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 دهیچک

ای كده گوندهآسیا شدد، به ای در غربجدید منطقه قدرت گیری توازنمنجر به شکل ،1001 سپتامبر 11 حادثة     

 توصیفی، –تحلیلی پژوهش ای بازیگران آن طیفی از توازن قوای سنتی تا توازن تهدید را رقم زد. در اینمنطقه اهدف

 از ناشدی هدایملاحظه نمودن وارد و بازیگران ایمنطقه هایهدف بررسی با كاركرد رویکرد موازنة قوا؛منظور تبیین به

پردازان حدوز  غدرب آسدیا، بده كاکبدشدکا ی نظریه جامعة از نظر قوا موازنه گیریشکل به منجر هایمحرک و روندها

 قددرت سه سناریوی )موازنة مفهومی، ارائة نموداربا  های پژوهشدر دهة آتی پرداخته، سپس براساس یا ته قوا ةموازن

انداز آیندد ، احتمداه همگرایدی ایدران بدا هدا شمدمشود. در نتیجه یا تهبینی میپیش تعامل(، تهدید و موازنة سنتی،

( بود  و در منطقه همچنان توازن قوای سدنتی % 8/11ای عربستان و آمریکا ضعیف )میانگین شدت همگرایی منطقه

ترتیب متعلق بده عربسدتان، ایدران و آمریکاسدت. های بازیگران بهآ رینی هدفرین گزینه است. میزان تنشتمحتمل

ای آمریکا داشته و ایران های منطقهمیزان اثرپذیری عربستان از آمریکا بسیار باکا بود  و نقش كنمگر یاریگر در سیاست

ای )ابدزار روش كتابخانده بده هداداد . باشدمی اهمیت دارای دیكاربر و نظری کحاظنقش بازدارند  دارد. این مطاکعه به

ا دزار ، نرم«تورمد » پژوهیآیندد  ابدزار وسیلةبه بازیگران و هاهدف بین متقابل گردآوری، سپس روابط برداری( یش

 ند. اقرار گر ته وتحلیلمورد تجزیه« قطری هایماتریس» اکگوی و هابازی ، نظریة«گرا ر» طراحی هندسی
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 مقدمه

اکمللی میان كمورها، شناخت و تحلیل كنمگران این عرصه را های حاكم بر مناسبات بینپیچیدگی   

تواند به اتخاذ یاکمللی، مای و بینعبارت دیگر، شناخت دقیق محیط منطقهسازد. بهضروری می

عنوان ی  كنمگر  عاه ایران بها.ها و راهبردهای مناسب ی  كمور كم  كند. برای ج.سیاست

اکمللی، در ی  محیط راهبردی، ضرورت داشتن شناخت و ارزیابی دقیق دوشندان ای و بینمنطقه

ای دارد. این پیچید اکمللی حاكم بر محیط بازیگری آن، وضعیت ای و بیناست؛ زیرا مناسبات منطقه

ویژ  خلیج  ارس است. اگر های آن بهدکیل درهم تنیدگی ژئوپلتیکی غرب آسیا و نظامپیچیدگی به

های ژئوپلتیکی و عقیدنی آن قرار دهیم، به این بودن محیط امنیتی این منطقه را در كنار رقابت خاص

طقه مانند عربستان و آمریکا دارای رسیم كه شناخت دیگر بازیگران  عاه این مننتیجه منطقی می

اهمیت است. اهمیت آن نیز به این دکیل است كه اتخاذ راهبردهای هری  از كمورها مانند عربستان 

(. یکی از مسائل اساسی در حوز  7911:5دهد.)آجورکو، تأثیر قرار میسعودی، دیگر كمورها را تحت

ای متعارض آنها های منطقهو پیگیری هدفغرب آسیا شگونگی توزیع قدرت بین سه بازیگر اصلی 

 حیترج را یهمکار ند یآ در گرانیباز ایآ مینیبب كه است ییآنجا از موضوع یكاربرد تیاهماست. 

 نیا در شگونه کایآمر یآت نقش و اینکه بود خواهد غاکب آنها بر جنگ طیشرا همچنان ای داد خواهند

 نیا. گرددیم فیتعر شگونه رانیاج.ا. نقش ،ند یآ یتینام نظام در ، و اینکهشد خواهد فیتعر ندای ر

ای از جمله ایران، آمریکا و عربستان با پاسخ به منطقه گرانیباز تعارض ای و یهمکار اندازشمم پژوهش

در منطقه غرب آسیا حوه  راشگونه اکگوهای موازنه قدرت  1001سپتامبر  11این پرسش كه حادثه 

 و روندها یبررس بانماید. نویسندگان ای متأثر نمود، ترسیم میقهرقابت سه بازیگر كلیدی منط

از منظر دویست تن از پژوهمگران، اساتید و سیاستمداران  قوا ةموازن کردیرو با مرتبط یهامحرک

اکگوهای موازنه قدرت سنتی را  1001سپتامبر  11مطرح جهانی به این نتیجه رسید  اند كه، حادثه 

از موازنه قدرت متغییر اعم از سنتی، تهدید و تعاملات احتماکی در بستر اهداف  در نوردید و تركیبی

 منطقه ای سه بازیگر كلیدی ایران، عربستان و آمریکا را رقم زد.
توصیفی، با طرح  رضیه مذكور سه سناریو شامل موازنة  –سیر تکاملی این پژوهش تحلیلی     

برداری از ها به روش  یشداد  نماید.اکی پیش بینی میقدرت سنتی، موازنة تهدید و تعاملات احتم

تحلیل متغیرها در  و آوری شد  و در تجزیهای و عملکرد بازیگران گردای و كتابخانهمنابع رسانه

كه در « گرا ر»ا زار ، نرم«تورم »پژوهی ها و بازیگران از ابزار آیند بررسی روابط متقابل بین هدف
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اکگوهای ریاضی »و « هانظریة بازی»ای و پیچید  در ریاضیات كاربرد دارد، حر هطراحی نمودارهای 

 استفاد  شد  است. N*N« ماتریس قطری

 
 2001سپتامبر  11: دگرگونی موازنه قدرت منطقه غرب آسیا در رقابت ایران، آمریکا و عربستان پس از 1شکل 

 

 پیشینة تحقیق  -1

شندگانه مطرح شد  توسط  یهاا تیو ره ییواقع گرا میاز پارادا( با استفاد  11:8) یزیندا كهر     

 یر تار یو اکگو یاکمللبین یابهامات توازن قوا یبه بررس ،بحران تیریمد طهیدر ح لریم نیبنجام

معتقدند كه  مانیپرداخته است. ا انهیبحران خاورم تیریدر مد یامنطقه یهانامتجانس قدرت

 اتیدوم، تجرب یاکملل پس از جنگ جهاندر روابط بین یامنطقه ی رع نظام  یبه عنوان  انهیخاورم

منطقه  نیدر ا یاز جنگ و صلح را پمت سر گذاشته است. در دور  جنگ سرد، ثبات نسب یمتفاوت

 (.917 11:8 ،یزی)كهر شدیها بر اساس منطق موازنه قدرت مماهد  مبحران تیریو مد

به  ییگرا تیهو هیبر نظر یمبتن یمکتب انتقاد ا تی  از ره( با استفاد11:1) یمتق میابراه     

در برابر ساختار  تیموازنه قدرت در نظم های منطقه ای از بعد تقابل هو ا تیتحوه ره یبررس

ای به خصوص در حوز  موازنه منطقه یاست كه سازمانده نیبر ا سند یپرداخته است. باور نو

 ندیاست. برآ یبحران هایطیو مح طیدر شرا یتیهای امناز ضرورت یکی ارس،  جیو خل انهیخاورم

. شودیبا شاکش روبه رو م رانیا یتیهای امنبحران، ضرورت طیدهد كه در شرا یپژوهش نمان م
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در  ضای  یتیو امن یاسیكه تضادهای س ردیگیانجام م یطیدر شرا یتیهای امنعبور از شاکش

حاه، تعاملات  نیگردد. با ا لیو تبد میای تنظطقهكمورهای من انهیتعامل و اکگوهای همکاری جو

در  بیكه كمورهای رق راباشد، ش میمستق دیمنطقه کزومًا نبا  یكمورهای  یتمام انیم یتیامن

های خود ندارند، کذا بحران یتیبه حل موضوعات امن یشندان لیتما انهی ارس و خاورم جیمنطقه خل

موازنه  قیبود  و از طر یتیهو یژگیدارای و یبجنوب غر ایی ارس و آس جیای در خلمنطقه

 (.9167 11:1 ،ی)متق شودیم تیریای مدمنطقه تیمجموعه امن ا تیای و رهمنطقه

( در پژوهمی به روش تاریخی درگیری ایران و آمریکا را در خلیج 1010) 1اس.ام اظهره اسلام     

 اگر متحد  ایاکات و ایران بین ه درگیری ارس بررسی نمود  است. ایمان به این نتیجه رسید  اند ك

 اعماه هایتحریم باید ابتدا متحد  ایاکات یا ت. خواهد ادامه بردارند، جلو به گام كمور ی  دو هر

 به طرف دو علاقه مورد موضوعات مورد در گفتگو برای  ضایی منظور ایجاد به را ایران علیه شد 

. كند رعایت كاملاً  را ایهسته توا ق ضوابط و شرایط امتم باید همچنین ایران. درآورد تعلیق حاکت

 تنگه و  ارس خلیج عمان، خلیج9 استراتژی  مهم نقاط در خطرناک رویارویی از جلوگیری برای آنها

 (.Azharul Islam, 2020: 1) كنند امضاء را جانبه دو نمود  و معاهدات مذاكر  باید هرمز، 

( در ی  مطاکعه به بررسی 1010) 1توماس و كلیتون 1یننیسا م  جی ، كاتلین1كاتزمن كنت     

 –متحد  به روش تحلیلی  ایاکات سیاست در آن پیامدهای و ایران و متحد  بین ایاکات تعارض

 ایران در :1:5 اسلامی انقلاب زمان از ایران و متحد  ایاکات اند. به عقید  آنان روابطتوصیفی پرداخته

 از ایران حمایت مداوم طور به متحد  ایاکات رسمی هایگزارش و قاماتم. است بود  خصمانه بیمتر

 متحد  ایاکات متحدان و منا ع برای مهم تهدیدی را خاورمیانه منطقه در مبارز مسلح هایجناح

 اوکویت در برنامه این پیمر ت با 1001 از پس ایران ایهسته برنامه كردن محدود برای تلاش. دانندمی

 متعارف هایسلاح خرید است كرد  تلاش همچنین متحد  ایاکات. بود متحد  اکاتای هایسیاست

  مار سیاست دوکت كه آنجا از .كند خنثی را ایران توسط باکستی  هایموش  توکید و جدید

 را 1016 ژانویه در برجام اجرای از پیش هایمجازات از  راتر مجازاتی تحمیل جمله از خود، حداكثری

 .Katzman, J)است  یا ته ا زایش توجهی قابل طور به جانبه دو های تنش ست،ا كرد  دنباه

McInnis, Thomas, 2020: 1.) 
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 روش تحقیق  -2

گذار و بازیگران دخیل در های اثرها و عدم قطعیتدر این تحقیق جهت شناسایی روندها، محرک     

تعداد « غرب آسیا»و « توازن قوا»ن  ارس ابتدا  با جستجوی واژگاموازنة قوای منطقة ژئوپلتی  خلیج

های صوتی مصاحبه با سیاستمداران كمورهای اصلی و اثرگذار مقاکه، كتاب، بوکتن خبری،  ایل 100

برداری و کحاظ نمودن تركیب در موازنة قدرت منطقة غرب آسیا، گردآوری و سپس با ابزار  یش

محور، محور، ذهنمحور، زمانردی )رسانهپژوهی راهبها در مطاکعات آیند های گردآوری داد روش

، «تورم »محور( عوامل تنش در منطقة غرب آسیا به شرح زیر شناسایی و با ابزار محور و نتیجهبازیگر

رئیس « ترامپدوناکد »توان به اند. از جمله سیاستمداران میتحلیل شد « هانظریة بازی»و « گرا ر»

« ماسهایکو»، «گرهارد شرودر»امور خارجه آکمان در دوکت  وزیر« یوشکا  یمر»جمهور آمریکا، 

رئیس سابق « آگوست هانینگ»، «آنگلا مركل»شهارم  ةكابین ةیاستمدار اهل آکمان و وزیر امور خارجس

رئیس « سیووکادیمیر او»وزیر د اع انگلیس، « واکاس روبانبن رابرت»سازمان امنیت داخلی آکمان، 

در  یاطلاعات مل ریمد« دنیل ری كُست»ی ممترک اکمنا ع )روسیه(،  بخش قفقاز مؤسسة كمورها

 رئیس دومای روسیه اشار  كرد.« وکادیمیر ژرینوسکی»و  دوکت ترامپ

 پرداز(: آمار ویژگی تحصیلات جامعة نمونة نظریه1جدول شمارة )

 درصد فراوانی فراوانی کارشناسی ارشد دکتری جامعة آماری

 % 76/7 10 1 : مدارسیاست

 % 18/61 117 15 58 استادان و پژوهمگران داخلی

 % 15/16 18 10 18 استادان و پژوهمگران خارجی

 % 1/:1 6 1 1 های داخلیهای مطاکعاتی و خبرگزاریمؤسسه

 % 1/:6 1 1 1 های خارجیهای مطاکعاتی و خبرگزاریمؤسسه

 % 100 181 71 118 مجموع

 شارشوب دری شد  به روش م  تور تجزیه تحلیل گردید  است. در ادامه داد  های گرد آور     

-نظام یهاروش ازی کی است، یپژوهند یآ مختلف یهاروش از یامجموعه كه «ویکاپراسپکت» کردیرو

 مگامیپ انپژوهند یآ كه، است شد  ارائه« م  تور»به نام  گرانیباز لیتحل جامع ومند )سیستمی( 

 .اندكرد  یمعر  را آن( :1:8-0::1) «بورس سی رانس» و «گود  کلیما» ،ی رانسو

(Arcade&et.al, 1999:1-69) یبندطبقه نخست 9شودیم دنباه یاصل هدف دو روش نیا در 

 كم  به آن به مربوط یهاداد  كه گریکدی از آنها ینسب یریپذاثر و یگذاراثر یمبنا بر گرانیباز
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 از  یهر یریگموضع ییشناسا دوم هدف. شودیم  راهم گریکدی بر گرانیباز میمستق هایاثر سیماتر

 سیماتر از هدف نیا به دنیرس یبرا و است یدیكل مسائل ای هاتیاوکو ،هاهدف به نسبت گرانیباز

 (7911:7و همکاران،  انیطاکب.)شودیم استفاد   یدوبخم

 

 ادبیات و مبانی نظری تحقیق -3

 نیمتفکر یآرا به قوا،ة موازن یةنظر ةمیر قدرت، ةموازن ی،تبارشناس منظر ازی: نظر یمبان. 3-1

 و «مورگنتای.ج هانس» ،«هابز توماس» مانند یا راد یعنی ( یكلاسسنتی ) گراییواقع مکتب

 دنباهبه هموار  هادوکت گرا،نوواقع نیمتفکرة دیعق به. گرددیم باز دیجد دوران در «واکتز كنت»

 قانون قدرت، ةموازن. هستند 1 یآنارش یجهان نظام  ی در متریب قدرت به یابیدست سر بر رقابت

 به تعاده، ةزنند برهم و متجاوز یقدرت با ییارویرو صورت درها آن كه معنا نه ایب. هاستدوکت ر تار

 یریجلوگ برتر و مسلط یقدرت ظهور از و د یورز مبادرت كنند متوازن ائتلاف  ی سیتأس

 در گرانیباز از یتعداد انیم را اتحادها یبندصورت قوا ةزنموا یةنظر (16591180 ، بیط).كنندیم

 تیوضع زین و هاائتلاف و هادوکت ریسا هایدیتهد برابر در مقاومت جهت اکمللنیب روابط ةصحن

 ی ضا در «یاعتمادیب» و «یناامن» ةمؤکف دو با اغلب كه قدرت عیتوز به نسبت كه ییهادوکت

 گسترد  قدرت، موازنة در رییتغ اگر .كندیم فیتوص و لیتحل را است همرا  اکمللنیب نظام  یآنارش

 ن،یبنابرا. دیآیم وجود به یامنطقه منازعات یریگشکل یبرا نهیزم طیشرا آن در باشد، ری راگ و

 گرانیباز از  ی چیه كه ردیگیم انجام یطیشرا در اکمللنیب نظام یانیم سطوح در قدرت توازن

 یهانظام از یکی قوا موازنة( 1:1911:1 ،یخانعبداکله).ابندین دست قدرت یبرتر به یامنطقه

 مسائل و یخارج روابط در 17 قرن از و است یمختلف یمعان یدارا كه است ایشهارگانه یتیامن

 یهاتیوضع فیتوص و لیتحل( 91 شد ظاهر شهر  دو در كاربرد نیا. است داشته كاربرد یاکمللنیب

 یطراح و یخارج استیس تیهدا یبرا ییاکگو نقش در( 1 .(صلح زمان) ورام ینیع و موجود

( 1 9شودیم یبنددسته مفهوم سه در زین یخیتار ا تیره نظر از کردیرو نیا(. جنگ زمان) راهبردها

 یدارا دوکت دو ؛یقطبسه نظام در تیموجود( 1 ی؛دوقطب نظام در یاسیس یروهاین كامل یبرابر

                                                                 
 باشد.مي ي كشورهاهاي داخلالمللي است كه فاقد قدرت فائقة مركزي همانند دولت در نظاممعناي نظام بين. نظام آنارشيك به1
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 نظر از. 1هژمون هیشب یزیش( 1. دارد را برخورد زمان در موازنه نقش سوم وکتد و برابرند یروهاین

 قوا موازنة معتقدند آنها از یاعد ( 91 است یمختلف یمعان یدارا قدرت موازنة زین صاحبنظران

 تیوضع نوع هر از یفیتوص قوا موازنة كه باورند نیا بر یبرخ( 1. است قدرت عیتوز هدف با یاستیس

 سطح در قدرت برابر نسبتبه عیتوز قوا موازنة ،برخی نظر از( 1. است اکمللنیب استیس در یواقع

 در یاسیس قدرت عیتوز نوع هر فیتوص قوا موازنة كه باورند نیا بر آخر گرو ( 1. است اکمللنیب

كه در  یبندمیتقس از قدرت موازنة یكاربردشناس و یكاركردشناس براساس. است کمللانیب روابط

 مثابه به موازنه قدرت، عیتوز مثابه به موازنه(9 1:1911:1 ،یخانعبداکله) دینمایم یرور آمد  پیزی

 و یثباتیب قدرت عیتوز مثابه به موازنه ح،لص و ثبات مثابه به موازنه ،یهژمون مثابه به موازنه تعاده،

 مثابه به موازنهپایان در و یخیتار عام قانون مثابه به موازنه قدرت، استیس مثابه به موازنه جنگ،

 .یاستگذاریس در یعمل یراهنما و نظام

 یممفاه. 3-2

 موازنه یمبنا عنوان به قدرت بودن اصل قوا، موازنة پردازانهینظر از یبرخ: دیتهد موازنة. 3-2-1

 شد، خواهد موازنه باعث آنچه ست،ین موازنه عامل قدرت نفس كه اندد یعق نیا بر و كرد  رد را

 حفظ با قدرت موازنة ةینظر برابر در دیتهد موازنة ةینظر اساس نیبرا. است دگریتهد درتق وجود

 ر تار كنندةنییتع عامل دیتهد موازنة. دیآیم دیپد موازنه ترقیدق لیتحل منظور به قوا توازن منطق

 ای بودن قدرتمند  قط نه و كندیم قلمداد آنان ةیناح از دیتهد درک را هاقدرت برابر در كمورها

 (1:6911:1 ،یخانعبداکله).آنان قدرت گسترش

  ی برد كه مینامیم( صفر مجموع) یوقت را یباز  ی: صفرجبری  جمع حاصل با یباز. 3-2-2

 برابر درست آورد،یم دست به نیطر  از یکی كه آنچه یعنی است، گرید ریگباز باخت معاده گریباز

 صفر برابر هاباخت و بردها مجموع گرید عبارتبه و است داد  دست از یگرید كه است یزیش آن

 (10191151 روشنده،.)باشد

 كه است یندای ر نفعانیذ لیتحل ای گرانیباز لیتحل: تورمک روش به گرانیباز لیتحل. 3-2-3

 ای راهبرد ت،ی عاک مسئله، موضوع،  ی بر را ریتأث و نفوذ نیمتریب كه ییهاگرو  ای ا راد آن كم  به

                                                                 
: نفوذي را كه یك قدرت بزرگ مي تواند بر دیگر كشورها در نظام بين الملل وارد كند؛ ميزان این (Hegemony)هژمون  1

 (.961: 1931ليس، اسميت، ينفوذ از رهبري تا تسلط در نوسان است )ب
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 اصوه از یکی اکمللنیب روابط حوزة در گرانیباز لیحلت. شوندیم ییشناسا دارند، را یریگمیتصم

 ، شرا كهاست یجهان مختلف یساختارها ریتفس در ینظر یکردهایرو یریكارگبه در یاساس

 ناسازگارین ریسا بااغلب  كه هستند خود ژةوی یراهبردها و هاهدف ق،ئعلا یدارا آنان از هركدام

 (.7911:7و همکاران،  انیطاکب) شدبایم

 یپژوهند یآ یهاروش مجموعه از: آنها یاصل هایهدف ای راهبردها و گرانیباز فیتعر. 3-2-4

 & Godet) .كرد استفاد  «ماژوکار» ای یندای ر صورت به توانیم «ویکاپراسپکت» کردیرو با

Durance, 2011:69-74) ی،ندای ر استفادةدر  باشد، گراكل و كامل یپژوهند یآ ،هدف اگر 

 از استفاد  پژوهش از هدف ،ماژوکار استفادة در اما. است بعد مراحل یورود مراحل، از  یهر یخروج

 یهاپرسش ای مسائل از یمحدود تعداد ای یکی به پاسخ در و یجزئ صورت به مختلف یهاروش

 زین و( آنها كنش یابزارها و هاتیمحدود ها،ز یانگ ،هاهدف) گرانیباز ییشناسا. باشدمی یپژوهم

. گر ت نظر در مجزا مرحلة دو توانیم را گرانیباز از  یهر هایهدف و یاصل یراهبردها ییشناسا

-موازنه یكمورها ینسب یدئوکوژیا و ینسب تیامن ،ینسب قدرت است کازم تورم  روش شروع از قبل

 .گردد نییتب كنند 

 یکسانی تیاهم از قدرت بعد از كمورها یکیژئوپلت مناطق در: گرانیباز ینسب قدرت. 3-2-4-1

-یم یبنددسته ریز صورت به قدرت مراتبسلسله نظر از كمورها «كوهن»نظر  از. ستندین برخوردار

 .(16911:0 ،یقاسم) شوند

 .باشندیم یجهان سطح در یراهبرد توان یدارا9 مهم و بزرگ یهاقدرت( 1)

  یژئوپلت مناطق از  راتر یبُرد قدرتمان كه یامنطقه یهاقدرت شامل9 دوم درجة یهاقدرت( 1)

 دوم درجة یكمورها. دیرس خواهد زین جهان یهابخش ریسا به مواقع یبرخ در و داشته خودشان

 یهاتیواقع از یناش دیشد یهاتیمحدود باآنها  اما كنند، تلاش یامنطقه یهژمون یبرا است ممکن

 .ابندی تسلط  یژئوپلت منطقة كل بربعید است  رسدیم نظر به و هستند روهروب  یژئوپلت

 ای قدرت با است ممکنكه  یامنطقه تحوکات بر گذاراثر یكمورها9 سوم درجة یكمورها( 1)

 .بپردازند یکیدئوکوژیا و یاسیس رقابتبه  خود هیهمسا یامنطقه یهاقدرت

 . اثرگذارند خود یهاهیهمسا نیتر ینزد بر9 شهارم درجة یكمورها( 1)

-9101 1185 كوهن،).هستند خارج جهان در یاهیحاش حضور یدارا9 پنجم درجة یكمورها( 7)

106). 
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 كه؛ است استوار اصوه نیا بر کایآمر یمل تیامن راهبرد: گرانیباز ینسب تیامن. 3-2-4-2

 یارجخ یكمورها جانب از نانیاطم و قدرت با كه است آزاد و مر ه، امن، نیسرزم  ی کایآمر

 از كمور نیا. دینما جادیا را یآزاد و نمود  حفظ را صلح تواندیم کایآمر نیسرزم. شودیم تیهدا

بر  کا،یآمر یمل تیامن راهبرد. دهدیم قرار تیاوکو در را کایآمر راهبرد كه است برخوردار امن یتیمل

 استوار آن یروشیپ یهاشاکش با مقابله یبرا یریگمیتصم و این كمور منا ع از واضح یابیارز

 (11911:8 ،یخاتم).است
 انجام مطاکعات ،باشدنمی موجودج.ا.ایران  یمل تیامن یهاراهبرد در مورد یواحد متقن سند     

 ریز منابع از توانمیج.ا.ایران را  ملی امنیت راهبردی سند دهد،می نمان نهیزم نیا در شد 

 سخنان ،(اکعاکیمدظله)رهبری معظم مقام بیانات ،(ر )امام حضرت بیانات اساسی، قانون 9نمود استخراج

 زمینة در مسئوه نهادهای سوم، و دوم اوه، توسعة برنامة ،1101 اندازشمم توسعة سند مسئوکان،

 وزارت و انتظامی نیروی ملی، امنیت عاکی شورای مصلحت، تمخیص مجمع رهبری، مثل امنیت

 با مبارز  مانند) اجتماعی – اقتصادی هایهدف به یداخلهای هدف بخش دراین منابع  .اطلاعات

 و( گرانفروشی با مبارز  و درمانی خدمات و كماورزی بخش رونق منابع، از بهینه برداریبهر   قر،

 امنیت حفظ داخلی، و مرزی نواحی در آرامش و نظم برقراری مانند) نظامی – سیاسی هایهدف

 خارجی هایهدف بخش در و(  رهنگی تهاجم با مقابله و كردها و هابلوچ ممکل حل مقدسه، اماكن

 اوپ ، یاعضا با روابط گسترش اقتصادی، وابستگی كاهش مانند) سیاسی د اقتصادی هایهدف به

 و مركزی آسیای روسیه، شین، هند، با روابط گسترش اسلامی، كنفرانسسازمان  و غیرمتعهدها

 نفوذ گسترش مانند) نظامی د سیاسی هایفهد و( خارجی گذاریسرمایه به تمویق و قفقاز

-حاجاند )كرد  اشار ( منا قین با مبارز  و گانهسه جزایر ممکل حل جهان، و منطقه در گرایاناسلام

 (.:6-5911:0: ،یریبغی و وسفی

 داشتن نیع در یمل و یامنطقه ،یاکمللنیب سطح سه هر در یسعود عربستان یراهبرد طیمح     

 كمور نیا حکمرانان دغدغة نیترمهم. است بود  برخوردار زین تداوم و ییایپا از ر،ییتغ و ییایپو

 كوتا ، یمقاطع در جز به تاكنون، زمان همان از و بود دیجد یاسیس نظام تیامن نیتأم ای بقا حفظ

 نیا به کا،یآمر ژ یوبه بزرگ یهاقدرت توان به اتکا و تیحما جلب با اندد یكوش هموار  هایسعود

 یهاراهبرد و هاهدف كه دهدیم نمان یبررس نیا (.81-106911:6 ،یلیخل) دهند پاسخ دغدغه

 .باشدیم متعارض شدتبه سعودی عربستان و کایآمر ران،یا یتیامن
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 نهفته یهاآرمان توان انعکاسیم را کایمرآ ر تار و یخارج استیسی: نسب یدئولوژیا. 3-2-4-3

این  مردم یامنطقه و یاخلاق ،یمذهب ،ینژاد یهامؤکفه براساس كه دانست یکیدئوکوژیا یهاقاکب و

 ،«پستیک نیمارت» و «بل لیدان» ،«رداهیم گونار» ،«لیدوتوكو یآککس». است گر ته شکل كمور

 را کایمرآ یخارج استیس ر تار و یاسیس یهاشاخص اندكرد  یسع كه هستند یپردازانهینظر

 یهامؤکفه نقش نییتب در پردازان،هینظر از گرید یکی ،«لریم یک امیلیو» ا،راست نیدرهم. كنند نییتب

 به کایمرآ در مذهب9 »دیگویم آنها یاسیس ر تار و منش در ییکایمرآ مذهب زین و  یدئوکوژیا

 به براهیک سمتیپروتستان رو،نیازا. كرد كم ( یخارج استیس و یاسیس ر تار در) منش  ی جادیا

 با ییسایكل مانیا و ییکایمرآ مانیا از ییهاقاکب با یمذهب مردمساکاری و یاسیس مسیبراکیک همرا 

 یاساس تضاد وجود به ییکایمرآ سمتیپروتستان. گذاشتند گریکدی بر  راوانی ریثأت و شدند ختهیآم هم

 یكل یهارهنمون ،یطیشرا هر در معتقدند هاییکایمرآ. دارد اعتقاد ناحق و حق و شر و ریخ انیم

 ریسا و رانیا با هاییکایمرآ یاسیس ر تار بر نگرش نیا .دارد وجود شر و ریخ مورد در مطلق

 (10791181 نگتون،یهانت)اثرگذار بود  است. اسلام جهان یكمورها
- ایدئوکوژی  سیاسی نظام( دینی قرائت) بودن دینی و ایدئوکوژی  جهت به ایران خارجی سیاست     

 روابط كلان نظریة دو در ملی منا ع مفهوم و خارجی سیاست ایدئوکوژی، هوممف واسازی. باشدیم محور

 زیاد، تا ضعیف از طیفی در كمورها از بسیاری خارجی سیاست در ایدئوکوژی دهدمی نمان اکمللبین

 (117-11891188 ،یمیابراه).كندمی ایفا ایگسترد  نقش ایران.ا.ج خارجی سیاست در اما دارد، نقش

 مبارز  به باور ،یمحورعداکت ةیروح ،یساکارنید به توانی میرانیا جامعة ی رهنگ یهایژگیو جمله از

. نمود اشار  یخیتار ا تخارات از یناش یمل غرور و ینید یباورها قاکب در شر هیعل ریخ یروهاین نیب

 مسائل ةهم یربنایز عامل نیا داشت، یمذهب تیماه كه یاسلام انقلاب وقوع از پس انیم نیا در

 یخارج استیس بنابراین (11-1191188 پور،حسن و انیذاكر).شد آنان یخارج یهااستیس و یداخل

 قیتطب اسلام منطق با هامیتصم ةهم دیبا و بود  اجرا وةیش و تیماه در یخاص یژگیو یدارا یرانا.ا.ج

 (101-:1189118 انپور،یكاو یی وسنا.)ابدی

 تیوهاب اصوه بر هیتک با و یالهیقب قاکب در یپادشاه نظام بر یمبتن زین عربستان یاسیس میرژ     

 هایدستور از هموار  آنها یرؤسا و بود  برخوردار گوناگون لیقبا یو ادار از پادشا  شخص كه است

 استوار یاسیس ییعملگرا بری مبتن بهتر، یخوانم در ای سکوکار یكمور عربستان. كنندیم اطاعت یو

 زین نید از یریگبهر  و بود  موجود وضع داشتننگه پادشا  مةیاند اساس. است  یتبروكرا یعتیشر بر



 پور و همکاران شریف بهنام ؛ای... منطقه تأثیرات اهداف بررسی  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 یپا اغلب شد ، مطرح یسعود یسلطنت نظام ثبات دربارة كه ییهابحث در. راستاست نیا در یابزار

 هر در آن نفوذ عامل و یسعود میرژ یدئوکوژیا  قرات ستون مذهب،. است بود  انیم در هم اسلام

 سه كه مدعاست آن زگوا ین یکیدئوکوژیا یهایبررس( 107-106911:8 ،و همکاران داوند).تاس ییجا

 .ندینمایم عمل متضاد یکیدئوکوژیا یبسترها در سعودی عربستان و کایآمر ران،یا كمور
 

 آنها لیوتحلهیتجز ی تحقیق وهاافته. ی4

 ییشناسا از مهمتر ،یدراهبر یپژوهند یآ در: متقابل هایاثر یهاسیماتر لیتشک. 4-1

 برهستند كه  رهایمتغ نیا واقع عاکم در كه شرا ،متغیرهاست نیب روابط ییشناسا ند ،یآ یرهایمتغ

 را  متقابل هایاثر ییشناسا. ستندین لیتحل قابل مستقل صورت به كدام چیه و بود  اثرگذار گریکدی

 كندیم هموار تورم  روش جمله از ی(ستمیسمند )نظام و یاشبکه یکردهایرو از استفاد  یبرا را

 (.10911:7و همکاران،  انیطاکب)

 رابطة لیتحل و محاسبه بر كه« تورم » ا زارنرم كار اساسها: هدف و گرانیباز ییشناسا .4-2

 هایموضوع شناسانةیهست یبررس، با باشدیم (ستمیسنظام )  ی در آنها هایهدف و گرانیباز

 در كارگزاران یهااستیس و هاراهبرد ،هاهدف رابطه، لیتحل بر یمبتن هم آن كه اکمللنیب روابط

 منطقة یزاشتن عوامل (1) ةشمار جدوه درباشد. منطبق می ی بود ،اکمللنیب مختلف یساختارها

 و Y حرف با هركدام اختصار جهت به و د یگرد یآورگرد پردازهینظر یآمار جامعة دید از غرب آسیا

 .است شد  ینامگذار (:1) یاک (1) از «سیاند»  ی

ای غرب آسیا بر اساس فراوانی از نظر قدرت منطقه ة(: پراکنش متغیرهای موازن2) ةجدول شمار

 پردازنظریه ةجامع

متغیرهای مرتبط با عوامل تنش در 

 غرب آسیا ةمنطق

 عنوان

 کوتاه

 ضریب

 اثر

متغیرهای مرتبط با عوامل 

 غرب آسیا منطقةتنش در 

 عنوان

 تاهکو

 ضریب

 اثر

 Y16 1 1های رانتیردوکت Y1 1 هراسی(ی ایران )ایرانو موشک یاهسته ةبرنام

 Y2 1 نظامی كمورهای منطقه – یحاتیرقابت تسل
ی، اقتصاد هایاعماه محرومیت

 سیاسی و امنیتی
Y17 1 

 Y18 1 یهادخاکت و تضاد منا ع قدرت Y3 1 یكمتار جمع یهاسلاح ةمسئل

                                                                 
 توانديم يشتريب استقلال با و بوده برخوردار جامعه از اتيمال جز به يمال مستقل منابع از كه شوديم گفته يدولت به لداريتحص دولت ای ريرانت دولت 1

 (9:19:1.)طبيبيان، گذارد اجرا به را يدولت يهاخواست و هااستيس
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 ای رامنطقه

 Y19 1 (سمیوناکی)ناس تیهو Y4 1 یامنطقه  یقابت هژمونر

 Y20 1 تیقوم Y5 1 (یو سن عهی)تقابل ش یدئوکوژیا

 Y21 1 ییگرا رقه Y6 1 سمیترور

 Y22 1 یسازملت -ضعف دوکت Y7 1 یمسلح  رودوکت یهاظهور گرو 

 Y23 1 منطقه یكمورها ی رهنگ یتضادها Y8 1 ییگراا راط

 Y24 1 یثباتیو ب یداخل یهاجنگ Y9 1 (قطرمانند كوش  ) دیجد یهاظهور دوکت

 Y25 1 یاسلام یداریب ای یبهار عرب امدیپ Y10 1 نیدروكربیه یانرژ یمنابع غن

 Y11 1 یكمبود منابع آب
 ارتباطات نینو یهای ناور ةتوسع

 جمعی )تهدیدهای سایبری(
Y26 1 

 Y27 1 حقوق بمر ةمسئل Y12 1 یزراع نیكمبود زم

 Y13 1 جویای كار تیرشد جمع
 ةمنطقبر  یجهان یروندها ریتأث

 آسیا غرب
Y28 1 

 Y14 1 منطقه یکیژئوپلتاهمیت 
غرب  ةمنطق  یآنارش تیوضع

 ایآس
Y29 1 

 کسانیریغ به نسبتنامتقارن و  عیتوز

 یامنابع منطقه
Y15 1 ----------------- 

 كلان یهاراهبرد و هااستیس یراستا در  ارسجیخل یرقابت حوزة در گرانیباز نیا از هركدام     

  ی و X حرفزیگران با با اهداف از هركدام منظور اختصار،به. كنندیم دنباه را هاییهدف خود

 .اندشد  ینامگذار (18) یاک (1) از سیاند

 ج فارسژئوپلتیک خلی ةکننده در حوزای کنشگران اصلی موازنههای منطقهف(: هد3) ةجدول شمار

 

 ،(Bensaleh&Byman, 2004:2-5 )، (Salem, 2017:5)ای آمریکا های منطقههدف
 (Docuent of USA National Security Strategy: 2017:48) 

عنوان 

 کوتاه

 X1 منطقه از انرژی عبور امنیت تضمین

 X2 ایاشغاکگر قدس و متحدان منطقه رژیم بقای و امنیت تضمین

 X3 منطقه در بنیادگرایی و تروریسم با مقابله

 X4 های كمتار جمعیجلوگیری از گسترش سلاح

 مردمساکاری، تقویت جهت در منطقه كمورهای در اجتماعی و اقتصادی سیاسی، اصلاحات انجام

 کیبراکی هایسایر ارزش و بمرحقوق
X5 
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 در متقابل هایاثر سیماتر طرح با ی،امنطقه تنش جادیا در گرانیباز هایهدف تیاهم زانیم     

 ازتنش عوامل ی راواناستفاد  از  و( 11911:1 رکو،وآج ی وروحان) «م  یم» یپژوهند یآ ا زارنرم

 یدرصدبند و یسطر جمع اعماه با. شود( ممخص می1) ةی برابر جدوه شمارآمار جامعة نظر از

شد  ممخص  ارسجیخل  یژئوپلت حوزة ینیآ رتنش زانیم در ییتنها به هاهدف از هركدام نقش

 نیترنیآ رتنش صدر در %8/15: درصد نیانگیم با یسعود عربستان یامنطقه هایهدفكه 

اساسی  ( و قانون18911:5(، )برزگر، 1891188)سریع اکقلم، ای ایران های منطقههدف

 (171-177ج.ا.ایران )اصوه 
 عنوان کوتاه

 X6 ریزی و سیاستگذاریتأكید و اجرای استقلاه سیاسی در برنامه

 X7 اکمللروابط بین بانه درأهای دیکتاتورمهای ضددیکتاتور به دوکتها و نهضتترجیح دادن ملت

 X8 )تقویت محور مقاومت( اشغاکگر قدس و د اع از نهضت مردمی  لسطین رژیم مبارز  با 

 X9  های بزرگ سیاسیاز منا ع قدرت راهبردی اصله گر تن 

 X10 های اعتقادی )ایدئوکوژی ( در قانون اساسیموز هدایت سیاست خارجی برمبنای آ

 X11 كمور ةثباتی داخلی و حتی تجزیایرانی از بی «دوکت»ها برای حفظ تحریم مقاومت در برابر

قدرت ملی ایران در در ا زایش كنند  ترین عنصر تعیینای به عنوان مهم زایش نقش منطقها

 اکمللیروابط و تعاملات بین ةصحن
X12 

ها و سیل مهاجرت ةتروریسم و پیامدهای  وری امنیتی آن از جمله مسئل ةمواجهه با پدید

 پناهندگان
X13 

)از طریق  آسیا غرب مختلف  یهاقویت ثبات و از میان بردن مخاطرات امنیتی برای ملتت

 ای از منطقه(پیگیری خروج كمورهای  رامنطقه
X14 

 عنوان کوتاه (68911:5(، )آجورکو، 80911:0و زارع،  )احمدیانای عربستان های منطقههدف

 X15 ملی حاكمیت و ارضی تمامیت حفظ اقتصادی، توسعة و رشد

 و حمایت سیاسی و سعودی عربستان محوریت با عربی اسلامی همبستگی تحکیم و تقویت

 كمور این ایدئوکوژی با همسو هایاقلیت از اقتصادی
X16 

 در  رایند صلح پیمبرد و موجود وضع حفظ برای ایمنطقه و کمللیابین هایقدرت با همکاری

 آسیا غربمنطقة 
X17 

 X18 هاشدید قیمت كاهش از پیمگیری و نفت جهانی بازارهای در عربستان برتر جایگا  حفظ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84
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 هایهدف و ینیآ رتنش دوم رتبة در %:55/1درصد نیانگیم با کایآمر هایهدف. دارد قرار هاهدف

 .دارند قرار یامنطقه ینیآ رتنش سوم رتبة در %01/11 یدرصد نیانگیم با رانیا

های بازیگران و متغیرهای مؤثر در بین هدف تریس وابستگی و میزان تأثیر(: ما4) ةجدول شمار

 ایقوای منطقه ةاتخاذ رویکرد موازن
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 گریکدی بر گرانیباز از کی هر میمستق نفوذ مختلف یهاحالت کردن مشخص. 4-3

 روابط كردن مخصم سیماتر نیا ساخت از هدف: گریباز – گریباز سیماتر لیتشک و

 ای ضعف و قوت نقاط آنکه برا زون سیماتر نیا لیتحلبه صورت زیر است.  گرانیباز انیم

 یهانزاع ای رقابت وقوع احتماه كند،یم ممخص را گرانیباز از  یهر یوابستگ ای نفوذ زانیم

 .دهدیم نمان زین را گرانیباز انیم یجد
ژئوپلتیک  ةکننده در حوزاصلی موازنه بازیگر –(: ماتریس بازیگر 5) ةجدول شمار

 تورفارس بر اساس روش مکخلیج

 عربستان ایران آمریکا خلیج فارس ةمسئله: موازنه قوای منطق

 1 1 0 آمریکا

 1 0 1 ایران

 0 1 1 عربستان

واند تمی i(9 كنمگر سطر  1)ندارد.  jارتباطی با كنمگر  iهای كنمگر ها، راهبردها و هدف(9 برنامه0) 

 jهای كنمگر ستون  تواند بر سیاستمی i(9 كنمگر سطر  1اثر بگذارد. ) jهای كنمگر ستون بر برنامه

 i(9 كنمگر سطر  1) اثر بگذارد. jتواند بر راهبردهای كنمگر ستون  می i(9 كنمگر سطر  1اثر بگذارد. )

 اثر بگذارد. jتواند بر حیات كنمگر ستون  می
 

 دو سیماتر نیا ساخت از هدف: هدف کی با رابطه در گریباز هر موضع محاسبه. 4-4

 یبرا. هاستهدف با رابطه در گرانیباز انیم ییواگرا ای ییهمگرا كردن ممخص ،یبخم

 مسائل ای هاتیاوکو ها،راهبرد ،هاهدف از  ی هر و سطرها در گرانیباز سیماتر نیا لیتمک

 است، عناصرستون تیماه بودن کسانی اریمع نهات نهیزم نیا در. رندیگیم قرار هاستون در

 ت،یاوکو جنس از دیبا سیماتری هاستون در گر ته قرار یرهایمتغ همة كه معنا نه ایب

 گریباز هر .ندارد وجود ناهمجنس یرهایمتغ دادن قرار امکان و باشند مسئله ای راهبرد هدف،

.یطر یب ای مخاکفت موا قت، ؛باشد داشته مختلف موضع سه تواندیم هدف  ی با رابطه در
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 نیا لیتمک با. دینمایم یندگینما را حاکت سه نیا از  ی هر بیترتبه( 0) و( -1) و+( 1) اعداد

. كرد ییشناسا را هدف ای مسئله  ی سر بر گرانیباز انیم نزاع یا ائتلاف امکان توانیم سیماتر

-سلسله توانیم هدف،  ی با گریباز هر موا قت ای مخاکفت شدت كردن ممخص با نیا برا زون

 ,Godet&et.al)  كرد ییشناسا را گرانیباز از  ی هر هایهدف یبندتیاوکو ای مراتب

2003:10). 
ژئوپلتیک  ةکننده در حوزهدف بازیگران اصلی موازنه –(: ماتریس بازیگر 6) ةجدول شمار

 تورفارس بر اساس روش مکخلیج

مسئله: 

 قوای  ةموازن

 ةمنطق

 یج فارسخل

  -بازیگر 

 هدف

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 

 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 آمریکا 1

 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 ایران 1

 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 +1 +1 +1 +1 +1 عربستان 1

 (بازیگر نظری دربار  هدف ندارد.          0( بازیگر با هدف مخاکف است.                   )-)+( بازیگر با هدف موا ق است.                     )

 یت متوسطی دارد.  ( هدف برای بازیگر اوکو1ترین اوکویت را برای بازیگر دارد.                          )( هدف پایین1)

 ( هدف از اوکویت بسیار باکایی برای بازیگر برخودار است.1( هدف از اوکویت باکایی برای بازیگر برخودار است.                   )1)
   

 و راهبردها و گرانیباز كردن ممخص گران،یباز لیتحل یامرحله سه یشناسروش از هدف ن،یبنابرا   

 – گریباز سیماتر یخروج. است مسئله ای موضوع شند ای  ی با رابطه در آنها از  یهر هایهدف

 سیماتر یخروج و راهبرد ای موضوع هدف،  ی با رابطه در گرانیباز ییواگرا ای ییهمگرا زانیم هدف،

 درنظر امکان سیماتر دو نیا بیترك با. كندیم ییبازنما را گرانیباز انیم قدرت روابط گر،یباز – گریباز

 مبردیپ یبرا گرانیباز از  یهر تیقابل ای تیظر  و هاهدف انیم ییواگرا ای ییهمگرا همزمان نگر ت

 ای هاائتلاف ارائه و یسازیبصر امکان یسیماتر لیتحل ندای ر یط در. شودیم ریپذامکان هدف آن

 دیآیم وجودبه انامک نیاو  شود؛یم  راهم دارند، یممترك قئعلا كه یگرانیباز از یگروهانیم یهانزاع

نظام  یداریپا توانیم تینها در و شوند ییشناسا دارند، قرار خطر در احتماکاً  كه یگرانیباز كه

 .كرد مطاکعه را (ستمیس)
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 – گریباز سریمات نوع از سیماتر نیا: نهیشیب میرمستقیغ و میمستقهای ریتأث سیماتر. 4-5

 ای میمستق صورت به ،یگرید بر گریباز  ی یگذاراثر سطح حداكثر نییتع یبرا  كه باشدیم گریباز

 و میمستق ریتأث حداكثر سیماتر ریمقاد. شودیم استفاد ( واسطه گریباز  ی را  از) میرمستقیغ

 کایآمر میرمستقیغ و میمستق یگذاراثر درجه حداكثرد كه دهیم نمان را گرانیباز نیب میرمستقیغ

 به نسبت عربستان و %57 عربستان و کایآمر به نسبت رانیا ، %7/85 عربستان و رانیا به نسبت

 و رانیا از کایآمر میرمستقیغ و میمستق یریپذاثر درجه حداكثر. باشدیم %70 کایآمر و رانیا

 و رانیا از عربستان و %57 عربستان و کایآمر از رانیا یریپذاثر درجه حداكثر ، %7/61 عربستان

 د.باشیم %57 زین کایآمر

 هدف هر یبرا را گرانیباز از كدام هر لیتما سیماتر نیا: هدف – گریباز  دوم نوع سیماتر. 4-6

 در رانیا هایهدف با کایآمركه  دهدیم نمان نتایج. دهدیم نمان را آن ینیع مراتبسلسله و

 یدارا نیهمچن. باشدیم X13 هدف با یمتوسط موا قت  ی یدارا تنها و است مخاکف كاملاً  منطقه

 و X16 هایهدف با متوسط مخاکفت و  X15 هدف با باکا موا قت ،X17 هدف با باکا اریبس موا قت

X18 هدف در تنها و مخاکف كاملاً کایآمر یامنطقه هدف شهار با رانیا. باشدیم عربستان X3 

 با و مخاکف كاملاً عربستان X17 و X16 هایهدف با رانیا نیهمچن. دارد کایآمر با ییباکا موا قت

 كاملاً  کایآمر X1 هدف با یسعود عربستان. دارد ییباکا موا قت عربستان X18 و X15 هایفهد

. دارد یمتوسط موا قت X2 هدف با و باکا موا قت کایآمر X5 و X4 و X3 هایهدف با و موا ق

 رانیا X12 و X10 و X8 و X7 هایهدف مورد در و تفاوتیب رانیا X6 هدف خصوص در نیهمچن

 X13 هدف حوه متوسط موا قت  ی تنها. دارد یمتوسط مخاکفت موارد ریسا در و کفمخا كاملاً 

 مطلوب از کایآمر و یسعود عربستان یبرا منطقه از یانرژ عبور تیامن نیتضم هدف. دارد رانیا

 برندة كه كندیم انیب نگونهیا سیماتر نیا شاخص. باشدیم  ارس جیخل  یژئوپلت حوزة در ییباکا

 بودن برقرار یعنی باشدیم کایآمر و عربستان منطقه از یانرژ انتقاه تیامن محور هحو در رقابت

 .دینمایم لیمتما عربستان و کایآمر سمت به را رقابت یترازو كفه متریب یانرژ انیجر تیامن

 متقارن یسیماتر گریباز – گریباز ییهمگرا سیماتر: گرانیباز ییهمگرا دوم نوع سیماتر. 4-7

 نیب ییهمگرا شدت نیانگیم سیماتر نیا. است مرتبط هدف – گریباز تیوضع سیماتر با كه است

 باشند، هدف  ی با رابطه در مخاکفت ای موا قت از یکسانی دگا ید یدارا آنها كه یوقت را گریباز دو

 با کایآمر ییهمگرا شدت نیانگیم ،عربستان و کایآمر ران،یا ایمنطقه رقابت در. كندیم محاسبه
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 %7/11 عربستان با رانیا ییهمگرا شدت نیانگیم. باشدیم عربستان با درصد %7/71 و %11 نرایا

 عربستان و %7/11 رانیا ،%7/61 منطقه در کایآمر ییهمگرا نیانگیم شدت مجموع در. باشدیم

 .باشدیم %8/11 منطقه در گریباز سه ییهمگرا شدت یكل نیانگیم. باشد یم 67%

 نوع از متقارن و یبخمت  یسیماتر سیماتر نیا: گرانیباز ییواگرا دوم نوع سیماتر. 4-8

 دوم نوع سیماتر. باشدیم مرتبط هدف – گریباز تیوضع سیماتر با كه است گرانیباز – گرانیباز

 یکسانی دگا یداز  گرانیباز آن در كه كندیم نییتع را هاییهدف تعداد گریباز دو یبرا ییواگرا

 شدت س،یماتر نیا ریمقاد(. است آن مخاکف یگرید و است موا ق گرانیباز از یکی) ستندین برخوردار

 در. كندیم انیب را ییواگرا زانیم ای گرانیباز دو هر( حاتیترج) هایهدف مراتبسلسله با یریدرگ

 با و درصد 7/71 رانیا با کایآمر هایهدف ییواگرا شدت عربستان، و کایآمر ران،یا یامنطقه رقابت

 :7/7  ارسجیخل منطقة در کایآمر هایهدف یریدرگ شدت درمجموع و باشدیم درصد 6 انعربست

 كل تعداد درمجموع و درصد 7/15 عربستان با رانیا هایهدف یریدرگ شدت. باشدیم درصد

 با یسعود عربستان هایهدف یریدرگ شدت. است شد  برآورد مورد 101 ایمنطقه یهاییواگرا

 یكل نیانگیم. باشدیم رانیا به مربوط آن زیادی از بخش كه باشدیم درصد 7/71 کایآمر و رانیا

 د.باشیم درصد 1/78 منطقه در گریباز سه نیا یامنطقه هایهدف ییواگرا درجة

 یبرا ،گرانیباز هایهدف نیب یاشبکه  اصلة: گرانیباز و هاهدف نیب یاشبکه فاصلة. 4-9

 استفاد ( مخاکف ای طر دار) رندیگیم قرار تیموقع همان رد گرانیباز كه هاییهدف ییشناسا

 باشد داشته وجود دیشد ییهمگرا كه ییجا در را هاهدف از ییهاگرو  توانیم رو نیا از. شودیم

 دیعقا نظر از( دارند  اصله هم از هاهدف كه یهنگام) ییواگرا ای( هستند  ینزد هاهدف یوقت)

 و X9  و  X8 و X7 هایهدف نیب وندهایپ نیتریقو دهندیم نمان یوجخر جینتا. كرد جدا گرانیباز

X10 و  X11 و X12 و  X14 و X15 و طرف  ی از هستند رانیا یامنطقه هایهدف بیمتر كه 

 و غرب آسیا در کایآمر هایهدف به مربوط كه X17 و X5 و X4 و X3 و X2 و X1  هایهدف

 یوندهایپ. است گرید طرف از  باشد،یم عربستان به طمربو كه X17 هدف و باشدیم  ارسجیخل

 یآب خطوط. است شد  داد  نمان( یررنگیغ یهامتن در ر یت یممک) قرمز رنگ با یقو اریبس

 و X3 و X15 و X18  هایهدف با X13 هدف. هستند یقو وندیپ دهندةنمان زین( روشن یممک)

X5 هدف.  است یقو وندیپ یدارا X6 هایهدف با  X7 و X8 و X14 و X12  و X10 و X9 و X11 

 موارد ریسا در. است یقو وندیپ یدارا زین X2  هدف با X5 هدف و است یقو وندیپ یدارا X5 و

 .باشندیم فیضع اریبس هاهدف وندیپ شودیم مماهد  نگار  درگونه كه همان
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 در مورداشار  در باکا گریباز سه رقابت زانیم كه حاه: تعادل ای قوا توازن د،یتهد توازن. 4-10

 در گریباز سه نیا نیب مستمر و یدائم رقابت  ی كه دیگرد ملاحظه و شد یبررس مختلف ابعاد

شه  رقابت نیا شدتمیزان  كه شودیم مطرح سؤاه نیا دارد، وجود  ارس جیخل  یژئوپلت حوزة

 یهاراهبرد به توجه اب بلکه. ستین کنواختی و یقطع یامر گریباز سه نیا رقابت شدت. استمیزان 

 رییتغ قابل دیتهد موازنة تا یسنت موازنة فیط از شوند متمركز هدف كدام حوه نکهیا و آنها

 هایهدف حوه گرانیباز رقابت یسازمعادکه و هایباز ةینظر از استفاد  با قسمت نیا در. باشدیم

 نیا شدت كه شودیم میترس یی ضا یهندس تجسم  ی یکیگرا  یبعد سه نمودار میترس و آنها

 و (ax+by+cz=0) صفحه و خط معادکه از استفاد  با قسمت نیا در. دهدرا نمان می هارقابت

 در كه 1«گرا ر» یاحر ه ا زارنرم از استفاد  با هاهدف -گریباز سوم نوع سیماتر یخروج ریمقاد

 گریباز سه نیا رقابت یتجسم نمودار ،شودیم استفاد  آن از یاضیر دةیچیپ ینمودارها میترس

 ازاستفاد   گر،یباز سه نیا یامنطقه رقابت لیتحل در یاضیر هایهمحاسب اساس. است شد  میترس

 یجبر جمع حاصل با یباز» اساس بربود  و آن  هایباز ةینظر و قوا موازنة ةینظر یاصلهای همفروض

 جانبةسه یامنطقه ابترق نیا در (Horowitz, 2001:707-708).است شد  نهاد  انیبن «صفر

   :میدار (a) کایآمر و (c) عربستان، (b)  رانیا

 
 شه با و كنند استفاد  یاموازنه هایهدف كدام از گرانیباز از كدام هر كه معادکه نیا لیتحل     

 .دینمایم آسان ما یبرا را امر نیا گرا ر، ابزار از استفاد  اما. باشدیم دشوار اریبس یامر راهبرد،

 زانیم نمودار نیا در. باشدیم (1) ةدر شکل شمار یبعد سه یمفهوم نمودار گرا ر، ا زارنرم یخروج

 فیط نیا. است شد  گر ته نظر در( -1) تا+( 1) نیب فیط در هاهدف با گرانیباز موا قت و مخاکفت

های اساس داد . باشدیم ریمتغ گرانیباز یامنطقه هایهدف با كامل مخاکفت تا كامل موا قت از

 ،1/116 کایآمر هایهدف شدن جنگ به یمنته زانیم هدف، – گریباز سوم نوع سیماترخروجی 

 حوه کایآمر مانور نیانگیم كه رسانندیم را مفهوم نیا اعداد. باشدیم :1/11 عربستان و 111 رانیا

 یكم کحاظ به ببرد شیپ جنگ حد در را رقابت تواندیم كه منطقه در گریباز سه گانة 18 هایهدف

 .كرد ممخص یراحت به را دیتهد نوع و زانیم توانیم یمفهوم نمودار نیا در .باشدیم 1/116 عدد

                                                                 
1. Grapher  
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ژئوپلتیک  ة(: نمودار مفهومی توازن قدرت بین ایران، عربستان و آمریکا در حوز1) ةشکل شمار
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 گیرینتیجه

 11 حادثة از پس  ارسجیخل یکیژئوپلت حساس منطقة آن تبع به و ایآس غرب راهبردی منطقة     

 و عربستان ران،یا. دیگرد مواجه یتیامن ی واقتصاد ،یاسیس ابعاد در یعیوس راتییتغ با 1001 سپتامبر

 منطقه نیا اختلا ات و تحركات انات،یجر و بود  منطقه نیا در تحوکات یاصل منمأبرهه  نیا در کایآمر

 برند شیپ یروهاین تواندیم بازیگران یامنطقه هایهدف. است خورد  رقم جانبهسه رقابتاین  حوه

 هستند هادیتهد نیمتریب یدارا كه دارد وجود هاییهدف. بکمد ریتصو به را ند یآ در یامنطقه اناتیجر

 درونیم شیپ متریب یرگیت سمت به هارنگ هرشهدر نمودار مفهومی . دنانجامیم دیتهد موازنة به و

 دهدیم نمان یمعموک رةیت کنواختی رنگ عیوس گسترة اما. شودیم متریب دیتهد موازنة و دیتهد زانیم

 نقاط روشن، نقاط. است یسنت یقوا موازنة همان گریباز سه رقابت تیوضع هامکان و مواقع متریب در كه

 مکان نیا در گرانیباز از كدام هر شنانچه كه هستند، «ینیز نقاط» همان یاضری زبان به ای یتعادک

 دهد9، نتایج نمان میدارند گرید گریباز مقابل در د ی ا نیمتریب رندیگ قرار یهندس
 باشد.های بازیگران در منطقه به ترتیب عربستان سعودی، ایران و آمریکا میزایی هدف( اوکویت تنش1)
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 درجة است، متریب ستانعرب و رانیا به نسبت کایآمر میرمستقیغ و میمستق یگذاراثر درجة( 1)

 در گریباز سه رقابت درجة .است متریب کایآمر از عربستان و رانیا میرمستقیغ و میمستق یریپذاثر

 د.باشیم 6/0 عربستان و 1 رانیا ،1/1 کایآمر بیترت به هم به نسبت یریپذاثر و یگذاراثر

 سه ییهمگرا شدت یكل نینگایم. باشدیم رانیا از متریب اریبس عربستان با کایآمر ییهمگرا( 1)

 د.باشیم درصد 8/11 منطقه در گریباز

 به نسبت کایآمر ییواگرا یوک ،باشدیم ادیز اریبس رانیا با  عربستان و کایآمر ییواگرا زانیم( 1)

 .باشدیم درصد 1/78 گریباز سه ییواگرا درجة نیانگیم. باشدیم زیناش اریبس عربستان

 یسو به گرانیباز ع،قموا متریب در و ریمتغ  ارس جیخل  یژئوپلت ةحوز در قدرت موازنة شدت( 7)

  ینزد اریبس ییهمگرا یموارد در یوک دارند، سوق باشدیم تیامن آن دغدغة كه یسنت توازن

 صورت در رانیا یامنطقه هایهدف از مورد شش با دیشد مخاکفت موضع اعلام و عربستان و کایآمر

 در را سخت جنگ خودش، یمل تیامن )دكترین( ةرهنام در یاجمته یهاراهبرد به رانیا لیم

 .داشت خواهد یپ در منطقه

 و سمیترور فیتعر حوه خود یذهن یهادگا ید لیتعد صورت در گریباز سه هم یموارد در( 6)

 .بزنند رقم منطقه در را یتعاملات توانندیم متقابل روابط

 نیب وندیپ و است تریقو اریبس رانیا به نسبت یدسعو عربستان و کایآمر نیب یاشبکه وندیپ( 5)

 . باشدیم فیضع اریبس یسعود عربستان و کایآمر و رانیا

 .بردارد در را (5) ةشمار جدوه جینتاشد  های بیانهدف از هركدام حوه گانهسه گرانیباز عملکرد( 8)

 فارسخلیج ةقدرت در حوز ةدست آمده از بررسی نمودار مفهومی موازن(: نتایج به7) ةجدول شمار

 پیشنهادها: 

 یوهایسنار در پیروی از آن به و هاداستان ییروا گسترة در، «گرماس» یكنمگر یاکگو با مطابق     

.  دارند تقابل هم با دودوبه كه ر ت،یپذ خواهند را ریز حاکت شش از یکی یكنم یهانقش ،یپژوهند یآ

 را كنمگر كنند ، یتحر ای  رستند  اکگو نیا در. مخاکف -موا ق و رند یگ - رستند  مفعوه، - اعل

 انكنمگر جستجو، انیجر در. ببرد سود آن از رند یگ تا  رستد،یم( هاهدف) یارزش/ ءیش دنباهبه

 سناریوهای مربوط نوع توازن ایجادکننده کنندهای بازیگر موازنههای منطقههدف

X7 X8 X10 X12 X11 X16 X9 X14 محتمل ةآیند توازن تهدید 

X6 X18 X2 X4 X5 X1 X17 X13 باورپذیر ةآیند توازن قوای سنتی 

X3 X15 ممکن ةآیند تعامل احتماکی 
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 نظام كاربست با. رندیگیم را او جلو بازدارند  كنمگران و كنندیم یاری و یهمراه را او دهند یاری

 در راهبردها یطراح و یخارج استیس تیهدا یبرا ییاکگو و هینظر  ی عنوان به قدرت موازنة یتیامن

 منطقة در كه دهدیم نمان پژوهش نیا یخروج یهاداد  عربستان، و کایآمر ،رانیا نیب رقابت

 عیتوز یراستا در موازنه ینوع به رانیا مقابل در یاصل كنمگر عنوان به کایآمر  ارس جیخل  یژئوپلت

 نقش یستیونیصه میرژ و گریاری نقش یدسعو عربستان و پرداخته منطقه سطح در یاسیس قدرت

 هایهدف و هااستیس با كنند مخاکفت و بازدارند  نقش زین عیتم مکتب و نمود  فایا را رند یگ

قطبی جدید بعد از تلاش آمریکا برای ایجاد ی   ضای هژمونی ت . كندیم یباز را کایآمر یامنطقه

در منطقه قدرت  موازنة و میرمستقیغ حضور نی برمب جدید راهبردجنگ جهانی دوم و در نظر گر تن 

 عنصر دوی، لادیم 1001پس از  میمستق حضور ...و یاقتصاد ،یانسان نیسنگ یهانهیهز به توجه با

 یواقع حضور داشتن نگه یمخف دركنار كه بود خواهد منطقه در آمریکا دیجد راهبرد و نقمه یاصل

 لیتحم كمور نیا بر یقبل راهبرد یهانهیهز شودیم باعث منطقه، رویدادهای صحنه پمت در خود

 یصورت به است، منطقه در کایآمر طر دار یكمورها و هاروین تیتقو دنباه به دیجد راهبرد نیا. نمود

 اشغاکگر میرژ مثل باشند، داشته را آمریکا منا ع نفع به خودكار صورت به ینظام اقدام توان انهآ كه

 یهایریدرگ با( قدس اشغاکگر رژیم جز به) منطقه یكمورها همزمان كه مفهوم نیا. عربستان و قدس

 در انهآ لیتبد از طور نیهم و شد  گریهمد یمل توان اضمحلاه باعث ...و یاسیس ،یکیدئوکوژیا ،یداخل

 به محتاج و وابسته كمور  ی عنوان به مهیهم و شود یریجلوگ یامنطقه قدرت  ی عنوان به ند یآ

 یدئوکوژیا عنوان به عهیش تفکر امکان، صورت در اکبته و بمانند خود تیامن نیتأم یبرا آمریکا وجود

 یدیجد استیس. كنند نابود و داد  قرار اکمعاعتحت را کایآمر ایمنطقه هایهدف مخاکف و بازدارند 

 ییهاائتلاف لیکتم و یهراسرانیا ابزار از استفاد  است، آن دنباه به قدرت موازنه ةیسا در واشنگتن كه

 استیس از یقیتلف كه خود بانةأاقتصادم و دیجد کردیرو با کایآمر. است یرانیا ضد کردیرو هیسا در

رژیم  -کایآمر طرف دو یرقبا كردن یمنزو در یسع است، ترامپ یاقتصاد منش و اوباما یقبل

 با مبارز  و طرف دو برد موجب نگرش نیا كه تصورند نیا بر آنها. دارد را سعود آه و صهیونیستی

به جهت دستیابی به  رانیا یكنون طیشرا در. شد خواهد است، رانیا آنها نظر از كه ممترک دشمن

امنیت پایدار، نباید در ی  هدف متمركز شد  و از پیچیدگی روابط قدرت و سیاست در منطقه و 

می اهداف مد نظر خود را با پذیرش دیاککتی  قدرت و اقتصاد حداكثر بهر  برداری را بعمل آورد  و تما
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به صورت نسبی در تركیب بازی  1حوز  های تخصصی دنباه نماید. شرا كه دستیابی به نقاط زینی

 شود و این نقاط حوه ی  هدف قابل حصوه نیست.حوه تمامی اهداف مورد نظر حاصل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 اينقطه به شده، گرفته هندسه از كه مفهوم آید. اینوجود ميبه صفر جبري جمع حاصل با نفره دو بازي یك در زیني نقطة 1

 (.139:1991زاده، باشد )سيف بيشينه دیگر، مختصات حيث از واحد آن در و كمينه یك مختصات، حيث از كه شودمي گفته
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 و گرایی واقع با آن پیوند و ایران خارجی سیاست در ایدئوکوژی نقش واسازانه بررسی(. 1188) شهروز ،یمیابراه

 . 1 شمار . کمی دورة. یخارج روابط مطالعات فصلنامة گرایی،آرمان

 ی رهنگ موسسة9 تهران ،فرود؟ ای فراز ؛2030 در یسعود عربستان انداز چشم(. 11:5) نیحس آجورکو،

 .معاصر ابرار یمللاکنیب قاتیتحق و مطاکعات

 ارس  جیدر خل کای ارس و آمر جیخل یهمکار یشورا کردیرو(. »11:5آذرشب، محمدتقی؛ مهرنیا، حسینعلی )

 ، بهار.1، شمار  1، ساه فصلنامه راهبرد سیاسی، «یاسلام یداریپس از ب

 ،«عرب جهان یهازشیخ برابر در یسعود عربستان استراتژی»(. 11:0) محمد زارع، حسن؛ ان،یاحمد

 . دوم شمارة دوم، ساه ،یاستگذاریس رهنامه فصلنامة

 تی ارس در امن جیتنگه هرمز و منطقه خل یمرز یهمبستگ گا یجا(. »11:5امیری، سروش؛ كیانی، جواد )

، 1، ساه فصلنامه راهبرد سیاسی، ««قدرت محور ای  یتیژئوپل ا تیره»بعد از جنگ سرد  رانیا یمل

 ، بهار.1شمار  

 و یعلم یهاپژوهش مركز انتمارات 9تهران ،زمان بستر در رانیا ایمنطقه استیس(. 11:5) هانیك برزگر،

 .انهیخاورم استراتژی  مطاکعات

ابرار  9تهران ،جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین(. 11:1بیلیس، جان؛ اسمیت، استیو )

 .تهران معاصر

 یجمهور یمل تیامن راهبرد سند نیتدو یمطاکعات تیوضع»(. 11:0) یعل ،یریبغ محمد؛ ریام ،یوسفی یحاج

 .1 شمارة ،5 ساه ،یاسیس دانش دوفصلنامة ،«رانیا یاسلام

 .بانیپمت انتمارات 9تهران ،کایآمر یمل تیامن استراتژی ،(11:8) ابواکفضل دیس ،یخاتم

 شمارة ،10 ساه ،یراهبرد تمطالعا فصلنامة ،«یسعود عربستان  یاستراتژ  رهنگ»(. 11:6) رضا ،یلیخل

 .57 مسلسل ،اوه

 استیدر س یعربستان سعود کردیرو رییتغ یعوامل منطقه ا یبررس(. »11:5دارابی، علی؛ اسکندری، یوسف )

، 1، ساه فصلنامه راهبرد سیاسی، « ارس)پس از سقوط صدام( جیمنطقه خل ینسبت به كمورها یخارج

 ، بهار.1شمار  

 عربستان یاسیس یهاینیآ رتنش لیتحل»(. 11:8) نیمحمدحس ،یدیجمم حسن؛م ،یاسلام محمد؛ داوند،

 شمارة ،16 ساه ،بردراه و مجلس فصلنامة ،«اسلام جهان در یرانا.ا.ج ی رهنگ راهبرد قباه در یسعود

::. 
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 با سهیمقا درج.ا.ایران  یخارج استیس بر یدئوکوژیا ریتأث»(. 1188) لیجم پور،حسن ؛یمهد ان،یذاكر

 .6 شمارة ،1 ساه ،یاسیس مطالعات فصلنامة ،«نیش خلق یورجمه

 تهران. نمر آرنا. ،آموزش نرم افزار میک مک(. 11:1روحانی، آرش؛ آجرکو، سعید )

، شمار  :1دور   ،یاسیس علوم و حقوق دانشکدة مجلة ،«هایباز یتئور عناصر»(. 1151) لیجل روشنده،

 .101-115صص  صفر،

 روابط یالمللنیب فصلنامة ،«رییتغ امکان و تیقابل9 ی ج.ا.ایرانخارج استیس»(. 1188) محمود اکقلم، عیسر

 .11-10صص  ،1 شمارة ساه اوه، ،یخارج

 با یرانا.ا.ج یخارج استیس در یمل منا ع و یدئوکوژیا گا یجا یبررس»(. 11:5) مونا انپور،یكاو ؛ریاردش ،ییسنا

 ،10 ساه ،المللنیب روابط و یاسیس علوم هفصلنام ،«نی لسط و یبوسن شچن، یهابحران به ینگاه

 .1 شمارة

نشریه پژوهشگاه علوم  ،«نقد و بررسی سیاست خارجی آمریکا»(. 1181سیف زاد ، سید حسین )

  .101-116صص  ،10، شمار  1، ساه مطالعات فرهنگیانسانی و 

 یاسیبر  رهنگ س ریدوکت رانتو  یاتحوکات منطقه ریتأث(. »11:6صاکحی، حمید؛ نوروزی امیری، حسین )

 ، تابستان.1، شمار  1، ساه فصلنامه راهبرد سیاسی، «یمردم عربستان سعود

بزرگ در  یهاقدرت یاستراتژ(. »11:5صاکحی، حمید؛ موسوی، سید محمدرضا؛ محمدی دارابی؛ علی اصغر )

 ، بهار.1، شمار  1، ساه فصلنامه راهبرد سیاسی، « ارس جیخل یقباه انرژ

 منظور به طیمح شیپو9 11:7 رانیا یپژوهند یآ»(. 11:7) مای ر ،یقرار ؛یمهد محمد ،ییموکا حامد؛ ان،یبطاک

 افق در نینو تیریمد یالملل نیب شیهما نیاول ،تهران ،«یدیكل یهاتیقطع عدم و مسائل یشناسائ

1404 . 

 ، دور  دوم،برنامه و بودجه نشریه ،«توسعه مانع ی  عنوان به اقتصادی رانت»(. 1151) محمد طبیبیان،

 . 1-10صص  ،1 ةشمار

، صص 1شمار   ،:دور   ،راهبرد فصلنامه، «بازشناسی اهداف ملی و راهبرد پردازی»(. 1180طیب، علیرضا )

186-161 . 

 .معاصر ابرارتهران9 نمر  ،تیامن یهاهینظر(. 11:1) یعل ،یخانعبداکله

 .زانیم نمر 9تهران ،ایمنطقه مطالعات و المللنیب روابط یهاهینظر(.  11:0)  رهاد ،یقاسم

در  انهیخاورم یهانامتجانس قدرت یر تار یعدم موازنه و اکگوها»(. 11:8) قدرت ان،یندا؛ احمد ،یزیكهر

شمار   ،11دور   ،یالمللو بین یاسیس یها افتیره فصلنامه ،«(1011-:101) هیبحران سور تیریمد

 .111-171صص  ،1
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 .معاصر ابرار نمر 9تهران ،یجهان نظام کیژئوپلت(. 1185) برنارد سائوه كوهن،

 ،«ییساختارگرا برابر در ییگراتیهو – ایمنطقه یهانظم در قدرت موازنه ا تیره تحوه»(. 11:1) میابراه ،یمتق

 .65 شمارة ،11 ساه ،راهبرد فصلنامة

و نقش  یارس در هندسه قدرت نظام جهان  جیخل(. »11:5مطلبی، مسعود؛ عباسی، مهدی؛ قدیم ملاکو؛ علی )

 ، بهار.1، شمار  1، ساه فصلنامه راهبرد سیاسی، «در آن ی رامنطقه ا یهاقدرت

تهران9 دیگران،  ترجمه9 محمودرضا گلمن پژو  و ،چالشهای هویت در امریکا(. 1181) هانتینگتون، ساموئل

 .انتمارات ابرار معاصر
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