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  بررسي الگوهاي رفتاري عربستان سعودي نسبت به نقش يابي

  ژئوپليتيك جمهوري اسالمي ايران در منطقه خليج فارس

  )با تأكيد بر تئوري سيبرنتيك(

  چكيده

عنوان بخشي از گستره سيستم بين المللي به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد در دوران گذار  منطقه خليج فارس به
ساز مطرح بوده است، اما به دليل گسترش صنعت و نياز روزافزون دنياي  مسألهتاريخي خود به عنوان يك بخش مهم و 

تم بين المللي تبديل شد و به عنوان يك صنعتي به نفت، خليج فارس به تدريج به يك واحد ژئوپلي استراتژيكي تابع سيس
  .سيستم تابعه مطرح گرديد

در اين بين افزايش قدرت منطقه اي جمهوري اسالمي ايران، به عنوان بازيگر پيراموني سيستم تابع خليج فارس، باعث 
بر اساس آنچه تئوري . واكنش هايي از سوي بخش مركزي اين سيستم و به خصوص عربستان سعودي شده است

سيبرنتيك مي گويد؛ همه ساخت هاي سيستم كه با توجه به ويژگي هاي كارگزاران آن شكل مي گيرد، در خدمت دو 
ساخت اصلي، تحت عنوان ساخت كنترل كننده و كنترل شونده است كه عربستان سعودي به عنوان كنترل كننده با اتخاذ 

مقابله با نقش يابي جمهوري اسالمي ايران، در  الگوهاي رفتاري انطباقي و كسب حمايت قدرت مداخله گر درصدد
  .جهت حفظ نظم موجود در سيستم تابع خليج فارس مي باشد

ران در منطقه ـوري اسالمي ايـاري عربستان سعودي در برابر نقش يابي جمهـاله با اين فرضيه كه الگوهاي رفتـاين مق
وابستگي به كسب حمايت قدرت مداخله گر منجر شده  خليج فارس به اتخاذ تصميمات انطباقي با محيط بين المللي و

است، در صدد يافتن پاسخ براي اين پرسش است كه الگوهاي رفتاري عربستان سعودي در برابر نقش يابي جمهوري 
اسالمي ايران به چه سمت و سويي مي رود؟ همچنين تالش مي شود به نحوه شكل گيري الگوهاي رفتاري و نقش قدرت 

  .سيستم تابع خليج فارس پرداخته شود مداخله گر در
  .ژئوپليتيك، سيستم تابع خليج فارس، ايران، عربستان سعودي، سيبرنتيك: كليدي ه هايواژ
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  مقدمه

روابط ايران و عربستان پس از انقالب اسالمي، هرچند شاهد همكاري هايي در برخي از بخش ها بوده، ولي رقابت هاي 
، در حوزه خليج )البته با برتري ايران(اين دو كشور مهم ترين بازيگران . داشته است گسترده اي نيز ميان آنها جريان

در زمينه هاي استراتژيك و امنيتي، ايران يك قدرت . فارس به شمار مي آيند و از اثرگذارترين كشورهاي منطقه اند
به رويارويي با برتري منطقه اي  منطقه اي است و از سوي ديگر عربستان نيز مي كوشد با گسترش نفوذ منطقه اي خود

از اين رو ايران در سياست خارجي از استراتژي اتكاء به خود، پيروي مي كند و به پتانسيل كشورهاي منطقه . ايران بپردازد
به عبارتي، سياست خارجي آن . توجه دارد، ولي عربستان در سراسر تاريخ خود روابطي نزديك با غرب داشته است

  .ب هم پيماني و همسويي با غرب جاي مي گيردكشور در چهارچو
مطالعات منطقه اي به منظور تكامل بخشيدن به خود، بايستي از نگرش هاي نوين در ساير حوزه هاي مطالعاتي و علمي 

يكي از اين حوزه ها كه در علوم فني و مهندسي به ويژه مهندسي قدرت و ارتباطات از جايگاه ويژه اي . بهره گيرد
  .است، حوزه سيبرنتيك مي باشد برخوردار

ن ـاندهي آن را تبييــري و سـامـونگي شكل گيــرار داده و چگـر قـمد نظ» سيستم ها«وع نظـم را در ـرنتيك، موضـسيب
در پژوهش هاي منطقه اي، دو موضوع اصلي و اساسي . مي باشد» نظم«از سوي ديگر سيبرنتيك، علم كنترل . مي نماييد

نخستين موضـوع شكل گيري منطقه و سـاخت دروني آن مي باشد كه نظريه هاي روابط . عه قـرار گيردبايستي مـورد مطال
بين الملل تبيين آن را بر عهده دارند و ديگري شكل گيري الگوهاي رفتاري و ساماندهي در درون سيستم مي باشد كه 

نگرش سيبرنتيك به منطقه، تأكيد و تمركز بر بخشي بنابراين با شبيه سازي . اين مهم توسط سيبرنتيك مي تواند تبيين شود
ها و سازوكارهايي است كه مورد غفلت و فراموشي قرار گرفته و موضوع نحوه شكل گيري الگوهاي فراينداز ساختارها، 

  .رفتاري، كنترل رفتار ها و نظم سيستمي از يك سو و سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اين ا هداف است
ش ابتدا به بررسي تئوري سيبرنتيك در روابط بين الملل پرداخته و پس از آن با تحليل سيستم تابع خليج در اين پژوه

نقش يابي جمهوري اسالمي ايران در پرتو تحوالت منطقه اي اشاره  مسألهفارس و تبيين آن در چهارچوب سيبرنتيك، به 
ه اين تغييرات چگونه الگوهاي رفتاري را در سياست كرده و سرانجام ارزيابي مي نماييم كه عربستان سعودي نسبت ب

  .خارجي خود اتخاذ خواهد نمود
  مسألهطرح 

طي چند سال گذشته، سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران نسبت به كشورهاي حوزه خليج فارس، شاهد تحوالت 
ها، آينده و تحوالت آن، از ، واقعيت )به خصوص عربستان سعودي(موضوع روابط ايران و اعراب . گوناگوني بوده است

مهم ترين و حساس ترين موضوعاتي مي باشد كه توجه بسياري از علماي علم سياست و ژئوپليتيك را به خود جلب 
زيرا به رغم تشابهات عميقي كه به واسطه عوامل ديني، مذهبي، موقعيت جغرافيايي و تا حد زيادي رفت و . نموده است

ايران سايه افكنده، اين روابط پيوسته دستخوش تشنج و  –فضاي دو بخش اعراب  آمد مقامات و مردم دو طرف در
  .بحران بوده است

نقش ژئوپلي استراتژيكي ايران، : در اين ميان قدرت يابي و نقش يابي جمهوري اسالمي ايران، به داليل متعدد، از جمله
اسرائيل، باعث واكنش هايي از سوي عربستان روزه و تأثيرات آن بر  33حمله آمريكا به افغانستان و عراق، جنگ 

اين واكنش ها منجر به اتخاذ الگوي . سعودي در جهت افزايش و احياي قدرت خود در سيستم خليج فارس شده است
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رفتاري انطباقي از سوي عربستان در راستاي اهداف قدرت مداخله گر و نظام بين الملل گرديده كه خود لزوم اتخاذ 
  .از سوي جمهوري اسالمي ايران را برمي تابد سياست هاي جديدي

  سؤاالت تحقيق 

الگوهاي رفتاري عربستان سعودي در برابر نقش يابي ژئوپلي استراتژيك جمهوري اسالمي ايران در  :سؤال اول
 منطقه خليج فارس، به چه سمتي مي رود؟

  س چيست؟، در سيستم تابع خليج فار)اياالت متحده(نقش قدرت مداخله گر  :سؤال دوم
  اهداف تحقيق 

بررسي و تحليل الگوهاي رفتاري عربستان سعودي در برابر نقش يابي ژئوپلي استراتژيك جمهوري اسالمي  •
 .ايران

  .بررسي نقش و جايگاه اياالت متحده آمريكا، در سيستم تابع خليج فارس •
  فرضيات تحقيق 

جمهوري اسالمي ايران در منطقه خليج فارس،  الگوهاي رفتاري عربستان سعودي در برابر نقش يابي :فرضيه اول
 .به اتخاذ تصميمات انطباقي با محيط بين المللي و وابستگي به كسب حمايت قدرت مداخله گر منجر شده است

اياالت متحده آمريكا به عنوان قدرت مداخله گر، در چهارچوب سيستم كنترل كننده با استفاده از  :فرضيه دوم
تالفات موجود در سيستم تابع خليج فارس، سعي در بسط هژموني خود و نيز مقابله با نقش ضعف ها، چالش ها و اخ

  .يابي جمهوري اسالمي ايران در منطقه خليج فارس دارد
  روش انجام پژوهش  

نظم دربرگيرنده . در علم روابط بين الملل، اصوالً نظم به عنوان موضوع و مركز ثقل نگرش هاي سيستمي به شمار مي آيد
به عبارتي، نظم دربرگيرنده . شرايط و وضعيت هايي است كه در آن سيستم مي تواند به اهداف خود دست يـابد

 ,Bull,1995(ساماندهي الگوهاي رفتاري موجود در سيستم به گونه اي است كه اهداف تعريف شده سيستم، تحقق يابد 

رفتاري سيستم و چگونگي ساماندهي آنها به منظور  در اين ميان علم سيبرنتيك با تأكيد بر موضوع الگوهاي .)3-21
بر اين . كنترل است فراينددستيابي به نظم، ساخت خاصي را براي سيستم ها تصور مي كند كه كاركرد اصلي آنها اعمال 

پايه همه ساخت هاي سيستم كه با توجه به ويژگي هاي كارگزاران آن شكل مي گيرد، در خدمت دو ساخت اصلي، 
نظم در درون نظام ها، موضوع اصلي  مسألهمي توان ديد كه . ن ساخت كنترل كننده و كنترل شونده استتحت عنوا

سيبرنتيك مي باشد؛ موضوعي كه به دليل درگير شدن بخش هاي مختلف منطقه و تعامل آنها، از موضوعات بسيار مهم 
  ).35-65، 1378قاسمي، (در اين حوزه محسوب مي گردد 

م تابع خليج فارس، با در نظر گرفتن دو ساخت كنترل كننده و كنترل شونده در ايجاد نظم، مي توان به بنابراين در سيست
با مد نظر قرار (بررسي الگوهاي رفتاري كشورهاي حوزه خليج فارس به ويژه جمهوري اسالمي ايران و عربستان سعودي 

  . ، در مقابل يكديگر پرداخت)دادن نقش قدرت هاي مداخله گر
  ته هاي تحقيقياف 

اطالعات جمع آوري شده براي پاسخ به سؤاالت مقاله و آزمون فرضيات، در دو بخش كلي خالصه گرديده كه در ابتدا 
به بررسي مؤلفه هاي سيبرنتيكي سيستم تابع خليج فارس و الگوهاي رفتاري عربستان سعودي نسبت به نقش يابي ژئوپلي 
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درباره نقش قدرت مداخله گر به عنوان يكي از نيروهاي سيستم كنترل  استراتژيكي جمهوري اسالمي ايران و سپس
  .كننده در سيستم تابع خليج فارس، پرداخته شده است

  ژئوپليتيك؛ معاني و مفاهيم 

با وجود اينكه . درمورد دانش ژئوپليتيك، تعاريف گوناگوني ذكر شده كه خود نوعي سردرگمي را به دنبال داشته است
ك قرن گذشته، موضوع مورد بحث بوده و از موقعيت هاي برجسته اي نيز برخوردار شده، ولي به داليل ژئوپليتيك در ي

مختلف نتوانسته است به تعريف و مفهومي روشن كه مورد توافق باشد، برسد و حتي نسبت آن با جغرافياي سياسي علي 
ار نظرهاي متفاوت و بعضاً متناقضي ابراز رغم رابطه تنگاتنگ با يكديگر، به طور وضوح مشخص نگرديده است و اظه

به طوري كه مجموعه اي از نظرات، مفاهيم كلي، ديدگاه . اين وضعيت بر ابهام و پيچيدگي كار افزوده است. مي شود
هاي آميخته با اغراض سياسي، اظهار نظرهاي غير علمي، توصيف ها و تعبيرهاي گوناگون، اصطالحات اغراق گونه، 

بارات و اصطالحات ربطي تحت عنوان ژئوپليتيك، اعتبار علمي و فلسفي آن را مخدوش نموده و كلي گويي ها، ع
ارزش علمي مفاهيم و قضايا و نظريه ها و ادبيات تبيين كننده آن را كاهش مي دهد و مانع از اين مي شود كه ژئوپليتيك 

و  74-75، 1379حافظ نيا،(برخوردار گردد بتواند از ثبات موضوعي، فلسفي، اصولي و نيز روش شناسي و منطق علمي 
  ).19، 1384حافظ نيا، الف،

مي توان گفت كه جغرافياي سياسي، شاخه اي از علم جغرافياست كه تأثير پذيري و تأثيرگذاري سياست و قدرت در 
نقش . ر مي دهدمحيط جغرافيايي و به بيان ديگر، تأثير تصميمات سياسي بر محيط جغرافيايي را مورد كاوش و بررسي قرا

ويژه جغرافياي سياسي، سازماندهي سياسي فضا در سطح محلي، ملي و منطقه اي است و ژئوپليتيك كه به طور سنتي بر 
اساس اطالعات، ديدگاه ها و تكنيك هاي جغرافيايي به مسائل سياست خارجي كشورها مي پردازد، يك نوع جغرافياي 

  ).118، 1384ب، حافظ نيا، (سياسي كاربردي قلمداد مي شود
بنابراين، مفهوم ژئوپليتيك مفهومي تركيبي است كه در آن سه عنصر اصلي جغرافيا، قدرت و سياست، خصلتي ذاتي 

. اط پيدا مي نمايندونه اي با اين سه عنصر ارتبورد توجه ژئوپليتيك به گوعات و پديده هاي مدر واقع مسـائل، موض. دارند
از اين نظر، تعريف ژئوپليتيك عبارت است از . روابط متقابل بين آنها تشكيل مي دهداز اين رو موضوع ژئوپليتيك را 

وع ـهمچنين مي توان گفت كه موض). 84-85، 1379افظ نيا،ـح(است ـا، قدرت و سيـمطالعه روابط متقابل جغرافي
 1سياست تشكيل مي دهد ژئوپليتيك را رفتـار گروه هاي انساني متشكل نسبت به يكديگر بر پايه جغرافيـا، قدرت و

  ).33، 1384حافظ نيا، الف،(
  علم سيبرنتيك در روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي 

. ، راهي به آن پيدا نكرده باشد، دشوار است)دانش گردانش يا علم كنترل(يافتن عرصه اي از فعاليت بشري كه سيبرنتيك 
براي نمونه از سيبرنتيك براي درك روابط انساني در صورت . برخي از اين عرصه ها بسيار غير عادي به نظر مي رسند

عوامل اخالقي و رفتاري . هاي مشخص و بسط آن و نيز در بررسي رابطه فرد با گروه هاي اجتماعي استفاده مي شود
 داده مي شوند پيشتر از اين هيچ گاه با عدد و رقم بيان نشده بودند، اكنون به صورت اعداد و ارقام به كامپيوترها آدمي كه

)Makarov,1964, 276-290 .(  

                                                 
). 1387(عزت اهللا ، عزتي، )سمت(ها  ين كتب علوم انساني دانشگاهسازمان مطالعه و تدو. ژئوپليتيك). 1385(عزت اهللا ، عزتي: براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به. 1

  ).سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها . ژئوپليتيك در قرن بيست و يكم
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كنترل و ارتباطات در حيوان و  فراينداز واژه سيبرنتيك به عنوان علم بررسي  1948در ، )Norbert Wiener(نوربرت وينر 
اما امروزه مفهوم اين واژه گسترش يافته است و مطالعات مربوط به رايانه اي كردن، ارتباطات و . ماشين استفاده كرد

جامعه سيبرنتيكي جامعه اي است كه در آن الگوهاي پردازش و . كنترل در انسان و ماشين و جامعه را نيز در بر مي گيرد
بنابراين در عصر اطالعات كه وسايل ارتباط جمعي و شبكه اي گسترش . انتقال اطالعات نقشي فزاينده را بازي مي كند
عات شكل گرفته است، مي توان گفت كه انسان ها در جامعه سيبرنتيكي يافته و به تبع الگوهاي پردازش و انتقال اطال

سيبرنتيك، علمي است كه از يك سو نظام هاي نسبتاً باز را از ديدگاه تبادل متقابل اطالعات ميان آنها و . زندگي مي كنند
ات ميان عناصر مختلف آنها محيط بررسي مي كند و از سوي ديگر، به بررسي ساختار اين نظام ها از ديدگاه تبادل اطالع

به اين ترتيب اطالعات و تبادل و انتقال آن مباحث عمده و قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد و عامل . مي پردازد
  ).92-99، 1381آزاد، (زمينه ساز و بسترساز برنامه ريزي ها و پيش بيني ها شناخته مي شود 

نظم دربرگيرنده . وان موضوع و مركز ثقل نگرش هاي سيستمي به شمار مي آيددر علم روابط بين الملل، اصوالً نظم به عن
به عبارتي نظم دربرگيرنده ساماندهي . شرايط و وضعيت هايي است كه در آن سيستم مي تواند به اهداف خود دست يابد

   ).Bull,1995،3-21(الگوهاي رفتاري موجود در سيستم به گونه اي است كه اهداف تعريف شده سيستم تحقق يابد
نظم در درون، نظام ها موضوع اصلي سيبرنتيك است؛ موضوعي كه به دليل درگير شدن بخش هاي مختلف منطقه و 

به اين ترتيب بايد گفت كه سيبرنتيك در وهله اول به . تعامل آنها، از موضوعات بسيار مهم اين حوزه به شمار مي آيد
دوم اينكه بر . ي مربوط به مطالعه نظام ها است و در اين قالب مفهوم مي يابددليل تمركز بر رفتارها و كنترل آنها، علم

رفتارهاي درون نظام و نحوه شكل گيري اين رفتارها تأكيد دارد كه مي تواند پديد آورنده وضعيت نظم و بي نظمي 
و بخش كنترل كننده و محسوب شود و سوم اينكه نگرش سيبرنتيك، نگرشي كاربردي است كه بر اين اساس نظام ها به د

، نظمي است كه تداوم و پايدار سازي نظام را در پي خواهد فرايندكنترل شونده تقسيم مي شوند كه نتيجه اين 
  ).35-65، 1378قاسمي،(داشت

سيبرنتيك، با تأكيد بر موضوع الگوهاي رفتاري سيستم و چگونگي ساماندهي آنها به منظور دستيابي به نظم، ساخت 
بر اين پـايه همه ساخت هاي . كنترل است فرايندراي سيستم ها تصـور مي كند كه كاركرد اصلي آنها اعمال خاصي را بـ

سيستم كه با توجه به ويژگي هاي كارگزاران آن شكل مي گيرد، در خدمت دو ساخت اصلي تحت عنوان ساخت كنترل 
م كنترل مطرح مي باشد، كه كنترل كننده ها و به عبارتي در اينجا حوزه شكل گيري سيست. كننده و كنترل شونده است

كنترل شونده ها را در درون خود داشته و مدل ها، اهـداف و الگوريتم و انـواع مختلفي از روش هاي كنترل نظم را در 
از ديگر سوي، نگرش دروني به نظام بين الملل است كه در آنجا حوزه شكل گيري مناطق به عنوان . خود جاي داده است

اهد شكل گيري سلسله مراتبي از ـوع نگرش، ما شـايان مي گردد و از تركيب اين دو نـام بين الملل نمـام، نظـه نظخرد
  . نظام هاي كنترل مي باشيم

با پديد آمدن رفتارهاي متفاوت و محيط هاي گوناگون، رفتارها و جريان هاي موجود وارد نظام كنترل يعني يكي از 
نظام هاي كنترل مطرح خواهد شد و قبل از هر چيز بخش تشخيص  كاراييدر اينجا . ي گرددبخش هاي نظام سيبرنتيك م

شناخت توانايي هاي طرف مقابل، قصد و نيت آن، : تهديد در نظام سيبرنتيك به كار خواهد افتاد، كه بر اساس معيار هاي
ديگر، آيا اين امكان نيز وجود دارد كه يعني در صورت اعمال تهديد عليه بازيگر (آسيب پذيري خود و منطقه و شرايط 

  .، به شناسايي آن اقدام مي كند)خود مورد تهديد واقع شود

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 19

https://georesearch.ir/article-1-448-fa.html


 110 ، شماره پياپي 1392، پاييز3، شماره 28فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال  / 60

در اينجا ما دو نوع خرده . پس از ارزيابي تهديدات و راه هاي مقابله با آن، نظام هاي كنترل به اعمال نقش مي پردازند
نظام كنترل خودكار . ل خودكار و نظام كنترل غير خودكارنظام كنتر: نظام كنترل در درون نظام منطقه اي خواهيم داشت

از طرف ديگر كنترل كننده هاي غير خودكار . توازن قوا، اصل بازدارندگي، وابستگي اقتصادي متقابل، مي باشد: شامل
منيت دسته ا: آنها بستگي به شرايطي دارد كه متعددند، ولي انواع آنها اين چنين اند كارايينيز وجود دارند كه امكان 

  .جمعي، هژموني، بهره گيري از بخش مركزي، درگيري مستقيم، به كارگيري سيستم مداخله گر
در صورتي كه نظام هاي كنترل منطقه اي قادر به حفظ ثبات و تعادل نباشند، ممكن است كنترل منطقه اي حالت سلسله 

در نظام هاي منطقه اي . ور منطقه اي دخالت كندمراتبي به خود بگيرد و بخش مداخله گر به عنوان بخش كنترلي در ام
اصوالً قدرت مداخله گر به عنوان كارگزار اصلي نظام جهاني در قالب يكي از اجزاء اصلي بخش كنترل منطقه اي اعمال 

  . نقش مي نمايد
انات انقالبي يا ـوسابع منطقه اي دچـار نــدهاي مداخله گر در يك قسمت از سيستم تـافع واحــبه عبارتي اگر زمـاني من

بي ثباتي هاي حاصل از اقدام بازيگران داخلي و بين المللي شود، واحدهايي كه داراي منافع منطقه اي بوده و از سياست 
حفظ وضع موجود حمايت مي كنند، در صورت شكست در تأمين اهداف و الگوهاي مورد نظر در سياست خارجي، 

  ).28، 1378متقي، ب (ي به كار خواهند گرفت اقدامات ثانويه را براي اعاده وضع قبل
در اين راستـا، قدرت مداخله گر ممكن است از يك يا چند نظام مختلف براي حفظ و تداوم و يا بهينه سازي نظم منطقه 

هژموني به صورت يكجانبه يا مبتني بر همكاري؛ كنسرت به صورت كنسرت منعطف و يا مبتني : از جمله. اي استفاده كند
 . جبار؛ توازن قوا؛ نظام امنيت دسته جمعي؛ نظام هاي امنيتي كثرت گراي منطقه اي يا نظام هاي فدراليبر ا

اما از . قدرت مداخله گر مي تواند با طراحي نظام هاي منطقه اي، محيط هاي خصومت را به محيط هاي آرام تبديل كند
يا دخالت منافع خود در قالب كنترل بخشي از منطقه سوي ديگر، در صورت عدم رعايت استراتژي بي طرفي منطقه اي و 

هاي سيستمي  فرايندو رها سازي بخشي ديگر و يا وارد ساختن عنصر خصومت، مي تواند سبب ساز انشقاق ساختاري در 
  .شود

تيك، ، به عنوان مكمل تئوري سيبرن»نظام ژئوپليتيك جهاني«و » نوليبرال«، »واقع گرا«نبايد فراموش نمود كه نظريات 
، انواع گوناگوني از سيستم هاي »پارامتر قدرت«واقع گرايي بر مبناي . شكل گيري چنين سيستم هايي را تبيين مي كنند

. كنترل را تشخيص مي دهد، كه هژموني، توازن نيروها اعم از ساده يا پيچيده و كنسرت مهم ترين آنها به شمار مي آيد
، آثار آن را در شكل گيري سيستم هاي كنترل مورد توجه قرار »بستگي متقابل پيچيدهوا«ديدگاه نوليبرال با مبنا قرار دادن 

در اين ديدگاه، رژيم هاي بين المللي منطقه اي به ويژه در قالب رژيم هاي رسمي امنيتي، اقتصادي، جامعه . مي دهد
  . مي شوندامنيتي ادغام شده يا رژيم هاي غير رسمي، از جمله جامعه امنيتي كثرت گرا متجلي 

اصلي ترين عنصر ساختار نظام را تشكيل مي دهد كه نحوه شكل گيري، تداوم » قدرت«در نظريه نظام ژئوپليتيك جهاني، 
و چگونگي حركت آن در عرصه فضاي جغرافيايي به عنوان يك منبع انرژي يا كنش انساني به همان اندازه حائز اهميت 

ن در نظريه سيستم ژئوپليتيك جهاني، عواملي كه بر قدرت و نقش هر يك است كه ساختار، شكل، عوامل و بازيگران آ
عوامل و تحوالت داخلي، نظير ساختار : از اجزاء سيستم، نظير دولت ها و كشورها، تأثير مي گذارند، عبارت هستند از

پايگاه هاي نظامي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فناوري؛ عوامل خارجي، نظير تجارت خارجي، روابط سياسي، 
كه به توسعه و كنش متقابل بين كشورها و همبستگي آنها به عنوان اجزاء سيستم ... مهاجرت و مسألههم پيمانان خارجي، 
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اين عوامل، در نظريه ). 39، 1386اخباري، (كمك مي كند؛ و در نهايت نيروهاي داخلي كه در خارج حضور دارند
  . تشكيل دهنده الگوهاي رفتاري يك كشور مد نظر قرار مي گيرد سيبرنتيك به عنوان سازمان دهنده و

  تحليل سيبرنتيكي از سيستم تابع خليج فارس 

ايجاد واحدي كه : از جمله. بررسي مفهوم منطقه از بعد سيستمي، نسبت به ساير برداشت ها داراي امتيازات خاصي است
سيستم هاي تابع مطالعه مي شوند؛ طرح سيستم تابع، عمل و  در آن به جاي مطالعه كليه كشورها، فقط تعداد محدودي از

خط مشي دانشمنداني را كه روابط بين الملل را از منظر سيستم مسلط مي نگرند، اصالح مي كند؛ با مقايسه بخش هاي 
ين سيستم داخلي، منطقه اي و مسلط، پژوهشگر درك گسترده تري از كنش هاي متقابل بين بخش هاي گوناگون سيستم ب

به همين علت در ادامه سعي شده است كه منطقه خليج فارس و . )Thompson ,1973،94-100( المللي به دست مي آورد
 .بازيگران فعال در آن را در چهارچوب سيستميك مورد بررسي و تحليل قرار دهيم

جنگ جهاني دوم به رهبري نظام دو قطبي حاصل از . نظام بين الملل با پايان جنگ سرد، دچار تحوالت گسترده اي شد
دو ابرقدرت آمريكا و شوروي، باعث گشته بود تا دو بلوك مستقل و متخاصم تشكيل شود، كه هر يك بر بخشي از 

). 44-45، 1386اخباري، (جهان مسلط و براي گسترش نفوذ خود در ديگر نقاط جهان با آن ديگري رقابت مي نمود 
به عبارت ديگر، نظام . براي وحدت دروني آنها و هماهنگي سياست هاي اعضاء تخاصم دو بلوك، درواقع انگيزه اي بود،

دو قطبي باعث شد، در محدوده هر بلوك نوعي يكپارچگي خط مشي در سياست ها پديد آيد و وجود دشمن مشترك و 
ي، تا حد زيادي زمينه با فروپاشي نظام دو قطب. تبليغات گسترده در اين زمينه جلوي بروز اختالفات درون گروهي را بگيرد

، 1388نامي و عباسي، (براي بروز اختالفات درون گروهي فراهم شده و يكپارچگي نسبي گذشته كمتر به چشم مي خورد
با تغيير در ساختار نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي، كشورهاي منطقه خاورميانه خود را در شرايط ).44-43

زتعريف راهبردهاي خود براي تطبيق با وضع جديد و حداكثرسازي منافع و كاهش جديدي پيدا كردند و ناگزير به با
تاريخي تحوالت هميشه  فراينددر اين ميان خليج فارس به دليل ويژگي هاي خاص و ذاتي خود كه در . تهديدات شدند

استراتژيك و  ساز بوده، با وقوع جنگ دوم خليج فارس و مداخله مستقيم آمريكا در جنگ، اهميت مسألهمهم و 
، 1386حيدري و محمدي، (ژئوپليتيك خود را به عنوان يكي از بزرگ ترين مناطق تأمين كننده انرژي جهان، نشان داد

93-92 .(  
منطقه خليج فارس به عنوان بخشي از گستره سيستم بين المللي به دليل ويژگي هاي خاص و ذاتي، در دوران گذار 

اما كاركرد نيروهاي ژرف سيستمي و تحوالت ناشي . ساز مطرح بوده است مسألهم و تاريخي خود به عنوان گستره اي مه
قاسمي، (از آنها به ويژه در گستره صنعت، سبب شكل گيري سيستم تابعه مجزايي به نام سيستم تابعه خليج فارس گرديد

ارد و با مسائل و مشكالت ويژه ها و كارگزاران خاصي را در درون خود د فراينداين سيستم، ساختارها، ). 58-55، 1380
  . اي نيز روبه رو بوده است

سيستم تابع خليج فارس، از سه دسته بازيگران تشكيل شده است كه در دو ساخت اصلي، يعني بخش كنترل كننده و 
بخش هسته يا مركزي سيستم، شامل اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به . كنترل شونده سيستم، ايفاي نقش مي نمايند

اولين شاخصي كه كشورهاي هسته را نسبت به . ، مي باشد)كنترل كننده هاي دروني سيستم( رهبري عربستان سعودي
. انسجام و همگوني اجتماعي بين اين گروه از بازيگران است مسألهساير بازيگران نظام منطقه اي متمايز مي كند، 

شند كه مسائل مورد اختالف خود را به سادگي حل كرده و كشورهاي مركزي بايد به اندازه اي از همگرايي برخوردار با
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عالوه بر انسجام اجتماعي، سياسي، اقتصادي، ). 9، 1378ب  متقي،(درصدد برآيند كه نظام را نيز همگرا و منسجم كنند 
داشته نژادي، قومي و زباني، بين كشورهاي مركزي، بايد براي تداوم اين انسجام، سطح خاصي از ارتباطات نيز وجود 

طبيعي است اگر ميان واحدهاي مركزي، سطح باالتري از همگوني ساختاري و كاركردي برقرار باشد، در آن . باشد
اين كشورها از لحاظ ). 10، 1378متقي،ب (شرايط كشورها قادر خواهند بود تا سطح ارتباطات خود را نيز افزايش دهند

ي و مركز منطقه تبديل شوند؛ نفوذ نظامي را در منطقه دنبال مي كنند اقتصادي و ارتباطي تالش مي كنند به گروه مواصالت
 .و خواسته هاي برتري جويانه اي در كل منطقه دارند، هر چند توفيق زيادي را به همراه نداشته باشد

 دولت هاي بخش پيرامون،. ، مي باشد)كنترل شونده هاي سيستم( بخش پيراموني شامل جمهوري اسالمي ايران و عراق
در امور سياسي منطقه نقش مهمي ايفا مي كنند، ولي به واسطه شاخص ها و عوامل اجتماعي، سياسي، قومي، نژادي، 

از اين رو كشورهاي پيراموني نمي توانند وابستگي . زباني، اقتصادي و سازماني از بخش هسته اي نظام مجزا مي شوند
ب  متقي،(تي در رفتار سياسي و منطقه اي آنان پديدار مي شودچنداني به سيستم تابع احساس كنند و در نتيجه نوسانا

است كه هم اكنون ) كنترل كننده بيروني سيستم( بازيگر سوم در سيستم تابع خليج فارس، قدرت مداخله گر). 1378،11
  . اياالت متحده نقش آن را ايفا مي كند

ظيفه تنظيم الگوهاي رفتاري و كنترل سيستم را بر آنچه مهم است، بخش كنترل سيستم تابع خليج فارس خواهد بود كه و
اين بخش، محيط هاي مختلف تحت كنترل قرار گرفته و با وجود زمينه هاي تعارض و  كاراييدر صورت . عهده دارد

، بروز برخورد ها و تعارضات امري طبيعي مي باشد و به دنبال كارايياما در صورت نا. برخورد، مشكلي رخ نخواهد داد
هرگاه واحد هاي سياسي، . رت مداخله گر به عنوان سيستم كنترل بين المللي وارد گستره سيستم تابع خواهد شدآن قد

امنيت را در چهارچوب مشاركت قدرت هاي بزرگ پيگيري نمايند و يا اينكه درصدد باشند كه مطلوبيت هاي امنيتي 
در آن شرايط، با مخاطرات فراگيرتري روبه رو . كنند خود را از طريق ابزارهاي نظامي و پيمان هاي استراتژيك تأمين

 كاراييالبته اين امكان نيز وجود دارد كه به علت آگاهي قدرت مداخله گر از نا). 142، 1387پوستين چي، (خواهند بود
حضور  زمينه هاي كاراييسيستم كنترل نظم، به دستكاري زمينه هاي تعارض مبادرت و پس از آن با بهره گيري از اين نا

  . خود را فراهم نمايد
  )از بعد سطح تحليل خرد( بررسي شكل گيري الگوهاي رفتاري در سيستم تابع خليج فارس  -

با شكل گيري . اصوالً مجموعه اي از متغير ها سبب شكل گيري رفتار خارجي يك كشور در صحنه بين الملل مي گردد
عالوه بر آن ساير كشورها در برابر . مي توان مشاهده كردرفتار خارجي يك كشور، نشانه هاي تعارض يا همكاري را 

رفتار آن واحد، واكنش نشان خواهند داد كه اين خود مي تواند متغيري در پديد آمدن تعارضات منطقه اي يا بين المللي 
تعارضي يا  به اين ترتيب، ابتدا بايستي به متغير هاي مختلف در شكل گيري رفتار واحدهاي سيستم كه مي تواند. باشد

  .مبتني بر همكاري باشد، اشاره نمود
و متغيرهاي مختلف در شكل گيري رفتار خارجي آن بايد ) به عنوان بازيگر پيراموني(درمورد جمهوري اسالمي ايران 

توجه داشت، رفتار خارجي ايران ناشي از كنش متقابل بين مجموعه اي از عوامل ژئوپليتيكي، ژئواستراتژيكي و ژئوكالچر 
برخي از اين متغيرها مربوط به كشور ايران از جمله موقعيت جغرافيايي، تركيب مذهبي، قومي، تجربه تاريخي، . است

مي باشد و برخي ديگر مربوط به محيطي  ،)Hunter,1990،7-18(منابع و نيازهاي اقتصادي و ويژگي هاي سيستم سياسي آن
  .حيط سيستم منطقه اي يا بين المللي ناميداست كه كشور در آن عمل مي كند كه مي توان آن را م
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شكل گيري رفتار خارجي عربستان سعودي به عنوان بخش مركزي سيستم تابع خليج فارس، ناشي از ويژگي هاي 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن مي باشد، كه برآيند اين عوامل، بحران زايي و ايجاد آسيب پذيري داخلي، احساس 

و   170، 1368آقايي،(ر روابط با واحد هاي تابعه و سرانجام گرايش به قدرت مداخله گر مي باشدناتواني، ايجاد تضاد د
  ).,Ismael,1991 389 و  Aburish, 1995،2و129-1373،138فولر،

، به علت شباهت اين اعضا )ديگر اعضاي مركزي سيستم( شكل گيري رفتار خارجي كشورهاي كوچك خليج فارس 
و مسائل مشابهي كه آنها دست به گريبان هستند، مي توان متغيرهاي ) بحرين، عمان، قطر، كويتامارات متحده عربي، (

ساختار اجتماعي هر پنج كشور كوچك خليج فارس ناهمگون و . مشابهي را در شكل گيري رفتار آنها مؤثر دانست
كشور گوياي اين موضوع است  وضعيت سياسي، اقتصادي، نظامي و جمعيتي پنج). 4، 1368اسدي،( آسيب پذير مي باشد

مشكل بقا و امنيت، مهم ترين مشكل . كه مي توان آنها را در گروه كشورهاي كوچك سيستم بين المللي دسته بندي كرد
چنين كشورهايي در برابر فشارها آسيب پذيري بااليي دارند و در انتخاب راه حل . كشورهاي كوچك به شمار مي رود

كشورهاي . وده و به شدت تحت تأثير رابطه ميان متغيرهاي داخلي و خارجي خود مي باشندهاي سياسي بسيار ناتوان ب
الف  متقي،(كوچك و ذره اي تالش مي كنند تا موقعيت خود را در مقابله با اهداف قدرت مداخله گر تثبيت نمايند

ارند و نسبت به اهداف كشورهاي زيرا اين كشورها نسبت به خأل امنيتي در منطقه ازحساسيت بيشتري برخورد). 9، 1387
در نتيجه مي توان گفت كه اين كشورها آمادگي الزم را براي . بزرگ تر و قدرتمند منطقه همانند ايران نگران هستند

مشاركت امنيتي با واشنگتن و تأمين تسهيالت و هزينه هاي مؤثر براي تداوم حضور نظامي آمريكا دارند و در اجراي مؤثر 
  .  با اين كشور همكاري مي نمايندالگوي امنيتي 

 )از بعد كالن سيستمي( شكل گيري رفتارهاي خارجي در سيستم تابع خليج فارس   -

ا توجه ـدام از آنهـم و نقش هر كـاسي سيستـارها، به بررسي ويژگي هاي اسـارضات و رفتـزيه و تحليل كالنِ تعـدر تج
ايي سيستم در عرضه محيطي منابع توجه شود و پس از آن به شدت بنابراين قبل از هر چيز بايستي به توان. مي گردد

  . تعامالت منابع در سيستم، ميزان و سطح انسجام سيستمي و ساختار نفوذ پذيري در سيستم تابعه، اشاره گردد
بخشي از علل بروز رفتارهاي تعارضي يا همكاري در سيستم به محيط و توانايي سيستم در : عرضه محيطي منابع

در صورتي كه سيستم در عرضه . اين توانايي مشخص كننده نوع بازي در سيستم خواهد بود. ه منابع بستگي داردعرض
صورت حاصل جمع جبري صفر در  اينمنابع توانا باشد، بازي به صورت حاصل جمع مضاعف خواهد بود و در غير 

عرضه : از جمله. ع داراي اشكال مختلفي استاين مناب. خواهد آمد كه زمينه را براي بروز تعارضات آماده مي سازد
 ,Cause(، عرضه محيطي منابع ايدئولوژيكي) 2و  10-11، 1386و ميرحيدر  79، 1378حسنات، ( محيطي منابع سرزميني

  ).111-112، 1388عزتي، ( عرضه منابع امنيتي و عرضه محيطي كاالهاي اقتصادي ،) 1992،446-447
براي بررسي و تبيين اين موضوع بايد توانايي سيستم تابعه را در ارائه منابع : يستمشدت تعامالت منابع مختلف در س

بر اين اساس سيستم تابع خليج فارس از حيث اداره منابع . سرزميني، ايدئولوژيكي، امنيتي و اقتصادي در نظر گرفت
لت نوع بازي با حاصل جمع جبري صفر به همين ع. ضعيف بوده و در ارائه منابع كافي براي اعضاء، ناتوان عمل مي نمايد

منجر به اتخاذ رفتـارهاي انطباقي در  مسألهبر سيستم حاكم مي شود و ميزان تهديدات و بحران ها فزوني مي يابد، كه اين 
اما به دليل . اگر چه در بـرخي از مواقع و مقاطع، شـاهد همكاري ضمني بين بازيگران مي باشيم. اعضاء مي گردد

هاي محيطي و منطقه اي، رضايت از همكاري به سرعت تغيير مي يابد و در نتيجه آن، دوستان و همكاران ناپايداري 
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اين امر بي ثباتي را در خليج فارس به گونه قابل توجهي گسترش داده . منطقه اي رو در روي يكديگر قرار مي گيرند
اعتماد ساز و نيـز روندهايي كه به » فقدان رژيم هاي«در اين منطقه، همكاري ها ماهيت ناپايدار دارد و به دليل . است

، 1387پوستين چي، (امنيت سازي پـايدار منجر شود، كشـورهاي منطقه در وضعيت تعـارض پايان ناپذير قـرار مي گيرند
132.(  

رل ساختارهاي متفاوت در سيستم، روش هاي متفاوتي از رفتار ها را موجب شده و سيستم هاي كنت :ساختار سيستم
در بررسي ساختار سيستم بايستي به ميزان اليه بندي قدرت، قطبي بودن قدرت، درجه توزيع . متفاوتي را طلب مي كند

  . قدرت و ميزان تجانس سيستم اشاره نمود
انسجام سياسي كه . در بعد انسجام، سيستم تابع خليج فارس بسيار ضعيف است :ميزان و سطح انسجام سيستمي

بخش مركزي . شباهت در نظام هاي سياسي را در بر مي گيرد، در بخش مركز و پيرامون از ميزان پاييني برخوردار است
ند، از طرف ديگر عراق سيستم خليج فارس، همگي از نظام هاي سنتي كه مبتني بر ساخت خانوادگي است، تشكيل يافته ا

  .داراي حكومت جمهوري و ايران داراي نظام سياسي جمهوري اسالمي است
انسجام اجتماعي نيز به داليل اختالفات قومي، نژادي، مذهبي، زباني و نيز تركيب نژادي موجود در برخي از واحد ها از 

. مي واحد ها داراي اقتصاد متكي به نفت هستنداز نظر اقتصادي نيز تما). 3، 1368اسدي، ( سطح پاييني برخوردار است
اين موضوع هر چند شباهت در ساختار اقتصادي را سبب مي گردد، ولي به علت نامكمل بودن اقتصاد منطقه و ناتواني در 

و نامي  112-133، 1388پوراحمدي و حسيني كراني، ( تأمين نيازهاي يكديگر، از عوامل ضعف سيستم به حساب مي آيد
  ).53-55، 1388سي، و عبا

با توجه به متغير هاي مربوط به ساختار و عوامل داخلي، ساختار نفوذي اي در سيستم  :ساختار نفوذ در سيستم تابعه
شكل مي گيرد كه در اين ساختار درك تصميم گيرندگان از تأثير رفتار آينده واحدها بر يكديگر، پيش بيني تصميم 

به همين دليل . و رجحان رفتار آينده واحد هاي ديگر، مبتني بر بدبيني خواهد بودگيرندگان از رفتار آينده يكديگر 
  .برخي از آنها به تكنيك هاي معطوف به خارج و كمك گرفتن از قدرت مداخله گر متوسل خواهند شد

ه گرديد در آنچه كه گذشت، به عوامل و متغير هاي موجود در دو سطح تحليل كالن و خرد توجه شد و پس از آن اشار
از اين نظر . كه اين عوامل، پديد آورنده محيط هاي گوناگوني هستند كه بايستي سيستم به مديريت آنها بپردازد

كشورهاي حوزه خليج فارس، در زمره واحدهايي محسوب مي شوند كه بيشترين حجم ستيزش، درگيري و رويارويي 
بازيگران سياسي . طقه اي به اين ميزان درگير منازعات نبوده استتاكنون هيچ من. نظامي را طي سه دهه اخير دارا بوده اند

حوزه خليج فارس را مي توان در زمره واحدهايي دانست كه در شرايط همگوني و هماهنگي نسبي و بدون تضاد پردامنه 
ته به فضاي رويارويي كشيده مي شوند و هيچ گاه بين آنان همبستگي استراتژيك براي طوالني مدت وجود نداش

اما صرف وجود متغيرهاي ايجاد كننده رفتارهاي تعارضي و پديد آمدن محيط هاي ). 135، 1387پوستين چي، (است
در اينجا سيستم هاي كنترل نقش اساسي را بر عهده دارند . مبتني بر تعارض به مفهوم بي نظمي در سيستم تابع نخواهد بود

ولي در سيستم تابع خليج فارس . ب و نظم منطقه اي را حفظ نمايندو در صورت كارا بودن مي توانند تعارضات را سركو
اعد بودن محيط براي بروز تعـارضات، سيستم هاي كنترل موجود چه از نـوع خودكار يـا غير خودكار از توانايي   با مسـ

وچك ترين براي ايجاد نظم برخوردار نمي باشند و اين موضوع سبب ساز دخالت سيستم مداخله گري است كه از ك
  .فرصت براي دخـالت در امور منطقه اي خليج فارس و دستيابي به منـافع منطقه اي خود بهـره مي گيرد
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قدرت مداخله گر تالش دارد تا از يك سو بازيگران منطقه اي را كنترل نمايد و از طرف ديگر، بر سرشت و مسير 
در چنين شرايطي است . دي منطقه را تحت كنترل قرار دهدحوادث منطقه اي تأثير به جا گذارد و در نهايت منابع اقتصا

به همين ). 135، 1387پوستين چي، (كه ساختار امنيت منطقه اي بر اساس كنش قدرت مداخله گر شكل داده مي شود
  . خاطر امكان شكل گيري تعـادل ژئوپليتيكي نا چيز بوده و در اين شرايط كشورهاي منطقه با چالش روبه رو مي شوند

  افته هاي تحقيقي

  نقش يابي جمهوري اسالمي ايران در منطقه خليج فارس  -

طي چند سال گذشته، سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران نسبت به دنياي عرب، شاهد تحوالت چشمگيري بوده 
كه موضوع روابط ايران و اعراب، واقعيت ها، آينده و تحوالت آن از مهم ترين و حساس ترين موضوعاتي است . است

اين روابط با عنايت به طبيعت آن از خصوصيت . توجه بيشتر كارشناسان و تحليلگران سياسي را به خود جلب نموده است
ويژه اي برخوردار است؛ زيرا به رغم روابط عميقي كه به واسطه ديني و مذهبي، موقعيت جغرافيايي و تا حد زيادي رفت 

ايران سايه افكنده، پيوسته دستخوش تشنج و بحران بوده  -اعراب و آمد مقامات و مردم دو طرف در فضاي دو بخش
  .است

وقوع انقالب اسالمي ايران در منطقه خاورميانه و به تبع خليج فارس، باعث به وجود آمدن ساختارهاي ژئوپلي 
ودي و برخي اين مهم زمينه ساز ايجاد تعارض و اختالف در روابط بين ايران، عربستان سع. استراتژيكي جديدي گرديد

در اوايل انقالب اسالمي، مقامات عربستان از هر گونه پيش داوري نسبت به رخداد انقالب در ايران . كشورهاي منطقه شد
سادات (، حكومت جديد ايران را به رسميت شناخت )ملك خالد(خودداري كردند و پس از مدتي نيز پادشاه عربستان 

امنيتي دو كشور در  - اختالفات و مسائل به وجود آمده، روابط سياسي اما پس از يك سلسله). 124، 1375عظيمي، 
 -مقايسه با قبل از انقالب، وضعيت نامناسبي يافت كه پس از حمله نظامي عراق به خاك ايران، به مرز دشمني سياسي

تسليحات پيش خريد  از طرف ديگر، با تصفيه رهبران ارشد ارتش ايران و بازپس دادن بخشي از. امنيتي و تبليغاتي رسيد
حافظ نيا (شده و نيز اوج گيري اختالفات بين نخبگان سياسي ايران، عراق فرصت را براي حمله نظامي به ايران مناسب ديد

نفتي و سياسي  - عربستان سعودي و بقيه كشورهاي عربي خليج فارس با تمام امكانات مالي). 71-72، 1384و رومينا، ب 
 18، 1378آشناس، (در اين مقطع ايران و عربستان از تمام امكانات عليه يكديگر بهره جستند. دخود ازعراق پشتيباني كردن

  ).12، 1378و متقي، ب 
در . در بعد منطقه اي، كشورهاي خليج فارس از استراتژي صدور انقالب ايران به كشورهاي خود اظهار نگراني كردند

ن نسبت به رژيم هاي منطقه، مبني بر كنار نهادن شئون اسالمي و اظهارات مقامات جمهوري اسالمي ايرا 1980طول دهه 
سعودي ). 144، 1382مجتهد زاده، (آلت دست شدن ابرقدرت ها، موجب عدم اعتماد رهبران سعودي به مقاصد ايران شد 

ينه حركتي ها رويه ايران را به عنوان يك عامل عدم اطمينان و بر هم زننده وضع موجود در منطقه و فراهم آوردن زم
  ).71، 1384حافظ نيا و رومينا، ب (مشابه عليه خود تلقي نمودند

البته تعارضات شديد بين ايران و عربستان را مي بايست تا اندازه اي ناشي از سياست هاي اعمال شده قدرت هاي مداخله 
يدئولوژيك ايران در كشورهاي عقيدتي و ا -آمريكا از نفوذ سياسي. گر به ويژه اياالت متحده آمريكا در منطقه دانست

قيام هاي مردمي عربستان، . منطقه نگران بود؛ زيرا مردم منطقه زمينه پذيرش ايدئولوژي انقالب اسالمي ايران را داشتند
اشغال ). 73، 1384حافظ نيا و رومينا، ب(عراق، كويت و بحرين پس از انقالب اسالمي گوياي اين واقعيت است
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و نزديكي به متحدان ايـاالت متحده كه ضربه پذيري اين  1979نظـامي اتحاد شوروي در سال افغـانستان توسط نيروي 
كشورها را از اين طريق تشديد مي كرد و شكست پيمان سنتو پس از انقالب اسالمي، روي هم رفته اساس منافع حياتي 

: از جمله. ي متعددي را در پيش گرفتدر مقابل، اياالت متحده استراتژي ها. امريكا را در كل منطقه به چالش كشاند
، 1382حافظ نيا، (تقويت نظامي عربستان و مدرن سازي تجهيزات نظامي اين كشور و افزايش حضور نظامي در منطقه

در همين راستا، شوراي همكاري خليج فارس متشكل از شش كشور عربستان، امارات، بحرين، قطر، عمان و ). 118
اين شورا عمالً مواضع ضد . كه رهبري آن را عربستان سعودي به عهده داشته است تشكيل شد 1981كويت در سال 

 ).73، 1384حافظ نيا و رومينا، ب (ايراني خود را به طور شديد يا خفيف ادامه داده است

م و بركناري حكومت هاي طالبان و بعثي، دو اقدا 2003و عراق در سال  2001اما يورش آمريكا به افغانستان در سال 
جسورانه استراتژيك شمرده مي شود كه زمينه ژرف تر شدن نفوذ استراتژيك ايران در آسياي مركزي و خاورميانه را 

اشغال افغانستان و سرنگوني طالبان، شكست بزرگي براي سياست منطقه اي رياض شمرده شد و به معني بر . فراهم آورد
طالبان بيشتر با پشتيباني عربستان، امارات متحده عربي . ن پرداخته بودباد رفتن هزينه هاي هنگفتي بود كه رياض براي طالبا

طالبان بيشتر نيروهاي خود را از مدارسي تأمين مي كرد كه از سعودي ها كمك هاي . و پاكستان پا گرفته و قدرت يافت
اي جنگ و خريد جنگ عربستان گذشته از نقشي برجسته اي كه در تـأمين هزينه ه. مالي چشمگيري دريـافت مي كردند

انگيزه پشتيباني عربستان از طالبان به اين دليل بود كه اين . افزار براي طالبان داشت از آنان حمايت سياسي نيز مي كرد
البته مسلماناني كه در ( كشور خود را ام القراي جهان اسالم مي داند و كمك به مسلمانان را وظيفه خود در نظر مي گيرد 

، و ديگر مقابله با نفوذ منطقه اي ايران در افغانستان و بدين سان منزوي ساختن )هابيت قدم بر مي دارندجهت ايدئولوژي و
  . ايران

عراق نيز پيش از اشغال، دشمن ايدئولوژيك ايران شمرده مي شد؛ زيرا ايدئولوژي سكوالر بعثي با جمهوري اسالمي 
نيرومندترين ارتش هاي عربي را در اختيار داشت، مانع  از ديدگاه رياض دولت عراق كه يكي از. همخواني نداشت

شكست و سرنگوني طالبان و رژيم . بزرگي براي آنچه ترويج ايدئولوژي انقالبي شيعيان قلمداد مي شد، به شمار مي آمد
ز نگراني بعثي عراق كه به معناي زدوده شدن دو دشمن استراتژيك و ايدئولوژيك ايران از نقشه ژئوپليتيك منطقه بود، ا

هاي امنيتي ايران كاست و به نگراني رياض، كه رقابت آن با ايران براي بازي كردن نقش برادر بزرگ كشورهاي اسالمي 
آمريكا پس از اينكه عراق را يكسره زير كنترل خود درآورد، يك رشته ).92، 1385هاديان، (روشن بود، دامن زد

انجام زمينه ساز افزايش قدرت منطقه اي ايران شد و بر نگراني هاي دگرگوني هاي دروني در منطقه پديد آورد كه سر
 واشنگتن بر آن شد كه ژئوپليتيك خاورميانه را همخوان با منافع خود و هم پيمان ،پس از اشغال عراق. رياض افزود
بزرگ مطرح ، دگرگون كند و بر اين پايه يك رشته برنامه را در چهارچوب طرح خاورميانه )اسرائيل(استراتژيكش 

  ).93، 1385هاديان، (كرد
اسرائيل اين جنگ را با . بود 2006روزه تابستان سال  33رويداد برجسته ديگر در اين زمينه، پيروزي حزب اهللا در جنگ 

هدف از ميان برداشتن حزب اهللا به راه انداخت، ولي در ميان شگفتي كارشناسان مسائل خاورميانه، تل آويو در دستيابي به 
رياض كه از افزايش نيروي شيعيان در منطقه بيمناك است، اميدوار بود كه . فش ناكام ماند و به مواضع خود بازگشتاهدا

  )18-32، 1388تالشان، (با شكست حزب اهللا از قدرت هالل شيعي كاسته شود
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يش هاي روزه و سكوت اعراب، بسياري از رهبران عرب خود را در وضعي ناراحت ميان گرا 33در جريان جنگ 
در حالي كه توده هاي عرب از حزب اهللا حمايت مي كردند، . مردمانشان و پيوند هاي استراتژيك خود با واشنگتن ديدند

چنين شرايطي به اعتبار حزب اهللا و ايران در نزد  .)Cobban,2007(حكومت عربستان به جانبداري از اسرائيل پرداخت
در پي نگراني هايي كه در قاهره و . وارد را با دلواپسي پيگيري مي نموداعراب سني بيش از پيش افزود و رياض اين م

امان نيز بروز كرده بود، عربستان، مصر و اردن يك مثلث سني عربي در سطح ديپلماتيك تشكيل دادند تا در برابر به 
 8-15، 1388ي و جمالي، پوراحمد(اصطالح تالش حزب اهللا و ايران براي نفوذ بر ديدگاه هاي مردمانشان ايستادگي كنند

  .)Rougier,2007و 

، براي قرن آينده كه اروپاي غربي، )يونيدو(از نظر ژئواكونوميكي نيز، پروژه عظيم انتقال انرژي سازمان ملل متحد 
خاورميانه، آسياي مركزي، خليج فارس و آسياي شرقي را به هم متصل مي كند با ورود چهار محور اصلي آن از جهات 

نقش ). 42-43، 1384حافظ نيا و رومينا، الف ( ايران را به حلقه متصل اين سيستم عظيم تبديل نموده است چهارگانه،
در پروژه هاي انتقال انرژي، كاال و خطوط  ]و خليج فارس [ارتباطي ايران در همه زمينه ها به ويژه نقش ساحل عمان 
منطقه اي و بين المللي پرداخته و از اين طريق منافع كشورهاي ريلي، باعث مي شود كه ايران بتواند به ساماندهي نهادهاي 

پيوند دهد و منزلت ژئوپليتيكي خود را در جهان و منطقه افزايش داده و با بستر  ]و خليج فارس [ديگر را با ساحل عمان 
ظ نيا و رومينا، حاف( سازي اجماع منطقه اي و جهاني، فرصت هاي جديدي را براي تضمين امنيت ملي خود توليد نمايد

به دليل همين مركزيت جغرافيايي منطقه، ايران مي تواند به عنوان مركز جذب سرمايه گذاري هاي بين ). 51، 1384الف 
، )62، 1388و نامي و عباسي، 83، 1386حافظ نيا، (المللي، ترانزيت كاال و از همه مهم تر انرژي، مورد توجه قرار گيرد

قش يابي جمهـوري اسالمي ايـران در سيستم تـابع خليج فارس و واكنش هاي عربستان كه به تبـع باعث افـزايش ن
  . اي در آينده اي نزديك خواهد شد مسألهسعودي به چنين 

  واكنش هاي عربستان سعودي در برابر نقش يابي جمهوري اسالمي ايران -

هاي منطقه اي براي رويارويي با  بحرانواكنش هاي عربستان سعودي را مي توان در چهارچوب دخالت هاي آن كشور در 
  :نفوذ جمهوري اسالمي ايران بررسي كرد

همچنين . هنگامي كه دولت شيعي عراق بر پا شد، رياض حتي يك نامه هم براي دولتمردان تازه عراق نفرستاد: عراق
بدين  .)Cochran,2007(دولت عربستان اعالم كرد كه وام و كمك هاي اقتصادي در اختيار دولت عراق نخواهد گذاشت 

از سوي ديگر رياض براي اثر گذاري . سان رفتار غير دوستانه رياض با دولت شيعي عراق از همان آغاز روشن شده بود
بي گمان يكي از مهم . بر دگرگوني هاي عراق و كاهش نفوذ منطقه اي ايران، از گروه هاي سني شورشي پشتيباني كرد

عراق، پشتيباني دولت و برخي از بازيگران غير دولتي عربستان از ستيزه جويان سني  ترين عوامل جنگ هاي فرقه اي در
  ). 8-1388،15پوراحمدي و جمالي،(عراقي است

بيم دولتمردان عربستان اين است كه قدرت يابي شيعيان در عراق باعث شود، شيعيان عربستان براي گرفتن سهم خود از 
تان بيشتر شيعيان دوازده امامي در استان خاوري آن كشور به ويژه در احساء و در عربس. قدرت سياسي برانگيخته شوند

، كه بي گمان آل سعود تمايلي به )1380،93زراعت پيشه،(القطيف و شيعيان زيدي نيز در پيرامون مكه زندگي مي كنند
نقطه مخالف با تشيع، همواره  عربستان سعودي به اندازه ايران، اما به عنوان. افزايش سهم آنان در قدرت سياسي ندارد

وضعيت شيعيان عراق را از نزديك دنبال كرده است و به خصوص از اين مي ترسد كه با نزديك شدن اين مناطق به 
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همچنين فقدان منافع مشترك ). 14-30، 1383اتوال، (ايران، قدرت اين كشور در خليج فارس به زيان رياض افزايش يابد
منافع . اني متمركز بر تحوالت عراق، روابط دو كشور را به شدت دچار چالش كرده استحول تغييرات جغرافياي انس

ملي ايران و عربستان حول مسائل عراق بيشتر از منظر و ديدگاه منافع ايدئولوژيك نگريسته مي شود، تا جايي كه عربستان 
ي به رقابت شديد با جمهوري اسالمي سعودي در راستاي همكاري بيشتر با آمريكا در زمينه ساماندهي سني هاي عراق

  ). Brynen,2002, 22-41(ايران بر سر شيعيان عراقي پرداخته است
روزه اسرائيل و حزب اهللا، در بحران سياسي لبنان، رياض راه پشتيباني از  33گذشته از موضع عربستان در جنگ : لبنان

ري از دولت سني و غرب گراي سنيوره در برابر گروه همه اين كارها در راستاي پاسدا. دولت سنيوره را در پيش گرفت
  . هاي شيعي به ويژه حزب اهللا و رهبر آن سيد حسن نصراهللا است

رياض كه از افزايش نيروي شيعيان در منطقه بيمناك است، اميدوار بود كه با شكست حزب اهللا از قدرت به اصطالح 
اهللا را ماجراجويي مي دانستند تا به ادعاي وزير خارجه قطر  كارگزاران عربستان، اقدام حزب. هالل شيعي كاسته شود

شگفت انگيزتر از همه، سخنان مفتي اعظم عربستان بود كه نيايش براي . پوششي عربي براي حمله اسرائيل فراهم آورند
ي، پوراحمدي و جمال. ك.و ر 44، 1386شجاع، (پيروزي رزمندگان شيعي را حرام شمرد، چه رسد به كمك به آنها

  ).57، 1389و احمدي،   40-31، 1388
پس از به قدرت رسيدن حماس، كشورهاي غربي از پذيرش آن دولت خودداري كردند و چون حماس را : فلسطين

رايس، وزير خارجه آمريكا در اين زمينه گفت يك حزب . گروهي تروريستي مي شناختند، از كمك به آن سرباز زدند
از ديد آگاهان سياسي آنچه رياض را . )Wilson,2007(ك پا در تروريسم داشته باشدنمي تواند يك پا در سياست و ي

با باال گرفتن تنش و بحران در روابط حماس  .)Faramarzi & Abunasr, 2007(نگران ساخته كمك هاي مالي ايران است
مكه، توافق كردند كه دولت  و فتح، هر دو سرانجام به حل مسالمت آميز اختالف ها گرايش نشان دادند و در نشستي در

از ديد برخي پژوهشگران دخالت عربستان براي حل و فصل بحران در . وحدت ملي فلسطين با همه گروه ها تشكيل شود
و  )Murphy, 2007(تشكيالت فلسطيني نشان از تالش آن دولت براي رويارويي با افزايش نفوذ منطقه اي ايران دارد 

  .ت در حل بحران هاي خاورميانه جايگاه منطقه اي خود را بازيابدرياض مي خواهد از راه مشارك
عالوه بر موارد فوق، مسائلي همچون روندهاي خلع سالح، كنترل تسليحات نامتعارف به ويژه تسليحات هسته اي، صلح و 

خليج فارس، امنيت سازي، دموكراسي سازي، پيكار با تروريسم، امنيت انرژي، سياست هاي نفتي، و امنيت منطقه اي 
محورهاي اصلي دغدغه هاي مشترك دو كشور ايران و عربستان  نسبت به يكديگر هستندكه هنوز به سطح تفاهم 

و  94، 1385هاديان، (مشترك رسمي ارتقا پيدا نكرده و در سطح مذاكرات و عرف ديپلماتيك باقي مانده اند
رفتار انطباقي عربستان سعودي به عنوان برادر بزرگ  از اين رو،). 1379،141و اخوان كاظمي،  136-137، 1375متقي،
، با اياالت متحده آمريكا براي رفع به اصطالح خطر ايران در منطقه، )و عضو اصلي شوراي همكاري خليج فارس( اعراب 

  .  ممكن است سيستم تابعه خليج فارس را به سوي يك نزاع منطقه اي در آينده رهنمون نمايد
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  تجزيه و تحليل

قه خليج فارس به عنوان بخشي از گستره سيستم بين المللي به داليل ژئوپليتيكي و ژئواستراتژيكي خاص، همواره در منط
اقتصادي  مسألهدوران تاريخي خود تاكنون به عنوان بخش مهم و داراي اهميت مطرح بوده، به خصوص در دوران حاضر 

ها و كارگزاران خاصي را در درون خود فرايند، ساختارها، سيستم تابع خليج فارس. و انرژي بر نقش آن افزوده است
وقوع جنگ هاي متعدد، درگيري قدرت هاي عمده و مهم سيستم و . جاي داده و با مسائل ويژه اي نيز روبه رو است

در اين سيستم، متغيرهاي مختلف در شكل گيري . رقابت هاي سلطه جويانه سيستمي، همگي نمونه هايي از آن مي باشد
فتار واحدهاي سيستم به دليل عدم هماهنگي و انطباق با همديگر، نوعي رفتار تعارضي ميان بازيگران ايجاد نموده، كه ر

برآيند آن ايجاد دشمني و برگزيدن الگوهاي رفتاري انطباقي با نظام بين الملل و قدرت مداخله گر از طرف اعضاي 
ه علت ضعف كنترل كننده هاي درون سيستمي در مقابل بازيگر در سيستم تابع خليج فارس، ب .ضعيف سيستم مي باشد

، به ناچار بخش مركزي متوسل به حمايت قدرت مداخله گر براي كنترل و )جمهوري اسالمي ايران(قدرتمند پيراموني
س چنين رفتاري زمينه حضور و نفوذ قدرت مداخله گر را در منطقه خليج فار. ايجاد نظم مورد نظر در سيستم مي شود

البته اين امكان نيز وجود دارد كه به علت آگاهي قدرت مداخله گر از ضعف سيستم كنترل كننده دروني . محيا مي سازد
 اراييـكره گيري از اين ناـارض اقدام نمايد و پس از آن با بهـاد عمدي زمينه هاي تعـاد نظم مورد نظر، به ايجـدر ايج

  .آورد زمينه هاي هژموني خود را در منطقه فراهم
از آنجا كه جمهوري اسالمي ايران، به عنوان قدرتي پيراموني از لحاظ ژئوپلي استراتژيكي و ژئواكونوميكي، نقش يابي 
تازه اي يافته است، خواهان تغيير معادالت نظم موجود در سيستم تابع خليج فارس مي باشد و بخش مركزي سيستم به 

به اين ترتيب نقش قدرت مداخله . فظ نظم دلخـواه در سيستم نمي باشدسركردگي عربستان سعودي قادر به كنترل و ح
. ، جلـوه مي نمايد)به خصوص در جهت حفظ منـافع فرا منطقه اي خود( گر به عنوان كنتـرل كننده بيـروني سيستم 

فارس نيز مسـائل ديگري همچـون اهميت ارتباطي، اقتصادي، استراتژيكي، ژئوپليتيكي و فرهنگي خـاص حوزه خليج 
  .موجب تالش بيشتر قدرت مداخله گر در راستاي حفظ و بسط هژموني خود در منطقه مي شود

ال داده ـابع خليج فارس با قدرت پيراموني سيستم، در آينده احتمـورد ميان كنترل كننده هاي سيستم تـر، برخـاز اين نظ
زي، افغانستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس، حضور گسترده نظامي اياالت متحده آمريكا در آسياي مرك. مي شود

خريدهاي تسليحاتي گسترده از سوي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس به خصوص عربستان در سال هاي 
، اظهارات اخير مقامات اياالت متحده آمريكا در تهديد ايران، جهش هاي علمي )136، 1387پوستين چي، (گذشته

كه باعث افزايش قدرت ملي، منطقه اي و بين المللي آن شده است و سرانجام كسب تكنولوژيك جمهوري اسالمي ايران 
و بسط دانش هسته اي كه به شدت از سوي آمريكا و متحدانش خطرناك جلوه داده مي شود، احتمال اين برخورد را در 

  .آينده بيش از پيش نمايان مي سازد
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  نتيجه گيري 

اجتماعي ايران و عربستان سعودي به شدت متأثر از سياست خارجي دو  -ي روابط امنيتي، اقتصادي، تجاري و فرهنگ
تا كنون دو كشور از مرحله اعتماد  1979به نظر مي رسد كه از سال . كشور و دخالت هاي قدرت مداخله گر مي باشد

  .امده استسازي خارج نشده و هنوز تفاهم مشتركي بين آنها در قبال مسائل حساس منطقه خاورميانه به وجود ني
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه خليج فارس در زمره مناطقي محسوب مي گردد كه همواره با نشانه هايي از 

رخ دادن جنگ هاي متعدد و رقابت هاي سلطه جويانه در سيستم . منازعه، ستيز و جنگ هاي منطقه اي روبه رو بوده است
از سوي ديگر دخالت قدرت هاي بزرگ و نيز بي اعتمادي . باشدتابع خليج فارس همگي نمونه هايي از آن مي 

در نتيجه، ائتالف ها . كشـورهاي منطقه اي به يكديگر، زمينه هاي الزم براي توسل به نيروي نظامي را فـراهم آورده است
  . رل كندبه سرعت رنگ مي بازند و هر بازيگري تالش مي كند تا ديگري را از طريق ابزارهاي منازعه آميز، كنت

در پاسخ به سؤاالت تحقيق، بايد گفت كه رفتار انطباقي عربستان سعودي به عنوان بخش مركزي سيستم تابعه و برادر 
، با محيط بين المللي و خصوصاً اياالت متحده آمريكا، )و عضو اصلي شوراي همكاري خليج فارس( بزرگ تر اعراب 

ي استراتژيكي جمهوري اسالمي ايران، به عنوان بازيگر پيراموني و عدم به دليل هراس از قدرت يابي و نقش يابي ژئوپل
توانايي اين كشور به عنوان كنترل كننده دروني نظم در سيستم تابع خليج فارس در حفظ وضع موجود، سيستم تابعه 

خله گر، رهنمون منطقه اي خليج فارس را در آينده اي نه چندان دور به سوي يك نزاع منطقه اي با همراهي قدرت مدا
همچنين اياالت متحده با بهره گيري از ضعف ها و چالش هاي موجود در سيستم و عدم توان كنترل كننده هاي . مي سازد

دروني در برقراري و حفظ نظم دلخواه، سعي در نفوذ هر چه بيشتر در سيستم تابع دارد، تا از اين طريق به اهداف ژئوپلي 
  . از همه مهم تر تحديد قدرت رو به رشد ايران در منطقه، دست يابد استراتژيكي، ژئواكونوميكي و
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