقابه با من ع رفتارح ر کنار با یگران وتسقان خز
لترا ر منشانق با پی نق

ن و ضز عا

ارنزق بزه ایزن ولنزا کزه

وختلزف راربزر ح ر کنشزگرح

خ  ،سیاست خارجی نظمسا ح را به نیایش گذارنق

ر ووزائه و زم ونطقزهاح
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پی نق راربر ح ای ا ویکننق ایزن الگز
کش ررایی وثه ایران ،عرا  ،س ریه
مرکیه ایران یطر ر

ر خا رویانزه را وزیمز ان ر ارمبزاط بزا
اماهلل لبنان ریرنزین ارمبزاط ایزران بزا

را ن جقیق به ج

آ ر که به ولناح اجرا اعیال یک

سیاست خارجی فرکتال پی نقح است ر میاوی سیوتمرا ملارض ریابت اوزرح
عززا ح وسو ز م وززیا ز

اوززا آنرززه ارییززت یززا ح ار  ،منظززیم پززر ا ش

ر ح راح سیوتیی به ونطقه اعیال یک سیاسزت خزارجی کارآوزق ر وسزیط
مبقیه آنرا به فرصتراح راربر ح است

ونطقهاح براح خنثیسا ح م قیقا

ر سیوتم ونطقه ر ا ه ا ن بزه اونیزت

بهط رکلی فراینقرا ونابع و ج

ونطقهاح (اونیتسا ح) نقش و یی ارنق فراینقرا ر نقرزا وزیم اننزق ا طریزق
اصه ابوتگی

واسیت سطسی ارمباط را ویان ا زقرزاح سیاسزی بزه جز

آ رنق این ابوتگی وتقابه ا نز ع بزا خ رانی وثبزت خ ارزق بز
ویم اننق با استفا ا نیر ح یقر

ئر

لزترزا

ر بُلزق ایتیزا ح ،فررنگزی ،سیاسزی

اونیتی ار وسیط ونطقهاح از نق بزه وزقیریت سیوزتم نظزمسزا ح ر عزین
بینظیی یا ریان سیاست خارجی فرکتال بپر ا نق به بیان یگزر ،الگز ح اعیزالی
چنین ر ی ر ح ر ونطقه با وس ریت اونیتسا ح نز ین ر یالز

ب زر گیزرح ا

اباارراح استرامژیک اونیزتسزا ح ری زارح ج یانزه اسزت کزه ر ایزن الزت
وشارکت ا قراح سیاسی ر یالز

چنزقجانبزهگرایزی ر بوزتررزاح ایتیزا ح،

اجتیاعی -سیاسی ،فررنگی اونیتی و ر م جه ایع ویا
ویم انق بخشی ا اجراح یقر

این نز ع ری زارح

نرطافاارح ر چرخه سیوتیی ونطقه بزراح ملزا ل
وس ر

استرامژیک ر ونطقه و ر نظر بااق بهط رکلی ،اعیال چنین سیاستی ر
به اری یر وفیهبنقح اق است:
 -1مق یت ری ارحراح

جانبه /چنقجانبه اونیتی بین کش ررزاح رزمجز ار

بهونظ ر کارش پایگا سا ح یقر راح وقاخلهگر خارا ا سیوتم ر ونطقه
 -۰ب ر گیرح ا

لقهراح پی نقح ویان با یگران ونطقه بهونظ ر پی نزقسزا ح

کارکر ح مق یت پی نق بین خ اهاح /اب هاح انو اطبخشی ویان
ریرا

ارکاح استرامژیک ونطقهاح

لزترزاح
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ی ی ا اص ل وبانی سا نق ر سیاست فرکتال ونطقهاح ،م انسا ح نقزاط
استرامژیک اناسایی این وناطق است نقاط رق

استرامژیک که بزهعنز ان

رق

کان نراح مغییر ر پاراوترراح سیوتیی افاایش ضری

ونطقهاح بزه

نف ذ یقر

وام ویآینق ،م انایی بریرارح نظم ونطقهاح را ارنزق سزروایهگزذارح ر ایزن
وناطق به پایقارح م ا نسا ح کیک فرا ان ویکنق

ر پ یایی یناویک یزقر

ونطقهاح اثرگذار است بلضی ا کش ررا با سروایهگذارح ر این وناطق گر را
لتراح ریو با خ

را براح ریراری ر ونطقه بوزیج وزیکننزق واننزق امخزاذ

سیاستراح جی رح اسنوی ایران ر برابر گر راح ایلی ر کش ررایی واننزق
عرا  ،س ریه

اماهلل لبنان که رصق وقابله با پایگا سزا ح آوری زا ر ونطقزه

است با م جه به این وطال

سیاست خارجی فرکتال (نظمسا ) ر نظزم سیوزتیی

ونطقه رصق است با گوزترش نظزمسزا ح ر نقزاط رزق
فراینقراح ارمباطی بزا
گ نه بنقح یقر

اسزترامژیک خز

لزترزاح ریزرا بزه وتز ا نسزا ح ونطقزهاح بپزر ا

را ر راستاح م ا نسا ح اخلی -ونطقهاح مغییر رق به عبار

یگر ،یقر سا ح م لیق اونیت وطل م ونطقهاح ا یگر الااوا

بایوزتهرزاح

راربر ح ر اجراح سیاست خارجی فرکتال (نظمسا ) است
بنابراین کش ررا ر بوتر ونطقهاح بایق ر منش باانق ما یقر
اونیتسا ح به کزار ببرنزق م قیزقرزاح و جز
استرامژی ی مبقیه نیاینق ا اااعه یک یقر

خ

را براح

را بزه فرصزترزاح راربزر ح-
ر اینق ب ر بر ارح کننق به بیزان

یگر ،ا جیله ضر ر راح سیاست خارجی فرکتال براح جی رح اسنوی ایران
ر

ران جقیق پی ست به وسیط پیراو نی ،ااوه چ ار ونطقه خلیجفارس ،عزرا ،

مرکیه ،آسیاح ورکاح -یفقا  ،افغانوتان -پاکوتان است ما بت انق بزا م جزه بزه ایزن
وسیط ر نق ریگرایی ونطقهاح خ

را براح نظمسا ح وت ا ن راربر ح ر پیش

گیر اجراح سیاست خارجی فرکتال ونطقهاح یلنی ار ع گفزت گز رزاح ر ن
ونطقهاح ،گاطراح مقری ی براح منش ایی ویان با یگران رگیر وتخاصزم ،ونزع
فلالیتراح بیثبا کننزق

اجیزاع بزر سزر آن ر ونطقزه ،منظزیم سزا کاررزاح

ایتیا ح -فررنگی ا جیله وؤلفهراح نظمسا ح سیوتیی /فرکتزالی ر ونطقزه بزه
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وام ویآیق به بیانی یگر ،رئیزمسزا ح ونطقزهاح پزر اختن بزه و ضز عا
چالش ا وی م انق بوتر ملارضی را ما زق ح ر ج زت وسزیط ری زارحوسز ر
رقایت نیایق
بهط رکلی ،من ا گاینه یابه یب ل براح نظزمسزا ح سیوزتیی ر خا رویانزه
خلیج فارس ر پرم اجراح یک سیاست خارجی فرکتال ،وقل اونیت جیلی اسزت
که وی م انق ر این ونطقه اعیال ا

سیوتم اونیت جیلی بایق جاوع بااق ،یلنزی

ووائه وختلف چالش اح ونطقزه ،اعزم ا ووزائه سیاسزی ،ایتیزا ح ،نظزاوی
فررنگی را ااوه ا

به ررکقاط وتناس

با آن پاس ولق ل رق «استرامژح سه

سبق» 1که ویم انق وقل فرکتالی چنین سیاستی بااق ،یلنزی ری زارحرزاح اونیتزی،
ایتیا ح بشر ستانه ا جیله الگ رزاح اعیزالی بزراح نظزمسزا ح فرکتزالی ر
سیوتم ونطقهاح است وطابق با این استرامژح اونیتسا ح جیلی ر خا رویانزه
خلیج فارس یلنی پرریا ا م قیق ر زه ووزئله ونا عزه ،ا تزراط بزه اکییزت
ارضی کش رراح ونطقه ،م جزه بزه پییزانناوزهرزا و افقزتناوزهرزاح ونطقزهاح،
ن ا سا ح راح ونطقهاح ،افاایش ری ارحرا ملاون

ایتیا ح ر ونطقه با ایزن

ال بایق براح چنقجانبهگرایی ونطقهاح ری ارحراح ائتن ج یانه نظزم جزاوع
ونطقه اح را مق ین نیاینق بوتر اجراح یک سیاست خارجی فلال ونطقهوسز ر را
ا ه رنق براح وقابله با نظم آا مطلبانه ونا عهخیا خا رویانه خلیجفارس،
کارش منشرا جل گیرح ا میاعق رگیرحرا و ممرین ا ل یت
ب

لترا خ ارزق

سیاست چنقجانبهسا ح انلطا پذیر ر بوتر ونطقهاح خ ارزق م انوزت بزه

اجرا اعیال سیاست خارجی فرکتالی کیک فرا ان نیایق
 .6-0همکاری منطقه ای به جای تقابال ژئاوپلیتیکی الگاوی سیاسات خاارجی
فرکتالمحور

ر سالراح اخیر ،ذخایر فرا ان گزا طبیلزی کشزفازق وزیم انزق بزا گوزترش
ری ارحراح ایتیا ح ر پرم راق ایتیا سیاسی ،انزرئح ری زارح ونطقزهاح
ارایط نظمسا ح سیوتیی پایقار را ای ا کنق ویقانراح عظییی که ویم انق ر
1. Three Basket Strategy

الگوی کارآمدسازی سیستمی؛ گذار از محیط تقابلی به سیاست خارجی ...

وناطقی وثه ویر ،یبرس ،ویقانراح ک چ ی ر س ا ه نز ار غزا
ری ارحراح ونطقهاح را ر یال
مقابهراح ئئ پلیتی ی ،و ج
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لبنزان بوزتر

ایتیا سیاسی انزرئح از ه رزق بزه جزاح

ریگرایی ونطقهاح ا

ر ایع کشف ایزن ذخزایر

یک فرصت سیاسی براح م ا نسا ح چنقجانبهگرایی ونطقهاح ر ج زت گزذار
ا مقابه به ملاوه است ای ا یرساختراح فنی بهونظز ر ب زر بزر ارح ،ملریزف
طری راح وشترو با کش ر رزاح ونطقزه واننزق یطزر ،اوزارا  ،عزرا
ری ارح وبتنی بر ووائه کاربر ح ایتیا ح را به ج
کارآوقسا ح سیاست خارجی وؤثر خ ارق بز

ویآ ر

ر ی زر
ر نظمسزا ح

بزهطز رکلزی ،الگز ح سیاسزت

خارجی فرکتال ر بوتر ونطقهاح ااوه وبانی یژ اح به اری یر است:
• اب هاح اقن و ا نه بهونظ ر سیوتمسا ح ونطقهاح
• اناسایی ارمباطا

پتانویهراح ارمباطی بین ا قرا ر اب هراح

و ج

ونطقهاح

• اناسایی نقاط رق

• خ اهسا ح ملاون

استرامژیک اب هاح
ا ل یتبنقح آنان بهونظ ر سروایهگذارح

 .9-0الگوی همگرایانه منطقاه ای؛ طرحای بارای کارآمادی سیاسات خاارجی
جمهوری اسالمی ایران و نقشیابی منطقهای

ریانط ر که پیشتر بیان اق،
سیاست خارجی خ
اصه ملاوه ر

لترا بایق براح کارآوقسا ح سیوزتیی ر عرصزة

ر ابلا ونطقهاح بینالیللی پیشارطرایی ااته باانق
ونطقهاح بینالیللی ا پیشارطراح کنن راربر ح یزک

سیاست و فق کارآوق است ر ونطقه خا رویانه به اسزطة پقیزقار ازقن نز عی
نظم اونیتی پیریق

آا م ا ،بایق کنشزگرح ونطقزهاح اریانزه ،یلنزی وبتنزی بزر

ر اینقح منش ایی ونطقهاح رق وس ر بااق کش ر آن را ا بایوتهرزاح
راربر ح خ
ونو م

بقانق بقین ونظ ر طرا زی اسزترامژح رزا ،اجزراح اصز ل وبزانی
واماق براح مزأوین ونزافع ولزی بزه عبزار

سیاست خارجی ونافعوس ر ا الااوا

یگزر ،اجزراح یزک

یک سیاسزت خزارجی فرکتزال ونطقزهاح

کارآوق است ر چنین ونطقه اح که اراح ساختارح پیریق است ،مسزرو ،ابت زار
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عیه ،طرا ی راح ن ا ح ،منش ایی راربر ح ،و ا نه م ا ن وثبت ا ولیاررزا
ونو راح یک سیاست خارجی کارآوزق بزراح جی ز رح اسزنوی ایزران ر یزرن
جقیق ایوی خ ارق ب
بهط رکلی ،ربارة اجراح الگ ح ریگرایانه ونطقزهاح بزهوثابزه طر زی بزراح
کارآوق سا ح سیاست خارجی جی رح اسنوی ر ونطقه ،بهعن ان الگ ح فرکتالی
ویم ان ا ا ل یتبنقح سهگانه ر پرم نگرش ایعگرایانه براح ملاوه ونطقزهاح
مق یت سیوتم اونیت ونطقهاح وبتنی بر یپلیاسی ایتیا ح ناط بر این ا ل یترزا
عبار انق ا  )1:مرویم ر ابط ویان

لتراح ونطقه (م جزه بزه اصزه مزنش ایزی

ونطقهاح)  )۰استفا ا فرصتراح جقیزق ر ونطقزه واننزق ری زارح ر صزنایع
ن آ رانه  )۹عقط ملاوه با با یگران ونطقهاح ر خا رویانه خلیجفزارس مق یزت
وبانی یر بنایی که ربرگیرنقة یک یپلیاسی ایتیا ح بر پایه وشارکت ریزهجانبزه
بااق ،وویرح جقیق پ یزا بزراح نظزمسزا ح سیوزتیی ر ونطقزه خ ارزق بز
و ممرین الااط ستگا سیاست خارجی جی رح اسزنوی ایزران ر

ران جقیزق

ا یا با م لیق سیاست خارجی ن ونطقهگرا ،یلنی گذار ا ونطقهگرایی مزکبلزقح
به چنقجانبهگرایزی راربزر ح ر بوزتر ونطقزهاح اسزت اجزراح چنزین راربزر ح
ربرگیرنقة مق یت ر ابط ر نونطقهاح ،افاایش ملاون

ویانونطقزهاح ارمقزاح

ملاوه ر سطح ج ان است کزه بزهنز عی ظرفیزتسزا اجزراح سیاسزت خزارجی
فرکتالوس ر خ ارق ب

ا یگزر ووزیررزا راربزر رزاح ایزن نز ع ا سیاسزت

خززارجی پی سززتگی وتقابززه ر بززام ظرفیززترززاح ئئ پلیتیززک ،ئئ اک ن ویززک،
ئئ استرامژیک ئئ کالرر است این رریافت بر وبناح ایقة رمپی نزقح ونطقزهاح
یلنی برجوتهسا ح وؤلفهراح م لیق یقر

اخه بهعن ان نیر راح ئر

ون زر بزه

بریرارح پی نق استرامژیک ر ونطقه خ ارق ب
بنابراین نقشیزابی وزؤثر فلاالنزه ر سیوزتمرزاح پیریزق ونطقزهاح واننزق
خا رویانه خلیجفارس اورح ا ار است اوا من عسا ح ر راربر را به بریزرارح
ن عی ا نظم ر سیوتم ون ر خ ارق اق نقشیابی فلاالنه یلنی انتخام یک وویر
راربر ح برجوتهسا ح یک نقش جقیق ر ونطقه بزهونظز ر نقزشآفرینزی وزؤثر

الگوی کارآمدسازی سیستمی؛ گذار از محیط تقابلی به سیاست خارجی ...
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ونطقهاح به بیانی یگر ،براح جی رح اسنوی ایران ایق نقشیابی اب هوس ر بزا
کان نیت ووئله ونطق یقر
کش رراح این

خ ارق م انوزت ر پی نزقسزا ح ونطقزهاح ایزران بزا

وؤثر بااق سب

ملزا ل ر سیوزتم از

بزه بیزان یگزر،

م ا نسا ح راربر ح ا طریق ائزتن سزا ح ر ونطقزه بزا کشز ررزاح ریوز
یقر راح ونطقهاح جقیق ،ااوه کش ررزایی واننزق عزرا  ،سز ریه ،لبنزان ،یطزر،
عیان ویم انق به ای ا انوز اط ازب هاح اجزراح الگز ح فرکتزالی ر

اوارا

ونطقه کیک فرا انی کنق این و م بهن عی نیا ونق گوترش لقه پی نزقح مغییزر
پارا ایم ذرنی کارگااران نوبت به ونطقهگرایی فرصزترزاح و جز

ر ونطقزه

است
ریانط ر که بیان اق ،یپلیاسی ایتیا ح ر ونطقه ویم انق ظرفیت جقیقح
ر کنشگرح نقشیابی ونطقهاح فرارم آ ر چراکه م جه به یپلیاسی ایتیزا ح
ونطقهاح با این وضاوین سهگانه پی نق خز ر اسزت )1 :مق یزت نظزاط سزاختارح
سیاست خارجی ر بوتر جذم انتقال ظرفیزترزا فرصزترزاح ایتیزا ح ر
ونطقه بهعن ان یک با ار گوتر
ر پیشبر م سله م ار

 )۰بریرارح ملا ل کارکر راح ن ا ح -ایتیزا ح

خارجی ر با ارراح فلال ونطقهاح  )۹ای زا ونزاطق

یژ ایتیا ح ر ونطقه براح جذم سروایه گزذارح بزهطز رکلزی ،ایزن سزهگانزه
راربر ح نیا ونق گرگ نی ر س گیرحرزاح سیاسزت خزارجی ایزران گزذار بزه
سیاست خارجی اب هوس ر ونطقهاح ،است ار سا ح یناویک یقر

ر ونطقه براح

پایقارسا ح کنشی (یاسزیی ،1۹۱۰ ،ص  ،)۲1ج نزقگی ازب هاح یلنزی ملریزف
نقاط رق

استرامژیک جقیق ونطقهاح بهعنز ان ونزاطق جزایگاین ر یالز

ایزق

رمپی نقح ونطقهاح خ ارق ب
اجراح سیاست خارجی فرکتالی ر ونطقه براح نقشیابی ریگرایانزه گزذار
ا منشراح ونطقهاح ملاون

ری ارحوس ر یلنی چنقیطبیسا ح ونطقهاح کزه

بهن عی بوترسا ح براح گوترش لقهراح ارمباطی ر خا رویانه ونطقه ا راسزیا
است

ربرگیرنقة وؤلفهراح یر است:
الف) پیشرانی ماانایتی یلنی مق یت کریق رراح ارمباطی
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م) سیاست ریوایگی فلال ،وت ا ن اسزتفا ا بزا ار  1۲۲ویلیزار الرح
ونطقه بهعن ان م جه به ظرفیت ریوایگان
ا) پی نق ونطقه گرایی با راربر بر نونطقه گرایی با عطزف نگزا بزه ازر
م جه به یقر راح ن ظ رح واننق مای ان ،سنگاپ ر کزه بزهنز عی ریابزتپزذیرح
وتن ع ،راق م أوان صا را

م سله انرئحراح ن را و ج

خ ارق اق

ا یگر راربر راح اعیالی چنین سیاستی مق یت سا راح ونطقهاح بهعنز ان
ساوانه راح یان نی براح افاایش ری ارحراح ونطقهاح یا نبال کر ن ای ا و یزع
ری ارحراح خلیجفارس است که وتش ه ا کش رراح عض با ری ارح اعضزایی
واننق عرا

یین ریرنین م جه به گوترش آو شرزاح ن آ رانزه -علیزی ر

ونطقززه بززهعن ز ان الگ ز ح جقیززق ر ن پقیززقگی ر یززقر سززا ح وززیم انززق ر
کارآوقحسا ح سیاست خارجی اثرگذار بااق به بیان یگر ،پی نق سیاست خارجی
با ووئله سیاستگذارح انرئح ر ونطقه که

یرو ی عة پیشگفته را ربرگیزر ،

ون ر به کارآوقح سیاست خارجی ونطقهاح خ ارق ب  )1 :نبال کر ن خزط ل لزه
گا اسنوی ا ایران به ار پا با ض ر کش رراح ونطقه واننق عرا  ،س ریه ،مرکیه
 )۰م جه به ویا ین وشترو بهعن ان ا ل یت راربر ح ارائه راربر م سلهاح براح
آنرا
بهط ر کلی افق الگ ح کنش سیاست خارجی ایران ر

ران جقیق ر ونطقزه

براح کارآوقسا ح آن بایق ضین برنقسا ح وثبت ر ونطقه ارسال سزیگنالرزاح
ری ارحج یانه به ایفاح نقش ر نظمسا ح ونطقهاح بهعنز ان یزک کنشزگر وزؤثر
بااق ایران بایق بت انق ا طریق سزا کار رزاح کزنش اونیتزی کزه بزر وسز ر وزقل
سیاست خارجی فرکتال است به منظیم الگ راح رفتارح ونطقهاح خز
آا مگوزتر خا رویانزه بپزر ا

ر وسزیط

بزهگ نزهاح کزه بزا ب زر گیزرح ا ایزن وزقل

سیاستگذارح اونیت ونطقهاح وینه گذار ا یک وسیط مقابلی به ملاولی را فزرارم
آ ر که وبتنی بر ری ارح ریابت سا نق باازق (ویزلینزژا  ،1۹۱۱ ،ص )۹۱
کنشگرح چنق جانبه ر چنین وسیطی که ری ار پر ا آازفتگی ملزارض اسزت،
الگ یی جقیق براح کارآوقسا ح ونطقهاح سیاست خارجی ایران خ ارزق بز

بزه
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بیان یگر ،ر سیوتمسا ح مابع ونطقهاح که ایزران بت انزق بزهعنز ان یزک کنشزگر
اصلی ر آن نقش راربر ح ایفا الگ ح وشارکت ری ارحج یانه را ثبزت کنزق
ر بینظیی و ج  ،نظیی ن ین ر ونطقه ارائه رزق بوزتر اجزراح یزک سیاسزت
خ ارزق

خارجی فرکتال ونطقهاح بر وس ر ریگرایی ملاوه ونطقزهاح بزه جز

آوق ط رح که عقننیت راربر ح بر الگ ح رفتارح ایزران ر ونطقزه زاکم از
یک

ج

لت ی ح خ ارق م انوت سیاست اونیزت ونطقزهاح ایزران را کارآوزق

کنق ظرفیت را براح سا کارراح ائتن سا فرارم آ ر به عبزار
سیاست بایق ا

یگزر ایزن

یابلیت بویار و م «ساختارح» «ابزاارح» برخز ر ار باازق کزه

بت انق بوتر ری ارح ونطقهاح را ای ا نیایق اساساً سیاستگذارح اونیت ونطقهاح
ایران نیا ونق پ یایی مسرو ئئ پلیتی ی ای ا سزا کاررزاح ن زا ح -قز یی
م انینق خ ارق ب

()Hanieh,2019,p.542

ی ی ا ایقاوا

بویار و م ر وینة کارآوقسا ح سیاست خزارجی ونطقزهاح

ایران ر یرن جقیزق ایوزی کزه بزهعنز ان یزک الزااط بایوزته بایزق ر عرصزة
سیاستگذارح به آن م جه ا

«کنشگرح ئئ کالررح ر بوزتر ونطقزهاح» اسزت

بوززط ااززاعة یززک ایززران فررنگززی ،بززهوثابززه ز

میززقنی فراگیززر

اراح

و ذ بیتراح ر یتی -فررنگی ویم انق ر گذار ا مقابه به ملاوزه وزؤثر باازق
بوتر نف ذ ونطقهاح چ ر ونطقهاح را ب ب

رق ر کنار عنیر ایزران فررنگزی،

پی نق فررنگ اسنوی رم ویم انق اییائ راح ا راکی جقیقح را براح ب بز
ایران به ج
مس ال

چ زر

آ ر سیاست خارجی ایران ر یزرن جقیزق ایوزی بزا م جزه بزه

سیوتیامیک ونطقهاح بینالیللی بایق با عطف به فراینقراح م سزلهسزا
به کنشگرح بپر ا

که ااوه یک سی ه

گانه ویا

اسنوی ایران با رزق

کارآوزقح عبزار

سی ه

گانزه جی ز رح

ا  )1سزی ه فررنگزی کزه ربرگیرنزقة

ن آ رحراح فررنگی -اجتیاعی سیاسی خ ارق بز

 )۰سزی ه ایتیزا ح کزه

ااوه ن آ رح ر سیوتم ایتیا ح بزقیهرزاح ایتیزا وسز ر وزیاز  ،خ ارزق
م انوت جریان کارآوقح را ر ئئ پلیتیک ونطقهاح مضیین نیایق
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«وقلو ز ی» 1ر مئ ز رح سززی ه یززقر

ر سیاسززت خززارجی

لززترززا ر

بوترراح ونطقهاح بینالیللی بیان وزیکنزق کزه فزا وشزر عیت ایزی ا جیلزه
ورا ه و م ر مغییر یک نظم ونطقهاح یا تی بینالیللی است ر این فا یزقر
ونطقهاح با ارائه وطل بیترا افاایش ضری
نظم وطل م ر ونطقه خ ارزق بز

اونیتی خز یش رصزق ای زا یزک

(یاسزیی ،1۹۱۲ ،ص  )۱۱۲وطزابق بزا بیزان

وقلو ی ،جی رح اسنوی ایران بهونظ ر کارآوقسا ح سیاست خارجی خز

ر

کنشگرح ونطقهاح ویم انق بهعن ان یک فا وشر عیت ا ر سزی ه یزقر
خا رویانه ،با ارائه بقیهرایی ما به یک نظم جقیق بپر ا ما ضین افاایش سزطح
کارآوقح ونطقهاح سیاست خارجی بر ضری

نف ذ بینالیللی خ

رم بیفاایق بزه

این مرمی  ،ر این پارا ایم جی رح اسنوی ایران به خلق وسیط جقیقح خ ارزق
پر اخت که بوترسا گرگ نی م سله ونطقهاح به ا ه چرخزهاح 2ر راسزتاح
کارآوقسا ح سیوتیی سیاست خارجی خ ارق اق
بر این اساس ،یناویک یقر
وس ر سی ه یقر

سیاست خارجی ایران ر

ن آ رانه رکت کنق ووئلهاح که خ

ج ت کارآوقح سیاست خارجی خ ارق اق یقر
خ ارق ب

ر جقیق بایزق بزر

باعث ظرفیتسا ح ر

ن آ رانه مس لسزا یزقرمی

که بر اور سا نقگی بر وس ر الگ رزاح ئئز پلیتی ی ،ئئز کزالررح

ریرنین ئئ اک ن ویک ونطقه اسزت ار خ ارزق گشزت بوزتر کارآوزقح سیاسزت
خارجی را به ج

خ ارق آ ر پی نق این سزه الگز

ر یالز

سزی ه ن آ رانزه

یقر  ،بهن عی به ائتن سا ح ونطقهاح ریرنین بزاال بزر ن ظرفیزت کارآوزقح
سیاست خارجی ون ر خ ارزق ازق برناوزهریزاح بزراح مسقزق چنزین رزقفی
کار یژ و م را ویطلبق )1 :برناوهریاحرایی وبتنزی بزر پتانوزیهرزا وایزترزاح
نوبی  )۰خلق کارآوقح قیقی بر وبناح ن ا را ،سا را اک سیوتم ونطقهاح
ی ی یگر ا استرامژحرزاح ضزر رح بزراح کارآوزقسزا ح سیاسزت خزارجی
ونطقهاح ایران ای ا چارچ مراح وشارکت فراگیر 3براح افاایش کارایی سزا رزاح
1. Modelski
2. Cyclical
3. Inclusive Participation
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جیلی براح م سله ر ابط ونطقهاح اب هسا حراح جقیق ر ج ت کارآوقسزا ح
سیوتیی -ن ا ح سیاست خارجی است بهط ر وثال عربوتان سل ح بزهمزا گی بزا
افتتای فتر چشمانقا سل ح -ئاپن 1ر ریاض رصزق گوزترش چزارچ مرزاح
وشارکت فراگیر ر ونطقه بز

اسزت ( )Rabi & Mueller, 2018,p.61-63بزر ریزین

اساس ایران رم بایق با ملریف طریراح وشزارکتی ر چزارچ م وشزارکت فراگیزر
ونطقهاح با با یگران ونطقهاح که ر آینق اح نا یک ا یط راح و م م سلهیزافتگی
خ ارنق ب

ا جیله یطر ر ونطقه خلزیجفزارس مرکیزه ر خا رویانزه ملریزف

طریرایی با کش رراح ار آسزیا ا جیلزه سزنگاپ ر ،مزای ان انزق ناح ،خ ارزق
م انوت بر ویاان کنشگرح کارآوقح سیاست خارجی بیفاایق

شکل  .1کارویژههای سیاست خارجی کارآمد منطقهای؛ طرحی برای ایران (منبع :نگارندگان)

نتیجهگیری
سیاست خارجی عینً

اح است که ظرفیت م انایی کش ر را ر عرصهرزاح
1. Saudi – Japan Vision Office
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ونطقهاح بزینالیللزی بزه نیزایش وزیگزذار
برناوه راح کش ر را ر ابلا ونطقهاح

وزیم انزق بوزیارح ا ارزقا

تی بینالیللی بزرآ ر کنزق بزه عبزار

یگر سیاست خارجی را ویم ان وقل الگ ح کارآوقح یلیقا کر کزه بت انزق ا
یک سیاست خارجی مو یهسا به سزیت یزک سیاسزت خزارجی فرصزتسزا
نظم رنق

رکت نیایق فضاح یوتوزانی ونطقزهاح خز

را ا آازفتگیرزاح

سیوتیی -ساختارح به سیت ونطقة ملاولی بر وس ر ری ارحراح راربر ح پزیش
ببر وطابق با این بیان براح جی رح اسنوی ایران ضر ر

ار که براح وقابلزه

با بسرانراح ونطقهاح امخاذ میییمگیرحراح ر اینقانه راربر ح ریرنزین
کارآوق سا ح سیوتیی سیاست خارجی خ

بزه امخزاذ یزک یپلیاسزی ونطقزهاح

چنقجانبهگرایانه ر ح آ ر ما بت انق وسیط مقابلی را به سزیت یزک بوزتر ملزاولی
رقایت کنق به بیان یگر ،پارا ایم مغییزر ا ضزر ر رزاح اسزترامژیک جی ز رح
اسنوی ایران براح کنشگرح فلاالنه ر
پیش ر است ا ارقا

ونطقهاح

تی بینالیللزی ر یزرن

راربر ح کارآوقسزا ح سیاسزت خزارجی ایزران ر بُلزق

ونطقهاح ویم ان به وؤلفهرایی واننزق فرصزتوسز رح ر وقابزه م قیزقوسز رح،
م سززلهگرایززی ،اعتززقالگرایززی وتزز ا نسززا ح ارززقا  ،ریابززت ری ززارح،
ئئ پلتیک گرایی ،منش ر ج ت ثبا سا ح ونطقزهاح ،عزقط پیگیزرح گفتزاررزاح
ونا عهآویا ،گذار ا ر ی ر راح مو یهسا به فرصزتآ رح اازار کزر بزه بیزان
یگر ،جی رح اسنوی ویم انق با پیگیزرح فزاکت ررزاح ریگرایانزه م جزه بزه
ن ا را سا راح ونطقهاح ساخت اییائراح ر یهاح کارآوق ،سیاسزت خزارجی
ونطقهاح خ

را وتن ع سا

یک وسیط ملاولی فرارم آ ر

وویر وناسبی را براح گذار ا یک بوزتر مقزابلی بزه
ر این راستا براح ب ب

ضلیت کنشگرح سیاست

خارجی ایران ر سیاست خارجی رار ارراح یر ارائه ویا :
 )1مق یت سیاست خارجی ایتیا وس ر ونطقهاح
 )۰ب ر بزر ارح ا فرصزترزاح راربزر ح ر ونطقزه بزا ملریزف طزریرزاح
وشارکتی سروایهگذارانه
 )۹وتن عسا ح ستگا سیاست خارجی بر وس ر ئئ پلتیکگرایی
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 )۱ساختیابی ایق راح رمپی نقح ونطقهاح بهونظ ر کارآوقسا ح ر ابط ویان
با یگران ونطقهاح
 )۹بوط ونطقهگرایی فررنگی ر ج ت اجیاعسا ح ب ب
 )۲افاایش ارمباطا

چ ر ونطقهاح

ونطقهگرایی براح مورح آن ر ابلا فراونطقهگرایی

شکل  .0راهکارهای پیگیری سیاست خارجی کارآمد و موفق منطقهای
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