
 

 

 



 



 

 



 

 سخن سردبیر

جتمتاعی را ازنتدیی  آیا به این علت استت هته اما چرا؟ ،نامیدمی« حیوان سیاسی»ارسطو انسان را 
با این وصت  بریتی از حیوانتاه هته زیستت دستته جمنتی دارنتد آیتا سیاستی  انتخاب هردیم؟

یتن هستند؟نقطه هانونی تمایز میان انسان و سایر موجتوداه چیستت؟ایر سیاستی بتودن استت، ا
هتم بستیار  از السست ه م قدر سیاست در اندیشه  چرا این اساساً  سیاست مشخصًا به چه منناست؟

 زندیی ما و مشکستی هه داریم، چقدر به سیاست یره یورده است؟ است؟

وز جتد  مطرح بتوده، امتا هنت هاانساناین سوااله جدید نیست و از دیرباز در ذهن بسیار  از 
ل و به همین دلیت بودهسیاسی در زندیی ما مشهود  ت سیاست و زیستچراهه به روشنی اهمی؛است

م تاهیم  است هه نباید از سیاست و توجه به آن در عرصه عام زندیی اجتماعی و مطالنه و مداقته در
 .بنیادین و پایه آن در زمینه تخصصی، غاالل شد

ه در بتاب ، از مطالنتتاز وجوه زیست انسانی را در بر یرالتته است ا یسترده ه  سیاست امروزه پهن
ها  تتا بررستی شتیوه یرالتته هه از مباحث بنیادین این دانش است« قدره»ماهیت و ذاه  م هوم،

، هتسن سیاستی  هایذار الملتل، سیاستت مدیریت و حکمرانِی مناسباه سیاسی منطقه و بتین
ورد مطالنته ا  از موضتوعاه را متسیاست طی  یستترده توان ی ت،از این رو می .. اقتصاد  و ..

ن شماره نیتز در ناتاه هتسن مقااله ای .هایی رسیده استقرار داده و در هر هدام به نتایج و دستاورد
 ی و توسنه  اقتصاد سیاس چین شایه  دست  ،ثمراتی از دریت ستبر علم سیاست و با نااه تخصصی

یان و یواننتد امیتد استت مرضتی و مستت اد ال تس .اندسیاسی است هه در این مجلد سامان یاالته
 .ارجمند این شماره قرار ییرد

ِه ۚ  َوَما َتْواِلیِقي ِإاَلا ِبالَلا
ِإَلْیِه ُأِنیُب   ْلُت َو  َعَلْیِه َتَوَها
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 دیپلماسی انرژی عربستان سعودی
 (2020تا  201۵) ازسال 

 مریم جعفری

 چکیده
خصتو  ب ،در حیتاه سیاستی و اقتصتاد  هشتورها ریتذا ترین عوامل تتاثیرانرژ  از مهم ،در زندیی پست مدرنیستی هنونی

 از ،میتان هتا  انترژ  بتوده استت. در ایتن.منطقه یاورمیانه از دریرباز هتانون ثبتاه و باراناستهشورها  منطقه یاورمیانه 
 رذیتای از درصتد 18 حتدود ستنود  شود. عربستانعربستان سنود  به عنون یکی از رقبا  اصلی انرژ  در منطقه نام برده می

 یتاز و  تتن بختش. استت شده شنایته ن ت هننده   صادر ترینبزرگ عنوان به و داده ایتصا  یود به را جهان ه  شد اثباه ن تی
 ،ن تت از غیتر به. دهدمی تشکیل را صادراتی درآمد از درصد 7۰ حدود و دایلی نایالص تولید از درصد ۵۰ حدوداین هشور، 

ها  اتختاذ شتده از دیپلماستی ،است .به این ترتیتب مس و طس ،آهن سنگ ،طبینی یاز شامل پادشاهی این دیار طبینی منابع
لمتداد رژ  ایتن منطقته قبر انت یذار تاثیر ها مول هترین توان از مهمسو  این هشور باوجود منابع انرژ  زیاد در این هشور را می

ها  باشتد. در ایتن میتان ح تور قتدرهمی یتتبا رو  هار امدن بتن ستلمان حتااز اهم هرد هه بررسی این موضوع یصوصاً 
 ،عرسی این موضتونویسنده در تسش است با تالیل و بر ،در این نوشتار. در این راستا ملموس بوده استا  ا  و الرا منطقهمنطقه

ن بتن متدآبتا رو  هتار  2۰1۵ها  انترژ  عربستتان از ستال مول هترین مهم بررسی به سوال اصلی پژوهش هه عباره است از
 ،یدر پاست  بته ستوال اصتل پاست  دهتد.، ی هه در سیاست یارجی یود اعمال هرده استتهاینظر سلمان و باتوجه به تجدید

 2۰3۰انتداز  ولینهد جوان با طترح ستند چشتم ،هرچند با به قدره رسیدن بن سلمان مطرح شده این است هه پژوهش الرضیه  
بتتا  بخصتو یتاز  و منتابع پتروشتیمی ،منتتابع ن تی، امتا  تتی برهانتددرصتدد بتوده عربستتان را از وابستتای شتتدید منبتع ن

اتی را در اقتصتاد منابع انرژ  عربستان بتوده و نقتش پررنترین یارجی و دایلی در این زمینه، همچنان مهم ها  یذار سرمایه
و ا  خانتهده از منتابع هتابتالیلتی و بتا استت ا –ییر  روش توصتی یهنند. این پژوهش درصدد است بتا بکتاراین هشور ای ا می

 منتبر در این زمینه به نتایج قابل قبولی دست یابد. ها سایت

 هاواژهکلید

 .2۰3۰انداز دیپلماسی انرژ ، عربستان سنود ، امنیت انرژ ، سند چشم

                                                           
 ׀      ایران دانشااه عسمه طباطباای، تهران، ا منطقه دانشجو  هارشناسی ارشد مطالناه    maryam.jafari2775@gmail.com 



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    2
 

 مقدمه
 بستیار  از منازعتاه و درنیازها  جوامع انسانی امروز است هه نه تنها ترین یکی از اصلی ،انرژ 

تتوان ی تت هته بستیار  از مناقشتاه و می یذار بتوده استت، بلکته روابط میان دوِل مختل  تأثیر
پیونتدد. اهمیتت انترژ ، هته بتا وقتوع انقتسب یابی به آن بوقتوع میها اساسًا به علت دستتنامل

صننتی بیش از یذشته مشهود شد، با تغییر یرایش جهان از مصرف زغال سنگ به ن ت در ابتتدا  
اییر رویکرد  تازه یاالت؛ چرا هه بر یسف زغال ستنگ هته منتادن آن در ایتیتار هشتورها   قرن

 ستانی در ستطج جهتان نداشتته و عمتدتًا در منطقته  ان بود، منابع ن تتی، پراهنتدیی یکصننتی جه
رالته رالته نقش هشورها  حاشتیه یلتیج  رند. این مسئله،الارس و نیز آمریکا  شمالی قرار دا یلیج

از  یکتی، . به همین منظتور(1399 ،)پایااه اطسع رسانی پااه حوزه هندمیتر پر رنگ را ین میانالارس در ا
مناستب در  یپلماستیو د استتیاتخاذ س ،یهشورها در جهان هنوناالتصاد   توسنه  الزاماه رشد و 

 و مصترف دیاندهننتیتول  از سو  انرژ تینوع نااه به امن ههایناست. با   انرژ تیامن نیتأم راستا  
 اریکتدی لها مکمتآن  انرژ تیموارد امن یی ت در بری توانیمت اوه است، اما م  هنندیان انرژ

بتا اتختاذ  تواننتدیم ار،یهمتد  انترژ تیامن  هااستیاز س یهشورها با آیاه به این مننا، .است
 رنتدیبا شیر پحاصل جمع م اع  را د ایو  انهیجو  مناسب روابط همکار یپلماسیو د استیس

. بتا استت  انترژ هننتده   دیتهننتده و هتم تول مصرف  هم برا ،و سود  ور بهره شیآن االزا ثمره  هه 
 ،الستیلی ها یذشت زمان و اهمیت توسنه بترا  هشتورها و همچنتین االتزایش مصترف ستویت

بته جتا   پتذیر تجدیتد هتا  . جتایازینی انرژ.و.ا  یازهتا  یلخانته آلودیی ماتیط زیستت،
ها هه تمرهز اصلی آنا  السیلی برا  هشورها  توسنه یاالته و هشورها  درحال توسنه ها ویتس

در دستتور هتار  ،السیلی بوده ها سویت ، بر رو اقتصاد  و مصارف دایلی ها مدآبه لااظ در
ی بتا هاینامته یرالته است.به همین منظور ایتن هشتورها بتا اننقتاد قراردادهتا و پیمتان قرارها دولت

عربستان سنود  بته  باشند.پیشرو بوده درصدد ورود به این عرصه میها هشورهایی هه در این زمینه



 3     ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم ه  مجل ׀ ۵۲ ،۵۱ۀشمار  

 

 هتا عنوان یکی از هشورهایی هه باوجود منابع ن ت و یاز بسیار از منابع انرژ  دیار  چون انرژ 
 ها یامها  اییر باشد، در سالباد  و یورشید ، به دلیل موقنیت یا  جغراالیایی نیز غنی می

درپیش یرالتن دیپلماسی انترژ  النتال و همچنتین  ،ییر  از اقتصاد رانتی موثر  را در زمینه الاصله
 به جا  منابع تجدیدناپذیر برداشته است. پذیر تجدیدجایازینی منابع انرژ  

 مهتم ضتوعاهمو از یکتی عنتوان بته  انترژ  دیپلماسی و انرژ  امنیت باث ،اییرها  در سال
نقتش دیپلماستی انترژ   ها و مراهز تاقیقاتی قرار یرالته است.دانشااه توجه مورد الملل بین روابط

 استت. شدن ترپررنگ حال در یاورمیانه هشورها  قبال در بزرگ ها قدره  در سیاست یارجی
در آن،    و حقوق بشتر یاجتماع ،یاسیاست هه تاواله س ییازجمله هشورها  عربستان سنود

عربستتان  یاستینظتام س هتهنیرغم ابوده است. بته الملل بینیران روابط لیتالمورد توجه  همواره
و  یلمللتتا بتتینآن در مجتتامع  ییتتارج استتتیامتتا س ،دارد اریبستت ۀالاصتتل کیتتدمکرات  ارهتتایازمن

ا بتو 2۰1۵مدن مامد بن سلمان در سال آو این امر بند از رو  هار  النال است هیهمسا  هشورها
 تر نیز شده است.یرایی النال جانبه جی چندییر  سیاست یار بکار

 النتال وی ارییر  دیپلماسته شور عربستان سنود  با توجه به ذیایر عظیم ن تی یود نیازمند بهه
آمتده استت، بتازار ن تت « هشتام آیونبتا » بته نوشتته یزارشی . دراست انرژ  هدالمند در حوزه  

ارا  قابلیتت تولیتد و صتادراه حجتم ه دهتعربستان سنود  است، چرا  ه زیر سلطه  ههاست سال
ا  از ن ت یام، این ماصول ارزشمند تجار  جهان، است. نقتش عربستتان ستنود  بته یسترده
دوران ستخت  توانتد دره میهتشود، قتابلیتی می تر نیزپررنگ ،قابلیتش در تولید مازاد بر نیاز واسطه  

بته  .دهتد شیهوتاه االزا را در زمانی نسبتاً ند و تولید هعمل  کاستراتژی ییر ضربه کبازار، به عنوان ی
ه عربستتان ستنود  در ثبتاه بازارهتا  ن تتی همتواره نقشتی حیتاتی داشتته هتهمین دلیل است 

 .(7 ،  139۵ )متقی، است
به ستوال ،تالیلی –آور  شده با روش توصی ی جمع ها ین نوشتار درصدد است با بررسی دادها

هتار آمتدن مامتد بتن   از رو دژ  عربستان ستنود  بنتانر ها مول هترین مهم) اصلی پژوهش
دیپماسی بکار برده شده توسط  میزان هارآمد  و الایده  امه ددر ا( پاس  داده و سلمان چه بوده است؟
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بتا  ،ختش اول پتژوهش حاضترب. را مورد بررستی قترار دهتددولت وقت عربستان برا  این هشور 
تجدید  ها نرژ  آغاز و سپس به توضیج منابع انرژ تناری ی از انرژ ، امنیت انرژ  و دیپلماسی ا

متار  و آ هتا پردازد و همچنین با تالیل دادهپذیر و تجدید ناپذیر موجود در عربستان سنود  می
و در نهایتتت نقتتش  2030توضتتیج ستتند چشتتم انتتداز میتتزان تولیتتداه و صتتادراه منتتابع انتترژ ،

ییر  قابل قبولی  انرژ  در این هشور به نتیجه بزرگ در منابع انرژ  و پیایر  دیپلماسی ها قدره
 در راستا  رد یا قبول الرضیه در پاس  به پرسش اصلی دست یابد.

 روش تحقیق
تالیلتی استت اده شتده استت.  – از حیث پردایتن به موضوع از روش توصتی ی ،در تاقیق حاضر

ده چه بتو 2020تا 201۵ انرژ  عربستان از سال ها مول هترین مهم ،سوال تاقیق عباره است از
 اي،خانتههتاب منتابع از  ییرمده و با بهرهآبدست  ها با تالیل و بررسی داده ،است؟ در این راستا

 نتیجته یتک الارسی و عربی درصتدد استت بته ،انالیسی زبان به سه منتبر ها ها وسایتیزارش

 عقسنی دست یابد. استنتاج بر مبتنی، ش اف و درست

 چارچوب مفهومی
  هاهالملتل، ستوزان استترنج تتسش نمتود تتا نشتان بتین ستیپتردازان اقتصتاد سیا ر بین نظریتهد

نتتد. هرا تبیتتین  لتتیالمل و بتتین اتتینش اقتصتتادي، سیاستتي، الرهنهتت  در الاوهتتا یییراچندجانبتته
و هتا دیپلماسی انرژ  با ای ا  نقش میانجی در حل و الصتل مناقشتاه دیترین و رالتع ستوه ت اهم

بخشتد. شتورها و تنتامسه جهتانی را بهبتود میهابی با تنمیق پیوندها، مناسباه میان ایج درجنبه  
اعتم  ،ها  مختل  انترژ بخش ه به واسطه  هشور است هدیپلماسی انرژ ، تنامل میان دو یا چند 

نولتوژ  و انتقتال انترژ  بته صتوره ک ، تیذار یا چند مؤل ه از تجاره، یدماه، سرمایه کاز ی
نولتوژ ، ابنتاد کُبنتد اقتصتاد  و ت االزون بتر ،به هم شده باشند. دیپلماسی انرژ  مرتبط ا ،هکشب
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و یطوط   در واقع انرژ .(13۰   ،1389، )واعظی دهد سیاسی و امنیت را هم مورد مسحظه قرار می
از   داریتاي، نمتاد پامنطقته  هتا همکار توسنه    مناسب برا  هردن بستر با الراهم  انتقال انرژ

  یذار هیجذب سرما  برا را یمناسب  و ال ا باشدیمتقابل م یمده و وابستا بلند  همکار کی
شده هته  لیتبد یپلماسید در  به ابزار هارآمد  امروز انرژ ،اریعباره د . بههندیالراهم م ییارج

و نقتش  اوردیتببته ارمغتان  ا جانبته چنتد دو و  ها را با همکار  اصلج و ثباه منطقه تواندیم
 .(۵ ،  139۶، همکاران )هریمی پور و هند تیتقو  اهشورها را در مناداله قدره منطقه یاسیس

 شتورها و دیاترهییر  روابط جدیتد  لکتواند به شبر اساس چنین نارشی دیپلماسی انرژ  می
استی و ساز یستترش منتاداله جدیتد سی بازیاران نظام اقتصاد سیاسی جهانی منجر شود و زمینه

ی کابع استتراتژیز بتر منتهته با تمرهباشد. درست همانند الرایند همارایی اروپایی  یذار امنیتی تأثیر
هتا را التراهم اهش تنشهت زمینته   ،اربرد دیپلماستیهتذغال سنگ و الوالد بنیان یذاشته شد. اساستًا 

اول  انترژ  باتثه هتدنیا  امروز  رند و دهآمیز جلوییر  می سایته و از بروز بریوردها  مناقشه
 آور صتلج نیتز توانتد پیتامپیونتدد میمی هتا بته ایتن دلیتل بته وقتوعدنیا بتوده و بستیار  از جنگ

تتاثیر  و ارتبتاط وییر  از م هوم دیپلماستی  بدین ترتیب با بهره .(Dannreuther, 2003, p. 214) باشد
ی   راهبترد دیپلماستار ییتربکت ،ضمن توصی  منابع انرژ  عربستان سنود  ،آن بر امنیت انرژ 

ر متذهور د بته بررستی و تالیتل راهبترد ،تامین امنیت انرژ  عربستتان ها و تبیین سیاستانرژ  
 پردازیم.می راستا  سیاست یارجی عربستان

 . تعریف انرژی1
به توسنه و اعمال قتدره بتر  یابیدست  ها برااست هه حکومت  عوامل راهبردترین از مهم  انرژ
 االتتهیهه امتروزه بشتر بته آن دستت  یشرالتیتوان ی ت پیدارند. به جرات م ازیآن ن هشورها به ریسا

. بتودمختل  ناممکن  ها  است هه بدون آن تصور وجود الناور  است، وامدار هش  عامل انرژ
 یستبک زنتدی شترالتیدر پ ییبستزا  رییتود، تتأث ه  هدام بته نوبت هر ، هش  منابع یونایون انرژ
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مهتم و   بته ابتزار  هته عامتل انترژا  بته یونته ،هشورها داشتته استت ینتصن ه  و توسنها انسان
  شتتده استتت لیهتتا تبتتدحکومت نیو روابتتط بتت یاستتیس ، در مستتاال اقتصتتاد یتتذار ریتتتأث

هتا حکومت نیمناقشاه و منازعاه بت از  اریاز یذشته تاهنون، بس .(9 ،  139۶، )یزدان درو و دیاران
 ستتم،یدوم قترن ب ه  میبوده است. از ن  منابع انرژ  ط بر مناطق داراو تسل  به انرژ یابیدست لیبه دل

 ریچشتما شیاالتزا زیتن  جهتان، مصترف انترژ تیجمن شیشدن هشورها و االزا یهماام با صننت
هتا حکومت یاصل ها از دغدغه یکیاز تداوم آن به  نانیو اطم  انرژ نیداشته است؛ تا آنجاهه تأم

 .مبدل شده است

 . امنیت انرژی2
  . الرایندهاآیدبه حساب میالملل  اقتصاد و سیاست بین لیاص ها از شایص یکی  امنیت انرژ

نیتت ه بته موجتب آن امهل یرالته است کش  ایونه بهی بازیاران مسلط در نظام جهان  ریز برنامه
  هاهدرقتویتژه  شورها بههو اقتصاد   سیرالتار سیا بر ناوه  ی اثربخش  انرژ  از قابلیت الزم برا

زار بتواننتد از ابتی ه چنتین بتازیارانهتنتد هینترل منابع ایجاب مهبزرگ بریوردار است. ضروره 
 .(Ebinger, 2002, p. 2) هنندالملل است اده  نترل سیاست و امنیت بینه  برا  انرژ

المللتی بترا  ح تم امنیتت انترژ ، نظیتر ستازمان آژانتس  هتا  بتینانداز  نهادها و سازمان راه
 –سیاسی ها  یسترده  زمینی، تاریم شورها  صاحب منابع زیرهالمللی انرژ ، اعمال الشار به  بین

ها  یونایون نظیر مبارزه با تروریسم، ح تور نیروهتا  نظتامی انداز  جنگ با بهانه اقتصاد ، راه
هتایی استت  اماز اقتد یهایهنترل شاه راه انرژ  دنیا و ... تنها یوشهالارس به منظور  یلیج در منطقه  

 هتا جنگ» هتا راایتن جنگ ،اترانتالیل هه  اشورها صوره یرالته است به یونههه توسط این ه
 تنری  دقیتق امنیتت انترژ  نظریته   درباره   .(12 ،  139۵ )متقی و دیاتران، هنند  مییذار نام« ن تی

 آمده است، ر هتاباساس آنچه هه د این باره چهل وپنج تنری  بر در بنابراین ،واحد  وجود ندارد
 ن یک هشورآشرایطی هه در  ،یویند امنیت انرژ  عباره است ازبارتون و همکاران می وجود دارد.
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بینتی بته منتابع هتاالی انترژ  بتا  قابل پیش هارهایش تا آینده   و تمامی یا بیشتر شهروندان و هسب و
در  بیکلتی نیتز باشد.دسترسی داشته  ،یدماه انرژ  قیمتی منقول و بدون یطر جد  قطع عمده  

منقول. دویچ نیز امنیت انرژ  را  ها هاالی انرژ  با قیمت مطمئن و عرصه   یوید،میدیار تنری  
ی انرژ  و پاست  سیاستت الملل بینبازارها  دایلی و از ارتباط میان النالیت اقتصاد  هر دو دسته 

 .(۴ ،  139۵، )متقی و دیاران   هرده استییارجی هشورها تنر

 دیپلماسی انرژی. 3
للتی و الم بتین جهت ح تور در صتانه  در   و راهبرد کدیپلماسی منابع، است اده از ابزار دیپلماتی

هتا و ارییر  ابزارهت الملل است. در واقع دیپلماستی انترژ ، بته شورها در نظام بینهح م جایااه 
انترژ   است. دیپلماسیدانش سیاسی در مساال مربوط به انرژ  اعم از عرضه، تقاضا، تبدیل و ... 

رژ  ه در صدد ایجاد و ح م امنیت انتهتی هدالمند، بلندمده و دارا  قوانین یا  یود بوده هحر
شتور، هارآمتد بترا  هتر هقتو  و  کچتارچوب دیپلماتیت کباشد. بریوردار  از یشور میهبرا  

ی دیپلماست نری  دیاردر ت .موالقیت آن را در امر انرژ  در ال ا  جهانی الراهم آورد تواند زمینه  می
ه دو انترژ  حتداقل بت شتور در حتوزه  ه که یهشود انرژ ، به مجموعه رالتارها و تنامستی ی ته می

 ،برد. بته عبتاره دیاتر دیپلماستی انترژ میارهتشتورها  جهتان آن را بته همنظور در تنامتل بتا 
و شتبرد حتداقل دجهتانی بترا  پی شور بتا جامنته  ه که یها  از رالتارها و تنامستی است مجموعه

ح تم  والمللی  بین جهت ح ور در صانه   کند. است اده از ابزار دیپلماتیههدف از آن است اده می
متده و دارا   تتی هدالمنتد، بلنتدهالملل است. دیپلماسی انترژ  حر جایااه یویش در نظام بین

 کدار  از یتباشد. بریورشور میهه در صدد ایجاد و ح م امنیت انرژ  هقوانین یا  یود بوده 
نترژ  در موالقیتت آن را در امتر ا تواند زمینه  شور، میهارآمد برا  هر هقو  و  کچارچوب دیپلماتی

 ا منتاالعامنیت ملی یت انرژ  و دیار  به حوزه   ی به حوزه  کال ا  جهانی الراهم آورد. این دو هدف ی
  .(28 ، 1389)عادلی،  یرددمیشور بازهملی 
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منتد و مستتلزم تنامتل بتا دیاتر بتازیاران بترا  نشهیپلماستی دیپلماستی انترژ ، مبتنتی بتر د
رالتتار   تأمین امنیت انرژ  الراییر و تدوین قواعتد ساز  تنری  باز  جدید در زمینه   دستورالنمل

سیاستی بته  –ه دیپلماستی امتروز از حالتت امنیتتیهتجهانی در بخش انرژ  است. به ایتن دلیتل 
 وبتودن دستتااه دیپلماستی  بر هماهنای و هدالمند ،تسیاسی تبدیل شده اس –دیپلماسی اقتصاد 

 یتتامن و اعتبار ضریب و اقتصاد پذیر  رقابت ه قدرههچرا  ؛ید بیشتر  وجود داردهاقتصاد  تأ

 .(۵ ، 139۵ )متقی و دیاران، دهدمی االزایش را شورهاه

 . عربستان سعودی۴
بتتا نتتام رستتمی عربستتتان ستتنود   ،عربستتتان

آسیا است. این هشور بزریترین هشور در غرب 
بتر  شبه جزیره عربستتان را در هه بخش عمده  

یرالته است از شمال با عراق، اردن و هویت از 
سو  شرق با امتاراه متاتده عربتی، قطتر و 
یلیج التارس از جنتوب یتاور  بتا عمتان از 

 لیتبته دل یپادشتاه  آب و هتوا .مرز استسو  جنوب با یمن و از سو  بایتر با دریا  سرخ هم
 اتریبته منطقته دا  از منطقته ،قترار دارد  رییرمست ادیتارت اع ز ریمختل  هه تات تأث ها نیزم

سترد در زمستتان و  ،یترم در تابستتان ، اقتاره یپادشتاه  آب و هتوا ،یمت اوه است. به طور هل
هته  یدر حتال ،بتوده منتتدل یو جنوب غرب یاست آب و هوا در ارت اعاه غرب یباران ها زمستان
 .ها سرد و یشک استآن ها یرم و یشک و زمستان  مرهزمناطق 

 (2۰2۰، یةة النربیة السنودکة لسحصاه الممل)الهییة النام
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دارا   ،نشتین پتس از الجزایتربزریترین هشور غرب آسیا و دومتین هشتور وستیع عرباین هشور، 
 33بتیش از    استت هتههشتورعربستتان ستنود   .ششمین ذیایر یاز طبینی بزرگ جهان است

دلیل ایتن ترین ارد و به عنوان هشور  بدون مالیاه شنایته شده است هه مهممیلیون ن ر جمنیت د
 .اندشتده اقتصاد  عربستان شتنایته ها امر داشتن منابع غنی ن تی و میادین ن تی هه به عنوان غول

 یک (1398) آن در سال یذشته آرامکو را داردهه ارزشظرالیتی همچون همچنین  سنود  عربستان
وان یکی برا  ح م موقنیت یود به عن ،بدیهی است هه این هشور .میلیارد دالر بود 700تریلیون و 

انی را بازار جهت امنیت انرژ  و ح م موقنیت یود در هنندیان ن تی جهان مقوله   صادرترین از مهم
ها  اییر بتا تتسش در سال ،این هشور د.ده اقتصاد سیاسی یود قرار ها مول هترین به عنوان مهم

  و ذاریت همه جانبه قصد دارد از اقتصاد متکی بر ن ت و به اصطسح رانتی جدا شده و بتا سترما 
نتال، الها و منابع انرژ  موجود در سترزمین عربستتان همتراه بتا دیپلماستی تمرهز بر سایر پتانسیل

 پیشرالت و توسنه یود را الراهم هند. ها زمینه
ثروه ن ت باعث تبدیل این هشور  ولیکن ،االزایش یاالته عربستان چند اییرًا صادراه غیرن تیهر 

ها  یستترده ن تتی ستبب است. درآمد ها  دنیا شدهسلطنتی بیابانی به یکی از ثروتمندترین هشور
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حکومتت عربستتان  .(1399، ) تابنتا  استشدهدر آن مدرنیزه شدن سریع هشور و ایجاد دولت رالاه 
هنتد هته نود  یکی از ارهان تاقق بخشیدن و اقتصاد دانش ماور است. حکومت مشخص میس

اند و یا باید نادیده یرالته شوند و چاونته ی باید دنبال شود و چه هارهردهایی مطلوبهایچه سیاست
بتا استتقرار حکومتت جدیتد  2۰1۵دهند. از سال اجزا  سیستم در برابر یکدیار واهنش نشان می

سنود  متدیریت اساستی ایتن هشتور در سیاستت یتارجی تغییتر هترد و راهبترد چنتد عربستان 
یرایتی در پتی انتواع  اییر وجود داشت تقویت شد. راهبرد چند جانبتهیرایی هه در چند دهه   جانبه

بزرگ جهت استقسل بیشتر در مقابل هژمون است. شاهزاده مامتد  ها روابط دیپلماتیک با قدره
به مستکو ست ر ا  هسته ،نظامی ،اقتصاد  ط دو جانبه  ببرا  برقرار  روا 2۰1۵بن سلمان در ژوان 

ریاض را تقویت هنتد. ملتک ستلمان  –هرد. در همین ماه نیز به پاریس رالت تا روابط دالاعی پاریس
یرایتی  یکی از اصول راهبرد چند جانبه. هند و چین دیدن هرد ،از ژاپن ،2۰1۴نیز در الوریه و مارس 

غیتر  هتا هشورها  آسیایی در بخش صننت و بخش ها د  جهت جذب سرمایهعربستان سنو
یتود  ن تی است. عربستان سنود  انتظار دارد هشورها  آسیاسی نظیر چین و ژاپن الناور  پیشرالته  

ییتر  یتک  و مهارتشان را به هاریران این هشور برا  شکل ین هشور وارد و نیز اطسعاه الزمرا به ا
 .(۶ ،  1398، ) ش اای و داوند ر( منتقل هند)دانش ماو اقتصاد

 تجدید ناپذیر عربستان سعودی های. منابع انرژی۵
ن تت و  همین هشور پاالیش هننتده  نُ  ن ت دنیا اثباه شده   ذیایردرصد  2۰این هشور با تولید حدود 

لتزاه را الوالد است. عربستان مواد متنوعی به همتراه ال همچنین بیست و ششمین هشور تولید هننده  
هند. تمام منادن این هشور را در حاهمیت اناصار  دولت است. شتورا  عتالی ن تت و تولید می

هنتد. وزاره ن تت و   مییتذار آن هشور را تدوین و سیاستت ها و سیاستها امور منادن برنامه
انجتام عمومی مربوط به منادن یاز طبینی و ن ت را  ها ها و سیاستذیایر مندنی عربستان برنامه

یذار  صتننت  مندنی و سیاست ها النالیت ل اداره  ئودهد. مناونت منابع طبینی عربستان مسمی
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بنابر آنچه هه ی ته شد،منابع انرژ  ن ت و یاز و منابع هیدروهربنی نقتش بستیار  مواد طبینی است.
 مدن مامدآار هند. با رو  هی عربستان سنود  ای ا میالملل بینمهمی در اقتصاد دایلی و روابط 

ارتباطتاه  انترژ  و توستنه   یتذار  در حتوزه   بن سلمان و تشویق بخش یصوصی جهت سرمایه
مکتار  و اننقتاد ه ،انتقال انرژ  و ح م امنیت یطتوط انتقتال منتابع انترژ  ی در زمینه  الملل بین

 را در صتانه  تسش هرده است جایاتاه یتود ا  و الرامنطقها  با هشورها  منطقهقراردادها  ن تی 
 یرید و الروش منابع السیلی ح م هند.

 . نفت1 .۵

ر دعربستان سنود  از بزریترین تولیدهنندیان و صادرهنندیان ن تت یتام دنیتا استت. ایتن هشتور 
است هه این ذیایر به شکل جهان را در یود جا  داده حدود یک پنجم هل ذیایر ن تی اثباه شده  

درآمد دولت را تشتکیل  ٪7۰ه و از صادرا ٪9۵. ن ت است شدها  در استان شرقیه متمرهز عمده
ا  اصتلی . هشور پادشاهی عربستان سنود  مقام اول ذیایر ن ت دنیا را دارد و از هشتورهدهدمی

 .مواد ن تی یام و یاز طبینی مایع است تولید هننده  

 (201۸) . میانگین تولید، ذخایر، ظرفیت، تقاضا و صادرات نفت عربستان2جدول 
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اطسعتتاه  طبتتق یزارشتتی هتته اداره  
عربستتان  ،انرژ  آمریکا منتشر هرده

هننتتده و  ستتنود  بزریتتترین تولیتتد
میناناه ن تی در جهتان  هننده   صادر
ایتن  .(Martorem, 2015, p. 5) است

ن تت در  هشور سومین تولیتد هننتده  
 مریکا و روسیه است وآجهان بند از 

را در بتازار  ییتوب اتاهیجا  آن، عربستان سنود دیتول تیظرال شیان ت یام و االز ریبا توجه به ذیا
 شتامل توستنه   هاترستاییقابتل توجته ز توستنه  . به یود ایتصتا  داده استت ن ت  برا تقاضا
ماننتد  ،وابستته آن عیو صتنا یمواد منتدن  آهن، موجب ح م تقاضا برا راه شبکه   ،یمل  هابزریراه

 قیعربستتتان در حتتال تشتتو ی. هشتتور پادشتتاهیتترددیستتنگ مماستته، التتوالد و  شتته،یش مان،یستت
راستتا  نیتبوده و انتظتار دارد هته در ا یمندن  هاانجام پروژه  برا یبخش یصوص یذاران هیسرما

. تولیتد ن تت یتام عربستتان در USGS-2009)) شتود یالمللت بتین یتذارن هیموالق به جذب سرما
میلیون بشکه در روز  ۵1/7اما تنها ییر بوده است،میلیون بشکه متغ ۵۵/1۰و  2۶/1۰بین  2۰1۶سال

 .(2۰18سزنک،  )الرانسوا صادراه داشته است

 (۲0۱۸.آمار صادرات نفت خام و نفت تصفیه شده عربستان سعودی)۳جدول
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ب ترتیادراه ن ت یام عربستان سنود  به هنید بیشترین ص( مشاهده می1) همانطور هه در جدول
 چتتین و ایتالیتتا بتتوده استتت.این هشتتور ن تتت ییتتز آمریکتتا، یتتسه متاتتده  ا بتته هشتتورها  ژاپتتن،

 میزان صادراه ن ت یام ایتن هشتور هند.هل ن ت یام یود را صادر می درصد از ۴/۶۴،مجموعاً 
این بختش  یریداران ن تی درترین از میزان ن ت تص یه شده آن بیشتر است و الرانسه و آلمان از مهم

 هستند.

 نفت عربستان سعودی نتقال لوله  . خطوط ا1. 1. ۵
 1۴۴۰۰ حتدود) مایتل 9۰۰۰بتردار  از بتیش از  شرهت آرامکو ستنود  مستئولیت اداره و بهتره

طتوط سراسر  ن ت در عربستان سنود  را بر عهده دارد هه از جملته ایتن ی هیلومتر( یطوط لوله  
 .طوالنی و بزرگ ذیل اشاره هرد توان به دو یط لوله  می

 (Petroline) نیپتروال (غرب –شرق  ه  خط لولالف. )
وبیتل مآن از شترهت  اداره   198۴عربستان است هه در سال  یط لوله  ترین مایل بزرگ 7۴۵با طول  

 وعته  یرالته و به شرهت آرامکو وایذار شد. این یط لوله، ن ت یام ستبک و بستیار ستبک را از مجم
ه بتدهتد تتا از آنجتا می دراتی دریا  سرخ انتقالصا غربی و پایانه   ها استان ها بقیق به پاالیشااه

 ۴,8وع پتروالین از دو یط لوله با ظرالیت استمی مجمت سیستم یط لوله   .بازارها  اروپا صادر شود
 .میلیون بشکه در روز تشکیل شده است

 اینچ ۵۶ خط لوله  

ت)تا ستر روز امیلیون بشتکه د 2میلیون بشکه در روز هه توان عملیاتی النلی آن  3با ظرالیت اسمی 
 (.2013سال
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 اینچ ۴۸ خط لوله  

بستتان یرالتت، امتا عرمی یاز طبینی متورد استت اده قترار ها  اییر به عنوان یک یط لوله  در سال 
چ یتدهی ن تی تغییر هاربر  داده است. این یط لوله قرار است ستوای سنود  آن را به یک یط لوله  

طریتق  ظرالیتت انتقتال ن تت عربستتان از ،موقع لزومهرمز باشد و در  عربستان برا  دور زدن تناه  
لبته القط در میلیون بشکه در روز االزایش دهد، و ا 2,8یطوط لوله به دریا  سرخ را از یک میلیون تا 

 .صورتی قابل دسترسی است هه این سیستم قادر باشد ظرالیت اسمی هامل یود را به هار ییرد

 (Abqaiq – Yanbu) ینبع – بقیق خط لوله  ب. 

هه مایناه  در روز قرار دارد هزار بشکه 29۰ ظرالیت با غرب، –شرق  در هنار و به موازاه یط لوله   
 .انتقال دهد« ینبع »  را برا  است اده در صنایع پتروشیمی به (NGL)  یاز

 23۶یک یتط لولته چنتد منظتوره بتا طتول  198۰دایلی، همچنین در سال  دیار یطوط لوله  
چنتد منظتوره  ومتر(، بین ظهران در شرق استان و ریتاض و یتک یتط لولته  هیل 378) حدود  مایل

 هیلتومتر( بتین ریتاض و قستیم ستایته شتده استت 3۵۰)حتدود  مایتل 22۰هوچکتر بته طتول 
 .(1392، صنایع یسترش ن ت ایرانیان )توسنه  

 یالملل بین خطوط لوله  . 1.2. ۵

 (Tapline - Trans-Arabian Pipeline) یترانس عرب خط لوله  الف. 

 3۰۰ ظرالیت اولیته   با احداث و 19۴7اینچ در سال  3۰هیلومتر و قطر  121۴این یط لوله به طول 
یش پیتدا هزار بشتکه در روز االتزا ۵۰۰هزار بشکه در روز شروع به هار نمود هه بندها ظرالیت آن به 

از  ربستتان را پتسع ایتن هشتور، واقع در یلیج الارس و شرق «جنیمه آل» بندر هرد. این یط لوله  
 .هندیذشتن از اردن و سوریه به لبنان متصل می

به یاطر همکار  و حمایت اردن از عراق در جنگ اول یلیج التارس، عربستتان  199۰در سال 
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بتس  قطع هرد و در حال حاضر نیز این یطوط لولته  به طور هل ن ت صادراتی یود از این یطوط را 
بودن سیستتم انتقتال ن تت آن، همچنتان بته عنتوان یتک مستیر رغم قدیمی  بهاست اده است. البته 

 .ن ت یام به اروپا و آمریکا مطرح است صادراتی بالقوه  

  IPSA (Iraq Pipeline through Saudi Arabia) نخط لوله بین عراق و عربستاب. 
 قبته طتور هامتل توستط عترا 1989میلیون بشکه در روز در سال  1,۶۵اینچ و ظرالیت  ۴8به قطر  

 آنجتا بته ن تی برا  انتقال ن ت یام جنوب عراق به عربستتان و از ه  یذار  شد. این یط لول سرمایه
هتت جواقتع در دریتا  سترخ  «ینبتع» در جنوب بندر Muajjiz پتروالین به بندر موازاه یط لوله  

 هعتراق بت و به دنبال حملته   199۰در اوه « IPSA» یط لوله   .صادراه ن ت یام عراق احداث شد
اظ از لات .، عربستان مالکیت آن را مصتادره هترد2۰۰1هویت بسته شد و پس از آن، در ژوان سال 

تواند برا  انتقال ن تت عربستتان ستنود  بته دریتا  سترخ متورد می« IPSA» تئوریک، یط لوله  
 هط لولته بتاند هه در حال حاضر از این یاست اده قرار ییرد. ایر چه مسئولین عربستانی یزارش داده
 .هنندعنوان بخشی از یط سراسر  انتقال یاز یود است اده می

 خط لوله بین عربستان و بحرینج. 
قدیمی  تشکل از چهار یط لوله  ی النال و در حال هار عربستان، مالملل بینن ت یام  تنها یط لوله   

ا تت 2۰7را با ظرالیتت  «دمام»و  «ابو ص اح»سال است هه ن ت یام سبک میادین  ۶۰با طول عمر 
 ایتن یتط لولته   ،رودهند. انتظار متیهزار بشکه در روز از طریق زیر دریا به بارین منتقل می 2۵۰

اترین و پاالیشااه ب «بقیق»جدید در حال اجرا  عربستان، بین  هه پس از سایت یط لوله  قدیمی 
 .، از یط یارج شود«ستره»در 
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 نادر مهم و اصلیب. ۳. 1 .۵

 شود.ها اشاره میهه در ادامه به آن اصلی صادراه ن ت است پایانه   عربستان سنود  دارا  سه

 (The Ras Tanura complex) مجموعه رأس تنورةالف. 

که میلیون بشت۵/2حدود  ،این ظرالیتاز ) میلیون بشکه در روز ۶الارس با ظرالیت حدود  در یلیج 
ستت. ادریتایی ن تت در جهتان یذار   بزریترین مرهز بار ،(استبندر راس تنورا مربوط به در روز 

ر درصد صادراه ن تی یود را از طریتق ترمینتال راس تنتورا د 7۵عربستان سنود  در حال حاضر 
 .هرمز عبور هند دهد هه باید از تناه  یلیج الارس انجام می

 (The Ras al-Ju'aymah facility) مرکز رأس الجعیمةب. 

 .در روزمیلیون بشکه  3,۶تا  3در یلیج الارس با ظرالیت  

 (The Yanbu terminal) ترمینال ینبعپ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

است.  در دریا  سرخ هه اغلب از آن برا  حجم باقی مانده از صادراه ن ت عربستان است اده شده
یتون میل 2میلیون بشکه در روز ن تت یتام و حتدود  ۴,۵دارا  ظرالیت بارییر  حدود  ،این ترمینال

از ا  عسوه بر این، عربستتان ستنود  دارا  مجموعته .ها استالراورده رو دیا NGL بشکه در روز
 .(1392، صنایع یسترش ن ت ایرانیان )توسنه   تر در سراسر هشور استهوچک ها سایر پایانه
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ن میتدان ن تتی عربستتاتترین شرهت آرامکو سنود  مهم ،در میان میادین ن تی عربستان سنود 
هتا  بتا انتشتار داده هنتد.  عربستتان ای تا میژانتر اداقتصت باشد هه نقش مهمتی را در حتوزه  می

یتان مبیشترین سود را در  2۰18، برا  اولین بار مشخص شد هه این شرهت در سال «آرامکو» مالی
هنتد، ها  جهان داشته است. هرچند، به دلیل مالیاه باالیی هه آرامکو پردایتت میتمامی شرهت

هنتد، ها  بزرگ هستب نمیبیشتر  نسبت به سایر همپانیسود  ،این شرهت به ازا  هر بشکه ن ت
 2۰18میلیارد دالر  این شرهت بیشترین میزان ستود یتک شترهت در طتول ستال  111.1اما سود 

بیشتر بتوده  2۰18در سال « اهسون موبیل»و « ویلی»و « اپل»ها  است و از مجموع سود شرهت
. توستط ولینهتد جتوان اعتسم شتد 2۰1۶سال ، نخستین بار در «آرامکو»سهام  عرضه اولیه  . است

ت بتا تریلیون دالر  این شرهت بتود و ولینهتد جتوان قصتد داشت 2  یذار عربستان مدعی ارزش
ارد دالر میلیت 1۰۰پنج درصد این شرهت، بزریترین عرضه اولیه در تاری  جهان را رقم بزند و  عرضه  

 را با قتدره پتیش 2۰3۰انداز  ها  چشمپروژهاز این راه تامین مالی هند، سپس از آن طریق، بتواند 
 ببرد.

 االتد و در آیرین یبرهتا،به تاییر می« آرامکو»اولیه سهام  عرضه   این چندمین بار است هه وعده   
تریلیتون دالر   2انتد. در هنتار ایتن، ارزش اعتسم هرده« آرامکو»اولیه  را سال عرضه   2۰21  سال

رد دالر  ایتن شترهت میلیا 11۰ها  مالی و سود انتشار دادهآرامکو مال تردید جد  است؛ حتی 
این غول « آرامکو» اولیه   رضه  ا  اعتقاد دارند هه عهند. عدهنیز این مدعا را تایید نمی 2۰18در سال 

دهد هه حتی یود عربستان نیتز بته ن تی عربستان، مهر تایید  بر پایان عصر ن ت است و نشان می
بترا   وان متالید  ندارد و قصد دارد با یروج از بازار ن ت در زمان مناسب، به تتاین بازار امی آینده  
 .(independentpersian, 1398) بخشی به اقتصاد یود دست یابد تنوع
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 به بعد(۲0۱۵)از داخلی عربستان سعودی هایپاالیشگاه هایظرفیت. ۲جدول

 

 آرامکو در خارج از کشور هایپاالیشگاه. ۳جدول

 

 منابع گاز عربستان سعودی .2. ۵

یان بزریترین ذیایر یاز طبینی جهان بنتد از ایتران، بین دارند پنجم در عربستان سنود  دارا  رتبه  
درصد از ذیایر اثبتاه شتده یتاز طبینتی عربستتان  ۵7حدود  .روسیه، قطر و ایااله متاده است

 «زولت »و  «صت انیه»دریتایی  ها و میدان «وارغ» بزرگهمراه میدان یشکی  ها سنود  از یاز
وار به تنهایی حدود یک سوم از ذیایر یاز اثباه شده یتاز طبینتی غمیدان ن تی  تشکیل شده است.

بیشتر ذیایر یاز  عربستان یاز همراه استت. ذیتایر مستتقل  .عربستان را در یود جا  داده است
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 در منطقته   «التدوره»وار و غ در مجاوره حوزه   «یوف» ها یاز  عربستان به طور عمده در میدان
 طبینتی و توستنه   )مشتر  با ایران( قترار دارد. االتزایش تولیتد یتاز طرف میان عربستان و هویتبی

صتننت ن تت و یتاز عربستتان استت.  ها  توستنه  ها  برداشت بیشتر یاز در اولویت برنامهطرح
نشین هردن مصرف یتاز ها  برق و جارشد پتروشیمی، یورا  نیرویاه تامین یورا  صننت روبه

بزرگ و مهم توستنه صتننت یتاز ایتن هشتور استت. توستنه صتننت یتاز و  ها با ن ت از هدف
تواند االزایش دهد و میتزان صنایع دایلی، صادراه ن ت را می جانشینی آن با ن ت، عسوه بر توسنه  

هت آرامکتو شتر هتا بینی برابر پتیش .شود، هاهش دهداهنون در دایل مصرف می ن تی را هه هم
بته دوبرابتر ستطج  2۰3۰رود تقاضا  یاز طبینی در عربستان سنود  تا سال عربستان، انتظار می

 .برسد میلیون متر مکنب در روز( 272) حدود  تریلیون الوه مکنبی ۵/3

 تولید و ذخایرگاز طبیعی عربستان سعودی .۴جدول 

 

 ذخایر غیر متعارف )شیل گس(. 1. 2. ۵
از از ی)تولید  عربستان سنود  نیز تات تاثیر تاواله و االزایش تولید شیل یس به یزارش رویترز،

 هننده  یاز جهان بته یتک صتادر هننده   واردترین رسی( در آمریکا هه این هشور را از بزرگ ها سنگ
 .یاز تبدیل هرده، عملیاه اهتشاف ذیایر نامتنارف یاز  یود را آغاز هرده است تازه  

 آمتاده  »جهانی انرژ  اعسم هرده بود: ر عامل شرهت سنود  آرامکو در هناره  یالد االالسح، مدی
آغاز تولید شیل یس و ذیایر نامتنارف یتاز ظترف چنتد ستال آینتده و تاویتل یتاز بته مشتتریان 
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ذیایر نامتنارف یاز  عربستتان  توسنه   تنها دو سال پس از آغاز برنامه  »و  تصریج هرده:«. هستیم
هتزار ماتاواتی بترق در  یاز به یک نیرویاه یتک عرضه   آماده   آرامکواین هشور، ر د شمالی در منطقه  

شترهت ستنود  آرامکتو،  .هنتدمی هه یتورا  تاسیستاه تولیتد الست اه را تتامینعربستان بوده 
ستاحلی بترا  یازهتا   الترا هتا ارزیتابی و ح ار  هتا ن ت جهان، چاه هننده   صادرترین بزرگ

از  یتاز تولیتد  .وار و ربع الخالی انجام داده استغشمال غرب، جنوب  نامتنارف را در سه منطقه  
هتزار بشتکه در روز  ۴00برا  تامین یورا  یک نیرویاه برق در جیزان هه بته یتک پاالیشتااه  آن،

شرهت ستنود  آرامکتو امیتدوار » :استالسح همچنین ی ته  .شودمتصل یواهد شد، است اده می
با این حال، منابع صننتی «. تکمیل هند 2017یا اویل سال  201۶سال است هه این پروژه را اوایر 

 ها زیرا هار و النالیت رو  زیرستایت ؛ماه به تنویق بی تد 12تا  ۶تواند یویند هه این پروژه میمی
با آغتاز برداشتت یتاز از ذیتایر نامتنتارف،  .بند  شده انجام شده استزمان مرتبط دیرتر از برنامه  

برق باشد و ن ت بیشتر  بترا   ها تواند پاسخاو  تقاضا  دایلی و نیرویاهد  میعربستان سنو
 .الروش به بازارها  جهانی ذییره هند

ون تریلیت ۶00علی الننیمی، وزیر ن ت عربستان ذیایر یازها  نامتنتارف عربستتان را بتیش از 
 .ستتاشده این هشتور  الوه مکنب برآورده هرده است هه این مقدار دو برابر ذیایر متنارف اثباه

ذیتایر  ارنتده  هشتور د 32اطسعاه انرژ  آمریکا، عربستان در رتبه بند  میتان  برآورد اداره   بر پایه  
 شیل یس، مقام پنجم را در ایتیار دارد.

 سایر منابع انرژی عربستان .۳ .۵

بته  عربستان ستنود  (Maadens) مواد مندنی اللز  مس، طس، نقره و رو  توسط شرهت مندنی
 هستیتوباالزایش تولید انجامیده است. استخراج بوهسیت و هااولن شرهت منادن از مناطق مرهز  دو 

 شتود تتاموجب میبوهسید عیار پایین شده هه  باعث تولید (AzZabiragh) تولید شده توسط صنایع
 .مواجه شودتولید پایدار با سایت و ساز دایلی  برا سیمان و هااولن مورد است اده 
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 عربستان سعودی پذیر دیدتج هایمنابع انرژی .۶
شود هه از طریق الرایند طبینت، بته طتور پذیر به آن دسته از منابع انرژ  ی ته می تجدید ها انرژ 

هتل، آن دستته از منتابع انترژ   ییرنتد. درشتوند و در دستترس انستان قترار میپیوسته تجدید می
 تجدیتد، درلیتت بهتره بتردار  مستتمر و قاب تخراج وی نظیر قابلیت استهایالسیلی را هه ویژیی غیر

پتذیر نامیتد. بته ایتن  توان انرژ  تجدیدزیست داشته باشند، می دسترس بودن و سازیار  با مایط
شده از منابع یورشید ، باد ، آبی، زمین یرمایی، زیست توده و نظایر  تولید ها ترتیب، به انرژ 
ستتان ستنود  بته عنتوان یکتی از دارنتدیان غنتی انترژ  عرب.شتودپذیر ی ته می آن انرژ  تجدید

و  هجهتت توستن (2۰3۰انتداز )ستند چشتم دید بلند مدهو باد  در چند سال اییر با االق  یورشید 
بته بنتد بته طتور  201۵ایتن رویکترد از ستال  م ید در این حوزه یام برداشتته استت.  بردار بهر

ظرالیت تولیتد  ،ملی برنامه   ها از پروژه له  تر  دنبال شده است. عربستان ظرف نخستین مرحجد 
مااواه انترژ   ۴۰۰مااواه انرژ  یورشید  و  300 ه  به حدود یود را منابع انرژ  تجدید پذیر

 .(2۰17، )الهیئة النامة االحصاه رسانده استباد  

 انرژی خورشیدی. 1. ۶

ت بته ستم ن تت، هننتده   درسازمان هشتورها  صتا هننده   ترین تولیدزرگبه عنوان بعربستان سنود  
دها هتزار است تا بتواند ن ت همتر  را برا  برق در یانه بسوزاند و صت رالتهانرژ  یورشید  و باد  

 2۰3۰سال  هند. این پادشاهی قصد دارد تان ت یام را برا  حمل و نقل به یارج از هشور آزاد  بشکه  
یجاد هنتد. ا ،ظرالیت تولید هل یود ه اندازه  تقریبًا ب ،پذیر تجدید ها مااواه نیرویاه ۶۰،۰۰۰حدود 

یصوصی برا  ایجاد حتدود یتک ستوم ایتن ظرالیتت  ها ی را برا  شرهتهایوزاره انرژ  مناقصه
 .(2۰17 )الرانسوا سز ، هندشرها  دیار  پیدا می هند و صندوق ثروه مستقل برا  بقیه  صادر می
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پروژه را در بخش  12در تسش است تا  عربستان
میلیتارد دالر در  ۴رژ  تجدید پذیر با ارزش هل ان

سال جار  ارااه دهتد. از جملته تأستیس نیرویتاه 
 ةکتم»  منطقته   ،در امتاراه« ال یصلیا» یورشید 

 ه ثمتره  هت ،ماتاواه 2۶۰۰بتا ظرالیتت « رمهکالم
رمته و کالمه کتم منطقته   توسنه   ار  بین اداره  کهم

وزاره نیرو و صننت و دارایتی منتدنی و صتندوق 
 پذیر انرژ  برسید. ترهیب پایدار از منابع تجدید ک  عمومی است تا به ییذار سرمایه

م ماتاواه پتس از انجتا ۶۰۰شود. بترا  بدستت آوردن ظرالیتت می اجرا ییاین پروژه در الازها 
ا    عمتومی و شترهیذار در حالی هه صندوق سرمایه ،عمومی در طی سال جار  است مناقصه  

 ۶ ستاهاها بتا مستاحتی بتیش از هاریانته  . دهندظرالیت پروژه را توسنه میییااواه  2منتخب آن 
شتاهی پتذیر در پاد انرژ  تجدید ها پروژه هیلومتر مربع وسنت دارد و نخستین پروژه در مجموعه  

ر دانتداز ستنود   پذیر با هدف دستیابی به چشتم ملی انرژ  تجدید است هه در چارچوب برنامه  
آغتاز بته هتار هترد.  2ا ستال ت پذیر تجدیدییااواه انرژ   ۵8.7با تولید  پذیر مورد انرژ  تجدید

 ومیلیتارد  کا حتدود یتهاهستا پروژه   هزینه  »وزاره انرژ  عربستان در این یصو  اظهار داشت:
  بهره بتردار ،شغل را در مراحل سایت 93۰میلیون دالر( است و حدود  3۰۰) میلیون ریال 12۵

تولید  میلیون دالر( به 12۰) میلیون ریال ۴۵۰شود حدود بینی می پیش ند وهو ناهدار  الراهم می
هیلتوواه ستاعت در  ۵۰۰نیرویتاه یورشتید  الارستان بتا ظرالیتت  نتد.ه کمهنایالص دایلی 

ایتن نیرویتاه یورشتید  یتک سیستتم . مترمربع سایته شد 77۰۰عربستان در زمینی به مساحت 
ت و از در جنوب عربستان سنود  در نظر یرالته شده اسالارسان  جزیره   مستقل است هه برا  تغذیه  

 بردار  رسیده است. به بهره 2۰11ژوان سال 
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 انرژی بادی .2. ۶

میتزان  چریش زمین در اطراف ماور آن و ت اوه در ،باد به سه دلیل ایتسف دما بین قطب و استوا
هتار  طور پیچیده بتا هتم ها بهاین مکانیسم .شودمی ایجاد جذب تابش یورشید  بین زمین و دریا

رود تتا مقتدار انترژ  حاصتل از مکنتب همانطور هه سرعت باد از سطج زمین باال متی ،هنندمی
زان شود سرعت بتاد بیشتترین تتأثیر را در تنیتین میتاین باعث می ،سرعت باد مطابقت داشته باشد

ط ین سرعت متوستموجب مادود هردن مزیت تأم شده داشته باشد. بسیار  از شرایطانرژ  تولید 
ماننتد  ،دیاتر  در متورد سترعت بتاد هتا یا در جایی هته الزم استت داده باد در طوالنی مده و

اهی منتابع بتاد در پادشت ،شتده استت. بنتابراین ،تارهی و سکون ارااه شتود بی ها دوره ،هاتوالان
 ها هی دستتااعربستان سنود  هنوز به طور هامل مورد مطالنه قرار نارالته است و هاربردها  النل

ذیر در برا  انرژ  باد  و تجدید پت «عبدالله»پایش انرژ  باد در سطج آزمایشی در شهر پادشاهی 
ستاالنه دهد هه میاناین سرعت باد متوسط، الناه اولیه در این زمینه نشان میحال انجام است. مط

 امتا میتاناین ،متتر در ثانیته استت 8.۰تتا  ۶.۰در بیشتر مناطق پادشاهی عربستان سنود  بتین 
 .شودطوالنی مده را شامل نمی ها مقاومت باد بالقوه برا  دوره

شتود هته در مناطق شمالی و مرهز  عسوه بر مناطق هوهستتانی در منتاطق غربتی مشتاهده می
 ، یتک2۰13در اهتبر متر بر ثانیه( است.  ۶)باالتر از حد مطلوب سرعت  متر در ثانیه 8سرعت باد 

نرژ  بتاد اییر   تخمین و اندازه،متر برا  نظاره 1۰۰پادشاهی عبدالله به ارت اع برج بلند در شهر 
استت  النلی شامل احداث میادین عظیم برا  نظاره و اندازه ییر  انرژ  باد ها برنامه. نصب شد

 .متر ارت اع تشکیل شده است 1۰۰برج با  ۴۰هه از حدود 

عربستتان ستنود  در تولیتد بترق بتاد  بته  صننت و منابع مندنی اعسم هرد هه ،وزاره انرژ 
زیرا قیمت اجرا  پروژه نیرویاه باد  دواه الجنتدال  ،قیمت در جهان دست یاالته استترین رقابتی

رهورد جهانی جدید  را برا  ایتن نتوع پتروژه تنیتین  ،با بسته شدن مالی ،مااواه ۴۰۰با ظرالیت 
واه ستاعت( رهتورد جدیتد  را در ستطج  سنت در هر هیلو 1.99) تولید برق هزینه  . هرده است

ی در پتانستیل المللت بتینیذاران مالی و  اعتماد سرمایه جهان به ثبت رسانده است هه نشان دهنده  
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 1.99) تولید برق پذیر است. هزینه   انرژ  تجدید ها پروژه پادشاهی به عنوان مرهز  برا  توسنه  
طج جهان به ثبتت رستانده استت هته نشتان سنت در هر هیلو واه ساعت( رهورد جدید  را در س

 ی در پتانسیل پادشاهی به عنوان مرهز  برا  توستنه  الملل بینیذاران مالی و  اعتماد سرمایه دهنده  
پتروژه بتاد   ،2۰19در زمان تنطیلتی متالی در اوایتر ژوایته  .است پذیر تجدیدانرژ   ها پروژه

رسید هه یک رهورد جهانی برا  تولید ( LCOE) درصد االزایش در هزینه تولید برق ۶.۵به  الجندال
 .برق باد  است

شغل  8۰۰ ،بردار  برسد و این پروژه میسد  به بهره 2۰22شود این پروژه تا سال بینی می پیش
االی را هتهار دیار در هار و ناهدار  دارد و ایستتااه بتاد  انترژ   1۵۰سایت و ساز با  در مرحله  

 ه مطالنه  سایت پروژه از جمل اولیه   ها بررسی .هنده سنود  تولید میهزار یان 7۰برا  تأمین برق 
تر رقتابتی ها یزینته یذار  و ارااه   سرمایه ها سرعت باد طی دو سال در هاهش ریسک ها داده

 .(2۰19، )باون و همکاران برا  تأمین اعتبار برا  این پروژه نقش داشته است

 ایانرژی هسته .۳. ۶
ویت شود، تا امروز توسط یک نوع ستاست اده میا  هه اغلب برا  تولید برق هستها  هانرژ  هست

شتد. اورانیتوم ، تولیتد میآمدبه حساب میهه آن هم جزه منابع تجدیدناپذیر ا  شنایته شده هسته
مربوط  ها شود و پس از استخراج و پردازشسخت زمین یاالت می ه  عنصر  پرتوزاست و در پوست

هتورها  هستهبه غ  .رودمی به هارا  نی ساز ، به عنوان سویت در رآ
زیستت از نظتر ایجتاد  ها و یطرها  همتر  بترا  ماتیطآسیب ،ییر  از این نوع سویت بهره

الته تبط بتا زبتوان از رادیواهتیویته بودن اللز اورانیوم و یطرهتا  متردارد، اما نمیا  یازها  یلخانه
بسیار   همچنین، باید این مسئله را درنظر یرالت هه عنصر اورانیوم مانند چشم پوشی هرد.ا  هسته

آینتده  ها از عناصر مندنی دیار مادود است و االزایش مصرف آن به تهی شدن منادن برا  نستل
 .(9 ،  139۶ )یزدان درو و دیاران، انجامیدمی
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تتوان بته ه از جملته آن میهنتد هتمقاصد مختل ی را دنبتال می وا  عربستان اهداف برنامه هسته
هتا  مترتبط بتا علتوم و مهندستی تقویت نیرو  انسانی، االزایش قدره سنود  در حتوزه پژوهش

بخشتی بته  در زمینه انجام سلسله تاقیقاه علمی پژوهشِی تخصصی، تنوع زایی ا ، قدرههسته
ود  قصد دارد هه عربستان سنا ، اشاره هرد. ضمن آنمنابع انرژ  در نهایت تقویت صننت هسته

ا  یود، دانش النی حاصل از این اقداماه را بتا پس از ماقق سایتن اهداف مذهور از پروژه هسته
ولینهتد ستنود  « مامد بن سلمان»زایی بیشتر به هشورها  متاد یود صادر هند.  هدف درآمد

 ت ه« ملک عبدالنزیز»ا  شدن، در شهر در راستا  سیاست یود مبنی بر حرهت به سمت هسته
هتور هسته ژه ا  را مورد بهره بتردار  قترار داد. االتتتاح اولتین پتروپروژه استراتژیک از جمله یک رآ

چ ا  عربستان را وارد الاز جدید  هرد. این ات اق در حالی بود هته هنتوز هتیتاقیقاتی، برنامه هسته
 ا  عربستتان ستنود هتا  هستتهماهیتت النالیت دریصتو  تواالقی میتان واشتناتن و ریتاض

هتتور بته واشتناتن ایتن پیتام را مختابرسنود  از این رو،نرسیده است.  ام ا به ه ها با االتتاح این رآ
ا  هه مذاهراه دو طرف بدان منجر شود، در اجرا  تصتمیم اتختاذ هردند هه الارغ از هریونه نتیجه

بستتان ها به شتده اصترار دارنتد تتا عرشده یود مصرا هستند. این در شرایطی است هه آمریکایی
 .هیه هندتها  آمریکایی ا  مورد نیاز یود را از شرهتسنود  تمامی تکنولوژ  هسته

ستبتی بتا پیشترالت برنامته انرژ  اتمی در عربستتان ن یالملل بینالنالیت آژانس  ،در حال حاضر
هتا  ریتاض ه زمانی است هته النالیتآژانس با ریاض مربوط ب بینا  این هشور ندارد. تواالق هسته
 .شدبال میدن« پروتکل مقادیر اند »ه نیاالته بود و این همکار  ذیل تواالق دوجانبه موسوم به توسن

ز امتا هنتو ،را ام تا و تصتویب هترده ان.پی.تتی مناهده 1998عربستان با وجود اینکه در سال 
ا  را هم ام ا نکترده استت. ها  هستهجامع منع آزمایش پروتکل الااقی را ام ا نکرده و مناهده  

هتا  انتد  بته مننتا  در یک پروتکل تات عنوان پروتکتل همیت 2۰۰۵عربستان القط در سال 
ها  آژانتس نیتز ها و بازرسیایتیار داشتن مقادیر مادود اورانیوم و پلوتونیوم را ام ا هرده و النالیت

ا  هنونی این هشور هته توستنه بر همین اساس تنظیم شده است هه اصًس تناسبی با وضنیت هسته
 .(1399 ،مهر یزار  یبر) یاالته است ندارد
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نته ی منتشر شد هه بر مبنا  آن، دولت ترامپ به صوره مارماهاییزارش 2019ر اوایر مارس د
بتا عربستتان ستنود  را آغتاز هننتد و ا  تتا همکتار  هستته آمریکتایی اجتازه داد ها به شترهت

وزیتر  «ریک پتر »در این راستا  .ار دهندرا در ایتیار ریاض قرا  سایت نیرویاه هسته ها الناور 
 هتا آمریکتایی بترا  التروش الناور  ها انرژ  آمریکا با اعطا  شش مجوز مارمانه بته شترهت

رد عربستتان قصتد دا .به عربستان و همکار  با ایتن هشتور مواالقتت هتردا  مرتبط با انرژ  هسته
 ه در تتسش استت تتا از هشتورهاییاحداث هند و دولت ترامپ به شدا  حداقل دو نیرویاه هسته

 .هند با عربستان را به سرعت آغازا  هسته ها عقب نماند و همکار  هره  جنوبیمانند روسیه و 
با آمریکتا ا  این در حالی است هه عربستان هیچ یک از الزاماه مطرح در زمینه همکار  هسته

ستاز  استانداردهایی هه مانع از غنتی تا هنون از پذیرشها همچنان هه سنود  .هندرا رعایت نمی
را  بتدولتت ترامتپ نیتز بتا تتسش  استت. شود، یوددار  هردهالرآور  پلوتونیوم می اورانیوم و باز

 هتا رویاهتولید برق از طریق ایجتاد نی به بهانه  ا  تجهیز رژیم سنود  به تجهیزاه و الناور  هسته
انترژ   یالمللت بتینمقترراه آژانتس  ،ی از جملهللالم بینها و موازین ا ، نه القط چارچوبهسته

نظتامی همتک ا  هستته ها بترا  برنامته  بلکه عمس به طرح ستنود  ،اتمی را زیر پا یذاشته است
 .(1398 ایران پرس، یزار  یبر طاهر، )رضا میر هندمی

 2030سند چشم انداز .7

 ها یام و هتم هتردن ستهم ستویت به دنبال پایان دادن به اعتیاد هشور به ن ت 2۰3۰چشم انداز 
اصتلی  انایتزه   ،به هرحال. درصد است ۵۰درصد هنونی به همتر از  8۵السیلی در درآمد دولت از 

اجتمتاعی بتین  هتا همتک بته حتل و الصتل تنش و نسل جوان هشور ها رالع نارانی ،این طرح
هتدف هلیتد  دو دهند. درصد جمنیت هشور را تشکیل می 7۰شهروندان زیر سی سال است هه 

 بته مننتا هته  2۰3۰درصتد تتا ستال  7درصد به  ۶/11هاهش بیکار  از  .1 این طرح عبارتند از
و عنتوان هترده هه مامد بن ستلمان  است درصد  7درصد به  2۵هاهش بیکار  جوانان شاید از 
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استاس . یصوصی و دولتی ها درصد از نیرو  هار در بخش ۴۰رساندن اشتغال زنان به میزان  .2
اعم از زن و مرد جتا  بختش  ،سنود  ها 2۰3۰ین دو هدف مبتنی بر این الرض است هه تا سال ا

طرح مذهور شامل توستنه منتدن هتار ، تولیتد و نیرو  هار یارجی را یواهند یرالت. وسینی از 
بیشتر این رشتد در . یدماه مربوط به توریست مذهبی و یردشار  و تولید تجهیزاه نظامی است

 .(2۰17 )الرانسوا سز ، تی تولید ن ت و یاز هشور رخ یواهد دادبخش پایین دس

 بزرگ در دیپلماسی انرژی عربستان سعودی هاینقش قدرت .8
ها  بزرگ جهانی بوده استت و هتر قتدرتی بتا توجه قدره یاورمیانه همیشه مورد منطقه   تاواله 

ن وذش در این منطقته  وح ور  صدد االزایشدر ، یذار است اده از اهرم مناسباه سیاسی و سرمایه
 در این منطقه استتراتژیک هتاهش د ح ور رقبا راها  زیربنایی قصد دارانداز  پروژه است و با راه

 ن تت و یتاز را در هننتده  شه تمایل دارند منتابع انترژ  هشتورها  تولیدها  بزرگ همیقدره. دده
همچنتین  ناذارند هنتترل منتابع انترژ  وایتیار داشته باشند یا ایر امکان چنین عملی الراهم نشد، 

 .ها  رقیب بی تدمسیرها  ترانزیت انرژ  به دست قدره

 چین

صتدد ای تا  بته بنتد، در 198۰اش از دهته چین در حال حاضر، با توجه به رشد اقتصاد  الزاینده 
 یاورمیانته را ابتزارآستیایی، منطقته  هشتور  نقش در تاواله جهانی است و به همین منظتور ایتن

یاورمیانه از مناطقی است هه همتواره  مناسبی جهت رسیدن به اهداف یود مد نظر قرارداده است.
نیتازش را از هشتورها   توجهی از ن ت متوردمدارها  چینی بوده و بخش قابلتوجه سیاست مورد

« یک همربند و یک جاده»ها  مهمی چون هند. چین برا  االزایش نقشش پروژهیاورمیانه وارد می
و همچنین راه ابریشم دریایی را در دست اجرا دارد و با عملیاتی شدن این پروژه، باید شاهد االتزایش 

منظور ا  و جهانی بتود. طترح راه ابریشتم جدیتد طرحتی بتهآالرینی چین در مناداله منطقهنقش
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نتد همرب»هشور جهان و توسنه دو مسیر تجار   ۶۰  در زیربناها  اقتصاد  بیش از یذار سرمایه
 ارااه هرد. 2۰13است هه چین در سال « راه ابریشم دریایی»و « اقتصاد  راه ابریشم

هننده ن تت اوپتک، همیشته جایاتاه یاصتی در ایران و عربستان سنود ، دو ع و اصلی تولید
توجه یاصی بته ایتران و « یک همربند و یک جاده»اند. چین در پروژه سیاست یارجی چین داشته

ضتمن  سلمان به چتین، مقامتاه دو هشتور شته است. در جریان س ر اییر بنعربستان سنود  دا
و االتزایش ستطج  هتانآتاکیم روابتط دو هشتور، بته تقویتت پیونتد راهبردهتا  توستنه  تاهید بر 
وابتتط و ر توجتته یاصتتی نمودنتتد.« یتتک همربنتتد و یتتک جتتاده» هتتا در ستتایت پتتروژههمکار 
یریتد تستلیااه  قتصاد  هم قابل توجه بتوده استت.ا ها دو هشور در سایر زمینه ها همکار 

ینتی مقاماه سنود  بوده است. مقاماه سنود  برا  یرید پهپادها  چ عسقه   چینی همواره مورد
اند. بازار مصرف عربستان سنود  مقصد مناسبی برا  هاالها  لتوهس و یتران اعسم آمادیی هرده

ها  تجار  و زیربنایی ایتن هشتور ح تور شاند در همه بخها  چینی مایلچینی است و شرهت
چرا هته  است؛ ها  چینیالرصت مناسبی برا  ح ور شرهت، 2۰3۰پروژه  تر  داشته باشند.النال

هنتد. تاتریم آمریکتا باعتث شتده استت، صننت عربستتان ستنود  را تهدیتد نمی ،سایه تاریم
ینتی نتواننتد در شترایط ها  چها  صننتی ایتران، شترهتر هلیه بخشرغم پتانسیل مناسب دعلی

  ناستبی بترامایتن هشتور بتازار عربستتان را الرصتت  بنابراین،  هنند، یذار النلی در ایران سرمایه
 .داندیود می ها یذار  سرمایه

ر  در زمینته انترژ  میلیتارد دال 1۰سلمان قرارداد  عربستان سنود  و چین در جریان س ر بن
اد  هت ن ت دولتی آرامکو و شرهت نورینکتو  چتین قتراردام ا هردند. بر اساس این قرارداد، شر

ل پتروشتیمی در شتهر پتانجین، در شتما میلیارد دالر  برا  سایت پاالیشااه و یک مجموعته   1۰
ها  اییر به دو هشور در سال ها . روابط و همکار (1397، )ایران اینترنشنال شرق چین، ام ا هردند

بته عمتل آمتده، درصتدد بستط  هتا ند مده یود طبتق تالیلاالزایش یاالته و در برنامه بل ،نسبت
 باشند.انرژ  نیز می ها یود در سایر حوزه ها همکار 
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 روسیه

برنتد و تر با یکدیار ن تع میعربستان و روسیه به دالیل سیاسی و اقتصاد  از داشتن روابطی ماکم
بتتستان . روسیه و عریانجامدنیز بهشور  چه بسا تقویت روابط اقتصاد  به تقویت روابط سیاسی دو

رقابتت در  ،هتا متدتی استتآیند. آنهنندیان ن ت جهان به حساب می تولیدترین بتزرگ ،ستنود 
اند ادهتشکیل د بازار جهانی انترژ  را هنار یذاشته و ااتسالی را برا  هنترل قیمت ن ت و تقسیم بازار

انتتد. انترژ  تقویتت نموده در حتوزه   بته یصتو ا  یتود را بته شتکل ویتژه و روابط دو جانبته  
د نیازمنتد شتمار یتو هتا  بتیذیایر بزرگ ارز یارجی دارد هه روسیه به آن بترا  پروژه ،عربستان

 و بوده انرژ  نیازمند مینه  ها  یود در زعربستان به حمایت روسیه برا  پروژه ،است. از سو  دیار
شود. تنامتتل ایتتن ا  حیاتی شمرده میألهمس ، عربستان2030اقتصاد  سال  انداز چشمدر سند 

  بتین به طتور هلتی، پارامترهتا  روابتط انترژ. تواند از اهمیت باالیی بریوردار باشددو هشور می
 شوند:روسیه و عربستان سنود ، با عوامل زیر تنری  می

 رقابت برا  تقسیم بازار در بازارها  آسیاییال . 

 )ن ت( ت هاالها  انرژ جانبه به ثباه در قیم تمایل دوب. 

 یذار  عربستان سنود  در اقتصاد روسیه امکان و پتانسیل سرمایهج. 

 به عربستان سنود  LNG صادراهد. 

به عنوان دو هشور بزرگ صادر هننده ن ت در جهان، روسیه و عربستان سنود  بطور طبینی باهم 
م بتازار جهتانی ن تت، مستکو و برا  جذب بیشترین سته ،هرحال عسوه بر رقابته رقابت دارند. ب

روسیه روابتط  ،مخال  قرار دارند. عسوه بر این ها  سوریه در دو جبهه  ریاض همچنین در درییر 
دارد. با این وجود، مسکو و ریتاض  یوبی با بزریترین رقیب عربستان سنود  در منطقه یننی ایران 

بترا  همکتار    رویکترد عملتی رااند ایتسالاه یود را هنتار یذاشتته و در حتال حاضتر توانسته
صتننت   اقتصاد  شان دنبال هنند. نیاز مبرم به ایجاد ثباه در قیمت ن ت و از بتین بتردن اننطتاف
در زمینته  ن ت شیل ایااله متاده امریکا، این رقبتا  ستنتی را بته ستو  یتک همکتار  ستازنده 

تواند بر بازار انرژ  زایش آن میعربستان با هاهش تولید ن ت یا االها  ن تی سوق داده است. رقابت



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    30
 

ن تتی بترا  پیشتُبرد  تاری  نشان داده هه آل سنود به راحتی از حربته   و بنابراین،تأثیر اساسی باذارد 
ییر  باران سوریه، عربستان سنود  تمام تسش یتود را هند. با اوجها  یود است اده میسیاست

داشتن تولیتد ن تت  ف هرد. عربستان با ثابت ناهران و روسیه مصربرا  آغاز یک جنگ ن تی علیه ای
واقتع ن ت یام سنی داشت تا مناداله منطقه را به ن ع یود تغییتر دهتد. در  یود و هاهش قیمت

هدِف انتاار ن تی آل سنود، اقتصاد ایران و روسیه بود هه مشکسه اقتصتاد  عربستتان و هستر  
شتد. عوامتل  یتود ها  ن تتی هشتور در سیاستتباعث تجدیتدنظر این ،بینیبودجه الراتر از پیش

مختل  دایلی و یارجی باعث شد تا عربستان مجبور شود طرحی را برا  هاهش تولید ن ت یتام 
در  ،هند. این دیتدیاه در ست ر ملتک ستلمان جانبه همهارااه دهد و از االزایش قیمت ن ت، حمایت 

متدیر عامتل صتندوق « ریتل دمیتریتوفه»ا  هته یونته ،یوردبه روسیه نیز به چشم   2017سال 
وزیر ن تت عربستتان از تواالتق بترا  تمدیتد طترح « یالد ال سح» یذار  مستقیم روسیه و سرمایه

حیتاه مجتدد  را بته اوپتک » وزیر ن تت عربستتان لید ن ت ی تند و طرحی هه به ی ته  هاهش تو
هتزار  ۵۶۰ تت یتود را و این موضوع باعث شد تا عربستان برا  االزایش قیمتت، تولیتد ن« بخشید

عربستتان   از آن دیتدیاه حتااز اهمیتت استت هته شترهت ن تت ،بشکه هاهش دهد. این موضتوع
ن ت یام را در دستتور هتار یتود  برا  اولین بار تمدید طرح هاهش شدید تولید و عرضه   ،)آرامکو(

 .قرار داد

عربستتان ستنود  بته سوریه، ن ت مهمترین موضوع هار  در زمان س ر پادشاه  عسوه بر مسئله  
ه بزرگ یکی از پادشاهان سنود  پتس اهه به عنوان نخستین س ر در هی بود 2017مسکو در سال 

آمد. طبتق اظهتار الکستاندر نتوا  وزیتر جماهیر شورو  به حساب می از زمان الروپاشی اتاادیه  
د پادشتاه ستلمان و میلیارد دالر را ام ا هردند هه بازدیت 3قرارداد  به ارزش  ،انرژ  روسیه، طرالین

از مستکو بته دنبتال  2017م ستال دو بازدید بند  وزیر انرژ  عربستان، یالتد ال تسح را در نیمته  
این تواالق نامته هته شتامل یادداشتت ت تاهم در یصتو  تاستیس یتک شترهت تولیتد  داشت. 

تاستیس صتندوق  ،میلیارد دالر  در عربستان سنود  توسط شرهت روستی ستیبر 1.1 پتروشیمی
میان ا  آور  و همچنین تواالق نامه میلیارد دالر  برا  توسنه انرژ  و الن 1یذار  مشتر   یهسرما
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شرهت ن تی آرامکو عربستان و شرهت یازپروم ن ت روسیه برا  تکنولوژ  ح تار  بتود. همچنتین 
یذار  عربستان ستنود  در بزریتترین پیمانکتار ح تار  ن تت روستیه، شترهت  در مورد سرمایه

پیشنهاد  نوآتک در قطب شمال هم تواالقاتی انجام شد. الزم به ذهتر استت  اسیا و پروژه  ح ار  اور
 (LNG) ع)شرهت روسی( و عربستان بترا  تولیتد یتاز طبینتی متای بین نواتک ،ا  همت اهم نامه

تترین ا  را بتا بزرگت اهمنامته« ستوبیک» ام اه شد. همچنین شرهت آرامکو و شترهت ستنود 
برا  سایت هاریانته پتروشتیمی در دو هشتور ام تاه هردنتد. « سیبور» وسیشرهت پتروشیمی ر

)مناونتت دیپلماستی اقتصتاد  وزاره  هتا باشتدتان سهامدار در ایتن پروژهروسیه تمایل داشت هه عربس
 بیستت تواالتق نامته  ، اساس یزارش هانال النربیه عربستان ستنود  بر . بطورهلی،(1398، اموریارجه

. (2۰19، )انتاتولی ها  مختل  از جملته انترژ  ام تا شتدن و روسیه در زمینههمکار  بین عربستا
هننتده ن تت در جهتان  ترین تولیدنقش النال روسیه و عربستان در مقام دو هشور از سه هشور بزرگ

ها  مستمر عربستان و روسیه، سازمان هشتورها  تولیتد شود. با تسشموضوعی حیاتی شمرده می
ها  اییتر طور مشتخص روستیه، در ستالشورهایی هه ع و آن نیستند، بتهو ه هننده ن ت، اوپک

است. این اتااد برا  ایجتاد ثبتاه  موسوم شده« اوپک پسس»اند هه به ا  را تشکیل دادهاتااد تازه
 است.در بازار و بها  ن ت شکل یرالته

باه در بازار اعث ایجاد ثآغاز شد و ب 201۵همکار  هشورها  ع و و غیر ع و اوپک از سال 
به یصو  با مهارهردن عرضه به بازار جهانی، از سقوط بها  ن ت یام جلوییر  هرده ن ت شده، 

جهتانی  است. عربستان سنود  به عنوان بزریترین تولید هننده ع و اوپک و ستومین تولیتد هننتده  
نتد و مستئولیت ن ت پس از آمریکا و روسیه، همراه با روسیه عمس ریاست این یروه را در دست دار

. (2۰19، )بتی بتی ستی الارستی اندعهده یرالته ن ت در بازارها  جهانی را بر عرضه   هماهنای در زمینه  
هته باتث از انترژ  و ها  عربستتان و روستیه را هنتار باتذاریم، هناامیایر ایتسف ،بطور هلی

یتورد. در پتی ه میشود مناالع روسیه و عربستان بیش از هر زمان دیار  با یکتدیار یتراقتصاد می
بتته روستتیه، شتترهت ن تتت آرامکتتو عربستتتان و صتتندوق  2017ستت ر پادشتتاه عربستتتان در ستتال 

هتا  یذار  مستقیم روستیه از صتندوقی بته ارزش یتک میلیتارد دالر بترا  توستنه پروژه سرمایه
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یدماه ن تی در روسیه و عربستان یبر دادند و این صندوق، صندوقی برا  امور النتاور  بته ارزش 
میلیتون دالر در  1۵0  بته ارزش یتذار یک میلیارد دالر تاسیس هرد. همچنین عربستان از سرمایه

 .(1399، )مناونت دیپلماسی وزاره امور یارجه شرهت اهتشاف اوراسیا یبر داد

 ژاپن

ا بتمیلیتارد دالر النالیتت یتود را  2۰۰در صارا  عربستان یک پروژه انرژ  یورشید  به ارزش  
ن ت  یواهد وابستای یود را بههت ژاپنی آغاز هرده است. عربستان به این ترتیب میهمک یک شر

میلیارد دالر  انرژ  یورشید  در همکتار  مامتد بتن  2۰۰شود پروژه را هاهش دهد. ی ته می
س شتده شتکل تاستی 2۰1۶هه در ستال  «ور ویژن الاندساالت»سلمان، ولینهد عربستان و شرهت 

 .ها  دیار  نیز هرده استیذار  ر آمریکا، هند و اروپا سرمایهیرالته است. این شرهت د

این نخستین پروژه این شرهت در عربستان سنود  است. ماسایوشی سان، رایس شترهت ژاپنتی 
 ساالت بانک اعسم هرده هه وجود انرژ  عظیم یورشید  در عربستان، مکان وستیع بترا  اجترا 

ا  در عربستتان ستنود  را جتذاب ر، اجرا  چنین پروژهاین طرح و نیز مهندسان و هاریران پرشما
ال در ست ،برد. این پروژه بر طبتق قترار متذهورپنج میلیارد دالر هزینه می ،اول این پروژه هند. الازمی

االت بانک را بتا شرهت ژاپنی س پروژه یاد شده رابطه   .هندمیییااواه برق تولید  7 /2بالغ بر  2۰19
دهتد بخشد و به مامد بن سلمان، ولینهد عربستان، این امکتان را میعربستان سنود  تاکیم می

 .اش را در عربستان تاقق بخشدها  جدید اقتصاد هه به برنامه

انترژ  یورشتید ، نظتر  ستان در تامین انرژ  این هشور از راه پتروژه  ها  بزرگ عرباعسم برنامه
  آن جلتب هترده استت. قترار استت ایتن پتروژه هانامهها و ت اهمهارشناسان را به این پروژه سایر

پنتی وابستای عربستان سنود  به انرژ  السیلی را از میان ببرد. ماسایوشی ستان، راتیس شترهت ژا
 انترژ  بترق میلیارد دالر در هزینه   ۴۰توان ساالت بانک ی ته است هه با اجرایی شدن این پروژه می

 .(2۰18 )دویچه وله الارسی، جویی هردصراله ،در عربستان
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 نتیجه گیری
امنیتت ملتی هشورهاستت هته اهمیتت  ها موضوع امنیت انرژ  یکی از م امین مهم در بررسی

اییر با االزایش جمنیت هشور عربستتان  ها در دهه زیاد  در مباحث مربوط به توسنه پایدار دارد.
ضتروره  متنتارف و ها ناشی از االزایش شایان توجه میزان مصرف سویت ها سنود  و نارانی

پیش آشکار شده است.از آنجا هه عربستتان ستنود  بته  دسترسی پایدار و مطمئن به انرژ  بیش از
هشورها  دارا  منابع انرژ  در یاورمیانه و جهان شنایته شده استت و بتا ترین عنوان یکی از مهم

ی بته مهتم این هشور از یذشته تا بته امتروز پت ،توجه به نقش مهم صادراه منابع ن تی و پتروشیمی
در باتث  از ایتن رو، .بودن مسئله امنیت انرژ  و ح م جایااه یتود در بتازار انترژ  بترده استت

 ناپذیر عملکرد یتوبی داشتته استت. تجدید ها انرژ  مناسب تامین امنیت در حوزه   ها سیاست
و پیایتتر  سیاستتت  2۰1۵در ایتتن میتتان مامتتد بتتن ستتلمان بتتا بدستتت یتترالتن قتتدره در 

یانه در موضع سیاست یارجی هشور یود ستنی در بکتار ییتر  دیپلماستی انترژ  یرا جانبه چند
دنبتال شترها  قدرتمنتد جدیتد  در عرصته ه ب عربستان، برا  نیل به این هدف موالق داشته است.

بوده است تا از این طریق بتواند هم در سیاستت هتاهش تتنش علیته عربستتان در منطقته و  ینظام
زار جهانی ضمن ح م یریداران و حامیان قدرتمند یذشته یتود، بتازار جهان یام بردارد و هم در با

و تمرهتز 2۰3۰انتداز در این زمینه برا  پیشبرد اهداف مندرج در چشم هند.تر الروش یود را متنوع
پذیر با هشتورهایی چتون ژاپتن و چتین وارد التاز  تجدید ها انرژ  ه ایی در عرصه   بر تولید و یود

شتود هته یونته تصتور میطبتق شتواهد و قتراان این بین شد. ما تواالقاه الی مزاهره و اجرایی شدن
بتا  .بریتوردار استتولینهد جوان از قدره دیپلماسی بیشتر  نسبت به سایر پادشتاهان ستنود  

پژوهش با توجته  ضمن اثباه الرضیه   ،دست آمده در پاس  به سوال اصلی پژوهشه توجه به نتایج ب
ستلمان پادشتاه جدیتد  هرچند هه با به قتدره رستیدن بتن ،آور  شده عها و اطسعاه جمبه داده

  عربستان وضع هرده است و تتسش داشتته استت در یذار را در یصو  سیاستا  رویکرد تازه
پتذیر و استتقسل هامتل از  تجدیتد ها جدید انرژ  در حوزه انرژ  ها یابی به مول ه زمینه دست

ولتیکن  ،ی این هشور، هماناونه هه انتظار داشته است پیش برودمنابع ن ت یصو ه بمنابع السیلی 
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همچنان وابستای زیاد  به منابع السیلی یود به ویتژه در بختش صتادراه  ،بینیم هشور مذهورمی
تولیتد  مناستب و منتابع متالی و  ها هه عربستان سنود  از زیرستایتبا توجه به این. ن تی دارد

رسیدن به اهداف االق بلند مده یود بر طبق آنچته هته در ستند در  ،اقتصاد  غنی بریوردار است
تتا حتدود  (2۰2۰تتا  2۰1۵ساله از ۵زمانی  )در بازه   از یود انتظار داشته است 2۰3۰چشم انداز

 زیاد  موالق عمل هرده است.

 منابع فهرست
، «ژيجهتانی انتر کیتیت  الستیلی در ژاوپلنقش انرژ. » 138۵ احمد ، عباس. موسو ، الهام ساداه. -

 .7، شماره  راهبرد یاس
. ترجمه علی طاهر  الترد، ستید جن تر حستینی و جتسل دهنتو . اقتصاد انرژى. 139۰استوینس، پل.  -

 تهران: انتشاراه دانشااه امام صادق)ع(.

، «یانهعربستان در یاورم –همکار  و تنارض مناالع ایااله متاده امریکا . »1397بهرامی مقدم، سجاد.  -
 .2۶، سال ه تم، شماره اى راهبردى سیاستهفصلنامٔه پژوهش

تصاد عربستان سعودى در فرماسیون انباشت موانع ادغام اق. 1398 داوند، مامد. موسو  ش اای، مسنود- -
 ها  استراتژیک ریاست جمهور .، مرهز بررسیسرمایه دارى جهانی

ماره  شت، فصلنامٔه راهبررد«.   ن ت و یازبازارها   و تاواله آیندهامنیت انرژ. »1391دریشان، مسنود.  -
۶۴. 

 .3. 127، مصاحبه با ماهنامٔه اقتصاد انرژى. ن ت و دیپلماسی انرژ ، 1389عادلی، مامدحسین.  -
 اهبتر: متترجم. پایان اعتیاد عربستان سعودى به نفت توسعه صنایع پایین دسرتی .1397. الرانسوا سزِنک،ژان -

 .ریاست جمهور ها  استراتژیک ترجمه شده درمرهز بررسی بتوای.

هراى نقرش منرابع و اقتصراد انررژى در شسرترب رقابت. 139۵متقی،ابراهیم. رم تانی و نکتو لنتل آزاد.  -
 لملل.ا بینها  روابط . پژوهشایران و عربستانهاى منطق

فصلنامٔه «.   با اوپک  روسیه: ضروره همکارراهبرد انرژ. » 139۶مراد ، مهد . بهرامی پور،الرشته.  -
 .1۰۰ ، شمارهى و قفقازى مرکزآسیا

 : جابه جایی قدره در عربستان سنود. »139۵مسنودنیا، حسین. یونس الروزان و عبدالرضا علیشاهی.  -
، المللتی بتینها  سیاسی و الصلنامه  رهیاالت، «تأثیراه تغییر والیت عهد  بر سایتار سیاست یارجی

 .1سال هشتم، شماره 
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« هاى برزر  در للریف فرارسدیپلماسی انرژى ایران و قدر ت»الت، مجموعه مقا، 1389واعظی، مامود.  -
 ده  تاقیقاه راهبرد  مجمع تشخیص مصلات نظام.ک، پژوهشنفت و سیاست لارجی

یت بررسی تطبیقی ارتقا  امن. »139۶رستمی،یوس ی و مامدرضا حسین زاده.  یزدان درو،هیومرث. پور -
 یتیکی دو هشور ایتران و ژاپتن بتا الاتو ؛ در مقایسه  ژاوپلپذیر تجدیدها  انرژ  با بهره ییر  از انرژ 

 .3 ، شماره۴9، دورههاى جغرافیاى انسانیپژوهش، «مدیریت راهبرد 
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https://www.aa.com.tr/fa/137/ 
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https://www.aa.com.tr/fa//1613849 

 .1399د مردا1 .زمان چین به منابع انرژى ایران و عربستاننگا  هم. 1399. ایران اینترنشنال یزار  یبر -
 /https://www.tabnak.ir/fa/tags/158/1 .1399 مرداد تا(. )بی .تابنا  یزار  یبر -
: هد یبتر .سند هم ارى امنا کردند 30روسیه و عربستان بیش از  .1398. جمهور  اسسمی یزار  یبر -

 https://www.irna.ir/news/83517410. 1399 دمردا1. 83۵17۴10

میلیرارد دالر در  ۲۰۰پرروژ  برزر  انررژى لورشریدى بره ارزب . 2018. دویچه ولته الارستی یزار  یبر -
 https://p.dw.com/p/2v9f3 .1399 دمردا2. عربستان

: یبتر . هدسها/ نظارت ضعیف آژانآمری ایی یا  بازىساى عربستان و هسته برنامهٔ . 1399. مهر یزار  یبر -
 .1399 مرداد1. ۴9187۶2

ژانرس آنظرارت ضرعیف  مرکرایی هرا/آهراى سریا  بازى ها واى عربسرتانیهسرته برنامهٔ  .1399. مهر یزار  یبر
 https://www.mehrnews.com/4918762. ۴9187۶21. هد یبر: الملل بین

: روزنامته . شتماره  مذاکرات روسیه و عربستان در لصوص هم ارى انررژى. 1399 .دنیا  اقتصاد روزنامه   -
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 پیامدهای بحرانی توسعه نامتوازن
 اقتصادی و سیاسی عربستان سعودی

  دی دلبنمهد

 چکیده

ابنتاد  مته  توجته بته ه ،رهبران هشورها در جهان مناصر بوده است. مسئله اساستی ها دغدغهترین توسنه یاالتای همواره از مهم
ستی آن استت. حاصل اهمیت دادن به ابناد اقتصاد  و اجتماعی توسنه و عدم توجه به ابنتاد سیا ،توسنه است. توسنه نامتوازن

هند. این دولتت برنامته اصتسحاه ریز  متمرهز پیرو  می یرا است هه از الاو  برنامه ت اقتدارعربستان سنود  دارا  حکوم
هتا  یش نیاالتته و راهاصتسحاه اقتصتاد ، هنتوز ظرالیتت نظتام سیاستی االتزا اما مقارن برنامه   ،یرالته استاقتصاد  را در پیش

عربستتان، دارا   توان دریاالت توستنه  می از این رو،است. نهاد   ند  و غیراها  سیاسی بسیار ییر مشارهت مدنی در تصمیم
 وزن اقتصتاد  آن است هه توسنه نامتوا ،نامتوازن اقتصاد  و سیاسی است. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله الاو  توسنه  

دهنتده آن الرضیه پاست  یواهد داشت؟زایی را برا  تداوم توسنه این هشور، در پی سیاسی عربستان سنود  چه پیامدها  باران
ن آدر  سیاستی توستنه  تتوجهی بته دهتد و بیرش میمتوسط را یستت عربستان هه طبقه  االتصاد   توسنه  است هه با توجه به برنامه 

توانتد بتا بتاز شتدن هنتد، پیامتد توستنه نتامتوازن میها و طبقه متوسط را سرهوب میهشور هه یواست مشارهت سیاسی اقلیت
 .ثباتی سیاسی و درنهایت انقسب یتم شودقومی، الرهنای، سنتی، اجتماعی، مذهبی به باران بیها  مختل  شکاف

 هاواژهکلید

 .، توسنه نامتوازنسیاسی توسنه  عربستان سنود ، توسنه اقتصاد ، 

                                                           
 ׀       ، ایران، تهرانا  دانشااه عسمه طباطباییدانشجو  هارشناسی ارشد مطالناه منطقه    m.delband95@gmail.com 
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 مقدمه

اهداف مشخصی را در متدتی منتین  ،اصلی رهبران در عرصه جهانی است. توسنه توسنه، دغدغه  
طور همزمتان استت. ایرچته نظریتاه ند و پیایر االزایش سطج زندیی همی و هی تی بتههدنبال می

بیش از  اقتصاد  توجه داشتند، اما در نظریاه جدید، توسنه چیز  توسنه هسسیک، تنها به توسنه  
ها  سیاستی و ا  هه عدالت اجتماعی، آزاد یونهنوساز ، رشد اقتصاد  و بهبود زندیی است، به

د ، سیاستی، اجتمتاعی و رو، توسنه واجد وجوه اقتصا این ییرد. ازمی را هم دربرمیها  بوارزش
ر داده شدن نیتز امتروزه توستنه را تاتت تتأثیر قترا پدیده جهانی عسوه بر این،الرهنای شده است. 

سیاستت  صه  ابتدا در عرصه اقتصاد  مطرح شد، اما در حال حاضر، عر شدن جهانیاست. ایرچه 
ها  عمومی است ها و االزایش آیاهیوردیده و پیامد اصلی آن، همرنگ شدن نقش دولتن در نیزرا 

هته امتروزه طور به .انجامیتده استت ها و یواستت مشتارهت سیاستیهه به پررنگ شدن شکاف
هشتند. در ایتن هتا را بته چتالش مییذارند و دولتها با سرعت بیشتر  بر یکدیار تأثیر میباران

ها، پیامدها  مثبت و من ی در بر یواهد داشت تتا ع الاو  توسنه توسط دولتمیان، یزینش هر نو
 .آنجا هه بر حیاه سیاسی آنان تأثیر یواهد یذارد

و حتتی  در منطقته غترب آستیا یتذار عنوان یکی از هشورها  مهتم و تتأثیر عربستان سنود  به
با وقوع حوادث  ،آن از . پسهذاردیاالتصاد   توسنه  یام در مسیر اصسحاه و  199۰جهان، از دهه 

متیسد  و پیایتر  طترح یاورمیانته بتزرگ توستط آمریکتا بتا شتنار  2۰۰1سپتامبر در ستال  11
هتا  مردمتی موستوم بته ییتر  جنبشتر شد. اوجدموهراسی، مسئله اصسحاه در عربستان جد 

 ایتن هشتور بار دیار اصسحاه را به موضتوعی مهتم در ،در منطقه 2۰11بیدار  اسسمی در سال 
رح طتو  2۰17عنوان ولینهتد عربستتان در ستال  تبدیل هرد. با رو  هار آمدن مامد بن سلمان به

صسحاه اقتصتاد  و ا، موضوع 2۰3۰ انداز چشماصسح و مدرنیزه هردن عربستان با اجرا  سند 
 .یورد ماعی عربستان به هم یرهآینده سیاسی و اجت
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هنتد. ایتن ریز  متمرهز پیرو  می است هه از الاو  برنامه ییعربستان دارا  حکومت اقتداریرا 
صتاد ، هنتوز اصتسحاه اقت اما مقتارن برنامته   یرالته،حاه اقتصاد  را در پیشاصس دولت برنامه  

هتا  ییر  متوسط در تصمیم طبقه   ها  مشارهت شینیان وظرالیت نظام سیاسی االزایش نیاالته و راه
توان دریاالت توستنه عربستتان، دارا  الاتو  سان می  است. بدیننهاد سیاسی بسیار اند  و غیر

وسنه توسنه نامتوازن اقتصاد  و سیاسی است. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله آن است هه ت
نه ایتن زایی را بترا  تتداوم توست نامتوازن اقتصاد  و سیاسی عربستان سنود  چه پیامدها  باران

ر کته مهم استت هته حتتی دا  پاس  به این پرسش، توجه به این نهشور، در پی یواهد داشت؟ بر
توستنه، ر امتواج متوسط در اث آن است هه یسترش طبقه   ،شده ، امر پذیرالتهشدن جهانی شرایط غیر

 واقع، یسترش طبقه   است. در جامیدهها  یونایون در غرب انطی انقسببه پیدایش دموهراسی در 
ها  سیاسی بته ییر قتصاد ، یواست مشارهت این طبقه را در تصمیممتوسط در اثر االزایش رالاه ا

ها ظرالیتت نظتام سیاستی را االتزایش ندادنتد، هه در بریی مناطق غرب دولت آنجا دنبال آورده و از
 جتماعی شد. با توجه به این نکته، الرضتیه  ا -ها  سیاسیها در چارچوب انقسبمنجر به سقوط آن

متوستط را یستترش  عربستتان هته طبقته  التصتاد  ا توسنه   اساس برنامه   دهنده آن است هه برپاس 
 هتا و طبقته  ر هه یواست مشارهت سیاستی اقلیتسیاسی در آن هشو توجهی به توسنه  دهد و بیمی

ها  مختلت  قتومی، تواند با باز شدن شتکافهند، پیامد توسنه نامتوازن میمتوسط را سرهوب می
 ثباتی سیاسی و درنهایت انقسب یتم شود.بی به باران بیالرهنای، سنتی، اجتماعی، مذه

 چارچوب نظری

 توسعه

توستنه در لغتت بته  ه  صوره الراییر پس از جنگ جهتانی دوم مطترح شتد. واژ اصطسح توسنه به
ستنتی و الرهنتگ و  ه  نوساز ، ل تاف همتان جامنت ه  در قالب نظری. است« ل اف»مننا  یروج از 
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است هته جوامتع بترا  متجتدد شتدن بایتد از ایتن مرحلته ستنتی یتارج ها  مربوط به آن ارزش
 .(2۴   ،138۵، )ازهیا و غ ار  شوند

ز اشتده هته ایتن تنریت  ناشتی  یتادنیتز عنوان الرایند تتدریجی تغییتراه اجتمتاعی  از توسنه به
. در تنریت  (Esteva, 1992, p. 123) ه تدهم استت ها  ناشی از انقسب صننتی در قترندیریونی

منظور ستوق دادن هتایی استت هته بتههنش هلیته   »یویتد:یی روشه چنتین می ،وسنه یا نوساز ت
ییرد هه در ارتبتاط ا  از شرایط زندیی جمنی و الرد  صوره میسو  تاقق مجموعها  بهجامنه

ر ایتن . در ت ستی(1۶۶ ،  139۰، )یتی روشته «شتده استتها مطلوب تشخیص دادهبا بن ی ارزش
وستاز  یتا نصتابت از م هتوم  ،هلی طور به» هند:یی روشه این نکته را ذهر می ،تنری  در ادامه

. (1۶۶ ،  139۰)یی روشه،  «دارد ها  منینی ارتباطارزش توسنه، لزومًا ق اوتی است ارزشی هه با
ا  بترا  ارزیتابی پیشترالت ها  ارزشی جوامع غربتی بتوده و هتر جامنتهمنیار ق اوه ،در اینجا

هایی ارزشتمندتر و عنوان متدلیتود را بتا جوامتع پیشترالته و جتوامنی هته بته بایستتیویش می
 .(1۶۶ ،  139۰)یی روشه، شوند مقایسه هندتر تلقی میقبولقابل

در ستایتار  جریانی چندبند  است هه مستلزم تغییراه اساستی ،توسنه» هند ههتودارو بیان می
هتاهش نتابرابر  و  ستریع رشتد اقتصتاد ،متردم و نهادهتا  ملتی و ت طرز تلقی عامته   اجتماعی،

نظتام اجتمتاعی،  ست. توسنه در اصتل بایتد نشتان دهتد هته مجموعته  اهن هردن القر مطلق ریشه
از  هتا  اجتمتاعی در دایتل نظتام،ها  االتراد و یروههماهنگ با نیازها  متنوع اساسی و یواستته

نظتر متاد  و  ی هته ازز زنتدیسو  وضع یا حالتی اشده و به حالت نامطلوب زندیی یذشته یارج
 .(13۵ ،  13۶7، )تودارو یابدمیاست سوق « بهتر»مننو 



 41     ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم ه  مجل ׀ ۵۲ ،۵۱ۀشمار  

 

 اقتصادی توسعه  
شتده  دار  استوار شود. این مکتب بر م اهیم سرمایهاقتصاد  در مکتب نوساز  مطرح می توسنه  

شتود،  تهیذاشتاست. اقتصاد لیبرالی بر این م هوم استوار است هه ایر اقتصاد بتازار بته حتال یتود 
 طور یودهار و برابر با سازوهارها  قوانین عرضه و تقاضا عمل یواهد هرد. به

هشتورها   دار  در هلیه  بازار آزاد سرمایه به مننا  یسترشاالتصاد   توسنه  از دید دیوید هورتن 
است و به وجود آمده  شدن جهانی . نو لیبرالیسم اقتصاد  در دوره  (139۵، )امینی و دیاران جهان است

ها  ا  بتر درهتا  بتاز اقتصتاد ، یتردش سترمایه، همکتار  از طریتق ستازمانطور یستتردهبه
ساز  قوانین اقتصتاد  و  ، ش افیذار ی اقتصاد  نظیر سازمان تجاره جهانی، سرمایهالملل بین

 .هندتجاره تأهید می
یتد و رالتع ها و وسایل تولاقتصاد  عباره است از االزایش تولید همراه با بهبود هی ی روش توسنه  

اقتصتاد   توستنه   ،دیارعبارههتا  تولیتد . بتهایتسف درآمدها و مالکیت و هنترل هلیته دارایی
ور  هتار یتردد.  شامل ایجاد ترهیب جدید  از عوامل تولید به ناو  است هه موجب االزایش بهره

ترین ه پیشتترالتههتتایی استتت هتتاالتتزایش مستتتمر تنتتداد بخش ،اقتصتتاد  ویژیتتی اساستتی توستتنه  
اور  اقتصاد  به ایجتاد تغییتراه مهتم و  . توسنه  (139۵ )امینی و دیاران، هنندها  تولید است اده میالنا

 .(13 ،  1389 )اینالهاره و ولزل، شودیتم میها و الرهنگ جوامع بینی در سیاستدقیقًا قابل پیش

 سیاسی توسعه  
ترین ستطج یتک جامنته شدیدًا هی ی بودن آن، پیچیدهبند ، جامع و  به دلیل چند سیاسی توسنه  

است. بایندر منتقداست هه ایر هشور  بخواهد به رشد و توسنه برسد، باید پتنج باتران را پشتت 
از: باتران هویتت، باتران مشتارهت، باتران ن توذ، باتران  سر باذارد. این پنج باتران عبارتنتد

یاالتته صتننتی از  ایز هشتورها  توستنهاستت هته وجته تمت مشروعیت و باران توزیتع. او منتقتد
هتا  التوق آمیز بارانیذشتته بته طریقتی موالقیتت توسنه در آن است هه آنان درهشورها  درحال

. هتانتیناتون م هتوم (138۰)پا  و دیاتران، اندها  هویت و مشروعیت را پشت سرنهادهویژه بارانبه
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جهیتز اجتمتاعی، رشتد اقتصتاد  و سیاسی را بر اساس میزان صتننتی شتدن، تاریتک و ت توسنه  
تقاضاها   سیاسی توسنه  مشارهت سیاسی مورد ارزیابی قرار داده و بر این اعتقاد است هه در الرایند 

نظام سیاستی بایتد  ،هنند. بنابراینها  جدیدتر ظهور میصوره مشارهت و ای ا  نقش جدید  به
 ،ایتن صتوره سیستتم غیتر ار باشتد، درها  الزم برا  تغییر وضنیت بریتورداز ظرالیت و توانایی

 ،. لوستتین پتتا (12–11 ،  137۵ )هتتانتیناتون، یواهتتد شتتد روبتتهروومتترج و... ثبتتاتی، هرجبابی
مردم، تنوع سایتار ،  ها یواسته و را االزایش ظرالیت نظام در پاسخاویی به نیازها سیاسی توسنه  

داند. و  سه ویژیی مهم را بترا  تخصصی شدن سایتارها و همچنین االزایش مشارهت سیاسی می
 :هندمشخص می سیاسی توسنه  م هوم 
هتا  ا  و اقتدام عمتومی در النالیتسیاسی به مشارهت تتوده از این لااظ توسنه   برابر : .ال 

شتکل تاتر  بته  صوره تار  دموهراتیک یتا سیاسی مربوط است. این مشارهت ممکن است به
هم تشدن مردم به شتهروندان النتال استت. در ایتن متورد دست لتوتالیترباشد، اما نکته اصلی تبدی

قوانین باید دارا  ماهیت هماانی باشد و  همچنینصوره ظاهر حاهمیت عمومی ضرور  است. 
باتوجه  دستیابی به مقاماه سیاسی باید و ها  شخصی یارج شودوبیش از جنبه ت اوهدر اجرا هم

هتا  ی در نظامنتیجته روال انتصتاببتر استاس نته  و دباشت هاها و صتسحیتبه دستاوردها، لیاقت
 .اجتماعی سنتی

ه میتزان بتو « برون دادها»دادن  سیاسی به توانایی نظام سیاسی در ظرالیت: این ویژیی توسنه   .ب
 اثتر تاثیرآن بر جامنه و اقتصاد اشاره دارد. ظرالیت همچنین با اجترا  وظتای  حکتومتی و شترایط

ت ست و تمایلی است به تخصصی هردن حکومت به عقسیی هردن متدیریاین اجرا همراه ا بر یذار
 .ییر  دنیایی به جامنهو دادن سمت

 سیاسی بر یسترش و ایتصاصی هتردن ستایتارها داللتت تغییر تدریجی: این ویژیی توسنه   .ج
تقستیم  و یابند وظای  مشخص و مادود  داشته باشتندتمایل می هاهاریزار  هند. مقاماه ومی
داشته باشد. این ویژیتی همچنتین مت تمن یکپارچته هتردن  متنادلی در درون حکومت وجود رها

 .(138۰)پا  و دیاران، روندهاست و مجموعه سایتارها
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االتزایش ، سیاسی توسنه   »سیاسی را این یونه تنری  هرد: توان توسنه  دریک جمع بند  هلی می
مناالع الرد  وجمنی، ترهیتب مردمتی  در الصل ت ادها هارایی یک نظام سیاسی درحل و ظرالیت و

 رشتد دموهراستی متترادف سیاستی بتا تغییراه اساسی دریک جامنه است. توسنه   بودن، آزادیی و
 دیی، ازپذیر ، ازسادیی به پیچیت ناپذیر  به اننطاف اندازه یک نظام سیاسی از اننطاف است و هر

هنتتد، بتته همتتان نستتبت  پیتتدا رو  بتته یتتود مختتتار  و از پراهنتتدیی بتته یاتتانای یتترایش دنبالتته
یاستی سبه برقرار  تجمتسه  یابد. نوساز  سیاسی بیشترآن نظام االزایش می در سیاسی نیز توسنه  

ی بنیاد  دارد. به بیتان دیاتر، درحتال جنبه رالتار  و بیشتر سیاسی توسنه  هند، درحالی هه اشاره می
 هتا دیریونی هبت یسیاست توستنه   روبنتایی توستنه ستروهاردارد، ها هه نوساز  سیاسی با جنبته

 شود.زیربنایی مربوط می

 همه جانبه توسعه  
طور همزمتان و هماتام بتا یکتدیار ها  آن بته، توسنه را در تمامی ابناد و جنبتهجانبه همه توسنه  

را  غ لت از تأثیراه ابناد دیاتر بدلیلی  ،هه توجه به یکی از ابناد توسنهطور نماید، بهتنری  می
ر دچندجانبه رشد اقتصاد  همراه بتا دموهراستی و رشتد نهادهتا  متدنی  . در م هوم توسنه  نیست

هتا بتا االتزایش آزاد  و پذیرد. به عبارتی االزایش تولید همراه با بهبود هی تی روشجوامع صوره می
اد ، تنااتنای بین ابناد توستنه اقتصت ترتیب، ایر ارتباطاینپذیر  ارتباط مستقیمی دارد. بهاننطاف

صتوره متوزون و منستجم بتا یکتدیار حرهتت سیاسی ملی و انسانی برقرار یردد، ابناد توستنه به
 .(139۵، )امینی و دیاران در جوامع است جانبه همهمر توسنه نمایند هه حاصل این امی

 نامتوازن توسعه  

این استت هته  سامان سیاسی در جوامع دستخوب دشرشونی دیدیاه اصلی ساموال هانتیناتون در هتاب
ها  سیاسی موجود بیش از هتر چیتز  از دیریتونی ستریع اجتمتاعی و اقتصتاد  مایته سامانیناب
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. هانتیناتون مدعی است هه تنارض دایلی شدید در هشتورها  (11 ،  137۵)هانتیناتون،  ییرندمی
آرامتی  این واقنیت است هه نهادها  سیاسی به از پس از جنگ جهانی دوم حاصل ،توسنه حال در

هتم باعتث وارد آمتدن الشتار جدیتد بتر  ،اقتصاد  ستریع–هه تغییر اجتماعیآن شکل یرالتند، حال
هتا  جدیتد و یواهتان مشتارهت در نهادها  سیاسی موجود و هم باعث یسترش مشتارهت یروه

 زندیی سیاسی شد.

اعتث آمتوزش و غیتره، ب ،د ، شهر  شدن، باال رالتن سطج سوادها  اجتماعی و اقتصادیریونی
شود. او این قشر یا الیته جدیتد ییر  الیه یا طبقه اجتماعی با انتظاراه و توقناه جدید  میشکل

هرده، نامد. اع تا  ایتن طبقته جدیتد هته عمتدتًا تاصتیلمی« متوسط جدید طبقه  » اجتماعی را
ها  سیاستی و تتدریج یواهتان مشتارهت در عرصته بایر و امروز  هستند، به شهرنشین، حقوق

سیاستی مناستب در  شود هه به دلیل القدان توستنه  اما مشکل از آنجا شروع می ،شوندتماعی میاج
ها  سیاسی و صن ی، مطبوعتاه و این هشورها، نهادها  سیاسی و اجتماعی نظیر احزاب و تشکل

ز حکومتت وجتود ندارنتد. در نتیجته یذار  مستقل ا ها  جمنی، مجلس و نهادها  قانونرسانه
ستو و از یک« اقتصتاد  توستنه  » تدریج میان آنچه هه هانتیناتونشود و بهبرآورده نمی مطالباتشان

ر انواع عملی آن ظهو دهد هه نتیجه  ی رخ مینامد، شکاف عمیقاز سو  دیار می« سیاسی توسنه  »
سیاستی و  ها  یسترده  ودتا، ناآرامیها  اجتماعی، انقسب، شورش، هها، همچون طغیانثباتیبی

 ین هشورها واپس ماندن تاول نهادها سیاسی ا ترین مسئله  بنابراین، مهم .ها  الزاینده استانبار
 ها  اجتماعی و اقتصاد  است.سیاسی از دیریونی

ها  زمینته بند  است هته بته دیریتونی در همته   یک الرایرد چند ،به عقیده هانتیناتون نوساز 
هتا(، دین ارزش)دیریونی بنیا شنایتیروان اند از: جنبه  اندیشه و النالیت انسانی نیاز دارد هه عباره

)دیریونی در الاوها  زندیی و رشتد شتتابان جمنیتت شتهر  نستبت بته شنایتی  جنبه  جمنیت
ها  ها  پراهنده را به ستازمانها  نخستین و دارا  نقشاجتماعی )یروه جمنیت روستایی(، جنبه  

)تبتدیل هشتاورز  منیشتتی بته  ها  اقتصتاد بتهدارا  هارهردها  تخصصی تبدیل هتردن( و جن
هتا و طترق نوستاز  دو هلی، در ارتباط با روش طور . به(۵۵   ،137۵، )هانتیناتون هشاورز  بازار(



 45     ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم ه  مجل ׀ ۵۲ ،۵۱ۀشمار  

 

 –عامتل انستانی–ها و طبقاه نوسازدیدیاه نخست به نوساز  از جانب یروه: دیدیاه هلی وجود دارد
بتر دو روش انقتسب یتا  شوند هه با تکیهنی در نظر یرالته میعنوان الاعستأهید دارد هه در آن االراد به

دیتدیاه دوم نوستاز  را مشتروط بته  ،آینتد. در مقابتلاصسح درصدد نوساز  سیاسی جامنه برمی
دانتد. دیتدیاه اول بتر دو می –اعم از مایط اقتصتاد  و اجتمتاعی– ساز  و بسترساز  مایط آماده

انقسب یک جنبه از نوساز  بته  ،أهید دارد. به نظر هانتیناتونطریق انقسب و اصسح در نوساز  ت
ها و طبقاه نوستاز توجته دارد، اصتسحاتی یروه رود. شیوه دیار  هه به نوساز  از زاویه  شمار می

تتتوان آن را اصتتسح از بتتاال شتتود و میهتتا  حتتاهم پیایتتر  میاستتت هتته عمتتدتًا از ستتو  یروه
توان به دو نوع اصسحاه . این شکل نوساز  را به لااظ ماتوا می(389 ،  137۵ )هتانتیناتون، نامید

طبنتًا ماتیط  ،در دیتدیاه دوم  (138۵)متوثقی،  بنایی تقسیم هرد اساسی و سایتار  و اصسحاه رو
هتا موجتب شتود و تغییتر مناستب در آناجتماعی، الرهنای و اقتصاد  بر نوساز  مؤثر تلقتی می

توسنه و نوساز  در متن عوامتل تتاریخی، اجتمتاعی، اقتصتاد  و  دیار،عبارهشود. بهتوسنه می
تتوان ها  نوساز  سیاسی را میترین جنبههنندهتنیین ،ییرد. به نظر هانتیناتونالرهنای صوره می

هه، نوساز  مستلزم منقول شتدن اقتتدار سیاستی بند  هرد: نخست اینیسترده دسته در سه مقوله  
ا  از مراجع اقتدار سیاستی، ستنتی، متذهبی، یانتدانی و قتومی عمدهه این مننا هه شمار ب) است

هه، نوساز  سیاستی بته دوم این(. دهندجا  یود را به مرجع اقتدار سیاسی واحد دنیو  و ملی می
یننتی  ،تمایز هارهردها  سیاسی نوین و رشد سایتارها  مختص انجتام ایتن هارهردهتا نیتاز دارد

دار وظتای  سیاستی شتوند. ستوم مراتب یا  باید عهده سلسلهها  تخصصی و مستقل با اریان
ها  اجتماعی سراسر جامنه در امور سیاستی هه، نوساز  سیاسی به اشترا  هر چه بیشتر یروهاین

اقتصتاد  در  . در این تاقیق ابتدا به رونتد اصتسحاه و توستنه  (۵7 ،  137۵، )هانتیناتون نیاز دارد
عوامل و موانتع توستنه نیتاالتای سیاستی متورد ترین ود. سپس مهمشعربستان سنود  پردایته می

 یردد.ییرند و در انتها نیز تالیل هلی و جمع بند  ارااه میبررسی قرار می
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 روند اصالحات در عربستان سعودی

ا  بته نتام طورجد  متوجه موضتوع و شتاهد مستئلهبه199۰االکار عمومی عربستان تا قبل از دهه 
رن بیستتم، قت 7۰و  ۶۰ها  در دهه .هردضروره و نیازمند  آن را احساس نمیاصسحاه نبوده و 

ییتر  ها  اقتداریرا بود و یانواده سلطنتی توانست بتا بهرها  از رژیمنظام سیاسی این هشور، نمونه
داران از ابزار  به نام درآمد ن ت، سیطره یود را بر همه امتور استتاکام بخشتد و از حمایتت طرالت

)آزادستاز   199۰التارس در دهته  مند شتود. بنتد از جنتگ دوم یلتیجدر جامنه بهرهسنتی یود 
توجهی بتود هته در اثتر تاتواله امنیتتی، هویت(، جامنه عربستان شاهد تاواله سیاستی قابتل

ا  و جهانی به وقوع پیوستت. در واقتع در شترایط سیاسی و اقتصاد  دایلی و نیز روندها  منطقه
اجتمتاعی ستنتی  – اه در نظتام سیاستیهایی برا  اصتسحها و دریواستزمزمه، به تدریج جدید

یصو  با وقتوع حادثته یتازده ستپتامبر در ستال نخست قرن بیست و یکم به مطرح شد و در دهه  
التت سیاسی و اجتماعی این هشور بازتتاب یا عنوان م هومی هانونی در عرصه   اصسحاه به 2۰۰1

 شت.اوتی در یصو  آن وجود داها  مت ها و واهنشهه البته نااه
ار اصتسحاه بته موضتوعی ، بار دی2۰11در سال  ،ها  مردمی در جهان عرببند از آغاز ییزش
ه نااهی نتو صو تاواله مردمی در جهان عرب، عر هسیاسی عربستان تبدیل شد اساسی در صانه  

ر ضتروره بتتاده آمریکا م با اصرار ایااله .شدو تنری ی نوین از تغییر در مساال درونی عربستان 
ر د ،آمریکا االزایش بیشتر  یاالت. جورج بتوش – اصسحاه در جهان عرب، الشار بر روابط سنود 

ال ست ۶۰اظهار داشتت هته  ،متاده آمریکا در قبال منطقه رویکرد ایااله توضیج ماورها  عمده  
رو آمریکتا استتراتژ   ایتن ه و ازمتاده را ایمن ناردانیتدیاالهاها در منطقه، حمایت از دیکتاتور 

 .(33 ،  138۶، ) ابرار مناصر تهران آزاد  در یاورمیانه را بریزیده است
و طترح اصتسح و  2۰17عنوان ولینهد عربستتان در ستال  با رو  هار آمدن مامد بن سلمان به

 ، موضتوع اصتسحاه اقتصتاد  و آینتده  2۰3۰ انتداز چشتممدرنیزه هردن عربستان با اجرا  سند 
یورد. در یصو  اهداف مامد بن سلمان بترا  اجترا   هم یرهیاسی و اجتماعی عربستان به س

یران با نااهی بدبینانه آن را نمایشتی و  ها  مختل ی وجود دارد. بریی از تالیلدیدیاه ،اصسحاه
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ها بتا هته ستنود دهنتد و ایندانند. آنان این تغییراه را به الشتارها  یتارجی ربتط میصور  می
جا  آن بتوانند دست بته  یرش اصسحاه اجتماعی قصد دارند الشارها  یارجی را هم هنند و بهپذ

بریی دیار از ناظران سیاسی در پشتت  اما به عقیده  ، طلبانه بزنند سرهوب دایلی و سیاست توسنه
بتا پروازانه مامد بتن ستلمان  بلند ها  اصسحی، دالیل راهبرد  هم وجود دارد. برنامه  این حرهت

استت. طبتق طترح  2۰3۰برنامته متدرنیزه هتردن عربستتان تتا ستال  ،2۰3۰ انتداز چشتمعنوان 
ا  متدرن وابستای اقتصاد عربستان به ن ت باید تا آن سال از میان برود و جامنه 2۰3۰ انداز چشم

ز نااه دیار  نیز وجود دارد هه تغییتراه اییتر در عربستتان را ناشتی ا اما ،در آن هشور شکل بایرد
ها  ه هرچته بیشتتر در برابتر آن مقاومتت شتود، هزینتههتضرورتی  .داندناپذیر می ضرورتی یریز

جا آمده است؟ حاهمان هرد. این ضروره از هعربستان بار یواهد  ومت و جامنه  کبیشتر  را بر ح
التردا اند هته بترا  امتروز و عربستان بر اساس تجارب یذشته و با ارزیابی دیروز به این نتیجه رسیده

یصتو  در بایست دیر یا زود اصسحاتی را بهها  ههنه ادامه داد و میتوان با همان شیوهدیار نمی
ها  الرهنای و اجتماعی انجام داد. تغییراه و اصسحاه صوره یرالته در عربستتان حاصتل حوزه

 جبر جامنه است. ،الشار مردمی این هشور بوده است و به نوعی این اصسحاه

 ادی عربستاناقتص توسعه  
ها  ستنتی حتاهم بتر الرهنتگ اقتصتاد  و اقتصاد سیاسی عربستان ستنود ، بتر استاس دیتدیاه 

دار  استت و در عتین حتال، دولتت بترا  رالتاه  همچنین نزدیکی به غرب، اقتصاد بتاز و سترمایه
هند. ایرچه سهم بختش یصوصتی عربستتان پردایت میها آنها  مختل ی را به شهروندان یارانه

حدود چهل درصد است، این بخش همچنان از بخش عمتومی  ،  از تولید نایالص دایلیسنود
عربستتان ستنود  بتا دارا بتودن  تر است و دولت دست برتر را در اقتصاد ایتن هشتور دارد.ضنی 

میلیارد دالر ذییره ارز  و طس، پنجمین هشور در این زمینه استت و همتین ذییتره  ۵1۰نزدیک به 
. ایتن ذیتایر عمومتًا در صتندوق آیتدبه حستاب میها  جد  اقتصاد این هشور هارز ، از پشتوان



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    48
 

ها  جهتانی و یریتد اوراق قرضته یذار  عمومی عربستان سنود  قرار دارد هه در بورس سرمایه
 سرمایه النال است.

 ۵3هته نزدیتک بته طور اقتصاد عربستان سنود  اقتصاد  مبتنی بر بخش یتدماه استت، به
در بتر  وشتیمیعمومًا صتننت ن تت و پتر را دهد و بخش صننتتشکیل می ،دماهدرصد آن را ی

هتم در حتدود  درصد این اقتصاد را تشکیل داده و هشاورز  و دامپترور  ۴۵نزدیک به  ییرد ههمی
ت استن ت در جهان  دو درصد را به یود ایتصا  داده است. عربستان سنود  دومین تولیدهننده  

ز تولیتد اک به دوازده درصد هند. این میزان تولید نزدییلیون بشکه ن ت تولید میهه روزانه تقریبًا ده م
شتکه ذیتایر بمیلیارد  27۰از بازار جهانی ن ت است. عربستان با دارا بودن  درصد بیست جهانی و

شده ن ت، دومین ذیایر عمده ن ت جهان را دارد. این هشور نزدیک به دو میلیتون و دویستت ثابت
زار بشتکه از آن را میلیون و ششصد ه هند هه حدود یکماصواله پتروشیمی تولید می هزار بشکه
هند و در مقابل، به دلیل بریی نیازها  یا  نزدیک به پانصد هتزار بشتکه ماصتواله صادر می

میلیارد مترمکنب یاز طبینتی استت هته بته  1۰2هند. این هشور دارا  تولید پتروشیمی را وارد می
ها  ن ت و همچنتین نیتاز دایلتی، صتادراتی در ایتن زمینته مچون تزریق در چاهدالیل مختل  ه

 .(The world Factbook, 2018) ندارد
اس این میزان از درآمد ن تی موجب وابستای شدید اقتصاد عربستان به ن ت شده استت. بتر است

د از صتادراه درصت 7۵بتر  ی پول، درآمدها  ن تی عربستان سنود  بالغالملل بیناعسم صندوق 
دهد. این در حالی است هه ستهم بختش درصد از درآمدها  مالی آن را شکل می 72این هشور و 

ا ن ت از تولید نایالص دایلی عربستان سنود  به بیش از چهل درصد رسیده استت و ایتن امتر بت
 .تشده اس ریز  ریز  و برنامه توجه به عدم ثباه قیمت ن ت، موجب ایتسل در روند بودجه

سالیانه نزدیک به هیجده میلیون ن تر یتارجی  ،در بخش یردشار  عربستان سنود  باید ی ت
ها برا  حج تمتع و عمره و مابقی برا  س رها  هنند هه نزدیک به نه میلیون آنبه این هشور س ر می

 22ستالیانه نزدیتک بته  ،هار  و تجار  و همچنین دیدارها  یانوادیی است. عربستتان ستنود 
لیارد دالر درآمد مستقیم از یردشار  داشته هه دوازده میلیارد آن مربوط به حج است. ایتن مبلتغ می
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از مخارج اقامت و یریدها  زااتران و مستاالران استت هته وارد اقتصتاد عربستتان ستنود   غیر به
هنتد. هنند هه این حجم یردش پول به رشد اقتصاد  و تولیتد ثتروه در ایتن هشتور همتک میمی

حدود یازده میلیارد دالر بوده است هته توستط  2۰17ها  مالیاتی عربستان سنود  در سال درآمد
 .اداره هل زهاه و مالیاه این هشور از منابع زیر ایذ شده است

ها و درآمتد ناشتی از متد شترهتجمتع درآ ،ها: بر اساس قانون ایتن هشتور. مالیاه بر شرهت1
 رخ بیست درصد است.الیاه به نها  انت اعی اشخا  حقوقی، مشمول مالنالیت

 . مالیاه بر درآمد )زهاه(: عربستان سنود  بر اساس شرینت اسسمی و القته اهتل ستنت بته2
 هند.عنوان زهاه دریاالت میالنال در مشاغل و یدماه را به درصد از سرمایه   ۵/2میزان 

 ،التارس یجاالزوده: عربستان سنود  بر اساس تصمیم شورا  همکتار  یلت. مالیاه بر ارزش3
االتزوده بته رزش، اقدام به ایذ مالیاه بتر ا2۰18برا  اولین بار در تاری  این هشور از ابتدا  ژانویه 

توجهی را بترا  تواند درآمد قابتلمیزان پنج درصد بر بسیار  از هاالها و یدماه هرده است هه می
 دولت به همراه داشته باشد.

  بر اساس تصتمیم شتورا 2۰17د  از یازدهم ژوان . مالیاه بر هاالها  م ر: عربستان سنو۴
الارس بر صد نوع هاال هه مصرف آن برا  سسمتی انسان م ر استت، بتا ضترایب  همکار  یلیج

 زا صتد در ها  انرژ مالیاه وضع هرده است. برا  مثال، بر رو  توتون، تنباهو و نوشابه ،مختل 
هاالها  است هه با توجه به مصرف باال  این نوع درصد مالیاه وضع هرده صد و برا  نوشابه پنجاه

 در این هشور بر درآمدها  مالیاتی عربستان سنود  یواهد االزود.

دولت عربستان سنود  انتظتار دارد بتا توجته بته قتوانین جدیتد مالیتاتی و همچنتین بتاال رالتتن 
ماه درآمدها  حاصل از االزایش قیمت صتدور ویتزا  توریستتی و هتار  و االتزایش قیمتت یتد

به بیش از چهل میلیارد االزایش دهد تا ضتمن االتزایش  2۰2۰شهر ، درآمد مالیاتی یود را تا سال 
)یتروه  مربوط به درآمد پایدار، هشورها  یتروه بیستت درآمدها  غیرن تی دولت، الزاماه مصوبه  

 بتر استاس اعتسم بانتک بیست اقتصاد بزرگ( را در االزایش سهم درآمدها  مالیاتی ماقتق ستازد.
میلیتارد دالر ،  ۶۵بتا تولیتد نایتالص دایلتی حتدود  2۰17جهانی، عربستان سنود  در ستال 
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تولید نایالص دایلتی بته ازا   سرانه   ،. بانک جهانیآیدبه حساب میبیستمین اقتصاد بزرگ جهان 
هر الرد را در سال، حدود بیست هزار دالر اعسم هترده استت هته جایاتاه ستی و پتنجم را در میتان 

عربستان سنود  جزو هشورهایی است هته  .(World Bank open data, 2018)   جهان داردهشورها
درصد را تجربه هرده است هه این امر  ٪2تورم من ی  2۰17از تورم همی بریوردار است و حتی در 

ریشه در اقداماه و مدیریت بانک مرهز  این هشور در هنتترل ارزش ریتال ستنود  در برابتر دالر 
شتاهد االتزایش تتورم بتوده این هشتور  ،به دلیل اصسحاه قوانین مالیاتی 2۰18ه در سال دارد. البت

درصد است. البته به دالیلی همچتون تتورم پتایین و  ۵/2نرخ سود بانکی در عربستان حدود است.
شتود و ها  بانکی در این هشور تقریبًا بدون ستود انجتام میالشارها  دینی در حرمت ربا، النالیت

قتوانین  بانکدار  بر استاس شترینت استسمی و غیتر ربتو  در ایتن هشتور رواج دارد.طور همین
دهتد. بته همتین ها میها  یارجی را با بریی از مادودیتعربستان سنود  اجازه النالیت بانک

 ی در این هشورها هستیم.الملل بینها و یدماه پولی و مالی سبب، شاهد النال بودن بانک
 جهتان استت هته هننده عمتده   بیست و دومین صادر ،میلیارد دالر  231این هشور با صادراه 

ان هننتدی وارد حدود نود درصد از این صادراه مربوط به تولیداه ن ت و پتروشیمی استت. عمتده  
یتازده  )حتدود )حتدود چهتارده درصتد(، ژاپتن اند از: چتینماصواله عربستان سنود  عباره

)حدود نه   جنوبیهره  )حدود ده درصد(،  متاده آمریکاه)حدود یازده درصد(، ایاال درصد(، هند
میلیتارد دالر استت  13۶)حدود پنج درصد(. وارداه عربستان سنود  حتدود  درصد( و سنااپور

 نظر وارداه دارد. هه رتبه سی و سوم جهان را از
عمده وارداه این هشور را تجهیتزاه و لتوازم صتننتی، تجهیتزاه و تستلیااه نظتامی، متوارد 

دهنتد. وارداه عربستتان ایی، مواد شیمیایی، منسوجاه و لوازم بهداشتی و آرایشتی تشتکیل میغذ
)حتدود شتش  )حدود پانزده درصد(، آلمان )حدود شانزده درصد(، آمریکا سنود  عمومًا از چین

)حتدود  هره  جنوبی) حدود پنج درصد( و اماراه متاده  عربی )حدود پنج درصد(،  درصد(، ژاپن
ها  اییتر، بختش لجستتیک در سال .(The World fact book, 2018) ییرد( صوره میپنج درصد

هننده عربستان سنود  بته عتاملی  ها  تولیددانان، بخش تدارهاه و شرهت برا  مقاماه، اقتصاد
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تتأمین استت و ستتون القتراه  حیاتی تبدیل شده است. لجستیک در حقیقت بخش اصلی چریته  
ستت. ارو بتهروهتا  جتد  ولی ایتن بختش بتا چالش ،آیدبه حساب می ها و الرایند تولیدسازمان

 ی و استتانداردها  متوردالملل بینها  هارییر  شیوه االزایش شایص عملکرد لجستیک مستلزم به
ا  یر  در ایتن بختش و عتاملی بترا  هایی برا  االزایش حرالهمانند آموزش، نیاز بخش لجستیک

 ؛ها مشکل چندانی نداردعربستان سنود  در بخش زیرسایت ها  یارجی است.یذار  سرمایه
ا  و بنتادر  استت هته بتا استتانداردها  جهتانی نقل ریلی مدرن، جاده و حمل زیرا دارا  شبکه  

اما این پیشرالت با رشد سریع تجاره الکترونیک در غرب آسیا و توستنه بختش  ،شده است سایته
نیتاز استت. البتته  ها  یمرهی موردقد قوانین و تکنولوژ زیرا این بنادر الا ؛یصوصی سازیار نیست

هتا  لجستتیکی و همچنتین هتا بته مارهتی بترا  النالیتاین اصسح و ارتقاه قتوانین و تکنولوژ 
ا  مثبتت بترا  پشتیبانی از تمام سیستم چریه تأمین در عربستان تبدیل شده است. این امتر نشتانه

 هنار این اصسحاه، دولتت عربستتان ستنود  برنامته     دایلی و یارجی است. دریذار سرمایه
صننتی و لجستیکی را نیز باهدف تمرهز بر نظاره و ارااه یک برنامه توسنه بخش لجستتیک  توسنه  

هند. اما هنوز بخش لجستتیک ایتن هشتور بتا وضتنیت مطلتوب الاصتله زیتاد  دارد. پیایر  می
( این هشتور را بهبتود LPIلجستیک ) ، شایص عملکرد2۰3۰عربستان سنود  قصد دارد تا سال 

 .(logito.ir, 2018) هشور اول جهان شود 2۵ببخشد و جزو 

أمین تمسئله القر از موضوعاه مهم در هشور ثروتمند عربستان سنود  است. القر به نارسایی در 
 شود هه به ناتوانایی بریی از مردم در تتأمین حتداقل استتاندارد منیشتتینیازها  اجتماعی ی ته می

قترا  اشاره دارد. دولت عربستان سنود  آمار  رسمی از القر در این هشور ارااته نکترده استت و ال
هشتور در  ولی به نظر بریتی هارشناستان ایتن ،داندموجود در این هشور را از مهاجران یارجی می

بی ق جنتومیلیون ن ر القیر دارد هه عمومًا در حاشیه شهرها  بزرگ و بریی از مناط ۴تا  ۵/2حدود 
 ده بتهمانند عسیر، جازان، نجران و الی اه و همچنین بریی مناطق شرقی هستند. مردم مناطق ذهرشت

هته بریتی منتاطق طور برنتد، بها  رنتج میها  توستنهستایت از القر اقتصاد  از نبود زیر غیر
 .روستایی، بیابانی و هوهستانی از امکاناتی مانند برق و آب بهداشتی ماروم هستند



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    52
 

اد درصد اشتغال، عربستان سنود  نزدیک به دوازده میلیون نیرو  هار دارد هه حدود هشت نظر از
دهند. تقریبًا ه ت درصد االراد شاغل در بخش هشاورز  آن را اتباع یارجی و مهاجران تشکیل می

یرو  هتار در درصد این ن 72درصد بخش صننت و ن ت و مابقی یننی  21پرور ، نزدیک به و دام
تتوان دالیتل ایتن می ،نرخ بیکار  در عربستان حدود دوازده درصد استتاند. اه النالبخش یدم

 یونه بیان هرد:نرخ باال  بیکار  را در هشور  هه یکی از مقاصد هاریران یارجی است این
 ی، هتاروجود باال بودن میزان دستمزد شهروندان عربستان سنود ، نسبت به هاریران یارج . با1

 به جذب نیرو  سنود  ندارند.الرمایان تمایل 
هرده عربستان سنود  به دلیل نبود شغل موردنظر و همسو با تخصص، . بیشتر جوانان تاصیل2

 ت.ها  جدید  هستند هه یاهی مادود اسبه دنبال الرصت

ها  دولتی و همچنین وضتنیت ها  عربستان سنود  از حمایت. به دلیل بریوردار  یانواده3
 داننتدهتا، بریتی از جوانتان یتود را ملتزم بته یتاالتن شتغل نمییانواده بریتی ،اقتصاد  یتوب

 .(121   ،1397، لو )آجر

در  ) قترار یترالتن مقاماه عربستان سنود  بر این نظرند هه موقنیت جغراالیایی یا  این هشور
شتدن ها  آسیا و آالریقا(، پتانسیل تبدیلبین قاره الارس و همچنین ما سرخ و یلیج ها  دریا حوزه

ا  اد منطقتهها  آسیا، آالریقا و اروپا را دارد و در این راستا، همواره به دنبتال ایجتبه چهارراه بین قاره
انتد. بتا توجته بته رقبتا  قدرتمنتد  هته در حتوزه اقتصاد  به ماوریتت عربستتان ستنود  بوده

رقتابتی الراوانتی ها  هشتور دارا  هزینته ا  ویژه بترا  ایتنالارس وجود دارند، ایجاد منطقهیلیج
از  یک از هشورها  ساحلی آن، دریا  سرخ واردشده است هه هیچ است. به همین سبب، به حوزه  

ل وجتود سترخ بته دلیت ، دریا ههآن پتانسیل هاالی برا  رقابت با عربستان بریوردار نیستند. ضمن
 .رودنقل جهانی به شمار می و ها  حملهانال سواز، از شاهراه
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 های توسعه نامتوازنچالش ی سیاسی عربستان،نیافتگتوسعه

 وهابیت

 بتا همتک ،النزیتز بتدعقدره شد. ملتک  سنود وارد چریه در اتااد با آل 192۵وهابیت از سال 
بته  ،بستان را تشتکیل دهتد. بنتابراینهم متاد هند و هشور عر ها توانست حجاز و نجد را باوهابی

دره رستیدن آل تا قبل از به قت ،است. در مقابل (توهابی) شی  قدره رسیدن آل سنود مدیون آل
سنود و تشکیل پادشاهی سنود ، وهابیت قتدره چنتدانی نداشتت و در همتان منتاطق مرهتز  

ب قدره بود. بتا تشتکیل مانده بودند، صاح ا  و بسیار عقبمناطق قبیلهاز عربستان یننی نجد هه 
 نهتاد دینتی در ایتیتار .یتت تقستیم شتدبین دو جناح آل ستنود و وهاب ،پادشاهی عربستان قدره

 ه  وهابیت و نهاد سیاسی در ایتیار آل سنود قرار یرالت و ایتن تقستیم قتدره در هشتت یتا نته دهت
بتا  واند این اتاتاد راتاقداماه بن سلمان می ،اما در شرایط هنونی ،برجا بوده است یذشته همواره پا

ها  ابتن تیمیته و ابتن ی هه متأثر از اندیشتههابیت اصلهایی مواجه هند. وهابیت هنونی با وچالش
 چراهته در طتی زمتان ؛هامًس مت اوه استت ،جوزیه بود و توسط مامد بن عبدالوهاب تدوین شد

 ،هایی باهدف هسب قدره بیشتر شده استنشینی این مکتب در جهت بقا  یود مجبور به عقب
ین به همت؛ شاهان سنود  بوده استاما این وهابیت همواره یکی از عوامل اصلی تقویت قدره پاد

ستنی  انتد،دلیل هر زمان هه پادشاهان سنود  مشروعیت و اقتدار یود را در منترض تهدیتد دیده
 .نوعی بقا  یود را ت مین هنند د هه با است اده از ابزار وهابیت بهنهرد

ن در مربوط به لاتاظ هتردن نقتش بیشتتر زنتا 2۰3۰ انداز چشمها  سند ترین بخشاز اساسی
 22زیرا این طرح االزایش حجتم مشتارهت در بتازار هتار و میتزان اشتتغال زنتان را از  ؛جامنه است

هتا  وهابیتت بتوده طور دقیق، بریسف آموزهدرصد لااظ هرده است. این مسئله، به 3۰درصد به 
م ها است. عسوه بر این، قراات مامتد بتن ستلمان از استسهه یواستار مادود ماندن زن در یانه

حاهم بر عربستان نیز به شکل دقیق، بریسف اصول وهابیت است. در هل اصسحاه بتن ستلمان 
هتا  در سه حوزه هلی جوانتان، زنتان و قرااتت از استسم بتا آموزه 2۰3۰ انداز چشمدر قالب سند 
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ها  سختی از جانتب علمتا  وهتابی واهنش تواند سببوهابیت در ت اد قرار دارد و همین امر می
دانند هه هریونه تقابل با آل سنود در شترایط النلتی ممکتن استت یوبی می علما  وهابی به شود.

رستتد هتته سیاستتت رو بتته نظتتر می ایتتن هتتا بتته همتتراه داشتتته باشتتد و ازبهتتا  یزاالتتی بتترا  آن
، اما چنین امر  به این مننا نخواهد بتود یرالتنداندیشی را در برابر این اصسحاه در پیش  مصلات

یت، اصسحاه بن سلمان را به رسمیت بشناسد و احتمااًل در درازمده علمتا  وهتابی بته هه وهاب
تسش بن ستلمان بترا  ایجتاد  ،ند  دیارهردن این اصسحاه یواهند بود. از بُ  دنبال مقابله و سد

ها  حاهم بتر جامنته تغییر در سایتار الرهنای اجتماعی جامنه عربستان در حالی است هه سنت
رو  و  یواهتد بتود و ایتن مستئله بته مننتا  آن استت هته  ترین سد پیشعنوان مهم عربستان به

متده  رنسانس و یا اصسحاه انقسبتی و  بتدون تتنش و چتالش پتیش نخواهتد رالتت و در دراز
 .(1397، مشرق یزار  یبر) هایی علیه بن سلمان ایجاد یواهد شدبند  جبهه

 های اجتماعیشکاف
ان قبایتل و عشتایر و آن در میت هایی است هته بختش عمتده  را  شکافجامنه عربستان سنود  دا

 اند از:ها عبارهترین آنها النال است هه مهمهمچنین یاندان
 های فرهنگی و مذهبی. شکاف1

ها  موجتود ندانبین اهثر قبایل و یا ،ها  مهمت اوه الرهنای و مذهبی قبایل با یکدیار از شکاف
ا  استتوار استت. وجتود تنصتب روابتط قبیلته نه عربستان بر پایه  در عربستان سنود  است. جام

دهد. ایتن ستایتار تان را تشکیل میعربس ، الرهنگ جامنه  یمذهب بر تنصباه  عسوها  شدید قبیله
ها  لتهچراهه در این سترزمین قبی ؛مانع از به وجود آمدن الرهنگ یاانه شده است ،جامنه عربستان

عنوان یتک میتراث الرهناتی پتاس و رسوم یا  یود را بههدام آداب  رهنند هه هزیاد  زندیی می
 دارند.می
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 های اقتصادیشکاف .2

ها  عربستان سنود  با توجته بته وابستتای بته مراهتز قتدره متالی و سیاستی از قبایل و یاندان 
و حجتاز ها  مقیم نجتد هه اهثر قبایل و یاندان طور  توانمند  اقتصاد  مت اوتی بریوردارند. به

ها  وابسته، از وضنیت مالی بسیار بهتر  بریوردارنتد، ولتی در مقابتل ویژه آل سنود و یاندان به
انتد. هتا از امکانتاه عتاد  نیتز مارومها  مقیم شرقیه و جنوب القیر و بریی از آنقبایل و یاندان

ایتتسط متردم رود. این جامنه به شمار متی تبنیض الاحش طبقاتی در این هشور از یصایص ویژه  
مده بته آباالت اجتماعی ناهماونی را تشکیل داده است. این طبقه به وجود  ،بومی هشور با مهاجران

ر همتتراه هستتبه، هتتاریران و هشتتاورزان در مقابتتل طبقتته اشتتراالی و مرالتته و وابستتتاان دولتتتی، همتتت
د  را در هتا  اصتلی و هلیتییرند. طبقه مراله و اشراالی هشور، نقشموردحمایت حکومت قرار می

 ،. در عربستتان ستنود هستتندسیاست، تجاره و صننت به عهتده داشتته و جتزو طبقته ممتتاز 
 ا  و از سو  دیار حاهمیت طبقه  وضوح نمایان است. از سویی نظام سنتی قبیله ایتسف درآمد به

و ت پیشترال ،مظاهر تمتدن ،مانع ایجاد تنادل اقتصاد  بین اقشار مردم شده است. در شهر ،اشراف
متترین هبیشترین امکاناه رالاهی وجود داشته و در روستاها و مراهتز دوراالتتاده از شتهر، متردم بتا 

 هنند.وپنجه نرم میامکاناه دست

 های تاریخیشکاف .۳

ها  موجود بین ایشان بوده است. بترا  ها، از دیار شکافها  تاریخی میان قبایل و یاندانجنگ 
یود را  اول قرن هیجدهم تسش یذار یاندان سنود، در نیمه   نیانمثال، مامد بن سنود آل مقرن، ب

ها  بستیار  اندانییر  عربستان هنونی، قبایل و عشایر و ی تا شکلهرد. بر نجد آغاز  برا  سیطره  
هته هینته دشتمنان یتود را تتا  جه به الرهنگ عربتیاند هه این امر با توشده توسط آل سنود سرهوب

 (1۰3–1۰2   ،1397، لو )آجر هند تداوم داردح م می هاها و حتی قرنسال

شتوند. یرایان و متجتددین تقستیم میستنت بته دو یتروه عمتده   در حال حاضر، مردم عربستتان
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ها  بومی و اسسمی بوده و با هر نوع االزایش ن وذ الرهنگ غربتی منتقد به ح م ارزش ،یرایانسنت
تر شدن بته غترب یصوصتًا آمریکتا ه هر چه وابستهمتجددین در را و نمایندو یارجی مخال ت می

اور   . علت این امر را باید در ح ور یسترده  هنندسنی و تسش می هارشناسان و اتباع یارجی و النا
و بتا  آوردههه با ورود یود، الرهنگ یا  یود را نیز به همتراه طور به ،غرب در این هشور دانست

 .دادندتأثیر قرار یسترش الرهنگ مهاجران، جوانان را تات 

ها  بنتد  عمومًا موجب تقسیم و تجزیته جمنیتت انستانی و تکتوین یتروه ،شکاف اجتماعی
ها  سیاستی و ها و ستازمانها، امکتان ایجتاد تشتکلبنتد  شود و از پس ایتن یتروهمختل  می

ونه ین یود به نامتواز توسنه   یناتون این موضوع را در نظریه  شود. ساموال هانتنظامی پدیدار می شبه
یتواهی  عی را بته ستمت تاتولتدریج یک یروه اجتما هند هه شکاف اجتماعی بهدیار  بیان می

ها و مارومیتت از الرصتت و مشتارهت در نظتام یواستت بترآورده نشتدن در» پیش یواهتد بترد:
یتذار   نظر تأثیر ها از. این شکاف(13۵ ،  138۰ ملکوتیان،) «سازدسیاسی، یک یروه را انقسبی می

النال هستتند. بتا توجته بته وضتنیت هنتونی عربستتان  بر زندیی سیاسی، بریی النال و بریی غیر
ها ایرچته از عمتق بریوردارنتد، رسد شکاف اجتمتاعی میتان قبایتل و یانتدانسنود  به نظر می

نظتر سیاستی در  النتال از ود دارد هه شکاف اجتمتاعی غیتراند و این امکان وجهمچنان النال نشده
تتدریج بته شتکاف  دهی و عمل سیاسی تکوین یابد و بهآیاهی سیاسی، سازمان وسیله   تان بهعربس

 اجتماعی النال تبدیل شود.

 متوسط جدید طبقه  
ماصتول الراینتد درازمتده نتو شتدیی جامنته ستنود  و یستترش زنتدیی  ،متوسط جدید طبقه  

 طتور  اند. بهچار مشکل هردهنوعی حاهمیت را در بریورد با یود د شهرنشینی است. این طبقه به
تواند میل این طبقه را به تغییر در هنجارها  ستنتی نادیتده بایترد. تنتارض هه دولت عربستان نمی

هتا  یرایی به طرق مختل  همچون تقاضا  مشارهت بیشتر در النالیت ماسوس مدرنیته و سنت
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دهتتد. بستتیار  از ان میزنتتان یتتود را نشتت اجتمتتاعی زنتتان، بتتاال رالتتتن ستتن ازدواج در متتردان و
ها  اجتمتاعی متوسط جدید در جنبش هه طبقه   عقیده هستندشناسی بر این  نظران جامنه صاحب

ه  از دهت. دهی و رهبر  داشته است ریز ، سازمان جدید نقش بسیار مهمی از جهت الکر ، برنامه
صاد ، آموزشتی و ماننتد سو، به دلیل تاواله و نوساز  در سایتارها  ارتباطی، اقتبه این 197۰

 متوسط جدید در عربستان از رشد و یسترش همی مناسبی بریوردار بوده استت. از نیمته   آن، طبقه  
هتا و سو، ایتن طبقته، حکومتت ستنود  را بتا چالشبه این 199۰ ویژه از دهه   به 198۰دوم دهه 

سو به یستترش آیتاهی کها از یهرده است، این چالشرو بهروانتقاداه سیاسی و اجتماعی مهمی 
ا  ها و الستاد و از ستو  دیاتر، بته پتارهسیاسی و اجتماعی مردم نسبت به حکومتت، ناهارآمتد 

 .انجامیده استاصسحاه سیاسی هرچند مادود، 
ها  متنلق بته ایتن طبقته در عربستتان یکپارچته نیستتند، در متورد هه اع ا و یروه نیا وجود با

جتد  بتا الستاد، استتقسل قتوه  ادهتا  دموهراتیتک، مبتارزه  ضروره اصسحاه سیاسی، ایجاد نه
 .(1۴۴ ،  1392 )سردارنیا، اندهم عقیدهق اایه، ت کیک قوا و مانند آن

ساالر  متوسط در عربستان هه شامل جناح لیبرال و دیوان نرخ رشد طبقه   ،یذشته در طول چهار دهه  
شده در  بوده. بر اساس یک بررسی انجامطلب در این هشور است، همواره در حال االزایش  اصسح

درصتد  11درصتد بته  2هل جمنیت عربستتان از  متوسط جدید به ، نسبت طبقه  198۰ اوایر دهه  
. این طبقه هه امور ادار  را در دست دارد، غالبًا عار  از (11۶ ،  1392)سردارنیا،  االزایش یاالته است

آنتان بته یانتدان حتاهم بستیار سستت استت. دولتت  ا  بوده و والتادار ا  و الرقهپیوندها  قبیله
ها  سیاستی ایتن طبقته، پیوستته هوشتیده استت تتا بتا برا  جلوییر  از االزایش یرایش ،سنود 

اما ایتن طیت  بته دلیتل ماهیتت  ،ها بکاهدها و انتقاداه آنها  مختل  از النالیتپردایت یارانه
الکر هسب سهمی در مشارهت سیاستی و تاتول  همواره به ،پذیر از الرهنگ غرب یرایانه و تأثیر الرد

. ترس از سرهوب و شتده (27۴ ،  138۴)ابرار مناصر، اندسو  نظام دموهراتیک بوده به نظام مطلقه  
 شد هته طبقته  دریذشته مانع از آن می ،سو و بریوردار  از رالاه از سو  دیار عمل حکومت از یک

هته در امتا هناامی ،د  و با صراحت بیان هندصوره جها  یویش را بهمتوسط عربستان یواسته
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اثر باران جنگ ن ت، ال ا  سیاستی انتدهی بتاز شتد و از طترف دیاتر بته علتت بتروز شتکاف 
صدا  اعتتراض ایتن  بنابراینها  رالاهی آنان همچون یذشته ممکن نبود، اقتصاد ، تأمین یواسته

 .(27۵ ،  138۴)ابرار مناصر، قشر نسبت به دولت بلند شد

 زنان
هتا  همیشتای عربستتان عدم بریوردار  زنان سنود  از حتداقل حقتوق شتهروند ، از چالش

بشتر بته آن  ی حتامی حقتوقالملل بینها  ها و آمارها  سازمانسنود  بوده هه در اغلب یزارش
، پتس از الملل بینسازمان ع و  2۰18و  2۰17مثال، در یزارش سالیانه  عنوان شده است. به اشاره
م اصتتسحاه ولینهتتد عربستتتان، آمتتده استتت هتته در عربستتتان، شتتکنجه و بتتدرالتار  بتتا اعتتس

مند ، زنان با تبنتیض ستامانرغم اصسحاه مادود یان همچنان منمول است، علیشد بازداشت
وارد حمایتت هتاالی هستند و از آنان در برابر یشونت جنسی و سایر مت روبهرودر قانون و اجرا  آن 

رست مرد برا  ، مامد بن سلمان حکم سلطنتی مبنی بر لغو وجود سرپ2۰17یل شود. در آورنمی
 هه زنان سرپرستی مردان برا  یدماتی تمامی نهادها  دولتی صادر هرد و از آنان یواست هه اجازه  

ولتت همچنتین بته د ،هه مشروط به نقض قانون باشد. این حکتمبه آن نیاز دارند، لغو شود، مار آن
 جتازه سرپرستت مترداهه برا   ییهاا قوانین موجود را بازنار  هند و الهرستی از رویهداد تاجازه می

ت هته ایتن اجرا درنیامد. الزم به ذهر اس به مورد 2۰17الزم است، تهیه هند. این حکم تا آیر سال 
 یتنا شتده استت. بتا حکم بدون توضیج در مورد چاونای اجرا  این قانون، در تاری  مزبور بیتان

د و سرپرستت متر هنوز زمان زیاد  از صدور الرمان و ابسغ الرمان حکومتی ممنوعیت اجازه   وجود،
نتدیی قیمومیت مردان ناذشته بود هه تنداد  از الناالن حقوق بشر هه همپینی علیته ممنوعیتت ران

ایر  و پتس از دستتدند. بریی از الناالن زن حقوق بشر، زنان بر پا هرده بودند، دستایر و تهدید ش
 .(1397 )راهپیما، پرسی روانه زندان شدند و بریی با قرار وثیقه آزاد شدند باز

بتین هشتورها  منطقته در ارتبتاط بتا حقتوق  یبسیار پتایین ، رتبه  2/1عربستان با داشتن میاناین 
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هتا و حقتوق سیاستی ها  مدنی دارد و زنان نیز نسبت بته متردان از همتترین آزاد سیاسی و آزاد 
ها برا  زنان ممنوع است. زنتان ها  هاریر  و انجمنیل احزاب سیاسی، اتاادیهبریوردارند. تشک

به زنان حق رأ  در انتخاباه شوراها  شهر داده  2۰11اند و تنها در سال از حق رأ  بریوردار نبوده
تواننتد تنهتا از ها  یتود را میشد. زنان عربستان مجاز به طرح سیستم شکایت نیستند و شتکواایه

یک مرد به جلساه ه تای و عمومی برسانند هه در آن جلسه پادشاه ح ور دارد و شکایاه طریق 
ها  عربستان سنود  را التاصیسن دانشااه. زنان نیمی از الارغ(17۰ ،  1392، )سردارنیا شنودرا می

اده ندره قادر به اظهار وجود و یتا مخال تت بتا نظتر متردان یتانو به ،حال این دهند، باتشکیل می
 .(1۰۵ ،  1397، لو )آجر هستند

رهناتی و الترد  ها  زنتان ستنود  شتامل موانتع اجتمتاعی، اقتصتاد ، الطور هلی، چالش به
صتوره  هه اهنون به یرالتهنشئتا  هستند. این موانع اغلب از قوانین و اصول مذهبی و قوانین قبیله

شتده  دارا  جامنه بستته و بتهعربستان سنود   ،حاهم است. به همین دلیل ،هنجارها  متنارف
 عنتوان همستر و متادر استت و طتور ستنتی بته ستنود  بته ساالر است. نقش زنان در جامنه   مرد

یرالتته استت. هنجارهتا   باتث قترار مساعی زنان در نیرو  هار با شتک و تردیتد متورد تشریک
آموزشتی بختش هند و سیستتم اجتماعی جامنه، یسترش مشارهت زنان در بازار هار را مادود می

دهد. القتدان یوبی ارااه نمیها  الزم جهت ورود زنان به بازار هار را بهمهاره ،دولتی برا  دیتران
سنود  از من ستی استت هته ح تور  بستر الرهنای مناسب برا  در  توانمند  زنان در جامنه  

جتته ها  مختلتت  اجتمتتاعی، اقتصتتاد ، الرهناتتی و سیاستتی بتتا دشتتوار  موازنتتان را در عرصتته
 .(1۰۵ ،  1397لو،  )آجر هندمی

 شیعیان
متذهبی  شتینیان هستتند. شتینیان عربستتان از طای ته   ،ترین یروه اقلیت در عربستان سنود مهم

الارس  جن ر ، زید  و اسماعیلی هستند. شینیان جن ر  بیشتر در استان شرقیه در سواحل یلیج



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    60
 

 اطق مختلت  حجتاز و عمومتًا در مدینته  ییز قطی ، احسا و دمام و همچنین در منت و مناطق ن ت
و اهثریتت  بتودهنظتر اجتمتاعی عمومتًا شهرنشتین  اند. شتینیان عربستتان ستنود  ازمنوره ساهن

دهند. شینیان زید  عمومًا امتتداد قبایتل زیتد  یمنتی هستتند و در جمنیت شینیان را تشکیل می
هتا  عشتایر  و عی دارا  ویژییلاتاظ اجتمتا اند و ازویژه منطقه نجران ستاهن مناطق جنوبی به

قبیلای هستند. اقلیتتی ماتدود از شتینیان استماعیلی نیتز در جنتوب عربستتان ستنود  زنتدیی 
هنند. شینیان عربستان سنود  با توجه به حاهمیت جریاناه تنتدرو وهتابی و همچنتین وجتود می

یمن، متورد  شینیان زید ایران و  اسسمی نااه امنیتی به ایشان، به دلیل نزدیکی مذهبی با جمهور 
دو  هه ازلااظ اقتصاد  و اجتماعی، شهروندان درجته طور  شوند، بهها  الراوانی واقع میتبنیض

 بارها موجب بروز اعتراضاه در عربستتان ستنود  شتده هته بته ،. همین مسئلهآیندبه حساب می
 .(1۰۰ ،  1397، جرلو)آ شده است ها  امنیتی و انتظامی این هشور سرهوبشده توسط دستااه

ترین موارد تبنیض علیه شتینیان ستنود  عدم ح ور شینیان در مناصب رسمی، یکی از واضج
ها  است. این امر حتی در سطوح پتایینی همچتون متدیریت متدارس و یتاالتن شتغل در دستتااه

در حکومتت  شود. به اعتقاد الولر و الرانکه، شتینیان تقریبتًا هتیچ ن توذ امنیتی مشاهده می –نظامی
  آنتان سنود  ندارند و ورود به دستااه ق ایی، واحد االسر  ارتش، قوا  امنیتی و یارد ملتی بترا

هته اع تا  آن  –در نخستتین مجلتس 1993مجاز نیست. پس از تأسیس مجلتس شتورا در ستال 
ین اشت و ادع ویت –هه استاد دانشااه بود –تنها یک شینه به نام دهتر الجیشی –اندهمای انتصابی

منیتشتان روند تاهنون نیز ادامه داشته است و اساسًا در هیچ مجلسی، تنداد نماینتدیان شتینه بتا ج
 .(3۶۴ ،  138۴) الولر و الرانکه،  همخوانی نداشته است

شتود. تبنیض در مورد بریوردار  از امکاناه رالتاهی نیتز در متورد شتینیان ستنود  دیتده می
ایالت شترقی عربستتان بتا » هند:تصریج می 19۶1ر سال ی حقوق بشر دالملل بینیزارش سازمان 

ا  از منابع طبینی، یکی از القیرتترین منتاطق عربستتان ستنود  استت و دولتت در داشتن ینجینه
هتا، بهداشتت و ها  سایتمانی، جادهبسیار اندهی به پروژه مقایسه با دیار مناطق عربستان، هزینه  

 .(3۵۶ ،  138۴الولر و الرانکه، )  «اده استتنلیم و تربیت در منطقه شرقی ایتصا  د
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 و در میتان شتینیان قترار عربستان در شرق این هشور ها  ن تی عمده  هه منابع و میداننظر به این
دهنتد، جاهه اهثریت هاریران شترهت ن تت آرامکتو  عربستتان را شتینیان تشتکیل میدارد و ازآن

ا  بترا  هننتده ط النلتی و آینتده، عامتل تهدیتدر شرایدتوان چنین در نظر داشت هه این اقلیت می
رژیم ستنود  بتا  ،ها  اییرطی سال آیند. هرچند ههحساب می قدره رژیم عربستان سنود  به

 .(273 ،  138۴)ابرار مناصر،  منطقه داشته است ها  توسنه، سنی در عمران ایناجرا  طرح
دشتاهی ه اللوریتدا و نویستنده هتتاب پااستتاد دانشتاا – به اعتقاد هارشناسانی نظیر دیوید النتگ

شتاوره اصسحاه در عربستان، عسوه بر نتایجی نظیر تدوین قانون اساسی، تقویت نظام م – سنود 
 دهه یتو –و عدم تمرهز، االزایش مادود آزاد  مطبوعاه و اصسحاه در نظام ق ایی و حقوق بشر

ن االتزایش بسیار مهم دارد و آ نتیجه   یک – یود به بهبود اوضاع شینیان سنود  همک یواهد هرد به
 .(18۵ ،  1388 )هاظمی دینانی، عربستان سنود  است طلبی در جامنه   تقاضا  اصسح

 حقوق بشر
هتا  سیاستی ترین نظامعنوان یک نظام پادشاهی مطلقه، دارا  یکتی از بستته عربستان سنود  به

برنتد. ی و اجتماعی بسیار  رنتج میها  سیاسمنطقه و جهان است هه شهروندان آن از مادودیت
ی دور نمانده استت الملل بیننظر نهادها  حقوق بشر   عربستان از وجود چنین ال ایی در جامنه  

اند. هاریران مهاجر عربستانی، ها  انتقاد  ارااه هردهو درباره وضنیت حقوق بشر عربستان یزارش
شتود، بر دوازده میلیون ن تر می ها بالغمنیت آنهه نیمی از نیرو  هار این هشور را تشکیل داده و ج

الرمایتان از  هه اغلب هار هستندپذیر و ماروم جامنه  به دلیل قوانین نامناسب هار، جزه االراد آسیب
نوعی بتا  نظام ه الت در عربستان مجوز اقامت نیرو  هار یارجی را به هنند.است اده می ها سوهآن

هاریران یتارجی القتط پتس از مواالقتت هتبتی  ،رو این هرده است. از الرما مرتبط ه یل یا همان هار
به دلیتل  ،توانند شغل یود را تغییر دهند یا هشور را تر  هنند. بسیار  از این هاریران مقیمه یل می

هه این هاریران پتانزده تتا بیستت ستاعت در روز و  طور  شوند. بهنبود قوانین حمایتی استثمار می
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شتوند و در بریتی متوارد حقوقشتان پردایتت بدون تنطیلتی بته هتار یمتارده میه ت روز ه ته 
هتا اغلتب در منترض مراتب بدتر است و آن شود. این شرایط هار  برا  هاریران زن مهاجر بهنمی

ها  جنستی، الیزیکتی و استت اده ا  از قبیل هار اجبار ، مارومیت از غذا و سوهمشکسه عدیده
 .(2۵3   139۵، ی)قاسم روحی قرار دارند

ن است و این موضتوع دستت ق تاه را بترا  صتدور حکتم و عربستان الاقد قوانین ق ایی مدوا 
ا  الناالن سیاسی و اجتماعی باز یذاشته استت. مقامتاه عربستتان از راه دادرستی مجازه سلیقه

ر دهشتور را عنوان ابزار  برا  ایجاد ی قان است اده هرده و الناالن سیاسی و اجتماعی ن بهمدوا  غیر
متده قترار ناعادالنته و احکتام حتبس طوالنی منرض پیارد، اتهاماه سایتای و واهی، مااهمه  

 عدام در جهان را دارد.دهند. عربستان بیشترین آمار امی
وع و نی برا  مجازاه وجود ندارد و ق اه بر اساس تشخیص الرد ، نقوانین مدوا  در این هشور،

شمشتیر  وسیله   ر از اعدام بهبان حقوق بش هنند. سازمان دیدهیین میشکل مجازاه را تن ،جرم دامنه  
وضنیت  شده درباره   ی ارااهلالمل بینها  شده انتقاد هرده است. بسیار  از یزارش در عربستان به

ها  رژیم ستنود  و زنتدانیانی بشر در عربستان سنود  بر وضنیت و شرایط بارانی زندان حقوق
ترین حقوق یود تأهید دارد. یک سازمان شوند و عدم بریوردار  از سادهدار  میها ناههه در آن

رستد هزار ن تر می 3۵حقوقی عربستانی اعسم هرد هه شمار زندانیان سیاسی در عربستان به حدود 
 .(2۵۶   139۵)قاسمی،  هه در شرایط دشوار  از جمله انواع شکنجه و بدرالتار  قرار دارند

 2۰1۴التارس در  خلیج، پس از بررسی و تاقیق در هشتورها  منطقته یلتیجمرهز مطبوعاه ال
انتد دشتوار بتودن یرالته اعسم هرد هه عامل مشتر  بین همه هشورهایی هه مورد رصد این مرهز قرار

دسترسی به اطسعاه و ایبار در دایل این هشورها به دلیتل واهمته از بازداشتت و تنقیتب امنیتتی 
آمتده استت: عربستتان بتدترین  ،منتشرشتد «3اصمت أنت الی الخلیج»نام است. در یزارشی هه با 

ها  اینترنتی و الناالن اجتماعی این هشور پادشاهی القط بته ها ن ر از صاحبان پایااهرتبه را دارد و ده
                                                           

 الارس ساهت باش. در یلیج. 3
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 برنتدها  ایتن هشتور بته ستر میهاستت هته در زنتدانسنود، مده نظر بریسف آل دلیل اظهار
ها  حقتوق بشتر  حتاهی از آن استت هته هودهتان ها  ستازمانیزارش .(2۶1   139۵)قاسمی، 

ها نیتز در در منرض نقض حقوق اساسی یود هستند. آن ،عربستانی نیز همانند دیار اقشار جامنه
رالتار ، تهدید، ارعتاب و بریتوردار نبتودن از رونتد ق تایی  سرانه، بد ها  یودمنرض بازداشت

 شوند.می روبهرومجازاه سناین شسق  و در بریی موارد باهستند عادالنه 

 ارتباطات شدن جهانی
ها  اجتمتاعی، باعتث جمنی نظیر متاهواره، اینترنتت و شتبکه یسترش دسترسی به وسایل ارتباط

رستانی  است و نهادها  اطتسع عربستان شده ها  عمومی در سطوح مختل  جامنه  رشد آیاهی
ها  عربتی قطر یا دیار شبکه الجزیره   یارجی نظیر شبکهرسمی این دولت، در برابر النالیت رقبا  

 ،شده هم شده است. امتروزه می بهها بر االکار عمویذار  آن و اروپایی امکان رقابت ندارند و اثر
اند. شدهها به بخش مهمی در یردش ایبار و اطسعاه در میان مردم عربستان سنود  تبدیلرسانه

اش بته ه دلیل عسقهب ،د  بر االکار عمومی یذاشته است. ملک الیصلها تأثیر زیایسترش این رسانه
ها در زمتان ها در عربستان سنود  داشته است و بیشتتر رستانهها نقش مهمی در یسترش آنرسانه

در  .(1۰۵ ،  1397)آجرلو،  قدره و  در جایااه ولینهد  و پادشاهی عربستان صوره یرالته است
ر در امتور نظت ستنود و اظهتار یانتدان آل ،ق انتقاد از پادشاه، ولینهدها حعربستان سنود  رسانه

 اسسمی را ندارند. دالاعی، امنیتی و سیاست یارجی و همچنین توهین به مقدساه
رشتد بتاالیی در عربستتان داشتته استت. ال تا   ،یسترش ال ا  سایبر  نیز در چند سال اییر

ها هه بیشتر بته هتار ارااته یتدماه دولتت نخست وبسگ .سایبر به دو صوره عمومی وجود دارد
ها  پردازنتد و نتوع دیاتر آن شتبکهرستانی می الکترونیک، بازاریتابی اینترنتتی، یبتر  و اطتسع

یتذارترین عوامتل در  اجتماعی مانند الیس بو ، توییتر، اسنپ چت و واتساپ هستند هته از تتأثیر
  ابراز مخال ت و االزایش آیاهی بخشتی و ا  مهم براتسریع انتقال اطسعاه و ایبارند و به عرصه



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    64
 

یننی نسل جتوان عربستتانی  ،اند و هاربران اصلی آنشدهدهی به مردم تبدیل در بریی مواقع جهت
 .(1۰7 ،  1397)آجرلو،  هننداز این ابزار برا  تبادل اطسعاه یود است اده می
میلیتون ن تر از  2۵یتک بته درصد استت و نزد 7۵سطج دسترسی به اینترنت در عربستان حدود 

نظتر  از عربستتان،هنند. ست اده میاها  اجتماعی یصو  از شبکه جمنیت هشور از اینترنت، به
ان را در ایتیتار دارد هته رشتد ه تتم جهت رتبته   ،ها  اجتماعی به نسبت جمنیتتاست اده از شبکه

درصتد  13د جهتانی آن هه رشتدرصد بوده است، درحالی 32، 2۰17هنندیان آن در سال  است اده
دم دهنتده ح تور یستترده متر رتبته اول جهتانی را در ایتیتار دارد هته نشتان ،است و از این حیث

رستان  رستان واتستاپ و پیتام یتامها  اجتمتاعی پنظر نوع، شبکه هاست. ازعربستان در این شبکه
رستان  یتامهته روزانته القتط از طریتق پطور تصویر  اسنپ چت دارا  مصرف عمومی است. به

 .(1۰7 ،  1397)آجرلو،  شودمیلیون تصویر و ویدیو جابجا می 187تصویر  اسنپ چت در حدود 
آیتاهی  االتزایشسو موجتب  یسترش ال ا  مجاز  در عربستان دو اثر مهم داشته است. از یک

اس قدره قیتهمچنین، ها  جدید نسبت به جهان پیرامون یود شده و ویژه نسلمردم عربستان و به
 بته مالتی بترا  اعتتراض ،ذهنی وضنیت یود با دیار هشورها را باال برده استت. از ستو  دیاتر

شتده تبتدیل ه حکومت سنود  ها  مخال  نسبت بدهی یروهیر  و نیز سازمان یسترده و مطالبه
هنی و احستاس امکان مقایسه ذ ارتباطاه، همین الراهم شدن ،شدن جهانیاست. از تبناه نایزیر 

 شود.االزایش توقناه و اعتراضاه می هه باعثماندیی است ت نسبی و عقبمارومی

 گیری نتیجه
آن را اصتسحاه  ها  اصسح اقتصاد  و حتتی مقدمته  پیشبرد سیاست نظران الزمه   بریی صاحب

ها  تجار  و اقتصتاد  در هشتورها  نظران توسنه و رشد شایص دانند. این صاحبسیاسی می
داننتد جنگ جهانی دوم را به دلیل سایتار سیاسی دموهراتیک این هشتورها می اروپا  غربی پس از

ها  اقتصاد  در هند و بریی از هشورها  آمریکا  التین را بتا اصتسحاه سیاستی در و پیشرالت
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زیرا تجارب اصسحاه اقتصتاد  در  ؛دانندمیسد  مربوط می 199۰و  198۰این هشورها در دهه 
بته جتز در متوارد  –   التتین، ناهارآمتد  اصتسحاه اقتصتاد  و اجتمتاعیآسیا، آالریقا و آمریکا

. یک نظام (177–17۵ ،  139۵)آجرلتو،  بدون توجه به اصسحاه سیاسی را ثابت هرده است –مادود
هه بتواند از عهده نوساز  با موالقیت برآید، نخست باید سیاستی را بدعت یذارد تتا سیاسی برا  آن

جتا بته مننتا  پیش بترد. اصتسح در اینح اجتماعی و اقتصاد  را با عمل دولتی بهآن اصس بر پایه  
 ها  سنتی و الاوها  رالتار ، یسترش ارتباطاه و آمتوزش، یستتردن دامنته  ساز  ارزش دیریون

یتذار   والادار  از یانواده، دهکتده و قبیلته بته ملتت، عقسنتی هتردن ستایتارها  اقتتدار، پایته
جتا  منیارهتا  انتستابی و  د  ویژه، جایازین سایتن منیارها  دستاورد  بتهها  هارهرسازمان

رو  آوردن به یک نظام برابرانه توزیع ماد  و نمادین است. دومین شرط نوستاز  بترا  یتک نظتام 
سیاسی این است هه توانایی آن را داشته باشد هه نیروها  اجتماعی مولود نوساز  را بته شایستتای 

عنوان پیامتد نوستاز  بته بتار آورد. پتس از ب هند و آیاهی اجتماعی نوینی را بتهبه درون نظام جذ
شوند. در این هناام، ها  اجتماعی نوپدید یواستار مشارهت در نظام سیاسی میاین یروه ،چند 

هته ایتن یتروه را از تواند این اشترا  را هماهنگ با تداوم نظام موجود الراهم سازد و یا اینیا نظام می
 پروراند.یواهی را میسازد و درنتیجه، درییر  دایلی آشکار و پنهانی و جداییام بیاانه مینظ

ها  اجتمتاعی ستنتی استت هته طتی بنتد توجه است توانایی نظام برا  ادغام یروه آنچه مورد
دارد تا نسبت بته می هنند. پرورش آیاهی یروهی، یروه را واالرایرد نوساز  آیاهی سیاسی پیدا می

م میتزان ظام سیاسی مدعی شوند و یواستار اشترا  در این نظام یردند. به یک مننا آزمون هر نظتان
 ست.ا هاتوانایی آن نظام در پاسخاویی به این دریواست

بته وارد،  هتا  تتازهپتذیر  یروه آمیز هم به قدره پذیرش نظام و هتم بته تطبیتق جذب موالقیت
به درون نظتام  هایشان به یاطر پذیرشها و داعیهن بریی ارزشها به رها هردآمادیی آن یروهمننا  

قتدره  پتذیر  یروهتی بتا اند. تطبیتقبستای دارد. عمومًا این دو شرط مستقیمًا به یکدیار وابسته
ایتن  از ا  هته پتیشها  اجتماعی تازهها  سیاسی در برابر یروهشود. نظامپذیرش نظام تسریع می

این در بیترون از  از ها  اجتماعی ههنی هه پیشپذیراترند تا یروه ،اشتنددر جامنه وجود یارجی ند
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یکی از موانع اساستی  دهند.نظام جا  داشتند، ولی اهنون آیاهی سیاسی نوینی را از یود نشان می
موازاه  عربستان سنود  نادیده یرالتن لزوم اصسحاه سیاسی در هنار و به 2۰3۰انداز  سند چشم

اد  و اجتماعی است. دو دیدیاه رایج در مورد اصسحاه اقتصتاد  در هشتورها  اصسحاه اقتص
بر این نظر است هه با توجه به سایتارها  سیاسی، اجتمتاعی و  ،غرب آسیا وجود دارد. دیدیاه اول

دولت و حاهمیت بر تمامی شئون زندیی شتهروندان و  یذار الرهنای جوامع غرب آسیا و نقش تأثیر
توانتد مجتر  و النتال ل بودن منابع درآمد  توسط حاهمیت، دولتت یتود میهمچنین تات هنتر

هته میتان هارشناستان سیاستی و اقتصتاد  ایناصلی باث اصسحاه اقتصاد  شود. دیتدیاه دوم 
هه با توجه بته عتدم موالقیتت متتوالی هشتورها  منطقته غترب آستیا در  این باور وجود دارد ،رایج

ها  یتارجی و ها و شتو ها به رانتپایدار و تداوم وابستای آندستیابی به رشد اقتصاد  و توسنه 
سیاسی دولت، اصتسحاه سیاستی را  هنندیی نخباان حاهم در بدنه    و تنیینیذار دایلی و تأثیر

 .دانندهریونه اصسح سایتار اقتصاد  می مقدمه  
صتاد  و را بترا  انجتام اصتسحاه اقت 2۰3۰انتداز  حکومت عربستتان ستنود  ستند چشتم

وجه اصلی این سند تأهید بر اصتسحاه اقتصتاد  استت.  و اجتماعی یسترده طراحی هرده است
شده وابسته به ن ت است و ایتن هتاال  استتراتژیک از ثبتاه قیمتت  اقتصاد عربستان سنود  به

ها  مختل تی را در جهتت هتاهش و قطتع هاستت برنامتهبریوردار نیست. دولت این هشتور سال
اند. عربستتان دارا  رو شتدهها بتا شکستت روبتهن ت ارااه داده است هه تقریبًا اهثر آنوابستای به 

صتددند بتا  ن ت و یردشار  مذهبی است. مقاماه این هشور در زایی در دو حوزه   پتانسیل درآمد
ستند ها بپردازند و این امور از اهتداف اصتلی ور  از آن ها  دیار، به بهرهبهینه از پتانسیل است اده  

ی پتول المللت بیناست. اهثر مؤسساه مالی و اقتصاد  جهان از جمله صندوق  2۰3۰ انداز چشم
از اصسحاه اقتصتاد  ستند  ،بررسی اعتبار اقتصاد  هشورها ، پس ازو بانک جهانی و مؤسساه

دارنتد ایتن بیتان می ،هتا  یتوداما در تالیل ،عربستان سنود  استقبال هردند 2۰3۰ انداز چشم
هتتا  الراوانتتی دارد و بتتا چالش رو پتتیش ایتتن ستتند ستتختی را بتترا  تاقتتق اهتتداالش در راهور هشتت

روندها  دایلتی و تاتواله نایهتانی متزلتزل  ممکن است این مسیر درنتیجه  حتی  ست وروبهرو
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هتا نظتر آن ت مامد بن سلمان برا  اصسحاه تردید دارند و ازشود. بریی از هارشناسان نیز در نیا 
دانند هه بته بقتا و عربستان سنود  تا میزانی یود را مقید به اجرا  اصسحاه اقتصاد  میمقاماه 

ا  وارد نشتود. موالقیتت در شتروع و تتداوم الراینتد اصتسح ثباه دولت و حکمرانی ایشان یدشته
اقتصاد  در عربستان سنود ، مستلزم همکار  سایتار سیاسی، نهادها  ق ایی، همتاهنای بتا 

ی جامنه و نهادها  اجتماعی است. این در حالی است هه اولویت اصلی یانتدان الاوها  الرهنا
 حاهم، ح م موقنیت اقتصاد  و سیاسی یویش بر هشور است.

ویتژه در  ها  اصتسحی بتهوهابیت ایرچه النًس در موضع سکوه قرار دارد، اما در متورد برنامته
حاه رند و ماننی مهتم بتر ستر راه اصتسزنان، جوانان و تساهل الرهنای مواضع سرسختانه دا حوزه  

ا  بترا  مشتارهت سیاستی و اجتمتاعی هرده نیز توقناه الزاینتدهتاصیل یواهند بود. زنان و طبقه  
یروه همتواره منتترض بته حکومتت استت هته در نظتام سیاستی و اقتصتاد   ،دارند. اقلیت شینه

  جتمتاعی و الرهناتی یتود داراها  ار الیتهشود. همچنین عربستان دعربستان نادیده انااشته می
ارتباطتاه و  ها  اساسی و عمیقی است هه مانع مدرن شدن هستند. با یسترده شدن مقولته  شکاف

ها  مردم عربستان بتاال رالتته و االزایش چشمایر است اده از دنیا  مجاز ، سطج آیاهی و یواسته
متذهور حکومتت عربستتان د هننتد. یذشتته از متواریود را با جهان یارج مقایسته و ارزیتابی می

ها  درونتی میتان شتاهزادیان بتر ستر هایی دارد. احتمال االزایش تنشسنود  در درون نیز چالش
ها  احتمالی دیار در منطقه و نیز پایان حمایت آمریکا جانشینی ملک سلمان، جنگ یمن و جنگ

 است. 2۰3۰ سندیذار بر روند اجرا   ها  تأثیرسنود و مامد بن سلمان مؤل ه از یاندان آل
یتذار ، اهتمتام بتن ستلمان بته  هایی همچون وجود منابع بترا  سترمایهدر شرایطی هه پیشران

ها  ویژه ملک ستلمان، حمایتت یتارجی از اصتسحاه ، حمایت2۰3۰انداز  اجرا  سند چشم
هتا  مختلت  یتواه، حمایتت النتاالن بخش انداز، حمایت االتراد و جریانتاه تاتول سند چشم
و  یالمللت بتینهتا  بازارهتا  متالی ، و حمایت2۰3۰انداز  تدوین روشمند سند چشم اقتصاد ،

ی همچون نادیده یرالتن اصسحاه سیاسی، هاهش نقتش ژاوپلیتیتک عربستتان هایهمچنین پسران
متاده آمریکا، وایرایی یانواده حاهم، التهاب و یشم عمتومی و تزلتزل حاهمیتت در  برا  ایااله
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هتا  هار عربستان سنود ، چهره امنیتی، پررنتگ شتدن چالشدین و جامنه مااالظهبرابر آن، نهاد 
تنهتا  یتک نته ها  پیش رو  یردشار ، هتیچطور پررنگ شدن چالشپیش رو  اقتصاد و همین

اند. در ایتن حالتت دولتت عربستتان اند، بلکه به حالت تنارض رسیدهموالق به مهار یکدیار نشده
شتود، در قطع وابستای به ن تت نمی 2۰3۰ انداز چشمانجام اهداف سند  تنها موالق به سنود  نه

 .ا  یواهد شدتبدیل به باران سیاسی و اجتماعی جد  ،بلکه اصسحاه اقتصاد  و اجتماعی

 فهرست منابع

 . مترجم: منصور وثوقی. تهران: نشر نی.139۰. تغییرات اجتماعیروشه، یی.  – -

 ، تهران: نشر هیهان.جامعه شناسی توسعه. 138۵ازهیا، مصط ی؛ غ ار ، غسمرضا.  -
. متترجم: ماستن ثسثتی. تهتران: مؤسسته  تاقیقتاه 138۶. اص حات سیاسری در عربسرتان سرعودى -

 المللی ابرار مناصر تهران بین
ق . پیامدها  بارانی توسنه نامتوازن اقتصتاد  و سیاستی جمهتور  یلت139۵امینی، آرمین و دیاران.  -

 شماره سوم. .دوره پنجم .پژوهةی سیاست جهانی فصلنامه علمی .چین
متترجم: ینقتوب  .نوسرازى، تغییرر فرهنگری و دموکراسری. 1389اینالهاره، رونالد؛ ولتزل، هریستتین.  -

 .احمد . تهران: هویر
. تهتران: متؤ مطالنتاه و فرراز یرا فررود  2030چةم انداز عربستان سرعودى در . 1397لو، حسین.  آجر -

 لی ابرار مناصر تهرانالمل بینتاقیقاه 

تهتران:  .سترو مرضتا یواجه، متترجم: غسسیاسری توسرعهٔ هرا در ها و توالیب ران. 138۰پا ، لوسین.  -
 .مطالناه راهبرد  پژوهشکده  

 . تهران: میزان.درآمدى بر جامعه شناسی سیاسی لاورمیانه. 1392سردارنیا، یلیل الله.  -
یتز . ، مترجم: یدیجته تبرشیعیان عرب مسلمانان فراموب شد  ،138۴الولر، یراهام؛ رند رحیم، الرانکه.  -

 قم: مؤسسه شینه شناسی.
، قتم: مؤسسته علرل لیرزب شریعیان حاشریه جنروبی للریف فرارس. 1388هاظمی دینان، سید مرت ی.  -

 شناسی. شینه
صر لمللی ابرار مناا بین. تهران: مؤسسه تاقیقاه ۹کتاب لاورمیانه. 1391یردآورد  حمیدرضا همالی.  -

 تهران.
. تهتران: مؤسسته تاقیقتاه 138۴. بررآورد اسرتراتژیع عربسرتان سرعودىیردآور  نج  زراعت پیشه.  -

 المللی ابرار مناصر تهران. بین
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 تهران: نشر قومس.. چاپ سوم. هاى انق بص سیرى در نظریه138۰ملکوتیان، مصط ی.  -
 میزان.، تهران: سیاسی توسعهٔ نوسازى و . 1391موثقی، سید احمد.  -
 ، تهران: سلمان پا .آل سعیون. 138۵موثقی، صالج.  -
 ، تهران: نشر علم.سامان سیاسی در جوامع دستخوب دشرشونی. 137۵هانتیناتون، ساموال.  -

 های فارسیگزاری خبر
قابل . 1397اردیبهشت 1۴.یزار  مشرق . یبرص حات در عربستانها به اروی رد علماى وهابی و نگا  آن -

 .https://www.mashreghnews.ir/news/852243دسترس در:
قابل  .139۶تیر  1۵ .تسرنیم شزارى لبرسعودى در سایه ب ران للیف فارس،  2030هاى چةم انداز چالش -

 http://tn.ai/1457018 .(2018-03-08).در:دسترسی 

 قابتل دسترستی در: .139۶بهمتن  8 .، لجیترو2030دورنماى بخش لجستیع عربستان سعودى تا سرال  -
http://logito.ir/blog/Saudi-logistics-2030-vision-beyond/(15-02-2018). 

قابتتتل دستتتترس در:  .بررسررری اصررر حات ولیعهرررد عربسرررتان در حررروز  زنررران .نازشتتته راهپیمتتتا، -
http://npps.ir/ArticlePreview.aspx?id=182214. 
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 «یک راه – کمربندیک »طرح 
 چین – های روابط ایرانپیامد

 محمد عرف 

 چکیده

همچنتین امتروزه  .رهتت استتدر حتال ح ،به سو  یک نظام چند قطبتی الملل بین جامنه   ،با تسریع روند جهانی شدن اقتصاد
هتا در ولتیتذار  د ها و اثتروه در نقشسیاسی و اقتصاد  یکی از علل ت ا  اند هه ت اوه در عملکرد نهادهاهشورها پذیرالته

 دیپلماسی اقتصاد  به جز الین ک سیاست یتارجی هشتورها تبتدیل شتده استت. پتژوهش ،از این رو. مناداله جهانی است
صتاد  توانتد بته دیپلماستی اقتغترب آستیا بته چته میتزان می حاضر با طرح این پرسش هه دیپلماسی اقتصاد  چین در منطقه  

ین بته منطقته چتمنتقد است هه با ورود  ،تبیینی و در قالب الرضیه –با اتکا به روش توصی یو ایران همک هند؟ اسسمی  جمهور 
چتین بته . ه ببتردبهر ،ایجاد شده در منطقه و در دوران تاریم  هاها وبازارتواند از ظرالیتاسسمی ایران می جمهور  ،غرب آسیا

ا ورود بته دنگ شتیااو پینتگ استت تتا بت «عدم مدایله»الکر هم رنگ هردن دهترین اقتصاد  به  عنوان یک هشور موالق در زمینه  
یتک »رح طت ،ابریشتم و یتا بته اصتطسح طرح جتاده  . مناطق جدید و مختل  جهان بتواند به ن وذ و قدره سیاسی یود بیاالزاید

ایتن طترح اقتصتاد  . صل یواهتد هترداستراتژیک یاورمیانه مت اش به منطقه  چین را از طریق مرزها  غربی« یک راه –همربند 
از . د بتودآور یواهت ستود ،شود هه برا  مردم منطقه به شرط استت اده درستتا  تواند باعث پدید آمدن بازارها  منطقهچین می

ورود  ،وپتااستسمی ایتران و عتدم همکتار  ار علیه جمهور  ،متاده آمریکا ظالمانه ایااله ها با توجه به تاریم ،طرف دیار
وقنیتت تواند بتا استت اده از مهمچنین چین می ،تواند ایران را به بازارها  شرق آسیا و آسیا  مرهز  متصل هندین به منطقه میچ

منطقته و  رصتد دیپلماستی اقتصتاد  چتین در بنتابراین،. الارس و دریا  یزر دست پیدا هند  یلیج ها استراتژیک ایران به آب
هتان ضمن تنری  جایااه اقتصاد  چین در ج ،در این پژوهش.   چین امر  ضرور  استهوشیار  در مورد اقداماه اقتصاد

جدید اقتصتاد   ها شود و همچنین ظرالیتاسسمی ایران در منطقه و جهان پردایته می به جایااه اقتصاد  جمهور  ،و منطقه
 .ییردمورد بررسی قرار می

 هاواژهکلید

 ی ایران، چین، منطقه غرب آسیا.اسسم اه، جمهور یک ر -اقتصاد ، یک همربند  دیپلماسی

                                                           
 ׀       ، ایرانا  دانشااه شیراز، شیرازدانشجو  هارشناسی ارشد رشته  مطالناه منطقه    mohammadorf81@gmail.com 
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 مقدمه
آیتد یکی از باث برانایزترین رویدادها  قرن مناصر به حساب می «یک راه –یک همربند »ابتکار 

مختل  اقتصاد  و سیاستی بترا  پیوستتن بته  ها هه هشورها  مختل  اروپایی و آسیایی با نظام
طترح  ،2۰13رایس جمهور چین در ستپتامبر و اهتبتر . داده اندمند  نشان  این طرح از یود عسقه

بته ها هته بنتد)  «21راه ابریشتم دریتایی قترن »و  «همربند اقتصاد  راه ابریشتم»سایت مشتر  
چین به عنوان دومین اقتصاد . ( را مطرح هردنامندمی (B&R) «یک راه –یک همربند »ایتصار آن را 

. اول با دو چالش عمده در عصتر حاضتر مواجته استت ،ده آمریکاپس از ایااله متا ،بزرگ جهان
دسترستی بته انترژ  و وارداه منتابع  ،تامین نیاز جمنیت زیاد و در حال االزایش یود و دوم ،ههاین

انرژ  و مواد یام از دنیا  پیرامون جهت دست یاالتن به رشد اقتصاد  برا  پاسخاویی به نیازها  
همچنین چتین بترا  هستب مقتام نخستت  .اله یود به جهانجامنه و همچنین صادراه ماصو

و حتی طنم تل  تاریم  بودههمواره با ایااله متاده آمریکا در تقابل  ،یذشته اقتصاد جهان در دهه  
اهنون چین در مقام نخست حجم تجاره یارجی در جهتان قترار  ،با این حال .را نیز چشیده است

به همین دلیل  ،ند روند مطلوب تجاره جهانی چین را برهم بزندتوادارد و هریونه چالش جدید می
باشتد و همچنتین در جستتجو  این هشور همواره نیازمند بازار برا  الروش ماصتواله یتود می

در این میان ایتااله متاتده آمریکتا و هتم پیمانتان . شرهایی برا  تامین نیازها  صننت یود است
) و نظتامی در آینتده ( هراستان هستتند و  ابر قتدره اقتصتاد آن از ظهور چین به عنوان ا  منطقه

 ها ی بترا  مقابلته بتا تهدیتدهتایچتین بترا  یتاالتن جایازین. بینندبازارها  یود را در یطر می
 ها را در سیاستت «یتک راه –یک همربند »ابتکار  ،آبی موجود ها امن شدن راه احتمالی آینده و نا

قاره پهناور آسیا از این الرصت بترا   ها ت تا بتواند با توجه به ظرالیتاقتصاد  یود تدار  دیده اس
به جاده تاریخی ابریشتم دارد هته در یذشتته ا  این طرح اشاره. پیشرالت و توسنه چین است اده هند

هریدورها  جتاده ابریشتم از شتمال ایتران ترین یکی از اصلی. هردهیاور دور را به اروپا متصل می
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ایران در چند سال اییتر بتا توجته بته . شودمی ادامه به ترهیه و درنهایت به اروپا متصل در ،یذردمی
ایتن  .دچتار وابستتای اقتصتاد  بته چتین شتده استت ،اعمالی غرب علیه ایران ها وضع تاریم

نیتاز همچنتین، وارداه هاالها  صننتی و نیمه صتننتی از چتین و  ،ن تی ،وابستای از چند جهت
 .، قابل بررسی استدر بخش ن تی به ویژهیذار   رمایهایران به جذب س

 هتا قابل انکار این است هه روابط ایتران بتا دیاتر هشتورها و ستازمان غیر ها یکی از واقنیت
ان ایران و چین نیز طی ستالی به  روابط دوجان ،رو از این .مریکاستآمتاثر از  ،های و شرهتالملل بین

د از بط با آمریکتا بته عنتوان یتک عامتل ثالتث بتوده و ایتن رابطته بنتیذشته همواره تات تاثیر روا
همچنین با یروج هشتورها  جنتوب شترق . تشدید علیه ایران بیش از پیش نمایان شد ها تاریم

ران در ین و ایتچ جنوبی و ژاپن از اقتصاد و صننت ایران و در عین حال روابط دوستانه   آسیا مانند هره  
. همکار  میان این دو هشور از اهمیتت بیشتتر  بریتوردار شتده استت ،سیاقتصاد  و سیا زمینه  

اده از چنین استت چین به ایران و هم تواند با است اده از نااه ویژه  جمهور  اسسمی ایران می ،بنابراین
تیتب بازارهایی برا  اقتصاد یود در شرق آسیا جستجو هند و بته ایتن تر ،الرصت اقتصاد  پیش رو

 .هند و همچنین وابستای یود را از ن ت هاهش دهدتر ها را هم رنگریمبتواند اثر تا

 درباره چین
میلیتون ن تر  1393.8جمنیتت آن  2۰18هشور جهان استت هته در ستال ترین چین پر جمنیت

ا در تریلیون دالر تولید نایتالص دایلتی پتس از ایتااله متاتده آمریکت 12برآورده شده است و با 
 .(www.prb.org) ار داردجایااه دوم قر

توان به ارتقا  هامتل و جتامع صتننت چتین، االتزایش میتزان از جمله سیاست صننتی چین می
 ار ییترد وباالتر زنجیره جهانی ارزش قر ها هه چین بتواند در حلقها  ور  این صننت به یونه بهره

 7۰و  2۰2۰درصتد تتا  ۴۰همچنین االزایش سهم تولید دایل در اجزا  اصلی تولیداه صننتی به 
 .(229 –197  ، 139۰ ،)سلطانی اشاره هرد 2۰2۵درصد تا 
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 جدیتد و پیشترالته هتا توان بته متوارد  نظیتر الناور صنایع هلید  چین می همچنین در حوزه  
اتوماتیتک، هواال تا و تجهیتزاه هوانتورد ، صتنایع دریتایی و  ها اطسعاه، روبوتیک و ماشین

ییرنتد، می جدید بهتره ها هه از انرژ ا  هن مدرن، وسایل نقلیهتک، تجهیزاه یط آ ها هشتی
ه شکی اشتارتجهیزاه تولید نیرو، تجهیزاه هشاورز ، مواد پیشرالته، بیوالارما و تجهیزاه پیشرالته پز

ه عنتوان ب ،هرد. جاده ابریشمچین در طول تاری  در جاده ابریشم قدیم نیز نقش مؤثر  ای ا می. هرد
اله بین چین و هشورها  آسیایی، اروپایی و آالریقایی سهم مهمتی در تجتاره و مبتادپل ارتباطی 

« یشتم جدیتدابر جتاده  » همربند و راه هه پروژه   الرهنای این هشور با مناطق الوق ای ا هرده است. ابر
 .(Andrew Chatzky, James McBridge, 2019)  نامیده شده است

همربنتد » هتا  اقتصتاد  و توستنه در مستیر تجتار یذار  در زیربنا طرحی به منظور سرمایه
ی، مرهز  است هه راه ابریشم جدید از سه مسیر شمال« راه ابریشم دریایی»و « اقتصاد  راه ابریشم

 .و جنوبی تشکیل شده است
 اهمیت احیای راه ابریشم برای چین. 1

ی بترا  لمللتا بتینو لجستیک انرژ   ،تبدیل مباد  بس است اده به راه آهن ،برنامه چین در این راستا
ل جمهور شی جین پینگ برا  تاسیس اتصا است هه از سو  رایس «همربند اقتصاد  راه ابریشم»

این هشور به . آسیا  مرهز  و اروپا در نظر یرالته شده است ،جدید تجاره و حمل و نقل بین چین
رار  ن دالر  نیازمنتد برقتتریلیتو 12عنوان دومین قدره اقتصاد  جهان با تولید نایالص دایلتی 

 تجار  یسترده با جهان است. –روابط اقتصاد 
 ابریشم اهداف شی جین پینگ در موضوع احیای جاده  . 2

نتام بترد.  2۰13در قزاقستتان و در ستال « همربند و راه»شی جین پینگ برا  نخستین بار از ابتکار  
به موازاه جتاده قتدیم آن ستخن « بریشمهمربند اقتصاد  راه ا» یاالته   بهبود ها سایت و  از زیر

ابریشتم و  هزمینی بود هه تجار ها از راها  ها پیش وجود داشت و شبکهی هه قرنیاهی ت. جاده
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. این راه چین را از طریق آسیا  مرهز  و ایتران بته یرالتاز آن صوره میدیار صننتاران ها  هاال
 .هردز در دریا  آدریاتیک متصل مییاورمیانه و دریا  مدیترانه و از اروپا به ونی

رد، هترا مطرح « راه ابریشم دریایی قرن بیست و یکم»رایس جمهور  چین در اندونز  پیشنهاد 
، مسیر  هه قرار است چین را از طریق شهرها  بندر  جنوب شرق این هشتور، ویتنتام، انتدونز 

ان، ایتن اروپتا برستاند. در آن زمتمیانمار، بناسدش، سریسنکا، آالریقا  شرقی و آبراهته ستواز بته 
ر پیشنهاد چندان جد  یرالته نشد و بته عنتوان پیشتنهاد  در نظتر یرالتته شتد هته رهبتران جهتان د

 آورند تا مورد توجه قرار ییرند.س رها  یارجی بر زبان می
 چتین ستت وطلبانه ا جاه راه ابریشم چین یک ایده   بریی از صاحب نظران بر این باورند هه پروژه  

قا دهد. قصد دارد از این طریق جایااه یود را به عنوان یکی از ماورها  اصلی قدره در جهان ارت
بترد  –د راه ابریشم را با نااهی مشارهت ماتور و بته اصتطسح بتر ها رویکرد اجرا  پروژه  اما چینی
م ژه اعتسایتن پترو تنداد زیتاد  از هشتورها بته همکتار  در هنند و دلیل آن را ابراز عسقه  دنبال می

ابریشتم  راه احیا  دوباره   اییر توانسته است با طرح ایده   ها هنند. جمهور  یلق چین در سالمی
عنتوان  عسوه بر جلب اعتماد بسیار  از هشورها، در مشارهت و همکار  در این پروژه، یتود را بته

 یذار در سطج جهانی مطرح هند. هشور  پیشرو و تأثیر

چتین در  انرژ  و مواد یام ارزان قیمت، از مسیرها  مطمئن و هوتاه باعتث شتد تتانیاز به تأمین 
یتذار   سترمایه نیز هندها انرژ  و مواد یام وارد میزیربنایی هشورهایی هه از آن ها بریی پروژه

هند و هم ح ور نظتامی یتویش را در بریتی نقتاط دنیتا االتزایش دهتد. در ایتن راستتا چتین بته 
صترف مناسب و صرف زمتان همتتر بته بتازار م ارد هه تولیداه یویش را با هزینه  ی نیاز دیرسایتز

هنتد، ها ن ت و یتاز وارد میها  چینی در هشورهایی هه چین از آنیذار  شرهت برساند. سرمایه
ها اصلی سیاست ملی امنیت انرژ  این هشور است. وارداه انرژ  از ایتن هشتور ها یکی از پایه

 اش را در یاورمیانه االزایش دهد.ن وذ سیاسی د هه دامنه  دهبه چین الرصت می

واقع، تسش  ابتکار همربند و راه به مراتب بیش از توسنه ارتباطاه یطی بین اروپا و آسیاست. در
پیونتد مستیرها  ا  جامع زیرسایت اوراسیایی است. هریدور الرامنطقه پکن برا  ایجاد یک شبکه  
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یذار اصلی و منمار شبکه زیرسایت اوراسیا، پکن درحتال  ن سرمایهزمینی و دریایی است. به عنوا
لوله، راه آهن و حمل و نقل است. عسوه بر این، رهبران چین بتر  ایجاد شبکه جدید چین ماور یط

اند. ابتکتار همربنتد و راه بتا رهبتر  یسترش بنادر عمیق دریایی به ویژه در اقیانوس هند تمرهز هرده
ه دنبال سه هدف اصلی تنوع اقتصاد ، ثباه سیاسی و توسنه یک نظم جهتانی اول ب چین در درجه  

 بوده است. قطبی چند

توستنه  از منظر اقتصاد ، چین در تسش است هه مسیرها  جدید تجار ، بازارها و منابع انرژ  را
ی یواهتد پتو در همتان زمتان هتاهش وابستتای را در  یواهد شدیتم رشد  ها دهد هه به انایزه

ا  ریز  بتر ها  حمل ونقل اوراسیا، پکن با هدف پایهشت. عسوه بر این، با یسترش زیرسایتدا
 تولید  چینی را به جنوب شرق آسیا منتقل یواهد هرد. ها تولید چین ماور، شرهت ها شبکه

غربتی  ها راه، ثباه استتان –از لااظ سیاسی، رهبر  چین امیدوار است هه اجرا  ابتکار همربند 
طور هته  ساز  مانند پاهستان یا االغانستان را الراهم آورد. همان دردسر ها و همچنین همسایه پکن

وذ التزایش ن تهند، در عین حال قادر به ازیربنایی مسیر را تأمین می ها چین منابع مالی بیشتر پروژه
ن در   چییذار سیاسی یود یواهد بود. بسیار  از هشورها  مسیر جاده ابریشم وابسته به سرمایه

 زیرسایت یواهند بود.

قطبتی بته  هدف اساسی این ابتکار این است هه چین نقشی النال در ایجاد یتک نظتم جهتان چنتد
ی استت. ابتکتار در المللت بینبه دنبال ای ا  نقشی سازنده در اصسح نظام  این هشور،دست آورد. 

ی استت. رهبتر  چتین از ایجتاد لمللتا بیناز نوع جدید  از روابط ا  نظر یرالته شده به عنوان پایه
ارتباطاه بیشتتر در »عناصر اصلی عبارتند از: هه  هندصابت می« با سرنوشت مشتر ا  جامنه»

و همچنین پاستدار  از اصتول ستازمان « پیشرالت و رالاه متقابل»، «برد -همکار  برد »، «اوراسیا
کار همربند و راه در یک چارچوب ملل در عدم دیالت در امور دایلی هشورها  دیار. تاهنون، ابت

ستراتژ  است. هنتوز روشتن ا ی الراییر ینجانده نشده است و در درجه اول یک م هوم متاالملل بین
یابد؟ رهبتر  چتین از یتک جانبه تاقق می نیست هه آیا ابتکار عمل از طریق یک الرایند دو یا چند

هتا  درییتر بته شتکل دادن و طرف هنتد هته بتدان منناستت هته همته  الرایند الراییتر صتابت می
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در راستتا  « راه ابریشم دریتایی قترن بیستت و یکتم»و « همربند اقتصاد  جاده ابریشم» پیشرالت
 اند.شدهمناالع اقتصاد  یود دعوه 

« یست و یکمراه ابریشم دریایی قرن ب»و « همربند اقتصاد  جاده ابریشم»به « همربند و راه»ابتکار 
هارآمتد  االزایش جریان آزادانه و منظم عوامل اقتصاد  و تخصیص منتابعاشاره دارد. این طرح برا  

ار  طراحی شده است. همچنین در نظر دارد تا یکپارچای بازار را ایجاد هند و یک چارچوب همک
لتی ها، یطتوط ریرا برا  همه به ارمغان آورد. این ابر پروژه با توسنه بنادر، جادها  اقتصاد  منطقه

هنتد. مجمتوع ارتباطی، دسترسی چین را به آسیا، اروپا و آالریقتا تستهیل می ها و دیار زیرسایت
ر لغی بستیامورد نیاز این پروژه حدود هزار میلیارد دالر ارزیابی شده است هه مب ها یذار  سرمایه

 .عظیم است

 21راه ابریشم اقتصادی قرن  –« کمربند و راه» ابر پروژه  . ۳

اقتصتاد   هتا به حمتل ونقل« همربند»( چیست؟ Road« )راه»( و Belt« )همربند»مننا  واژه 
از ا  شتبکه« راه»در سراستر چتین بته آستیا  مرهتز  و اروپتا اشتاره دارد، در حتالی هته ا  جاده

راه از  وشوند. ابتکار همربند مسیرها  دریایی است هه از طریق بنادر دریایی چین به هم متصل می
ز ادرصد جمنیت جهان را هه در بیش  ۶۰یابد و بیش از وپا یسترش میسرزمین اصلی چینی به ار

تولیتد  درصتد 3۰ییرد. این ابتکار هنند، در بر میهشور آسیایی، اروپایی و آالریقایی زندیی می ۶۰
 درصد تجاره جهانی را پوشش یواهد داد. 3۵نایالص دایلی جهان و 

 «کمربند و راه» پروژه   اهداف. ۴

و راه برا  تقویت جریان مستقیم سرمایه، هاالها و یدماه بین آستیا و ستایر نقتاط  ابتکار همربند 
تجتاره  ،جهان، با توسنه و ادغام بیشتر بازارها و ایجاد روابط جدید میان جوامع است. ایتن طترح

 ها الرصتت –هوچتک و متوستط  ها چند ملیتی تا شترهت ها از شرهت –دهد جهانی را ارااه می
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بته بازارهتا  تر دسترسی به بازارها  جدید در امتداد همربنتد و راه و دسترستی عمیتق نظیر برا بی
)آ.سه.آن(، یاورمیانته و اروپتا  مرهتز  و شترقی بترا  اقتصتادها   اصلی سرزمین اصلی چین،

ه توستنه را یذار  و تجاره و سترعت بخشتیدن بت درحال توسنه و نوظهور در این مناطق، سرمایه
چشتم انتداز و اقتداماه »(، NDRC) ملی توسنه و اصتسحاه آورد. همیته  غان میبرا  همه به ارم

را در « برا  همکار  سایت همربند اقتصاد  راه ابریشم و راه ابریشم دریایی قترن بیستت و یکتم
هارها  همکار  را با توجته  و اصلی و ساز ها صادر هرد. این چارچوب، زمینه 2۰1۵مارس  28

 ،موضوعاه اساستی مهتم در راستتا  اجترا  ایتن ابتر پتروژهییرد. راه در برمیبه ابتکار همربند و 
 عبارتند از:

 .مردم با مردم ها تبادل الرهنای: ارتقا  پیوندها و همکار  .1
 .جانبه یکپارچای مالی: تقویت همکار  سیاست پولی و همکار  مالی دو .2
تتأمین  نجیتره  زی و همکتار  در المللت بتینیذار    : تسهیل سرمایهیذار تجاره و سرمایه .3

 .امکاناه برا  برقرار  ارتباط در امتداد همربند و راه تهیه   و امکاناه ارتباطی
 .توسنه زیربنایی ها ریز  حمایت از پروژه همکار  در سیاست: برنامه .۴

 ضرورت همکاری کشورهای پیشرفته با کشورهای درحال توسعه. ۵

تر قبل تغییر هرده و هشتورها  پیشترالته ها تصاد جهان در مقایسه با دههامروزه شرایط حاهم بر اق 
جهان نیز به یوبی آیاهند هه به منظور تداوم رشد و پیشترالت اقتصتاد  یتود بته برقترار  روابتط 
یسترده با هشورها  درحال توسنه نیازمندند. در بین هشورها  در حال توسنه نیز جمهور  یلتق 

بریوردار است. برقرار  روابتط ا  رشد قابل توجهی داشته و از جایااه ویژه اییر ها چین در دهه
تواند مزایا  الراوانی برا  هتر هشتور در پتی میلیارد ن ر می 3/  1تجار  با چین با جمنیتی بیش از 

بزرگ چند صد میلیارد دالر  راه ابریشم جدید هشتور چتین نیتز  پروژه   ،داشته باشد. از طرف دیار
چتین از این رو، حاهم بر روابط بین هشورها  جهان را به میزان بسیار  تغییر داده است.  مناداله
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هشورها  جهان، اعم از پیشرالته و در حال توسنه در پیشبرد این پتروژه  اعسم هرده قصد دارد با همه  
 .بزرگ همکار  هند

 تأسیس صندوق جاده ابریشم. ۶

 «NSRF»، اهنون در حال ظهور است. صندوق جتاده ابریشتم از نهادینه ساز  جریان هااولین یام 
، چتین و 2۰1۶ها را آغاز هرده استت. در متاه مته یدماه تأمین مالی پروژه به تازیی تأسیس و ارااه  

م هتر ، بته نه شرق دور روسیه بترا  ستیبتوس ابریشم را با برنامه   روسیه تواالق هردند هه طرح جاده  
ر بتا ابتکتا اقتصتاد  اوراستیایی را انتد اتاادیته  مسکو و پکن تواالتق هردهپیوند دهند. عسوه بر این، 

 راه به هم پیوند بزنند. –همربند 
پتتروژه بتتا تنهتتد  1۵متتیسد  صتتندوق راه ابریشتتم، قتترارداد مربتتوط بتته  2۰17تتتا متتاه متتارس 

رستایت، یها موارد  از قبیتل زمیلیارد دالر را نهایی هرده است. این پروژه ۶یذار  حدود  سرمایه
قی ییترد و شتامل هشتورها و منتاطصننتی و مالی را در برمی ها انرژ  و توسنه منابع و همکار 

یقتا و مانند روسیه، مغولستان، آسیا  مرهز ، جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا، غرب آسیا، شمال آالر
ق ندوصتندوق ابریشتم بترا  تأستیس صت میلیارد دالر از مال سترمایه   2 ،اروپاست. عسوه بر این

 یذار  شده است. مشتر  همکار  تولید  چین و قزاقستان سرمایه

 چین در خاورمیانه هایچالش. ۷

 جهان در اهمیت هم نسبتاً  و ا حاشیه ا منطقه را آن روزیار  چین یلق جمهور  هه یاورمیانه

 و قتهعس. استت هرده پیداتر پررنگ ح ور  چین ملی امنیت مااسباه در اهنون هرد،می تلقی
 طلبانته جاه یهایطرح چین هه دهدمی االزایش را احتمال این یاورمیانه در پکن سابقهبی دیالت

 .استت آستیا در متاتده ایتااله« موازنته تجدیتد»واهنش به  حال در چین .داشته باشد منطقه در
 رالاً صت یاورمیانته هته استت این دیار هرد و اعسم را آن 2012 سال در اوباما دولت هه استراتژ 
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 هته دارد وجتود هم سومی الاهتور اوصاف، این همه   با. است یاالته پیشی از بیش اقتصاد  اهمیت

 ایتن از آیتر یزینه دو .است هرده پیدا پکن برا  بیشتر  بسیار استراتژیک ژاو اهمیت، منطقه این

 ابت انتدهی ارتبتاط هتل، بته ناوییم ایر چین یلق جمهور  ها النالیت هه دارند حکایت مسأله
 هندمی تسش و است انرژ  امنیت بر پکن اصلی تمرهز دارند و  متاده ایااله سیاسی تمهیداه

 ایتن هه ناو  به هند، برقرار «موازنه تجدید» یود امنیتی و یارجی دایلی، ها سیاست بین هه

 هنند. پیدا تمایل آسیا شرق و چین شرق سود به هاسیاست
 وجتود بتا .شتودمی قاال یاورمیانه برا ا  مسحظه قابل اهمیت چین یلق جمهور  امروزه،

 بخصتو ، این هشور پیرامونی مایط ثباه همچنینو  دایلی امنیت بر پکن اصلی تمرهز ههاین

 عمتل و الکتر جهتانی چتارچوبی در پتیش از بیشاما  است، میانه آسیا  و اقیانوسیه، آسیا ه  منطق

 جنتگ دوران در چتین یلتق جمهور . (Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, 2012) هندمی

 انتد.هرده تنتگ آن بتر را عرصته ،ابرقتدره دو هته بتود تر ضنی  ( قدره19۴۵ –1991) سرد

ه مناالع داشته ه اند  ح ور  صرالاً  نداشته یا ح ور  یاورمیانه در دوران این بیشتر در بنابراین،
 .(Evan S. Medeiros, 2009:160-161) شده استچندانی از این ح ور عاید آن نمی

 ود بتا هته یاالتت بروز آرام آرام و هم هم یاورمیانه در چین یلق جمهور  دیپلماتیک توالیقاه
 هشورهایی اولین سوریه و مصر ،19۵۶ سال در شده است. همراه دیپلماتیک ساز  عاد  از موج

 دهته در واقنتی پیشترالت هرچنتد،. هردنتد برقترار دیپلماتیتک روابتط چین با هه بودند منطقه در

 امنیتت شتورا  هرستی هته داد رخ ملتل سازمان در چین یلق جمهور  پذیرش پِی  در و1970

 .بود تایپه ایتیار در این از پیش هه هرسی ،شد وایذار آن به ملل سازمان
 بته چتین جمهتور  جا  به را چین یلق جهور  همای لبنان و هویت ایران، ،1971 سال در

. شتدند همتراه متوج ایتن بتا هم (1978) عمان و لیبی و (1977) اردن نهایتاً  و شنایتند رسمیت
 در قطتر و هترد عتاد  را چتین یلق جمهور  با یود روابط 198۴ سال دراماراه متاده  عربی 

 در هم 1992 سال در اسراایل و 1990 در سنود  عربستان ،1989 سال در بارین ،1988 سال

 .هردند تبنیت روند این از ادامه
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 یاالت صنود  روند  1990 دهه از منطقه به آن اقتصاد  وابستای و یاورمیانه در چین مناالع

 .یابدمی احتماال االزایش هم آینده ها سال در و
 از یکتی هته پکتن در حتزب مرهتز  مدرسته   در یالملل بین امنیت ارانتالیل از یکی زعِم  به

 در چتین امنیتتی و انترژ  تصتاد ،اق ژاوپلیتیک، مناالع»: است چین ها اندیکشدهترین برجسته

 تنهتد نتاظران بریتی مقابل، در. (Gao Zugui, 2014: p. 45) «یابندمی یسترش وق هبی یاورمیانه

 ارتتش نشتینی عقتب. داننتدمی هاهش به رو را منطقه آن ن وذ یاورمیانه و قبال در متاده ایااله

 ایتن به االغانستان در متاده ایااله نظامی نیروها  تندیل و 2011 سال در عراق از متاده ایاالت

 Washington, D.C.: Brookings Institution, 2010, p. 18 and David ) انتدزنده دامتن تصتور

Schenker, 2013: p. 19 and Li Weijian, 2014). 

حتال همچنتان  بتا ایتن ،یرچه قطنیت در سیاست یارجی چین نسبت به قبتل هویتداتر استت
بر ماورها  ح تم نظتم دایلتی، تتوان دالتاعی در برابتر ست یارجی چین تراتژ  هسن در سیااس

یذار  ژاوپولیتیکی در قالب یتک قتدره  تهدیداه حاهمیت ملی/قلمرو سرزمینی و اهتساب تاثیر
امنیت بخش قابل تتوجهی  یا حتی ابر قدره استوار است. بالطبع هسب مناالع ملی در سایه   بزرگ و

یم یرستد چتین یتا بهتتر باتودر هنار چنین وضتنیتی بته نظتر می د.باشاز این زنجیره استراتژ  می
یود و ملت یود در حالتی هنرمندانته  ها اع ا  تک حزب همونیست، همچنان در الهم اولویت

هتا بتا وام یترالتن از مکتتب هتارمونی و هوشمندانه تمرهز دارند. بریی اندیشمندان منتقدند چینی
ت با دیاران را شانبوداایسم، ایتسالات اند. بتر ایتن ت یماشتتههنار ناذاشته، بلکه به متدیریت آن هما

در چنتد دهته یذشتته  «نظریته تصتمیم ییتر »هتا برنتدیان واقنتی منوال شاید بتوان ی تت چینی
مناالع یود را در دواار  بودند.تداوم این وضنیت توانسته الیت این هشور را یار  رساند تا بتوانند دایره  

ی در هتایمشتر  نموده و بتدین واستطه یام ،آسیا بویژه در حوزه   ار هشورهادی ها لویتومناالع یا ا
وستیع را ا  یذار  ژاوپولیتیکی در منطقته همچنین تاثیر ،تقابل هژمونیک با ایااله متاده برداشته

هشور ایران به عنوان یک هشور  ،رسد در این میاند. به نظر میدر بریی موارد اجرایی نمای پایلوه و
)غرب ستیز ( و تا حدود  بدون تمرهز بر منیارها  هزینه الایده،   لویت باالوتار یا  و با ابا رال



 81     ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم ه  مجل ׀ ۵۲ ،۵۱ۀشمار  

 

تکنولتوژیکی  و . در  نیتاز امنیتتیاستها چینیبرا   هدف هاال و منبع انرژ  مورد توجهیک بازار 
رد توجته جتد  بخشتی از متوخش ویژه این توجه است. از ستو  دیاتر، ایتن موضتوع ها بایرانی
جا است هه تمرهز بتر ایتران در ها( نیز قرار یرالته است و این)م االا اروپایی آمریکایی مدارانسیاست

قلب یاورمیانه موضوعی جد  تلقی شده و البته مورد ایتسف در بخش سیاست یارجی ایتااله 
طترح یذشتته  ها اول بریی دنبالته باشد. در چنین حالتی طبینی است هه در درجه  متاده نیز می

هتا در ایتن رابطته از ستو  آمریکایی «هترج و مترج ستازنده»و هارهرد تئور   «جدید ورمیانه  یا»
 پیایر  شود.

بتارا  اوبامتا و دونالتد  همچنین بررسی تغییر و تاواله سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوره  
 ،اطی از سندبارا  اوباما نق در دوره   هند ههمشخص می( در ارتباط با چین 2019و  201۵) ترامپ
  بترا  هتاهش هتج الهمتی و مااستباه نادرستت در هاجو  راهوجست برا تسش  دهنده  نشان

سازنده با چین به ن ع شتهروندان دو  رابطه  به طور  هه ، بوده هاها با چینیآمریکایی روابط دو جانبه  
ها اییتر هشور در ستالروابط دو  .و تقویت امنیت و رالاه در آسیا و جهان بینجامد هشور و به توسنه  

دهد یذر جدید تقابل شرق و غترب بته نتوعی از ایتران هه نشان می هردهبه سمت و سویی حرهت 
هته ا  منطقته .تنریت  شتده ،متاده در منطقته ترین هنشار ناهمسو با ایاالهیذرد. ایران مهممی

این حالتت هستر  از . در آیدبه حساب مییذار  ژاوپولیتیکی  ها بخش مهمی در تاثیربرا  چینی
یاورمیانه انتقال داده شده تلقتی  ه منطقه  ب 5ایندوپاسی یک در حوزه  ها ساز  مد نظر آمریکایی موازنه

نامشتخص در  ها شود. این موضوعی است هه امنیت ملی هشورها  منطقه را درییر وضتنیتمی
ه بت را نیتز ازیار  النال یتودایران ب . در این میان،میدان تقابل دو هشور یارج از منطقه نموده است

هه چنین میدانی ترجیااه همکار  بر اساس ستوابق م اف بر این در نتیجه،مواز  دارد.  صوره
داند، نقش مستقل ایران را در مستیر قترار داده و هنشتار  چینی را ناممکن نمی –تاریخی امریکایی

                                                           
دریاهتا  هتره   جغراالیتا  زیستتی یک منطقته در (،Indo-West Pacific) یآرام غرب –هند  یا یاهی با نام (Indo-Pacific) آرام –هند  .5

را  انتدونز  ، دریاهتا  مترتبط میتان ایتن دو اقیتانوس و در مجمتوع ناحیته  اقیتانوس آرام ، غرب و مرهزاقیانوس هند ها زمین است هه آب
 .دهدمیپوشش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
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از ا  منیار پذیرالتته شتدهبه عنوان ایده ال – دهد. منیار هزینهمی آن را در این میدان تغییر منناسیاسی 
ها( بته هشتورها  پیرامتون بتا )هزینته سو  بسیار  از هشورها  منطقه نیست و یستترش تبنتاه

بترا  این تصور وجود دارد هه  . همچنین،)نهایی( یواهد بود احتمال باال منشا تصمیماه جدید 
دهتد. ایتران )و البته روسیه( را پوشتش می ینتقابل با چ ایااله متاده تقابل با ایران بخشی از حوزه  

 ها پیامتدها و البتته الرصتت ،توانتد مسحظتاهقرار یرالته است هه میا  در مسیر جریان دوسویه
شتاهد ایتن امتر  ،از طترف دیاتر این چیز  است هه باید بر آن توجه نمتاایم. و یود را داشته باشد

بدون ا  یجاد روابط اقتصاد  با تمام بازیاران منطقها الارس بر پایه   هستیم هه راهبرد چین در یلیج
ها  اشتت ،پیشران اصتلی رویکترد چتین در منطقته. موجود شکل یرالته است ها توجه به رقابت

یتک  –یک همربنتد »اش از طریق راهکار ناپذیر پکن برا  انرژ  و توسنه طلبی بلند پروازانه سیر 
 .(1398 ،)میراای است «راه

ین چتباعث شتده  ،این منطق. تمایلی به درییر  در ستیزها  منطقه ندارد ،سیاسی چین از لااظ
امنیتتی و بته ویتژه  ،سیاستی هتا النالیت ،ا منطقته هتا و درییر ها بدون درییر شدن در آشوب

نطقته اقتصاد  یود را در ال ا  هامس رقابتی منطقه یسترش دهد و موالقیت و ثباه این طرح در م
االتتد چتین را هته در منطقته ات تاق می ها ات اقاه و رویداد. به ثباه منطقه است یاورمیانه منوط

و  تر  اتخاذ هنتد و تمرهتز اقتصتاد  یتود را تتا یتک ستطج امنیتتیهند تا موضع الناالنهوادار می
 ،شتدهبتار  بترا  پکتن منطقه یاورمیانه باعث پیامدها  زیان ها تنش. ژاوپلتیکی یسترش دهد

الراتتر  چتین ،برا  رسیدن به این مصونیت. به دنبال مصونیتی راهبرد  در منطقه است بنابراین چین
 ،ناز ایترا آمریکا و وارداه ن تت ها تسش دارد با نقض تاریم ،از دالال النی و مرتبط با ن ت ایران

 داشتتن در واقع چین با این اقداماه ستنی در راضتی ناته. شاهریی حیاتی را برا  تهران الراهم هند
 تهم هتردنایران و جلوییر  از وقوع تنش و ستیز  تمام عیار در منطقه دارد و در بریی مواقتع بتا مت

ایتااله  تقابتل بتاال . ،هنتدثباه هننده در منطقه در واقع دو هدف را دنبتال میآمریکا به رالتار بی
 .حمایت از ایران و راضی ناه داشتن این شریک ارزشمندب. ، متاده

و پیایر  صتلج  «عدم مدایله»یارجی یود را  ها یذشته مبنا  هار سیاست ها هچین در ده



 83     ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم ه  مجل ׀ ۵۲ ،۵۱ۀشمار  

 

طرالی ها در جنگ جهانی دوم موضع بیآن ،طرالی در منازعاه سیاسی و نظامی قرار داده استو بی
طرالی و عدم مدایلته و همچنتین این موضع بی. انداعسم هردند و تاهنون در جنای شرهت نداشته

اییتر شتده  اقتصاد  و امنیتی باعث رشد چشتمایر سیاستی چتین در دهته   ر حوزه  اعتماد بن س د
حال بنتد از بهبتود . دالر رسیده است 8۰۰۰دالر به  1۰۰ها از آن آمد سرانه  به طور  هه در ،است

. طق استتاپکن به الکر یسترش روابط یود و استاصال مناالع یتود در دیاتر منت ،اوضاع دایلی
با آمریکا باعث شده است هه هشورها  غربی از همکار  همه جانبه با چین رقابت اقتصاد  چین 

یتود را در یاورمیانته  ها اروپایی را تا حد  از دست بدهد و راه بازار ها ط ره بروند و چین بازار
 .جو هندوجست

 سیاست خارجی ایران و چین هایراهبرد
سیاستت  هتا ییتر  راهبرد کوین و شتکلدایلی و یارجی در ت ها نقش مؤل ه یرالتن با در نظر

تتوان می ،یارها در تنیین الاوها  رالتار  هشورها در قبتال یکتد  این راهبردیذار یارجی و تاثیر
دو طترف  اسسمی نوع نااه اتخاذ شده توسط ایران و چین در دوران بند از انقسبی ها ی ت راهبرد
 .هندمی   طرف مقابل مشخصراهبرد ها را در اندیشه  یک از آن و جایااه هر

 اسالمی ایران جمهوری هایراهبرد

 سیاستت یتارجی هته راهبردها  اتخاذ شده از جانب جمهور  اسسمی ایران در عرصه  ترین مهم 
 : ست ازا دارا  اهمیت الراوانی بوده عبارهها روابط با چین در ذیل آن

نای و اقتصتاد  ایتران در طتول زمتان الره ،سیاست نااه به شرق : موقنیت یا  جغراالیایی. 1
ی منطق توازن را برا  ح م منتاالع الملل بینهمواره نخباان حاهم را بر آن داشته تا در باز  سیاست 

شتود تتا از طریتق همکتار  منطقی هه بر اساس آن تسش می .در برابر شرق و غرب در پیش ییرند
. طرف دیار مهیا شتود ها مماننت از تهدیدزمینه برا   ،یسترده با یک طرف در یک مقطع زمانی
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ی هستتند هته بن تا در هتایرویکرد ،سیاست نااه به شرق یا غرب و یا ن ی هر دو ،در همین راستا
با رو  هتار آمتدن  ند.دستور هار سیاست یارجی ایران قرار یرالته و یا آن هه جایازین یکدیار شد

بته  ،ل هلی مستتتر در سیاستت یتارجی ایتراناز شک «نااه به شرق»سیاست  ،دولت نهم در ایران
 ،ه در چارچوب آن بر یسترش روابط با هشتورهایی همچتون چتینهرویکرد  راهبرد  تبدیل شد 

به یسترش روابط با دو هشور چتین و  ،به بند این حوزه 2۰۰۵د و از سال وشروسیه و هند تاهید می
 اعمالی غترب در ایتن بتازه   ها ران و تاریمایا  هسته تاواله مرتبط با برنامه  . روسیه مادود شد

این موضتوع باشتد هته روابتط بتا هشتورهایی  در پی ،زمانی باعث شد تا ایران در پرتو این سیاست
 هتا ها را در قالتب شتراهت راهبترد  در چالشهمچون چین را الراتر از یذشته تنری  هرده و آن

 .(139۴، یسسم )ارغوانی پیر سیاسی در برابر غرب به هار ییرد

ن ایترا»  جمهتور  استسمی ایتران دهترین تنامل سازنده: بر اساس سند چشم انتداز توستنه  . 2
بتا هویتت  ،علمی و النتاور  در ستطج منطقته ،هشور  است توسنه یاالته با جایااه اول اقتصاد 

د ستن) «ملتلال بتینالهام بخش در جهان اسسم و بتا تنامتل ستازنده در روابتط  ،اسسمی و انقسبی
ه راهبرد هشود این است . آنچه از این الراز از سند چشم انداز برداشت می(1۴۰۴انداز ایران در االق  چشم

 ،تیابی بته اهتداف ترستیمیدر راستا  دست الملل بینهسن سیاست یارجی ایران در تنامل با نظام 
می مهتور  استسسازنده و م ید برا  منتاالع ج ،تنامل است اده از تناملی است هه با ح م شایصه  

 بیشتتر منطتوف بته هشتورها  جهتان ستوم و ،اما در دولت نهم و دهم یسترش روابط ،ایران باشد
ازدهم یتاما با رو  هار آمدن دولت  ،( 139۴ ،) ارغوانی پیرسسمی هشورهایی همانند چین و روسیه شد

 .اروپا و آمریکا  شمالی هشانده شد این سطج از تنامل به حوزه  

توجه بته  ،رسدهه واضج به نظر میا  نکته ،ین یوانش یا  از دهترین تنامل سازندهبا وجود ا
یسترش روابط با هشتورهایی همچتون چتین بته . ی همچون چین استهاییسترش روابط با هشور

ی و جهان در حال توستنه بتا هتدف تنتدیل نظتم الملل بینها در سطوح یونایون جهت جایااه آن
توانتد بته انجتام نیز همکتار  بتا ایتن هشتور میتر در ت سیرها  عملارا ،ستی موجود االملل بین

بنتابراین در ذیتل ایتن  .تغییراه درون سیستمی و هسب شرایط نوین اقتصاد  و الناور  همک هنتد
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ا  یسترش همکار  با چین در سطج راهبترد  از اهمیتت الزاینتده ،دهترین سیاست یارجی ایران
 .( 139۴رغوانی پیرسسمی، ) ا شودبریوردار می

 راهبرد جمهوری خلق چین
بترا   سیاستت یتارجی ر عرصته  ی موثر دهایتسش ایران برا  تدوین و به هارییر  راهبردبه مانند  

جمهور  یلتق چتین  ،یالملل بینو ا  منطقه چین در عرصه   ها ها و تواناییییر  از ظرالیت بهره
 هتههنتد  یتذار  تسش هرده است تتا راهبردهتایی را پایته ،ه ایراننیز از زمان تغییر رویکرد نسبت ب

یتل ذتوان بته متوارد راهبردها میترین از مهم ،بتواند به این هشور در تنظیم روابط با ایران همک هند
 .اشاره هرد

روابتط میتان هشتورها عمتدتا در چهتارچوب  ،: در زمان جنتگ ستردا دیپلماسی الرا منطقه. 1
حامیتان و متاتدان شتورو  از یتک ستو و . شتددو بلو  شرق و غترب تنریت  می ها یواسته

 بنتد  سیستتمی بته عوامل اصلی قطتب ،آمریکا از طرف دیار متاده   واحدها  همکار با ایااله
وپاشتی پایتانی جنتگ سترد و بته ویتژه بنتد از الر از دهته   هااما با ظهور غیر متنهد ،رالتندشمار می

منطتوف بته توستنه منتاطق  هتا زرگ و سایر هشورها بتیش از ااتسفب ها توجه قدره ،شورو 
 ،ا  منطقته ها و با یسترش الرآیند جهانی شدن و توسنه ستازمان (Lanteigene, 2009, p. 122) شد

 .(Katzenstein, 2005, pp. 27-30) ظهور هرد «ا الرا منطقه»حوزه نوینی از نوع دیپلماسی با عنوان 

اول عصتر  ور  یلق چین به ویژه در دوره شتیئااوپینگ بتا آغتاز دهته  در سیاست یارجی جمه 
مریکتا و شتورو / آبتزرگ نظیتر  ها توجه عمده به برقرار  روابط و مناسباه با قدره ،اصسحاه

نظیتر ا  و الترا منطقتها  توجه به همسایاان و نهادها  منطقته ،بر همین اساس .روسیه متمرهز بود
 ،ایتن دیپلماستی موالتق ها به پشتتوانه  اناها  مد نظر قرار یرالت و بنداوپک و سازمان همکار  ش

اقتصاد  به  ها پکن تصمیم یرالت تا روابط دیپلماتیک یود را با ابتکاراه چند وجهی و همکار 
. (Lanteigene, 2009, pp. 109-126)  ورا  همسایاان یتویش در منتاطق یونتایون یستترش دهتد
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برآوردن نیازها و در نهایتت رقابتت بتا آمریکتا در  ،قدره نرم چینهدف اصلی این سیاست ارتقا  
 )مانند یاورمیانه(. ها به صوره سنتی دارا  ن وذ استمناطقی است هه امریکا در آن

 ،یرالتنامه دو یا چند جانبه صوره می اجرایی شدن این سیاست عمدتا از طریق اننقاد مواالقت
  بترا  ستاز زمینه ،یذار چینی سرمایه ها برا  ح ور شرهتدر ارتباط با ایران نیر به بستر ساز  

در االتصتاد   توستنه  ارااته الاوهتا   ،انترژ  ه  صتتامین امنیت و ثباه منطقه با هدف ثبتاه در عر
 یاالتتمصترالی ارتبتاط می بتازار یستترده   الروش تسلیااه و درنهایت تسخیر ،رقابت با مدل غربی

 (Ghafouri, 2009, pp. 84-86). 

یپلماسی ن تی و استراتژ  نااه بته مرزهتا  د. 2
غربی: این دسته از راهبردهتا بته استت اده از منتابع 
استتتتخراج شتتتده در جهتتتت نیتتتل بتتته امنیتتتت 

)دسترسی به انرژ  در اشتکال مختلت  بتا  انرژ 
قیمت مناسب و حمل و نقتل ایمتن(  ،حجم هاالی

با توجه به حجم وارداه ن تت چتین از . اشاره دارد
 ۵/1۴و  2۰18لیتتارد دالر در ستتال می 1۵) ایتتران

توانتد ها ایتران میچینینظر در  ،و نیز سهم ایران در تولید این نوع انرژ  6(2۰18میلیون تن در سال 
با اهمیت یاالتن ایتران در  .(Chen, 2010 , pp. 39–43) در تقویت امنیت انرژ  ای ا هندا  نقش دویانه

و ژاو اهونومیک این هشور باعث تقویتت رویکترد  دیاتر موقنیت ژاو پلیتیک  ،تامین منابع انرژ 
با توجه به شرایطی هه آمریکتا بتا . شده است «راهبرد نااه به سو  مرزها  غربی»در چین با عنوان 

این هشتور بایتد  ،از متادان یود در شرق آسیا به دنبال مااصره و مهار چین استا  ایجاد زنجیره
بنابراین حرهتت بته ستو  غترب و شتکل دادن بته  .ن س یود باشدجدید  برا  ت ها به دنبال راه

توانتد راه حتل مناسباه بتا ایتران و پاهستتان میروابط راهبرد  با روسیه و آسیا  مرهز  و تقویت 
                                                           

6. http://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china. 

http://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china/
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در این رویکترد . (Jisi, 2011) مناسبی برا  چین در مماننت از انزوا و مهار یود توسط آمریکا باشد
 ،یتزر واقتع شتده استت الارس و دریتا  غنی ن تی یلیج میان دو منطقه   ایران به لااظ استراتژیک

نظیتر ایتران بنابراین موقنیت بی .برندابریشم انرژ  نام می ها از آن به عنوان جاده  هه چینیا  منطقه
چتین در تتامین منتابع ن تتی از ستو  مرزهتا  غربتی یتویش  تواند همک هننده  در این ناحیه می

 .(Hunter, 2010) باشد

رح ط ،ابریشم نوین: یکی از جدیدترین م اهیم موجود در دیپلماسی دولت چین دیپلماسی جاده  
هتم در مابریشم به لااظ تاریخی یکتی از ماورهتا   ایرچه جاده  . است« ابریشم نوین جاده  »   ایده

هبترد وان یک راعنشاره به آن به ااما  ،باستانی از شرق آسیا تا اروپا است ها ایجاد ارتباط میان تمدن
چینتی از  هتا دیپلماتیتک مقام هتا یذار  یارجی ماصول تسش  سیاستیا سیاست در عرصه  

 میسد  به بند و بند از الروپاشی شورو  در دستور هار سیاستت یتارجی چتین قترار 199۰ دهه  
 .(Tatar, 2013, pp. 2 – 4) یرالته است

 ها و اتختاذ سیاستت 2۰13ستال  جمهور  توسط شی جین پینتگ در با تصد  مقام ریاست
ن تاتت زمینه برا  ابداع نتوعی دیپلماستی نتوی ،نوینی مانند نااه به مرزها  غربی و رویا  چینی

ران در هته جایاتاه هشتورهایی ماننتد ایتا  دیپلماسی .عنوان جاده ابریشم نوین بار دیار ایجاد شد
 اده  دیپلماستی جت هه ایده  با وجود این .(Tatar, 2013, pp. 1– 6) تاقق آن دارا  اهمیت بسیار  است

مطرح شده و آثار عینی آن به طتور هامتل در سیاستت یتارجی چتین  2۰13ابریشم نوین در سال 
عتراق و  ابریشم زمینی جدید هه از چین آغتاز و بتا عبتور از ایتران و ماور جاده   ،هویدا نشده است

 ،شتودنتهتی میمبندر ونیتز ایتالیتا  به ،درنهایت یابد وسوریه و ترهیه و شرق اروپا تا آلمان ادامه می
ا بتتواند پتا  چتین را باشد هه میاقتصاد  چین و دیپلماسی نااه به غرب می ها یکی از سیاست

 .(Tiezzi, 2014) هشورها  مذهور باز هند
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 گیری نتیجه

 ر حوزه  ن حاضر دتوان یکی از باث برانایزترین رویدادها  قررا می «یک راه –یک همربند »ابتکار 
. توسط رایس جمهور چتین مطترح شتد 2۰13این ابتکار در سال . زیرسایت و حمل و نقل نامید

هشورها   یک پل ارتباطی میان چین و ایجاد و توسنه  عبارتست از، « یک راه –یک همربند  »ابتکار 
ستایت و  زیره  جهتانی شتامل توستنا  آالریقایی و اروپایی در قالب یتک راهبترد توستنه ،آسیایی
 ،در آستیا  مرهتز  یالمللت بتین هتا یذار  در هشورها  ع و این ابتکار و بریتی نهاد سرمایه

ستایت جتامع زیر تسش پکن برا  ایجتاد یتک شتبکه   ،در واقع. آالریقا و آمریکا ،اروپا ،یاورمیانه
 به عنتوان ن رابطه چیندر ای. پیوند مسیرها  زمینی و دریایی استا  اوراسیایی و هریدور الرا منطقه

ط در حال ایجاد شبکه جدید چین ماور یت ،یذار اصلی و منمار شبکه زیرسایت اوراسیا سرمایه
اهتم موضتوعاه اساستی در راستتا  اجترا  ایتن ابتر پتروژه  .راه آهن و حمل و نقتل استت ،لوله

 :عبارتست از موارد ذیل
 ا مردم.مردم ب ها تبادل الرهنای: ارتقا  پیوندها و همکار . 1
 یکپارچای مالی: تقویت همکار  سیاست پولی و همکار  مالی دوجانبه یا چند جانبه.. 2

 ر  در زنجیره تامین.ی و همکاالملل بینیذار   یذار : تسهیل سرمایه تجاره و سرمایه. 3

 امکاناه برا  برقرار  ارتباط در امتداد همربند و راه. : تهیه  امکاناه ارتباطی. ۴

 توسنه زیربنایی. ها ریز  حمایت از پروژه : برنامهدر سیاست همکار . ۵

این است هه چین بتواند نقشتی النتال  ،یک راه – رسد هدف اساسی ابتکار یک همربندبه نظر می
توانتد نتوع ایتن ابتکتار می ،در راستا  ای ا  چنین نقشی. قطبی ای ا هند در ایجاد نظم جهانی چند

رهبر  چین امیتدوار استت هته بتا  ،از لااظ سیاسی. ریز  هند را پایه لالمل بینجدید  از روابط 
در ایتن راستتا  .غربی پکن را التراهم آورد ها بتواند ثباه استان ،یک راه – اجرا  ابتکار یک همربند

در عتین حتال قتادر بته  ،هنتدزیربنایی را تتامین می ها طور هه چین منابع مالی بیشتر پروژه همان
چتین در تتسش استت هته مستیرها   ،از منظر اقتصاد . وذ سیاسی یود نیز یواهد بوداالزایش ن 

بازارها و منابع انرژ  را توسنه دهد هه این امر عسوه بر آن هه به رشد و توسنه بتاالتر  ،جدید تجار 
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نظران بتر ایتن بریتی از صتاحب هاهش وابستای چین را در بر یواهد داشتت. ،انجامدیهشور م
جاه طلبانه است و چین قصتد دارد از ایتن طریتق جایاتاه  راه ابریشم چین یک ایده   ه پروژه  باورند ه

هننتد هته ها ادعتا میاما چینی ،یود را به عنوان یکی از ماورها  اصلی قدره در جهان ارتقا دهد
و  شتودبرد دنبال می –برد ماور و یا به اصطسح  با نااهی مشارهتابریشم  هرا رویکرد اجرا  پروژه  

 . استتنداد زیاد  از هشورها به همکار  در این پروژه  دلیل آن ابراز عسقه  
هته شتود امتا مشتاهده می ،ایران رسما وارد ایتن ابتکتار نشتده استت اسسمی تا هنون جمهور 

یتذار  زیرستایتی یتود بتا ایتران را در چتارچوب  سرمایه ها جمهور  یلق چین بریی پروژه
 ها ذیتل سیاستت ،با ورود ایران بته ایتن طترح. تنری  هرده است «یک راه –یک همربند »ابتکار 
انبته جدو یا چند  ها تواند با است اده از ظرالیت همکار جمهور  اسسمی ایران می ،یرایی منطقه

را بته  ها بیرون بیایتد و ارز تبتادلیاز شرایط سخت تاریم ،منطقه و یا هشورها  ع و ها با هشور
یتک »تکتار با توجه به مطالب ذهر شده و اهمیت است اده از ظرالیت اب. الر تغییر دهدارز  غیر از د

 .شود:می موارد زیر پیشنهاد ،در راستا  ارتقا  جایااه اقتصاد  و سیاسی هشور «راه یک –همربند 
 .و شروع مذاهراه با چین و هشورها  منطقه «یک راه –یک همربند » پیوستن به طرح. 1
اقتصتاد  ایتران و  در جهتت توستنه   ،ا ارتباطتاه منطقته ها و ارتقا  زیرستایتاصسح . 2
 .راستا با سایتارها  اقتصاد  منطقههم

ر حمتل و نقتل و ترانزیتت بته منظتو ،از جملتها  مشارهت النال در ترتیباه اقتصاد  منطقه. 3
 .یروج از انزوا  ترانزیتی

بتا  ،رانالتارس از طریتق ایت یلیج ورمیانه و حوزه  بررسی ظرالیت ایجاد پیوند زمینی چین با یا. ۴
 .ها  شرقی مدیترانهو دسترسی ایران به آبا  اقتصاد  منطقه ها هدف رونق همکار 
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 عربی دیپلماسی انرژی امارات متحده   
  علی خوانساری

 چکیده

مین امنیتت هنونی، اتخاذ سیاست و دیپلماسی مناستب در راستتا  تتا اقتصاد  هشورها در جهان یکی از الزاماه رشد و توسنه  
ا امت ،بتودهه اوهننتدیان انترژ  مت ت هه نوع نااه به امنیت انرژ  از سو  تولیدهنندیان و مصترفاین ه بهبا توج. انرژیشان است

امنیتت  هتا ا با آیاهی از سیاستهشوره . به این مننا ههها مکمل یک دیار استتوان ی ت در بریی موارد امنیت انرژ  آنمی
صتل آن را در پتیش بایرنتد هته حا ا توانند با اتخاذ سیاست و دیپلماسی مناسب روابتط همکتار  جویانتهمی ،انرژ  یکدیار

م مهت د هننتده  تولیت عربی یک هشور االزایش بهره ور  و سود هم برا  مصرف هننده و هم تولید هننده انرژ  است. اماراه متاده  
بته این هشتور  دررشد اقتصاد  و تاواله  ،و جهانی است و ن ت به عنوان یکی از ابزارها  مهم توسنها  منطقه در حوزه  انرژ  

 الستیلی و االتزایش ها همتر از سویت .حال در دنیا  پیشرو با توجه به اقداماه هشورها  دنیا در جهت است اده   آیدحساب می
یتذار   در این مقاله سنی داریم بته سیاستت ،السیلی ها ع جایازین نسبت به سویتآیاهی عمومی نسبت به است اده از مناب

 نیم.هپا  اشاره  ها اده از سویتاماراه در بخش امنیت انرژ  اشاره هرده و به اقداماه اماراه در جهت االزایش است 

 هاواژهکلید

 عربی، انرژ ، امنیت انرژ ، دیپلماسی انرژ . اماراه متاده  

                                                           
 ׀       ، ایران، تهرانا  دانشااه عسمه طباطباییدانشجو  هارشناسی ارشد مطالناه منطقه    Ali.khansari414@gmail.com 
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 مقدمه
رها اقتصتاد  هشتو نقش بسیار بزریتی در رشتد و توستنه   ،از عوامل مهم تولید یکتیانرژ  به عنوان 

امنیتت انترژ   ،تمدن بشتر  ای تا هترده استت بترا  چنتدین دهته داشته و سهم بزریی در توسنه  
هننتتده انتترژ  تلقتتی و بتته  موضتتوع مطتترح و متتورد توجتته هشتتورها  صتتننتی مصتترفتتترین مهم

هشتورها  ،یننی شتد.تنری  می « ی انرژ  در زمان مناسب و با قیمت مناسبمک عرضه  » عنوان
 ،نو رالتاه متردم هشورشتاالتصاد  ا توسنه  توسنه یاالته و صننتی همواره انتظار داشتند هه برا  تداوم 

التتراهم  هتتا مطلبتتد،هتته اقتصتتاد آنزمانی مناستتب و در هتتر دوره   هتتا انتترژ  همتتواره در قیمت
 .(1393، سی ی )طاهر ، یردد

 و استتن تت در یاورمیانه سنتی یکتی از هشتورها  تولیتد هننتده   عربی به طور اماراه متاده  
اتر اش به هشورها  منطقه شرق آستیا و دیجایااه جغراالیایی این هشور سبب بهبود صادراه ن تی

 زاعربی در حال تبدیل شدن به یکتی  اییر اماراه متاده   ها در سال. هشورها  جهان شده است
باشد و رشد مصترف انترژ  در ایتن الارس می هننده انرژ  در یلیج هشورها  مصرفترین بزرگ

و تنتوع  و در هنار آن این هشور در نظر دارد با توستنهدر حال رشد است ا  هشور به صوره الزاینده
 ا هترژ توستنه و اجترا و استت اده از ان در زمینته   ،بخشیدن به اقتصاد و منابع درآمد  سنتی یود

 هند.مشخصی تدوین هرده و اهداف یاصی را دنبال می ها ها و برنامهجایازین سیاست
تجربته دیاتر  پردایتن به این مسئله از آن جهت دارا  اهمیت است هه اوال بتا توجته و مشتاهده  

ها بته توان از تجربه آنپذیر می تجدید ها السیلی و ورود به انرژ  ها هشورها در عبور از سویت
عربتی در جهتت التروش  مطلوب بهره برد و در هنار آن دیپلماستی انترژ  امتاراه متاتده  ا  نهیو

هند هه این هشتور هته از آن جهت برا  ما اهمیت پیدا می ،ور  السیلی و االزایش بهره ها سویت
السیلی بختش مهمتی از  ها همانند ایران سویت ،اسسمی ایران قرار دارد در همسایای جمهور 

ود ایتصا  داده بودند هه این امر بیش از پیش بر لتزوم و ارزش پتژوهش ین هشور را به انرژ  ای
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در ایتتن نوشتتتار بتته تببتتین ایتتن نکتتته یتتواهیم پردایتتت هتته . االزایتتددر قبتتال موضتتوع متتذهور می
عربی به چه شکل است و به دنبال آن این هشور برا  ورود به  یذار  انرژ  اماراه متاده   سیاست

 .ها  پا  چه اقداماتی را انجام داده استجمع هشور

الستیلی بته  ها عربی با دارا بودن بخش عظیمتی از منتابع ستویت توان ی ت اماراه متاده  می
ود و جغراالیایی ن ت ییز  هه در آن قراردارد از این ننمتت التراوان بترا  پیشترالت یت سبب منطقه  

بتا  سیاستی و روابتط دوجانبته هتا ری تمناسب از ظ اقتصادش بهره جسته و سنی دارد با است اده  
 وبازار  داامی برا  منابع السیلی یتود داشتته باشتد  ،هننده یصوصا شرق آسیا هشورها  مصرف

ر هنتترل عتسوه بت، پتذیر در دنیتا  جدیتد تجدید ها با توجه به لزوم است اده از انرژ  ،آن در هنار
قداماتی اهمین اماراه سنی دارند با سلسه حا ،قیمت ن ت یام بر اقتصاد این هشور الشارها  وارده  

ر  یتود دا ،منابع درآمد  این هشور را از نظر الروش انرژ  االتزایش داده و از ن تت یتام الروشتی
بته هه دهد یم ا را ارااه ییارج استیس ها هیها و توص ریی جهینت ،اماراه  مطالنه مورد. هنند

در نظتر یرالتته  الستیلی ها ستویتصادر هننتده   همه هشورها  برا کیاستراتژ ییعنوان راهنما
مستخرج از منابع  ها نی بر یردآور  دادهتالیلی و مبت –. روش انجام این پژوهش توصی یشودمی

 باشد.منتبر علمی می

 نظری چارچوب
 ایت ا شتهیهل دیاست هه همواره بوده، شا یاز آنتر تیاهم با اریبس  ادعا هه امروزه اقتصاد انرژ نیا

در  استتیو س  انترژ ونتدی. پحقیقتت را در بتردارداز  یروشتن ها اما ریه ،به نظر رسد آمیز اغراق
را بته  شتمندانیاند یبری حتیبوده و  استیاقتصاد و س وندیپ دهنده   نشان مننا کیبه  ریای ها دهه

متذاهراه ها، و رقابت هارالاقتاست و عمده   انرژه قرن حاضر، قرن رهنمون سایته ه هیرضال نیا
یاز و  ،ن ت 197۰ متاثر از مقوله انرژ  است. ایر تا پیش از دهه  ا  ی و منطقهالملل بینو منازعاه 

ماصولی  وانبند  انرژ  به عن ها اما در دهه ،اشتندد مشتقاه آن در شمار هاالها  تجار  قرار
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متدیریت آن، از جتنس یرالت و هنترل و  اقتصاد  است، مورد توجه قرار راهبرد  هه مار  توسنه  
ملی هه مبنتا  ترستیم  اهنون، انرژ  نه القط موتور توسنه   استراتژیک شنایته شد. هم ها مدیریت

ا ، و دیپلماسی منطوف به آن مت اوه از دیپلماسی تجتار  و مبادلته آیدبه حساب میقدره ملی 
 .(1397، هر )طریقی و طا آیدراهبرد  برا  ت مین بقا و اقتدار یک هشور به شمار می

 سایت قتدره و ثتروه ها مول هترین منابع انرژ  و به طور مشخص ذیایر ن ت و یاز از مهم
هرچنتد  .اند.این اهمیت در هشورها  بریوردار از این ذیایر م اع  هم هستملی شنایته شده

ژ  روارداه یتا صتادراه انترژ  و ماصتواله انت منابع مالی هزینه شده یا دریاالت شده به واسطه  
ن اما روشن استت هته ایتن ستهم در میتا ،ملی تمام هشورها دارند ها سهم قابل توجهی در بودجه

ایر ها بته درآمتدها  ناشتی از التروش ذیتعمومی آن ها هنندیان و با میزان وابستای بودجه تولید
ا دها  ملتی راصتو اقتانجامتد میانرژ  اهمیتی حیاتی دارند و یاه به نوعی وابستای بته صتادراه 

 .سازدمیآسیب پذیر و شکننده 
 از امنیتت تقاضتا نیستت، هریونته یقابتل ت کیکت ه  صتعر ،درچنین شرایطی و درحالی هه امنیت

 تمتامی یتذار  عوامتل انستانی و سیاستی، بتر ایسل در امنیت انرژ  به صوره طبینی یا با اثتر
ت توجه به ماهیت .(1397، )طریقی و طاهر  یذار است سطوح اقتصادها  ملی، مالی و جهانی تاثیر

ط یتهارهتا   و ستاز ه بتر سیاست یارجی و اقتصاد و تکیدرهم تنیده و مناسباه متقابل دو عرصه  
قتدره اقتصتاد  و یتالق  بسیاست یتارجی هته موجت ساز  در عرصه   یذار  و تصمیم مشی

ه منطتوف بته تجتار ها ها و همکار ستد و دهد هه دادملی باشد، نشان می توسنه   ها الرصت
 تتامین امنیتت یطتوط انتقتال ه  به همان انداز الملل بینانرژ  به عنوان هاالیی راهبرد  در تجاره 

همیتت اور   پیشرالته النی و تخصصی به منظور االزایش بهره ها آور  انرژ  و البته دستیابی به الن
تصاد ی در اقنقش ینچنقدره و امنیت ارتباط دارد و هم انرژ  هم با مقوله   هه عرصه  به ویژه آن ،دارد

 نیت. از اهنتدیبتدل م  اهدیتچیپ ریرا به متغ  است هه انرژ اهییصوص نیهم. ملی و جهانی دارد
تترین بته عنتوان اصتلی ،ن تت و یتاز این پدیده برا  هشورها  تولید هننده   ها جنبهترین مهم ،رو

 .(1397، قی و طاهر )طری ستااالتصاد   توسنه  مناصر، موضوع امنیت انرژ  و جهان  ها انرژ 



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    96
 

 تعریف انرژی
ر بتبه توستنه و اعمتال قتدره  یابیدست  ها برااست هه حکومت  عوامل راهبردترین از مهم  انرژ
، است االتهیهه امروزه بشر به آن دست  یشرالتیتوان ی ت پیدارند. به جرات م ازیهشورها به آن ن ریسا

. دنمتویمختلت  نتاممکن م هتا  الناور است هه بدون آن تصور وجود  وامدار هش  عامل انرژ
ها و سانان یسبک زندی شرالتیدر پ ییبسزا  رییود، تأث ه  هرهدام به نوب ، هش  منابع یونایون انرژ

ر مستاال د یذار ریمهم و تأث  به ابزار  هه عامل انرژا  به یونه ،هشورها داشته است یصننت ه  توسن
 .(9 ،  139۶، پناه و دیاران )یزدان شده است لیدها تبحکومت نیو روابط ب یاسیس ، اقتصاد

 .امنیت انرژی
انرژ  به صوره  برا  ت مین قدره تامین منابع ،امنیت انرژ  عباره است از توانایی یک اقتصاد

ایتن . اقتصتاد  آن ناتذارد عملکترد نتامطلوبی بتر پایدار و در طول زمان با سطج قیمتی هه تتاثیر
قابل قبول بتودن و قابتل یریتد بتودن را در بتر  دسترس بودن، در ،ودنچهارعنصر الراهم ب تنری ،

ها در جهت است اده به سبب تغییر اوضاع جهانی و االزایش آیاهی انسان. (37 ،1391، )طیتب ییردمی
پذیر هه یطر همتر  برا  مایط زیست دارند و تاثیراه من تی زیستت  نو و تجدید ها از سویت

هتا بته استت اده بیشتتر هشتورها و اقبتال آن ،هسید را بته همتراه ندارنتدمایطی و انتشار هربن د  ا
یواهتد شتد و وزن دیپلماتیتک و  الملتل بتین جدید موجب تغییراه وسینی در جامنه   ها انرژ 

روابتط ستنتی  ،پتا  ها استقرار و است اده از انرژ . تژیک هشورها را دچار تغییر یواهد هردااستر
بتا توجته بته  ،بته طتور هلتی .هنندیان انرژ  را دچار تغییر یواهد هرد رفهنندیان و مص بین تولید

 الملتل بینانرژ  و تاثیراه تاول در وضنیت امور  اثراه ژاوپلیتیکی مورد انتظار در وضنیت آینده  
راهکارهتایی در دایتل  عسوه بتر ارااته   ،هشورها باید برا  دستیابی به مناالع ملی یود ،به طور هلی

ر ناتاه تن ت و تبدیل آن به هاالهایی با ارزش بیش السیلی و مشخصاً  ها ش بازدهی انرژ برا  االزای
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  و راهبرد کدیپلماسی منابع، است اده از ابزار دیپلماتی به سیاست یارجی هم داشته باشند.ا  ویژه
 الملل است. شورها در نظام بینهالمللی و ح م جایااه  بین جهت ح ور در صانه  

 نرژی و لزوم استفاده از آندیپلماسی ا
  هننتدیان انترژِ  هننتدیان و مصترف تغییتر اساستی در روابتط بتین تولیتد تامروزه در دنیا به علت

  شتورا لیتتال و شده استها به است اده از دیپلماسی انرژ  موجب رو  آوردن دولت ،دیپلماسی
 یدر طتوالن دیبا ،جانبه دو  انرژ یپلماسید ها دهد هه تسشیالارس نشان م جییل ها  همکار

 نتانیاطم  از منابع ن ت و یتاز هشتور متمرهتز شتود و از تنتوع اقتصتاد یمال  بردار مده به بهره
 ،جانبتهدهد. روابط دو یصادراه ن ت را هاهش م  به درآمدها  اقتصاد یحاصل شود هه وابستا

هتا بتر آن یاصتواله مبتنتمده ن ت و یاز و م یطوالن  هه به عنوان بازارها ییایآس  با هشورها
منبتع تترین مهم. (Griffiths, 2019) مهم استت اریاهداف بس نیبه ا یابیدست  برا ،عمل یواهد هرد

یتت مستئله امن ،السیلی همانند ن ت و یاز ها هننده سویت هننده و صادر نارانی هشورها  تولید
ستاال مها و دانش سیاسی در ارییر  ابزاره دیپلماسی انرژ ، به تقاضا  یارجی برا  انرژ  است.

 .مربوط به انرژ  اعم از عرضه، تقاضا، تبدیل و... است
و ی استت هته منطتوف بته ناتاه بلندمتده توان ی ت منظور از دیپلماسی انرژ ، هنش متقابلمی

ی، ابتزار للتالم بتینمکار  ی و جهانی انرژ  و بر بستر  از هالملل بینراهبرد  به بسط همکار  
ماستی جانبته در زمینته تولیتد و تجتاره استت. دیپل چند ها  یذار ت از سرمایهتشویق و حمای

انرژ  در سیاست یارجی هشورها دارا  هارهردها  متنتوع و متنتدد  استت. دیپلماستی انترژ  
 دو هتا انترژ  و ارتقتا  همکار  ه  صتسیاست یارجی است هه دسترسی به عر ابزار  در عرصه  

ها و شتود تتا احتمتال وقتوع منازعتهسازد و با این هار سبب میمیجانبه در بخش انرژ  را ممکن 
 .(139۶،سیمیر )هریمی،نیاهوای و تند، هاهش یابد ها ریسک

سیاست یارجی انرژ  هتم  ،االتدمی تمام اشکال آن ات اق اب ،همان طور هه در سیاست یارجی
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  مرتبط با انترژ یاجتماعمربوط به اهداف  یمل  مناالع انرژ .در جهت حمایت از مناالع ملی است
االتصتاد   توستنه  قابل اعتماد و مقرون بته صتراله هته از   به انرژ یجهان یاز جمله دسترس ،است

 .(Griffiths & Torney, 2017) هندیم یبانیپشت

 عربی امارات متحده  
، دارد( عهتده را بتر یتختی)هه پتا یابوظب ها ، به نامعربی الدراسیونی از ه ت ایالت ماراه متاده  ا

 2در  ایتتانیاست هته بنتد از استتقسل از بر نیالقو و ام مهیالخ راس ره،یشارجه، عجمان، الج ،یدب
 یاز استتتقسل الراوانتت نینشتت ریتتام ه تتت نیتتاز ا کیتت هتترشتتکل یرالتتت.   سدیمتت 1971دستتامبر 

کتام ح یعتال  و شورا هندیم  هیوظ   ایبه عنوان حاهم هشور ا یموروث ریام کیبریوردارند، اما 
 سیرا و ری. در حال حاضر امهندیرا انتخاب م نهیدولت و هاب سیاست، را ریهه متشکل از ه ت ام

ه اقتصتاد امتارا ،۵۰قبل از هش  ن تت در دهته. است انیآل نه دیبن زا  هییل  یدولت اماراه ش
 الوابسته به ماهیایر  و یک صننت مروارید رو بته زوال بتود، امتا از زمتان صتادراه ن تت در ست

دولتت  ،هتا زیر طبق برنامته. (BBC, 2018) ، جامنه و اقتصاد این هشور دیریون شده است19۶2
د و بتا قترار بدهت« جهان  هشورها نیبهتر نیب» هشور را در نیا 2۰2۰اماراه در نظر دارد تا سال 

و ارتقتاه شتهره و  شیو االتزا یدایلت  ها، توسنه هستب و هارهتاستیموج تور  ان جار شیاالزا
  ستاز متنتوع  حاهمتان بترا  هامهم را به انجام برساند. تسش نیا ،یدوب یالملل بین تیمابوب

 . ازابتدیدرصتد هتاهش  2۵هشور بته حتدود  نیاقتصاد باعث شده تا سهم ن ت و یاز در اقتصاد ا
و  ومماتر  اهشتور از منطقته نیتتاهنون، ا شیسال پ 3۰حدود  یننیزمان هش  ن ت در اماراه 

 .ستتاشتده  لیتبتد یشهروندان امتارات  باال برا یسطج زندی  ثروتمند و دارا  هشور به ،یابانیب
 2۰21ل است هه دولت این هشور بنا دارد این سهم را تا ستا ٪۶۰ن تی در اماراه  سهم اقتصاد غیر

 .(1398 )رادمهر، برساند ٪8۰به 
ها  اماراه را از راه ،دارند مردان این هشور بنا ها و دولتاستراتژیست 2۰21 انداز چشمدر سند 
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ها  هلید  بنیان، تاقیق و توسنه، تقویت چارچوب حقوقی بخشمختل ی همچون اقتصاد دانش
 با ارزش االزوده باال به پایتخت تجار ، اقتصتاد  و توریستتی تبتدیل نماینتد یهایو تشویق بخش

آستیا و شتمال آالریقتا بته ییز در غترب  طبق مطالناه انجام شده، اماراه متاده تنها هشور ن ت.
یکتی  ،امروزه اقتصتاد. تواند به راحتی به بقا  یود ادامه دهدرود هه بدون درآمد ن ت میشمار می

اصلی توسنه و پیشرالت و شاید در بریی موارد رهن اصتلی قتدره در دنیتا  حاضتر  ها از ستون
یتود را ا  ها  منطقهسیاست د وهنمیتمامی موارد، اقتصاد بنیان عمل . هشور اماراه نیز در باشد

 .(1398 ،)رادمهر هندبر حسب مناالع اقتصادیش اتخاذ می

ت هته بتا قرار هرده اسر ب ییرا با هشورها  قدرتمند کیپلماتیروابط د یعرب اماراه متاده   تدول
  هاه هشتوربهشورها مادود  نییذارد. ایبه اشترا  م  انرژ لیتبد نه  یدر زم ی راها مناالع متقابلآن

 ملشتا بلکته ،دارنتد ایهشتور در آست نیتبتا ا یهه مناالع مشتتره ستندین هیدر روس  انرژ وارد هننده  
 متده ن تت و یطوالن  اقتصاد  شوند هه از ماندیاریم زین  از جمله عربستان سنود ییهشورها
  رابت ،متنتدد یها و احزاب دولتتآژانس تیبا حما ،کیپلماتی. روابط دهنندمی حاصل نانییاز اطم

 تیتاز اهم  انترژ یپلماستیامتاراه در د هتا تسش نیا ، ساز یبه سطج هشورها در غن دنیرس
ت سیاست وه به استت اده از دیپلماستی ها به امنیت انرژ  و لزوم توجتوجه آن شده و باعثبریوردار 

 .شده است  در بخش انرژ
و   انترژ نته  یدر زم یماکمت یمبتان  دارا نیو چتاماراه متاتده  عربتی  ایرچه روابط دو جانبه  

بتر  .دیرا از آنچه هه اهنتون هستتند ارتقتا بخشت ها یذار هیسرما توانیاست، اما م  یذار هیسرما
 نتهیزم جانبته در دو یروابط مشارهت  قرار بر یدر پ یعرب اماراه متاده   یاصل حوزه   ،اساس دانش

 جتادیا یانقسبت ، از جمله انرژها بخش هوش در همه   نیاست و ا یهوش مصنوعو   الناور ،علم
 .هندیم

هشتور  189را با  یکیپلماتیروابط د دارا  روابط یارجی بسیار النالی بوده و یعرب متاده   اماراه
ست ارتخانه  11۰ یزبتانیس ارتخانه در یارج از هشتور، م 82 جادیبا ا است. همچنین، برقرار هرده

ها روابط یود را با سایر هشور ،یالملل بینا  و سازمان منطقه 22ا  و سازمان منطقه 1۵، ییارج
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است هته هتدف از آن ارتقتاه اماراه قدره نرم   استراتژ  اجرا ، سال2۰17هند. سال یم تیتقو
منرالتی هویتتت میتتراث الرهنتگ و دانتتش ایتتن هشتور بتته جهتتان بتترا   شتهره اقتصتتاد امتتاراه و

عربی بر دیپلماستی  تژیک اماراه متاده  هه نشان دهنده تمرهز استرا است یالملل بینها  مشارهت
امتاراه از  ذهر این نکته حااز اهمیت است هه هشور در اموریارجی و است اده مناسب از آن است.

ها  یتا  یتود را در یک از اماراه طبق قانون حق دارند سیاست ه ت اماره تشکیل شده و هر
 .(Griffiths, 2019) منابع ن ت و یاز پیاده هند مورد توسنه  

هتا  الستیلی بتا بهبتود روابتط االزایش نوسان قیمتت انرژ به اماراه متاده در نظر دارد با توجه 
هننده این انترژ  یصوصتا در آستیا  شترقی هته جتز  جانبه با هشورها  مصرف جانبه و چند دو

ر دبخش قابل توجهی از بتازار انترژ  شترق آستیا را  ،هنندیان اصلی ن ت یام دنیا هستند مصرف
ترین نارانتی مهم ر بایرد و نارانی یود به جهت بازار الروش ماصواله ن تی را هاهش دهد.ایتیا

هاهش تقاضا  ن تت  ،الارس یلیج یصوصا هشورها  حاشیه   ،انرژ  هننده   برا  هشورها  صادر
امتتاراه بتته عنتتوان هشتتور  پیشتترو در ایتتن موضتتوع بتتا  ،از ایتتن رو .باشتتددر ستتطج جهتتانی می

 الروش یتود در زمینته   ،ها  انرژ المند سنی دارد عسوه بر ایجاد و تثبیت بازارها  هدریز  برنامه
انترژ   ها  السیلی با است اده از سیاست یارجی هدالمند و اقداماه عملی مناسب امنیتتسویت
دوین بتا تتو ه اماراه با نااهی بته آینتد ،در هنار این .الروش انرژ  را برا  یود الراهم هند در زمینه  

ها  پا  دارد هه در ادامه به آن اشاره یواهتد تر از سویتسنی در است اده بیش ،انداز اسناد چشم
 شد.

هتره   ژاپن، هند، هشورها  چین، ،ها  تجاره ن تیعمده یریداران ن تی اماراه را بر اساس داده
 و یتارج شتدنن تت  متتیهتاهش ق سبب ،ن ت  تقاضا هاهش ،تایلند و سنااپور است.جنوبی

 نهیهز هم هنندیان دین ت را به تول وارد هننده    و هشورها شودمیاز بازار  متیق یران ندیانهن دیتول
  هننتدیان انترژ هته همچنتان وارد ییایآست  ، اقتصادهالیدل نیهم به .تر هندوابسته انهیدر یاورم
بتا ثبتاه   با هشورها  انرژ نیتأم  به دنبال مشارهت بلند مده برا دییواهند بود، با یقابل توجه

بتا توجته بته  یعربت بلند مده باشند. اماراه متاتده    هنندیان انرژ رود صادریباشند هه انتظار م
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قتادر  ی، به یتوب قو  ها  اقتصادهیپا جادیمداوم با هدف ا  اقتصاد تنوعو  داریپا یاسیس  ال ا
 .نقش است نیا لیبه تکم

 یجهان یبا شرکا یهمکار 

هتا   همکار  بلکته بترا ،صتادراه ن تت  بترا  به عنوان بتازاراماراه نه تنها  ییارج استیس
دو   ارامتاراه بتا همکت. دارد  زیر برنامه ریپذ دیها  تجد و انرژ  ها  اقتصادنهییسترده در زم

ت شتره کیتسایته و با همک  ییود را در ابوظب  دییورش رویاهین نیبزریتر ینیو چ یشرهت ژاپن
دارد بتا  یستن یعربت اماراه متاده   تاسیس هرده.یود به نام برهه را  یاتم رویاهین نیاول ،یجنوب هره  

 و ستاهیها را در تاسآن  مانکاریو پ  یذار هیسرما نه  یزم ییارج  و بهبود روابط با هشورها جادیا
بختش   در منطقه است هته دارانادر  هشور  یعرب متاده   اماراه .یود را الراهم هند  منابع انرژ

 ییکتایها  آمرها با شترهتاز مشارهت  ارین ت و یاز است هه شامل بس  اپر رونق بر ییصوص
 را در بختش بتاال یبختش یصوصت  یتذار هیاستقبال از سترما سابقه   یعرب است. اماراه متاده  

 یود دارد. دیدست اهتشاالاه ن ت و یاز و تول
اواستط دهته  رد یصننت ن ت و یاز جهتان شدن یتنها ع و اوپک بود هه در زمان موج مل یبوظبا

از  یینکتترد و همچنتتان از ستتطج بتتاال یرا ملتت ییتتذاران یتتارج هیستترما  یتتذار هی، ستترما1970
ن تتت از  یالمللتت بتتینها  ، شتترهتهمنتتد شتتد. امتتروزبهره یبختتش یصوصتت  یتتذار هیستترما

 نیبت  ستهام عتاد ازیامت  هشورها همچنان دارا ریو سا سیالرانسه، انال چین، متاده، ژاپن، االهیا
8(Embassy the UAE Washington DC) هستند یابوظب ییسترده ن ت ازاهیدرصد در امت 100تا  10 . 

روابط دیپلماتیک اماراه با انالستان، الرانسه و ایتالیا موجب درییر شدن قابل توجه ایتن هشتورها در 

                                                           
-https://www.uae-embassy.org/about-uae/energy/uae-and. بتترا  اطسعتتاه بیشتتتر رجتتوع شتتود بتته : 8

global-oil-supply. 

https://www.uae-embassy.org/about-uae/energy/uae-and-global-oil-supply
https://www.uae-embassy.org/about-uae/energy/uae-and-global-oil-supply
https://www.uae-embassy.org/about-uae/energy/uae-and-global-oil-supply
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ن ت یاهی و دریایی ابوظبی شده و به دنبال آن موجب شده این هشتورها عسقته یاصتی بته  توسنه  
 .(Griffiths, 2019) امنیت انرژ  در اماراه داشته باشند

 .امارات متحده و چین
ت ملتتی ن تتت یتتذار  در تاسیستتاه ن تتتی شتتره زیتتاد  بتته ستترمایه ها  آستتیایی عسقتته  شتترهت
( به یتک CNPC) و در حال حاضر چین از طریق شرهت ملی ن ت چین ( داشتهADNOC) ابوظبی

 ن تتت و یتتاز شتترهت ملتتی ن تتت ابتتوظبی تبتتدیل شتتده استتتهتتا  بتتازیار مهتتم در بختتش پروژه
(Griffiths, 2019) . مایتل بته ک جتادهیت –همربنتد انداز مدنظر یتود و طترح  چشمچین به جهت ،

 .هنداست اده می 3+2+1ها  توسنه با هشورها  عربی است و چین از الاو  هماهنای استراتژ 
شتود و بنتد تجتاره و چتین منرالتی میاین اساس هه اوال انترژ  بته عنتوان عسقته اصتلی  بر

ها  جدیتد جزاتی از برنامته ا ، الناور  ماهواره ا  و انرژ یذار  و سوم هم انرژ  هسته سرمایه
منیت صادراه ن ت یتود یتط اماراه برا  تامین ا. (Fulton, Sun, Al-Tamimi, 2019) هستندچین 

بته طتول  (CPECC) ها  ن تی چینجیره را با همک شرهت مهندسی و سایت سازهال –حبشان  لوله  
 ه تناته  به دنبتال آن بتوده هت ،اماراه با سایت این یط لوله به همک چین هیلومتر انجام داد. 3۶۰

 ام دهتدهمتتر و امنیتت بیشتتر انجت هرمز را دور زده و نقل و انتقال ن ت یام هشورش را بتا هزینته  
  .(1391، الردا )رادیو

لی ابتکتار یتک باتوجه به تاثیراه مثبت و احتمتا
در هشورها  یاورمیانه، چین  ،یک جاده – همربند

هتا  شاید مهمتترین هشتور آستیا بترا  همکار 
روابتط متنتوع در  استراتژیک باشتد بتا ایتن حتال،
جهتت ایجتاد  در ،سراسر آسیا برا  هشور امتاراه

 .تنادل بیشتر قدره رابطه با چین مهم است
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 8.1۶در مجمتوع  ،2018عربتی در ستال  راه متاده  یذار  و قراردادها  چینی در اما سرمایه
بته  2018عربی در ستال  چین و اماراه متاده   میلیارد دالر بوده است و همچنین تجاره دو جانبه  

 متاتده   این مورد است هته امتاراه ترهیب روابط دو هشور نشان دهنده   .میلیارد دالر بوده است ۵3
. استاس ها  آتتی یواهتد بتودالارس طی ستال یجترین شریک اقتصاد  چین در یلاصلی ،عربی

. ن ت یام،یاز طبینی، هاالها  هیدروهربنی استوار است عرضه   روابط اقتصاد  ابوظبی و پکن بر
ی عربت درصد از صادراه اماراه متاده   9۵ن ت پاالیش شده و سایر ماصواله پتروشیمی تقریبا 

نشتان  هشتور تواالقتاه جدیتد بتین ایتن دو مننقد شدن .دهندرا تشکیل می 2017به چین در سال 
 .نتی دارددو اهمیتت الراوا اهمیت مداوم انرژ  برا  این رابطه است و امنیت انرژ  برا  هتر دهنده  

لتی ا شترهت مباماراه به عنوان صادر هننده و چین به عنوان وارد هننده، اماراه عسوه بر تواالق یود 
همچنتتین بتتا یتتروه ( و ADNOC) شتترهت ملتتی ن تتت ابتتوظبیچتتین،  التتسه قتتاره    ن تتت

 ش،میلیارد دالر برا  همکار  در عملیاه پاالی 12چین قرارداد  به ارزش  (Wanhua) شیمیایی
 .(Mogielnicki, 2019) الروش و حمل و نقل ماصواله یود ام ا هرده است

 یعرب امارات متحده   یمنابع انرژ 

قابتل  ریبا دارا بودن ذیتا یعرب متاده   اماراه
ایتن  .قتراردارد ایه تم دن ااهیدر جا ین ت توجه

هش  شده  ریذیا زانیدرصد م ۶ بایتقرهشور 
 زانیتاز نظتر م نیرا داراستت و همچنت یجهان

هشتتم جهتان را بته یتود  ااهیجا، ین ت دیتول
9(ometers World) ایتصا  داده است . 

                                                           
-https://www.worldometers.info/oil/united-arab-emirates . برا  دریاالت اطسعاه بیشتتر رجتوع شتود بته: 9

oil/ 

 

https://www.worldometers.info/oil/united-arab-emirates-oil/
https://www.worldometers.info/oil/united-arab-emirates-oil/
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بزرگ ن تی  سومین تولید هننده   ،متاده اماراه
قتدره زیتاد  هته اوپک است و با توجه بته 

 ،عربستان ستنود  در ایتن هارتتل ن تتی دارد
 .استت تقریبا به ع تو  ینثتی تبتدیل شتده

هتزار  ۴۰۰میلیتون و  2 ،در متاه مته امتاراه،
میلیتون و  2 ،بشکه در روز و مطابق با ستهمیه

. هزار بشتکه، ن تت تولیتد هترده استت ۴۴۶
روز  سهیل المزروعی، وزیتر انترژ  امتاراه،

ماه(، با اعسم پیوستن  هشتاردیب 22) دوشنبه
تولیتد  ،عربی در ماه ژواتن ه  ماراه متادا» :به عربستان و هویت در تنمیق هاهش تولید، عنوان هرد

هزار بشکه در روز بیش از تنهداه در تواالتق هتاهش تولیتد ستازمان هشتورها   1۰۰ن ت یود را 
وزیران ن تت و  .یواهد دادهاهش « اوپک پسس» )اوپک( و متادانش موسوم به ن ت هننده   صادر

)اوپک( در دهمین نشست  هننده ن ت انرژ  هشورها  ع و و غیر ع و سازمان هشورها  صادر
شتان را از ماه( متنهد شدند تولید روزانه الروردین 2۴) آوریل 12الناده یود از طریق وبینار در  الوق

هتتا  متته و ژواتتن هتتاهش ماهدر  هتتزار بشتتکه 7۰۰میلیتتون و  9ماه( اردیبهشتتت 12) اول متتاه متته
 هنتد، ژاپتن، چتین،: عربی عبارتند از مقاصد ن ت یام صادراتی اماراه متاده   .10(1399، )شانا دهند

 .باشندسنااپور و تایلند می جنوبی، هره  

                                                                                                                                     
 

 رسانی ن ت و انرژ . نا: شبکه  اطسع. شا10
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ر ذیتایر یتاز  عربی از نظ اماراه متاده  
قتتتتتترار در رتبتتتتتته  ه تتتتتتتم جهتتتتتتان 

امتتتا ایتتتن هشتتتور  ،11(lndexmundi) دارد
از مورد نیاز یود را تاتت عنتوان بخشی از ی

و ستنی دارد  هندپروژه دل ین از قطر وارد می
یذار  در  با همک هشورها  دیار و سرمایه

تولیتتد منیانتتاه یتتاز  و بختتش تاسیستتاه، 
ن تی یود را االزایش دهد هه این امتر موجتب 

د بترق استت اده یتتولاز یاز طبینی برا   عربی عموماً  اماراه متاده   ،شودامنیت انرژ  این هشور می
در هنار این همان طور هه اشاره شد اماراه متاده سنی دارد بتا استت اده از بهبتود ظرالیتت   .هندمی

پاالیشی یود موجب تنوع منابع درآمد  ن تی شود تا از یام الروشی جلوییر  هرده و وابستای یتود 
 به صادراه ن ت یام را هاهش دهد.

شتکه در میلیتون ب 1.13 عربتی ها  اماراه متاده  پاالیشااه ظرالیت تولید هلیه   ،2018ر سال د
این پاالیشااه روزانته  .ابوظبی قرار دارد در  (Ruwais) ترین پاالیشااه اماراه متادهبزرگ .روز بود

 (Jebel Ali) ها این پاالیشااه، پاالیشتااه از بند .هندبشکه ن ت در روز را پاالیش می 817000
هتزار   82 بتا (Fujirah) هتزار بشتکه و پاالیشتااه 8۵بتا ( Umm Al–Narr) هزار بشکه، 1۴۶با 

عمتده یریتداران ن تت پتاالیش شتده امتاراه  .12(Statista) ها  بنتد  قترار دارنتدبشکه در رتبه
متاتده، الرانسته و...  هنتد، چتین، ایتااله ، ستنااپور، ژاپتن،هره  جنتوبیعربی پاهستتان، متاده  

 .13(oec.world) باشندمی

                                                           
 /https://www.indexmundi.com/energy . برا  دریاالت اطسعاه بیشتر رجوع شود به:11
-https://www.statista.com/statistics/639521/uae. بتتترا  دریاالتتتت اطسعتتتاه بیشتتتتر رجتتتوع شتتتود بتتته: 12

production-capacity-  
  https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export. برا  دریاالت اطسعاه بیشتر رجوع شود به: 13

https://www.indexmundi.com/energy/?product=gas&graph=reserves&display=rank
https://www.statista.com/statistics/639521/uae-production-capacity-petroleum-refineries/
https://www.statista.com/statistics/639521/uae-production-capacity-petroleum-refineries/
https://www.statista.com/statistics/639521/uae-production-capacity-petroleum-refineries/
https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/are/all/show/2018/
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 پذیر های تجدیدامارات در جهت استفاده از انرژی ه  برنام
ایته و ستمتنتوع  ،حکام اماراه در نظر دارند منابع انرژ  مصرالی یود را متناسب با نیاز این هشور

ت این تصمیم بتا هتدف همتک بته امنیت .وابستای به منابع سنتی انرژ  ن ت و یاز را هاهش دهند
آن توجته قابل اعتماد، مدرن و عسوه بر مقرون به صراله، دسترسی به یدماه انرژ  انرژ  اماراه و

 .السیلی اتخاذ شده استها  به تاثیراه زیست مایلی سویت
 20۵0میلیتارد دالر  تتا ستال  ۶۰۰یتذار   عربی سنی دارد بتا سترمایه دولت اماراه متاده  

 نتان حاصتل هنتد.رشد انرژ  را تامین هرده و از رشد پایدار برا  اقتصتاد یتود اطمی به تقاضا  رو
 ،رشد، مسح اه اقلیمی و االزایش تقاضا برا  بترق به اماراه به علت االزایش جمنیت، اقتصاد رو

طریتتق انتترژ   پایتتدار بتترا  تولیتتد انتترژ  از ستتایت در صتتدد دستتتیابی بتته یتتک زیتتر
 .14(Citypopulation) پذیراست تجدید

از زمتان  دارد. جی امتاراهها  دایلی و یاربخش انرژ  نقش مهمی در شکل دادن به سیاست
نترژ  ابه یک بازیار اصتلی در بتازار اماراه متاده  عربی هش  ن ت و یاز بیش از نیم قرن پیش، 

ن در ایت ملتیتخصتص  عربی در حال توستنه   عسوه بر این، اماراه متاده   تبدیل شد.ن ت جهانی 
از طریتق ایتن  استت. منتابع المللتی و ح اظتت از بینها  مکار ها  مهم و تقویت هآور  الن

زم بترا  عربی در حال ایجاد دانش و سترمایه انستانی ال مده، اماراه متاده   استراتژ  متنوع بلند
عربتی در حتال تاتوالتی  ه  ژ  امتاراه متاتدانر ها  پایدار برا  منابع انرژ  است.ایجاد راه حل

 است هه هدف آن تنوع ترهیب انرژ  اماراه است.
 را در زمتان مقترر عملیتاتی هنتد هته 20۵0ستراتژ  انرژ  پتا  دبتی ا ،اماراه در تسش است
 پذیر متورد ها  تجدیداالزایش میزان انرژ  ،هدف از استراتژ  انرژ  پا  اهداف زیر را در بر دارد.
 20۵0ها  الستیلی تتا ستال و در عین حال هاهش مصترف ستویتدبی است اده در تقاضا  برق 

 است:
                                                           

 /https://www.citypopulation.de/en/world/bymap . برا  دریاالت اطسعاه بیشتر رجوع شود به:14

https://www.citypopulation.de/en/world/bymap/
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 .2020 سال تا پا  انرژ  از دهش تولید انرژ  هل درصد 7 .1
 .2030 سال تا پا  انرژ  از شده تولید انرژ  هل از درصد 2۵ .2
 .(Gulfnews, 2015) 20۵0 سال تا پا  انرژ  از شده تولید انرژ  هل درصد 7۵ .3

 انرژی الکتریسیته
م دنیتا را و یکی سچهارم منطقه و  بیلیون هیلواه ساعت برق رتبه  122عربی با تولید  اماراه متاده  

پذیر و  ها  تجدیدسنی دارد با است اده از انرژ اماراه متاده  عربی  .به یود ایتصا  داده است
ا توستط پا  تولید برق یود را االزایش داده و به تدریج بخش بیشتر  از انترژ  الکتریستیته یتود ر

ایش تولیتد نیترو  زدر زیتر بته شترح اقتداماه امتاراه در جهتت االت .ها  پا  تامین هنتدانرژ 
اهیم باد و تبتدیل زبالته بته انترِژ  الکتریستیتی یتو یورشید ، ا ،الکتریسیته توسط انرژ  هسته

 پردایت.
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 ایانرژی هسته
 دیتتول یا  به عنوان منبتع اصتلهسته  هرده است هه از انرژ ینیب شیپاماراه متاده  عربی دولت 

ا  ستتهه  برنامه جتامع انترژ کیاماراه متاده  عربی ند. است اده ه دروهربنیه ریبر غ یبرق مبتن
، امتاراه 2008ستال  در .هرد جادیا یتما  انرژ یالملل بینآژانس  میرا با نظاره مستق ینظام ریغ
بتر استاس  استتیس نیت. اا  منتشر هردهسته  از انرژ زیآم یود را در مورد است اده صلج استیس
ستنی ،یسایته شده استت، امتاراه متاتده عرب تیو امن تی، ش االیمنیا  ترین استانداردهاقیدق

 .دتبدیل شوا  در سراسر جهان هسته  انرژ توسنه    برا ییالاو دارد به
 ۴ماتاواه شتامل  ۵۶۰۰ا  هشور اماراه با ظرالیتت اولین نیرویاه هسته ،ا  براههنیرویاه هسته

وع راهتتور ( از نت(KEPCO برق هتره طراحی شرهت APR-1400مااواتی مدل  1۴00راهتور اتمی 
ق هشتور را تولیتد درصد از نیازها  بر 2۵اماراه تا  راهها  بنیرویاه هسته. آب الشرده پیشرالته است

ستت بتا حتذف ا)ایتن برابتر  شودمی هربن در هر سال میلیون تن 21انتشار مانع  هند و همزمانمی
 .(World Nucler, 2020) میلیون اتومبیل از جاده ها( 3.2ساالنه 

 انرژی خورشیدی
ایتن هشتور ستنی دارد  .پذیر یکی از اهداف اصتلی امتاراه استت تولید برق توسط انرژ  تجدید

اراه بته یورشید  در امت یورشید  را به دلیل بها  اند  آن االزایش دهد. انرژ  است اده از انرژ 
التراوان  زیرا این هشور از آالتتاب ؛ییردپذیر مورد بررسی قرار می آور  تجدید ترین النعنوان جذاب

هی هتاهش ها  اییر به میتزان قابتل تتوجها  تولید انرژ  از این راه در سالبریوردار بوده و هزینه
 یاالته است.

 1398تیرمتاه  9در  «نتور ابتوظبی»این هشور بزریترین نیرویاه یورشید  جهان را با نام نیرویاه 
میلیتون دالر هزینته داشتته و توستط دو  870 ،اتاواتیم 1177این نیرویاه یورشتید  . االتتاح هرد
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میلیون پنل یورشید  در هشت هیلومتر مربع  3.2شرهت جینکو  چین و ماروبنی ژاپن با نصب 
هیلتوواه  ستنت بته ازا  هتر 2.۴حتدود  ،تولید برق در ایتن نیرویتاه راه انداز  شده است .هزینه  

رشد تولید برق امتاراه .   یورشید  جهان استهاترین میزان در میان نیرویاهساعت است هه هم
درصد بوده است هه بیش از دو برابر متوسط  ۵/۵سال یذشته به طور متوسط ساالنه نزدیک  10طی 

 .(Power Technology, 2019) تولید برق در جهان است رشد ساالنه  

 انرژی باد

ع دارد و متر ارت تا ۶۵باد  هه  توربین .شد نصب یاس بنی سر جزیره   در اولین توربین باد  اماراه
ر دهیلتوواه  8۵0است، ظرالیت تولیتد   متر ۵2روتور است هه هر یک دارا  بال  دارا  سه تیغه  

ک ( قصد دارند یTDIC) یذار  یردشار  مسدر و ابوظبی شرهت توسنه و سرمایه ساعت را دارد.
 .ید هنندمااواه تول 30باد  ساحلی در این جزیره با ظرالیت حداهثر  مزرعه  

(The UAE Government portal, 2020) 

 زباله به انرژی

 (،Masdar) ها است.زباله هیاول ه  ییرما از تص  ایبه صوره برق   انرژ دیتول ندیالرآ  زباله به انرژ
بتی امتاراه متاتده  عر  زباله بته انترژ بخش توسنه    ، برایابوظب ریپذ دیها  تجد شرهت انرژ

ی یکتی مااوات 100اوظبی با تاسیس نیرویاهی . استرا ام ا هرده  کیتراتژاس  نامه همکار تواالق
نتین چهم ایتن هشتور .ز زبالته را در دستت ستایت دارداهتا  تولیتد انترژ  ترین نیرویاهاز بزرگ

 .(The UAE Government portal, 2020) الخیمه دارد شارجه و راس ها  مشابهی در دبی،برنامه
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 گیری نتیجه
ز ها  الستیلی و االتزایش استت اده اهمتتر از ستویت به سمت استت اده   ،بازار انرژ  آینده   با توجه به

آید  ت به وجود مینرود. بزریترین یطر  هه برا  هشورها  صادر هننده ها  پا  پیش میانرژ 
هننتده ن تت، بتا  بته عنتوان یتک هشتور صتادراماراه متاتده  عربتی همبود تقاضا  ن ت است. 

 ا  مناستبدالمند سنی دارد با است اده از ابزارها  سیاسی و دیپلماتیتک الزم بازارهتریز  ه برنامه
ها  یتتارجی را بتته هشتتورها و شتترهت جهتتت التتروش انتترژ  الستتیلی یتتود را بهبتتود بخشتتیده و

ها و تاسیساه مربوط به بخش انترژ  در هشتور یتود تشتویق یذار  و مشارهت در پروژه سرمایه
 انرژ  پا  شود. ودر مورد سویت  ها  نوین یصوصاً قال الناور هرده و در هنار آن موجب انت

هتا  جدیتد انجتام انرژ  زمینه   توانسته به یوبی اقداماتی را در اماراه با همک هشورها  دیار
 ها  پتا  هماننتد،دهد، این هشور تمام تسش یود را صترف تولیتد بترق بتا استت اده از ستویت

 هرده است.ا  و تبدیل زباله به انرژ  الراهم باد ، انرژ  هستهها  نیرویاه ها  یورشید ،نیرویاه
ارد دها  یتود تتسش پاالیشااه اماراه با توسنه   ،با توجه به نوساناه تقاضا برا  ن ت ،عسوه براین

 ن ت پاالیش شده یود را راهی بازار جهانی هند. الروشی، هه به جا  یام
ده و سنی دارد تا شصلی اماراه در بازار انرژ  تبدیل چین به یکی از شرها  ا ،ها  اییردر سال

بتا  وییز  ن ت رانرژ  مورد نیاز یود را از این هشواماراه متاده  عربی با است اده از پتانسیل باال  
ها  مختل  این هشتور در جهتت یذار  در بخش چین در نظر دارد تا با سرمایه ثباه الراهم هند.

نترژ  به یک هدف اصلی بترا  دیپلماستی ا یر چه آسیا به طور واضجامناالع ملی یود یام بردارد. 
قتداماه ااماراه بدل شده، اما این هشور از ظرالیت هشورها  اروپایی و آمریکایی غاالل نشده و بتا 

النالیتت . سیستاه انترژ  یتود شتده استتها  غربتی در تاشرهت یود موجب النالیت یسترده  
تاسیستاه  اپنتی در تاسیستاه ن تتی امتاراه یصوصتاً چینتی و ژ الرانستو ، هشورها  آمریکایی،

 ه عنتوانبتاماراه  مناالع از طرالی .بیانار اهمیت امنیت انرژ  برا  این هشورها یواهد بود ،ابوظبی
 .واهد بودهننده و هشورها  دیار به عنوان وارد هننده، در یرو تامین امنیت انرژ  اماراه ی صادر
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 تأثیر هنجارهای سیاسی مشترک
آنآسه ای در حوزه  بر همگرایی منطقه   

 الله محمدی روح

 چکیده

 و 70 ا  با توجه به وابستای متقابل هشورها روند رو به رشد  به یود یرالتت. در دهته  ارایی منطقهبند از جنگ جهانی دوم هم
ره ایر نقاط جهان یسترش پیدا هرد. در این دوره ما شتاهد قتدساروپا به  از حوزه   یرایی منطقها ، ها  منطقهتاول در همارایی

ا  میتان هشتورها  ها  موالتق، همارایتی منطقتهمونه... هستیم. یکی از نآن وا  نظیر اهو، ن تا، آسهها  منطقهیرالتن سازمان
امتا بته مترور بتا  ،با هدف سپر امنیتی در مقابل رشد همونیستم شتکل یرالتت 19۶7آن در سال آسه .آسیا  جنوب شرقی است

وجته بته تآن از آغاز تأسیس بتا هاالزون در این منطقه یردید. آس قطبی به هار یود ادامه داد و سبب همارایی روز الروپاشی نظام دو
ارآیی مشترهاه الرهنای و تاریخی هشورها  این حوزه، بتا بازتولیتد هنجارهتا  سیاستی مشتتر ، توانستته ستطج بتاالیی از هت

یونه مطترح ها  همارایی اینا  را به نمایش باذارد. این مقاله سوال اصلی یود را با توجه به تاول در نظریهها  منطقهسازمان
ا  در میان ایتن هشتورها داشتته آن چه تأثیر  بر همارایی منطقهآسه هند هه هنجارها  سیاسی مشتر  میان هشورها  حوزه  می

شود مستاال هند هه آنچه باعث قوام و پایدار  این سازمان مییونه مطرح میالرضیه یود را این ،است؟ و در پاس  به این پرسش
ارایتی آینتده هم ،ها  مشتر  سیاستیاز جمله ارزش ،ها و هنجارها  مشتر یر  ارزشیبلکه شکل ،امنیتی و اقتصاد  نیست

 اناار  در نظر یرالته شتده و از روش پتژوهش هاساس رویکرد ساز هند. چارچوب نظر  این مقاله بردر این منطقه را ت مین می
 ا  است اده شده است.هی ی هتابخانه

 هاواژهکلید

 آن، هنجارها  سیاسی.ا ، جنوب شرق آسیا، آسهنطقهیرایی، همارایی م منطقه

                                                           
 ׀       ، ایرانا  دانشااه تهران، تهرانطالناه منطقههارشناسی ارشد م    ruhallahm@gmail.com 
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 مقدمه
پتردازان ایتن حتوزه  ا  استت. بریتی از نظریته، همارایی منطقهشدن جهانییکی از مساال مهم 

داننتد. همارایتی مؤثر می شدن جهانید ا  آن را در رونو عده شدن جهانیهمارایی را در تقابل با 
هایشتان بته و وابستای ابستای متقابل دارد و هشورها با توجه بته نیازهتانزدیکی با و ا  رابطه  منطقه

 یرند.یهنند تا در مسیر توسنه قرار سو  همارایی حرهت می
ا  شدن در صدد پاسخاویی به این تغییر و تاتول ها  همارایی با تغییر در ماهیت منطقهنظریه

بته جتا   رایتیی منطقتهدر متوج جدیتد مننتایرایی بتود.  برآمدند، یکی از این تاواله در حتوزه  
ها و ایستتارها  ناشتی از الرآینتد بتر ایتده ،منیارها  عینی نظیر جغراالیا و وابستای متقابتل متاد 

ییتر  ستامان و اجتمتاع  شتد و الرآینتد شتکلپذیر  و برساز  اجتماعی منطقه تأهیتد می جامنه
ی هتا و نهایتتًا بته منتاننقشا، هتسیاسی هشورها را از طریتق قواعتد و هنجارهتا، دیریتونی هویت

داد رساند. آنچه هشورها را به سو  همارایتی ستوق متیا  میذهنی مشتر  و همارایی منطقه بینا
 مشترهاه الرهنای، اجتماعی، ارزشی و سیاسی بود.

ها  یذشته در جنوب شرق آسیا نظیر سیتو، آسا، ماالیلیندو و آسپک نتوانست همارایتی در تجربه
ا  روند رو به رشد  به یود یرالت و ایتن آن همارایی منطقهبا ایجاد آسه .قوام بخشد این منطقه را

رالتی هترد هته بته من الملل بینا  در سطج سازمان را به عنوان یک نمونه موالق در همارایی منطقه
 است. اقتصاد ، سیاسی و اجتماعی هشورها  این منطقه همک هرده توسنه  

امتا بته مترور نقتش  ،امنیتتی و در برابتر همونیستم شتکل یرالتت دغته  این سازمان در آغاز با دغ
ملت، یک هویت در  1۰ها  مشتر  در آن پررنگ شد تا جایی هه این سازمان شنار یود را ارزش

بتا الروپاشتی نظتام  .آن به عنوان سپر دالاعی در برابر همونیسم آغاز به هار هتردنظر یرالته است. آسه
قطبتی  اما این سازمان به هار یتود در نبتود نظتام دو ،رالتاین سازمان میقطبی انتظار پایان هار  دو

هتار ایتن ستازمان بتا  اقتصاد  و سیاسی هشورها  این حوزه همک هرد. ادامه   ادامه داد و به توسنه  
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پیش رو  همارایتی  بخشی و آینده   اما آنچه هه حااز اهمیت است قوام ،مساال اقتصاد  یره یورد
 ها و هویت مشتر  یواهد بود.بلکه ایجاد ارزش ،ه در مساال امنیتی و اقتصاد در این منطقه ن

ها  سیاسی مشتر  در این حوزه است هته شتامل عتدم مدایلته در ارزش ،یکی از مساال مهم
امور دایلی هشتورها، احتترام بته تمامیتت ارضتی هشتورها، عتدم توستل بته زور و حتل و الصتل 

ا  در ستایر را  همارایتی منطقتهبتحوزه را به عنوان الاویی  آمیز ایتسالاه است هه اینمسالمت
هتا  مشتتر  در نقاط حااز اهمیت هرده است. همارایی در این منطقه به سمت رسیدن بته ارزش

دهتد تتا جتایی هته بته هند و روابط این هشورها را قوام میعین ح م حاهمیت هشورها حرهت می
 جتماع و سیاست انجامیده است.ها  اقتصاد، اتوسنه این هشورها در حوزه

آن ایتن آسته حال سوال اینجاست هه با توجه به هنجارها  سیاسی مشتر  میان هشورها  حتوزه  
 در پاس  بته ،ا  در میان این هشورها داشته است؟ این مقالههنجارها چه تأثیر  بر همارایی منطقه

شود ایدار  این سازمان میقوام و پهند هه آنچه باعث این پرسش الرضیه یود را این یونه مطرح می
ملتته هتتا و هنجارهتتا  مشتتتر  از جییر  ارزشبلکتته شتتکل ،مستتاال امنیتتتی و اقتصتتاد  نیستتت

 هند.همارایی در این منطقه را ت مین می است هه ها  مشتر  سیاسی آیندهارزش

 مفهومی چارچوب
هته بته « تماعی در یک منطقتهرشد همارایی اج»یا « الرآیند تنامل منطقه» ا  شدن به عنوانمنطقه

 ییتتردقتترار می شتتدن جهتتانییرایتتی و انجامتتد، بتتین ملیا  میییر  یتتک هویتتت منطقتتهشتتکل
ا  با توجه به وابستای متقابتل همارایی منطقه ،بند از جنگ جهانی دوم .(71 ،  1393 ،)الیروزآباد 

و تاتول در  7۰هته هشورها روند رو به رشد  به یتود یرالتت. بتا الروپاشتی نظتام دوقطبتی در د
اروپا به سایر نقاط جهان یسترش پیتدا هترد. در ایتن  از حوزه   یرایی منطقها ، ها  منطقههمارایی

آن و... هستتیم. بتا تغییتر و ا  نظیر اهو، ن تتا، آستهها  منطقهما شاهد قدره یرالتن سازمان ،دوره
شتدن جغراالیتا،  سترزمینی رزدایتی، غیت ا  شدن، نظریاه جدید با اروپتاتاول در نظریاه منطقه



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    116
 

پرداز ، مننایرایی و تکثر دموهراتیک در صتدد بتازتنری   بند  شدن و یسترش دامنه نظریه چند
 ا  شدن بودند.منطقه

 اروپازدایی

ا  شتدن بند از پایان جنگ سرد و توسنه روابط همکار  جویانه انواع و اشکال جدید  از منطقته 
 همارایی اروپا بود. تجربه   مت اوه ازت هه یارج از اروپا و جهان یسترش یاال

 شدن جغرافیاغیرسرزمینی

ورزنتد و تأهید می راییی منطقههمتر بر عنصر جغراالیا به عنوان هانون  ،شدن ا منطقه اشکال نوین 
 ارد.جدید د یرایی منطقهسرزمین، اهمیت و نقش بسیار همتر  در م هوم 

 پردازیگسترش دامنه نظریه

ا  شتدن متاهیتی یتک بنتد  داده بودنتد و ایتن به الرآیند منطقه یرایی منطقهسسیک ها  هنظریه 
دانستتند. در نظریتاه تجتار  می –امنیتتی و یتا اقتصتاد   –ها را یا دارا  ماهیتی نظتامی همکار 

 ا  بتته هلیتته  ی منطقتتهبنتتد  بتته یتتود یرالتتت و همارایتت ا  چنتتدا  شتتدن جنبتتهمنطقتته ،جدیتتد
طسق اقتصاد، سیاست، الرهنگ، اجتماع، امنیت و مایط زیست ا در حوزه  ا  ها  منطقههمکار 

 شد.می
 معناگرایی

ا ، احساس مشتر  تنلق داشتن به یک اجتمتاع آیاهی و هویت منطقه ها  مننایرا بر یودنظریه 
بستتای هتا بتر میتزان واورزنتد. آنشود تأهیتد میشنایتی نامیده می یرایی منطقها  و آنچه منطقه

ا  به احساس پایدار اجتمتاع مبتنتی بتر پاستخاویی، اعتمتاد و درجتاه بتاالیی از جام منطقهانس
 .(Hurrell, 1995, p. 64) هنندوابستای متقابل شنایتی تمرهز می
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 تکثر دموکراتیک

هتتا  ولتتت و یروهد یرایتتی منطقتته ننتتده  تنیتتین ه ،ها  هسستتیک هتتاریزاران و بتتازیاراندر نظریتته 
ها  س از جنگ سرد، در امتداد نظریتهپ یرایی منطقهها  نوین بودند. نظریه طلب الروملی من نت

اتور  حرهتت مماور  به سمت الردیرایتی و اجتمتاع  ا  از دولتارتباطاه در همارایی منطقه
 یرایی را برجسته سایتند. هردند و عسوه بر االراد، نقش عموم مردم در الرآیند منطقه

قتدیم متمتایز  یتییرا منطقهره از هاریزار ، انایزه، جهت و یست نوین در چهار بند یرایی منطقه
ا  هتا در ستایتارها  منطقتهتقدیم هه بر نقش دول یرایی منطقهاز نظر هاریزار  بریسف  .است

آالرینی طی  وسینی از بتازیاران دولتتی، الترد  و  نوین ناشی از نقش یرایی منطقههند، تمرهز می
بنتتد  و  وین چنتتدنتت یرایتتی منطقتتهطقتته استتت. از لاتتاظ انایتتزه اجتمتتاعی در درون و بیتترون من

شتود. جهتت و یتط وجهی است هه شامل ابناد اقتصاد ، سیاسی، اجتماعی و الرهنای می چند
جتوش بته  شود. مناطق به طور یودها تامیل نمیدولت جدید از باال و به وسیله   یرایی منطقهسیر 

االع و الرآینتدها برستایته انسانی در شرایط بتازتنری  منتها و هردارها  هنش انسانی و رویه وسیله  
 از اروپا یسترش پیدا هترده و بته صتوره یتک پدیتده   جدید یرایی منطقهشوند. یستره و قلمرو می

 .(82 ،  1393 ،)الیروزآباد  شمول درآمده است عمومی و جهان
 انگاریسازه

دهنتده نهادهتا،  بختش و تکتوین ماناار  است هه بتر نقتش قتوا سازه ،ها  جدیدیکی از نظریه 
پتتتذیر  و برستتتاز  اجتمتتتاعی واقنیتتتت تأهیتتتد  هنجارهتتتا، یتتتادییر  اجتمتتتاعی، جامنتتته

 .ستامشتر   اناار  دارا  سه یزاره   انواع سازه همه  . (Christiansen et al, 2001) ورزدمی
 دهد.به رالتار دولت شکل می ،. سایتارها  غیرماد  و هنجار 1
دهد. هویت اجتماعی هشورها  هنجارها  مشتر  به هویت بازیاران شکل می . سایتارها و2

هنتد. منتاالع هتا  آنتان را تنیتین میا  چاونای تکوین و تنریت  منتاالع ملتی و ارجایتمنطقه
شود. این مناالع بریاسته از هویت مبتنی بتر هنجارهتا  هشورها در جریان این تنامل بازتنری  می
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 .(Ruggie, 1998, pp. 855–885) دهدش و رالتار هشورها شکل میبه هن ،ذهنی مشتر  بینا

بخشتند. ستایتارها  هنجتار  و . هاریزاران و سایتارها به صوره متقابل همدیار را قوام می3
 هنتد.هتنش آنتان را تنریت  می ،هنجارها  نهادینته شتده هویتت بتازیاران و الاوهتا  مناستب

ا ، نه تنها رالتتار و راهبترد هشتورها  شده در مایط منطقهها  نهادینه ها و اناارههنجارها، ارزش
هنند، بلکته بته هویتت و ستپس منتاالع آنتان تنظیم می را ا شرهت هننده در الرایند همارایی منطقه

ها و مناالع یتود را در  سازند تا هویتا قادر میربخشند. نهادها هشورها یدهند و قوام مشکل می
ا  شدن تغییتر و هار هانونی و اصلی در الرآیند منطقه و ساز .(117 ،  1393)الیروزآباد   و الهم نمایند

پتذیر   اجتماعی است. الرآینتد یتادییر  و جامنته پذیر  و یادییر  پیچیده   تاول هویتی، جامنه
ا  ضترور  استت. ییر  هنجارهتا  مشتتر  منطقته ساز  و شکل هنجار اجتماعی برا  توسنه  

 بستیج ،نخست .هندا  در سطج ملی را شناسایی میهنجارها  منطقه عه  اشا اناار  دو شیوه   سازه
یاران اجتماعی از پتایین بته بتاال و دوم یتادییر  نخباتان از بتاال بته پتایین. در صتوره اول، بتاز

شتوند. در ا  متاتد مییذار  در حمایتت از هنجارهتا  منطقته ها  سیاستدولتی و شبکه غیر
انایتزد تتا طبتق می ییرنده را بترنخباتان تصتمیم ،و نه الشار سیاستیشیوه دوم، یادییر  اجتماعی 

 . (Checkel, 2001,p. 562-3) ل نمایندها و تجویزها  مبتنی بر هنجارها عمتوصیه
ا  دارا  تأثیراه تاول ساز است، بته طتور  هته ممکتن استت هویتت الرآیند همارایی منطقه

از ایتن رو  .هتا  همارایانته را االتزایش دهتدشا  هشورها را تقویت هنتد و مشتروعیت تسمنطقه
 .(118 ،  1393 ،)الیروزآباد  هندا  ای ا مینقش ماور  در همارایی منطقه ،هویت

 آنآسه تاریخچه  
هتا  م به دنبال یروج نیروها  نظتامی انالتیس از پایااه19۶7در اوه  آسیاجنوب شرق  اتاادیه  

ام با حمایت دولت آمریکا بته یتاطر نارانتی از ستقوط جنگ ویتن یود در این منطقه و در بابوحه  
اصتلی ستران هشتورها   انایتزه  ، هشورها  این حوزه به دامان همونیسم، تأسیس شد. عوامل الوق
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بتود. بتا  19۶7بتانکو  در ستال  اندونز ، مالز ، الیلیپین، تایلند و سنااپور برا  صدور اعسمیته  
)دارالستسم( نیتز پتس از هستب  یردید و هشور بروانتیمزبور تشکیل  صدور این اعسمیه، اتاادیه  

 .(1388)امید ،  به این اتاادیه پیوست 198۴استقسل در سال 
ها  یذشته در جنوب شرق آسیا نظیر سیتو، آسا، ماالیلیندو و آسپک نتوانست همارایتی در تجربه

ه یود یرالت و ایتن شد  با  روند رو به رآن همارایی منطقهبا ایجاد آسه .این منطقه را قوام بخشد
نرالتی هترد هته بته م الملل بینا  در سطج موالق در همارایی منطقه سازمان را به عنوان یک نمونه  

 است. اقتصاد ، سیاسی و اجتماعی هشورها  این منطقه همک هرده توسنه  
 شبته مترور نقت، امتا امنیتتی و در برابتر همونیستم شتکل یرالتت این سازمان در آغاز با دغدغته  

ملتت، یتک هویتت  1۰شنار یود را  ،ها  مشتر  در آن پررنگ شد تا جایی هه این سازمانارزش
نظام  با الروپاشی و آن به عنوان سپر دالاعی در برابر همونیسم آغاز به هار هرددر نظر یرالته است. آسه

ی قطبت نظتام دود این سازمان به هار یود در نبتو، اما رالتانتظار پایان هار این سازمان می ،قطبی دو
، اندونز  آنآسهدر تأسیس  اقتصاد  و سیاسی هشورها  این حوزه همک هرد. ادامه داد و به توسنه  

ز  بته ژنرال سوهارتو با یک هودتا  نظامی قدره را در انتدون 19۶۵نقش مهمی ای ا هرد. در سال 
از ن توذ دست یرالت. او و بریتی رهبتران غرباترا  حتاهم هشتورها  همستایه بترا  جلتوییر  

ا  یرالتنتد هته منطتوف بته مستاال همونیسم و برقرار  ثباه در منطقه تصمیم به تإسیس اتاادیته
 توان به سه مرحله یسصه هرد:را می آنآسهمراحل تکامل  اقتصاد  و سیاسی باشد.

 (19۶۷ – 19۷۶) های غالبًا سیاسیتحرکی و فعالیت . دوره بی1

جتاد اول با ای آن در دهه  تدولوژ  همکار  شد. مقاماه آسهصرف تنری  م ،آناول حیاه آسه دهه  
ستاز  نهتاد   جو اعتماد متقابل و اثباه حسن نیت و ترویج عاده همکار  بین اع تا بته بستتر

ا  بتا مواضتع ملتی و منطقته برده بودند هه توستنه   ها پیآن همک هردند. آنبرا  همکار  در آسه
ر  پتذی سیاسی امکان پذیر نیست، در نتیجه سنت اننطاف سیاسی جزم یونه، ایداولوژیک و رقابت

 ا  ترویج دادند.سیاسی را در سطوح ملی و منطقه
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نتد تشکیل این اتاادیه، نقش مهمی در تتأمین امنیتت و ثبتاه سیاستی منطقته ای تا نمتود و از بُ 
ب استسیاسی اهداف هشورها  موسس را برآورده هرد و در واقع پس از آماده شدن بستر سیاسی من

د ها  صننتی و اقتصاد  را ایجتاها  اقتصاد  شده و مواالقتنامهبود هه اع اه به مرور وارد النالیت
 نمودند.

 (19۷۵ – 1992) های سیاسی و اقتصادیگیری تحرک و جهت . دوره  2

هتایی را آن یامآسته ،در این دوره و به منظتور پیشتایر  از ن توذ همونیستم در جنتوب شترق آستیا
در بتالی انتدونز  بریتزار  197۶الوریته  2۴آغاز اجسس ستران هشتورها  ع تو در  برداشت. در

 تواالتق در اعسمیته  »و « پیمان متوده و همکتار  در جنتوب شترق آستیا» یردید. در این اجسس
آن بترا  مهمترین ابزارهتا  سیاستی و اقتصتاد  هته رهبتران آسته به تصویب اع ا رسید.« آنآسه

 پیش یرالتند عبارتند از: ،رهپیشبرد همارایی در این دو
 .ا صلج و ثباه منطقه . تصویب مناهداه الزام آور در زمینه  1
 .ها  صننتی. ابتکار پروژه2
 .ها  هم تکمیلی صنایع. ابتکار پروژه3
 .ها  مشتر  صننتییذار  . سرمایه۴
 .ها  ترجیایها  تجار  و تنراله. ترتیباه مربوط به هاهش تنراله۵
ها  هتا و همیتته  سیاسی و تجار  با همسایاان و شترها در قالتب ایجتاد یروهها. هماهنای۶

 همکار .
یترا و  ژاپن مبتنی بتر اقتصتاد بتروند  االتصا توسنه  بردار  از مدل  با الاو 198۰ در دهه   آنآسه
ها  یتارجی، اصتسحاه زیربنتایی ییتر  بته ستمت االتزایش صتادراه، جتذب سترمایه جهت

ه یرایتی بت ساز  بترا  منطقته ها  یوبی را در بسترصاد  توانست موالقیتاقت اجتماعی و توسنه  
 دست آورد.
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 (1992 – 2009های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ). دوره پویایی و گرایش بیشتر به همکاری۳

وارد مرحلته  آنآستهبند از پایان جنگ سرد و پیشنهاد تایلنتد مبنتی بتر ایجتاد منطقته آزاد تجتار ، 
 آید.، دهه توسنه سازمان از جهاه همی و هی ی به شمار می199۰ جدید  شد. دهه

اقتصتاد   ه  جامنت» با هدف ایجتاد« )آالتا( آنآسهمنطقه آزاد تجاره  تواالقنامه  » 1992. در سال 1
اقتصتاد   منته  جا» ها  تجتار تنراله با حذف هلیه   2۰1۵مننقد شد هه در سال (« AEC) آنآسه
 بنیان نهاده شد.« آنآسه
ترجیاتی متوثر مشتتر   تنراله   مواالقتنامه  » ها  مختل ی از جملهمواالقنامه« آالتا» برا  اجرا  .2

« تجاره چارچوب یدماه و تواالقنامه  » ،1992در اوایر « )سپت( آنآسهآزاد تجار   برا  منطقه  
 مننقد یردید. هم پیمانانبین « آنآسهبازار هوایی مشتر   تواالقنامه  » ،199۵در سال 

ر ستال داستت.  2۰2۰بترا   آنآستهدر مرحله سوم، تتدوین نقشته راه  آنآسهرین دستاورد تمهم
را بته ام تا « 2۰2۰بترا   آنآستهچشتم انتداز » ، سران این اتاادیه ستند  تاتت عنتوان1997

ا بتاد جوامتع به برقرار  صلج، ثباه، راه و ایجت، اما آور نداشت الزام رساندند. یرچه این سند جنبه  
 .(1388)امید ،  ت اجتماعی همک هردحس مسئولی
ه واحتد برا  رسیدن بته یتک جامنت آنآسه 2۰2۰االق  2۰۰3تواالق بالی دوم در سال  در اعسمیه  

. 1 آن مبتنی بر سته ستتونآسهجامنه واحد  ترسیم شد. 198۰و  197۰ اروپا در دهه   همانند جامنه  
 آن است.آسهجتماعی ا –نه الرهنای . جام3 آن،آسهجامنه اقتصاد   .2 آن،آسهجامنه امنیتی 
یتن ااستت.  2۰۰7در اهتبتر « آنآستهمنشتور »ام ا   ،سوم ترین تاواله در دوره  یکی از مهم

 ا  روشن را در الرارو  ایناست و آینده آنآسهها  دراز مده انداز  از برنامه منشور در واقع چشم
 و دهتدمی آنآسهسازمان  ت مستقلی بهاین منشور هوی ،هند. از جهت سایتار اتاادیه ترسیم می

صرالًا حاصل جمع هشتورها  ع تو نیستت، بلکته دارا  هویتت  آنآسهسازمان  ،به عباره دیار
 .هندتصمیم ییر  می آنآسهمستقل است و این سازمان رأسًا برا  
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 (آنآسه)راه  آنآسهاصول و اهداف حاکم بر 
ه بته ( هت19۶7اوه  8) د تات عنتون بیانیته بتانکو یو آسیا در اولین بیانیه   شرقجنوب  اتاادیه  

 مشهور است، اهداف اتاادیه را به شرح ذیل اعسم هرد: آنآسه اساسنامه  
ها  از طریق همکار  ،الرهنای در منطقه . تقویت رشد اقتصاد ، پیشرالت اجتماعی و توسنه  1

 .مشتر 
رعایتت قتانون در روابتط متقابتل دالت و ا  از طریق احترام به عت. االزایش صلج و ثباه منطقه2

 .هشورها  منطقه و پیرو  از سازمان ملل متاد
 ها  مشتتر  و متورد عسقته در زمینته  ها  متقابتل در موضتوع. االزایش همکار  و مساعده3

 .اقتصاد ، اجتماعی، الرهنای، علمی و ادار 
 .ا اتی، النی و حرالهقیقتا –ایل آموزشی وس ها  همکار  متقابل در مورد تهیه  . ایجاد زمینه۴
ال ها و یستترش تبتادل هتاها  هشاورز ، جنالور  از زمین . همکار  در مورد االزایش بهره۵

یی میان یکدیار، اصسح سایتارها  مربوط به حمل و نقل و باال بردن استتانداردها  ستطج زنتد
 .مردم
 .جنوب شرق آسیا . االزایش مطالناه و تاقیقاه در مادوده  ۶
  ا ها  منطقهها  م ید و نزدیک با سازمانستمرار همکار . ح م و ا7
(The ASEAN declaration (Bangkok Declaration), 1967) .ها  اییتر ایتن ستازماندر ستال، 

 .لااظ هرده است آنآسهدر ارتباط با  را مساالی نظیر مایط زیست، حقوق بشر و دمکراسی

 هنجارهای مشترک آن در پرتو  آسه آینده  
آن در آغاز با هدف سپر امنیتی در برابر ن وذ و یسترش همونیسم در جنوب شترق آستیا زمان آسهسا

نظیر سیتو، آسا، ماالیلیندو و آستپک در  منطقهتأسیس شد. با توجه به تجارب قبلی همارایی در این 
ییر   الرصت و اوضاع مطلوبی به وجود آمد تا هشورها  منطقه به شکل 19۶۶و  19۶۵ها  سال
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ا  اقدام نمایند. پنج هشور اندونز ، تایلند، مالز ، الیلیپین و سنااپور در هشتم یک سازمان منطقه
یود، ستازمان  آمدند و تاناه هومان رایس این اجسس در نطق االتتاحیه   در بانکو  یرد 19۶7اوه 

ا ستازمان یارجه این هشتوره نامید و با ام ا  وزرا « ملل آسیا  جنوب شرقی اتاادیه  » جدید را
 .(ASEAN Sectetariat, 1979, p. 3) تشکیل شدآن، آسه

. الت دهد هه این سازمان سه دوره را در زمان حیاه یود دیده استت: آن نشان میآسه تاریخچه  
ن ایتتن ستتازما ،اول . در دوره  2۰۰9تتتا  1992. از جو  1992تتتا  197۵. از ب ،197۶تتا  19۶7از 

هرد و به دنبال تقویت حسن نیت و تتداوم همکتار  در اسی اقدام میها  غالبًا سیبیشتر به النالیت
م در مهت ها هرد. دغدغته  بین هشورها بود هه این اقداماه بنیادین همک شایانی بر تقویت همکار 

اتر  ان بتر تاین سازم ،دوم مساال سیاسی و امنیتی بود. در دوره   ،این دوره با توجه به شرایط منطقه
 آنچه .اددهایی را انجام سیاسی و اقتصاد  النالیت زونی االزایش داد و در عرصه  اال یود به شکل روز

روابتط بتر مبنتا  مستاال  یستترش ،آن در ایتن دوره همتک هتردآسه  هابه قوام و تداوم همکار 
 پیمتان متوده و همکتار  در جنتوب» در این دوره چندین پیمان همکار  از جمله .اقتصاد  بود

ایی و یستترش پویت ستوم هته دوره   به ام اه رسید. در دوره  « آنآسهتواالق در  ه  اعسمی»و « شرق آسیا
آزاد  منطقته   تواالقنامه  » این سازمان توانست ،آن استها  اقتصاد ، سیاسی و الرهنای آسههمکار 
د. از را مننقتد نمایت(« AEC) آنآستهجامنته اقتصتاد  »بتا هتدف ایجتاد « )آالتتا( آنآستهتجاره 

استت « آنآسهمنشور »و « 2۰2۰برا   آنآسهچشم انداز » م این دوره ام ا  سنددستاوردها  مه
همتک شتایانی هترده « ده ملت، یتک هویتت» ها برا  رسیدن به شنارهه به تقویت این همکار 

 است.
یرایی استاس رهیاالتت واقتع اول بتر قطبی، در دوره   دو یآن بند از پایان جهانبا توجه به تداوم آسه

ییر  این سازمان را تا الروپاشی شتورو  توضتیج داد و رهیاالتت لیبرالتی بته یتوبی لتوان شکمی
یسترش الرایند جهانی شتدن را در جهتت  به واسطه   1992ییر  االتا در سال تاواله بند از شکل

باتث  ،اناتار  دهد و باالیره رهیاالت سازهییر  همارایی اقتصاد  در میان اع ا نشان میشکل
وجود هویت مشتر  در میان اع ا بترا  تتداوم و یستترش ایتن  بستر  هه به وسیله  آن و تداوم آسه
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 .(138۴)سازمند،  دهدتوضیج می را نهاد الراهم شده است
ها توجه دارند و از سو  دیاتر واقنیتت ها، قواعد، هنجارها و رویهانااران از یک سو به ایده سازه

یرا و مننتایرا برقترار شنایتی بین دو جریان متاد  ستیپذیرند و به تنبیر دیار پلی هماد  را هم می
یتن بتر ا، امتا هننتدتلقتی می لملتلا بینها را مهمترین هنشاران نظام دولت ،انااران هنند. سازهمی

و « یتود»تمرًا برداشت از مس ،الملل بینترین هنشاران نظام ها به عنوان مهمنظرند هه هنش دولت
 ،الراینتدایتن ها همیشه در د و بنابراین هویت دولتهنا تولید و بازتولید میهرا در میان آن« دیار »

هویتت هنشتاران امتر  مستلم و از پتیش موجتود  ،. بنابراین(Ruggie, 1998, p. 108) جریان دارند
اد ، مسلم، مبه هیچ وجه  اناارانه مناالع، شناسی سازه ا  است. در هستیبلکه امر  رابطه ،نیست

ند و نه هار دار و از مناالع سر شانها با در  و دریاالتاین هه دولت ،نازع نیستند. به عسوهروشن و بسم
 .(۵۰ ،  138۵)ها ،  مناالع ماد صرف با 

االذهانی میان هنشاران صوره ها و شنایت بیناناار  از طریق رویههمارایی در رهیاالت سازه
بلکه هویتت هنشتاران  ،بل موجود نیستندقاز ها  مسلم و ییرد. هنشاران دارا  مناالع و هویتمی

هتا نیتز تنریت  یواهتد ن مناالع آنییرد و به دنبال آها و الرایندها شکل میاز طریق تنامسه و رویه
هتا هته دارا  هنجارهتا  جامنه عبتاره استت از اجتمتاعی از دولت .(77 ،  1388 ،)سازمند شد

 هته زمینته   استت هتاارزش و رهتا، اهتدافهمتین هنجا مشتر  و الهم مشتر  هستند و بته واستطه  
 .(Vayrynen, 2002, p. 164) آیدبه وجود میییر  هویت مشتر   شکل

ا  از ی و منطقتهالمللت بتینها  ها در قالب نهادها و سازماندر مورد تداوم همارایی میان دولت
ندیار  و تداوم نهادهتا، ها  مااناار  شاید بتوان ی ت هه از نظر این رویکرد یکی از راهمنظر سازه

شدن هنجارها  این نهادها است و آن هم به مننا  پذیرش یستترده و وستیع  نهادینه شدن و درونی
و مداوم آن از سو  هنشاران است هه بر مبنا  ادراهتاه مشتتر ، انتظتاراه مشتتر  و یتا آیتاهی 

ستبب بته  ،همتین امتر و (Wendt, 1995, p. 73) ییردها نسبت به این موضوع صوره میمشتر  آن
شود. بته تنبیتر دیاتر، تنامتل و یتادییر  وجود آمدن هویتی مشتر  در میان اع ا  آن نهادها می

تنری  هنند. « ما» شود هه هنشاران ع و یک نهاد یود را به عنوان یکاجتماعی پیچیده سبب می
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دارا  هویت مشتتر   اند وا  از هنجارها به این هویت یود شکل بخشیدهاساس مجموعهها برآن
شود هته عتاده، رالتتار تکترار  و بته . ی ته می(Wendt, 1994, p. 390) اندو سرنوشت مشتر  شده

شدن هنجارها از باال بته  شدن و درونی تواند به این الرایند نهادینهتر یادییر  پیچیده میتنبیر یسترده
ی همک هترده الملل بینیا سازمان ییر  هویت مشتر  میان اع ا  نهاد و  پایین و در نهایت شکل

 .(82–81 ،  1388 ،)سازمند نهادها تداوم یابند ،و در نتیجه
 ،ویانتهجییر  تنتامسه همکتار  عامل شکل آنآسها  جنوب شرق آسیا نهاد منطقه در منطقه  
و قبتل  دو دوره   طور هه از مقایسه   ها  ع و در قالبی نهاد  و جمنی بوده است و همانمیان دولت

  جویانته میتان تنامسه همکتار میزان، حجم، یستره   ،است دآن نیز مشهوییر  آسهبند از شکل
ش امنیتتتی، اقتصتتاد  و اجتمتتاعی و الرهناتتی یستتتر – هتتا  سیاستتیهتتا  ع تتو در حوزهدولت

عامتل  آنآستههته  اساس دیدیاه سازه اناارانه بیان هترد توان برچشمایر  داشته است. بنابراین می
 هتتا و ستتطوح مختلتت  بتتوده استتتنتتامسه همکتتار  جویانتته میتتان اع تتا در حوزهیستتترش ت

 .(1۰3 ،  1388 ،)سازمند
ی و الملل بینا  انااران با است اده از م هوم یادییر  اجتماعی پیچیده بر این نظرند هه نهاده سازه
نده میان اع تا ا  بستر یسترش تنامل میان اع ا  یود را الراهم هرده و همین تنامسه الزایمنطقه

ییر  الهم مشتر ، انتظاراه مشتر  و هنجارها  مشتر ، رالتارها  مشتتر  و هویتت زمینه شکل
 .(Wendt, 1994, p. 388) آوردها الراهم میرا در میان آن« حس جامنه بودن» دیار مشتر  و به تنبیر
ه، میتزان آورده یتا نتیستترش تنتامسه میتان اع تا را التراهم  زمینته   آنآسههه آیا  برا  بررسی این

آن و بند از شتکل ییتر  آن ییر  آسهها  منطقه در مقطع زمانی قبل از شکلتنامسه میان دولت
توان به چند توان مورد مقایسه قرار داد. این تنامسه را میا  میرا در قالب اع ا  یک نهاد منطقه

 .بخش تقسیم هرد
 .ها  ع واقتصاد  دولتو  . تنامسه نهاد 1
 .ها  ع و. تنامسه نهاد  اجتماعی دولت2
 .هاها و نشستمنیتی منتج از اجسسا –سیاسی  و . تنامسه همکار  جویانه3



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    126
 

. تنامسه همکار  جویانه صتننتی، تجتار ، ۴
یذار ، امور مالی و بانکدار ، هشتاورز ،  سرمایه

 .انرژ ، حمل و نقل و یردشار 
 توستنه   . تنامسه همکتار  جویانته در زمینته  ۵

اجتمتتاعی، الرهنتتگ، بهداشتتتی و درمتتانی، زیستتت 
مایطتتتتی، آمتتتتتوزش و پتتتتترورش و علتتتتتوم و 

 .(138۰ ،)بروجرد  الناور 
هتا با یسترش این تنامسه و این هه منتاالع دولت

 بلکته در نتیجته   ،پیش موجود نیست ازامر  مسلم و 
و یتادییر  اجتمتاعی  هته تنامتلهنتد و همچنتین اینها ایجاد شتده و تغییتر میتنامسه میان آن

شود هه هنشاران ع و یک نهاد یود را به عنوان یک ما تنری  هنند و دارا  یک سبب می ،پیچیده
تواند به الرایند نهادینه هنش تکرار  و یادییر  پیچیده می ،هویت مشتر  و سرنوشت مشتر  بدانند

ویتت مشتتر  در یتک نهتاد ییر  هشدن و درونی شدن هنجارها از باال به پایین و در نهایت شکل
ییر  هویتت تتوان رونتد شتکلمی ،اناتار  بیتان شتد همک هند. طبق آنچه هه در رهیاالت سازه

تنریت   مقابتلرا طبق نمتودار  آنآسهمشتر  و درونی شدن هنجارها  مشتر  و نقش آن در تداوم 
 .(83 ،  1388)سازمند،  هرد

 اصول و هنجارهای سیاسی مشترک
هتا بته یتاطر بدین مننا هه این دولت .اساس منطق پیامدها بود ر میان اع ا برآن دییر  آسهشکل

هتا  مختلت  و برقرار  صلج و آرامش در منطقه و االزایش تنتامسه همکتار  جویانته در حوزه
استاس  تتداوم و یستترش ایتن نهتاد بتراما  دست به تشکیل سازمان زدند، ،اساس منطق عواقب بر

ج رسون، ونتت و  جار و نهادینه شدن هنجارها در میان اع ا بوده است.مبتنی بر هن ،منطق تناسب
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ستازند. هتا را میاول هویت هنجارهتا در وهلته  »... :هننتدیونه تنریت  میهتزنستین هنجار را این
انتظتاراتی هستتند هته از  هننده   هنند و تنیینها  سایته شده را تنظیم میهنجارها، رالتار این هویت

 «بتتتترا  ایتتتتن هتتتته در شتتتترایط مختلتتتت  چاونتتتته رالتتتتتار هننتتتتد ،دروهتتتتا متتتتیهویت
(Jepperson, Wendt and Katzenstein, 1996, p. 54). 

م هتاربرد . عد1،اهداف یود را در پرتو شمار  از اصول بنیاد  و هنجارها  مشتر  مانند آنآسه
، ا الاه منطقها  برا  ایتس. راه حل منطقه2، زور و تنهد به حل و الصل مسالمت آمیز ایتسالاه

هتا  نظتامی و . دور  از پیمان۴، هتا  سیاستی اع تا. دهترین عدم مدایله و احترام به ت اوه3
 راه» پیایر  هرده است. اصتول مزبتور بته مترور زمتان بته عنتوان ترجیج همکار  دالاعی دوجانبه

ز عتدم هتاربرد زور و تنهتد بته حتل و الصتل مستالمت آمیت» شنایته شد. نخستین اصتل« آنآسه
ه استت و ، هریز جنای بین دو ع و این اتاادیه رخ ندادآنآسهاست. از تاری  تشکیل « ایتسالاه

 یه شده است.آمیز تبدیل به یک الرهنگ در این اتااد ها  مسالمتحل و الصل ایتسف به شیوه
استت. ایتن موضتوع تسشتی بتود هته « ا ا  برا  ایتسالاه منطقهراه حل منطقه» دومین اصل

ا  منطقه ها  الراقدره مطرح شد تا از آن طریق امکان مدایله   آنآسهها  دست دوم رهتوسط قد
متل مختتار  ها را در امور همسایاان هاهش دهند. هشورها  ع و از همان آغاز دریاالتند هه یود

 ار امنیت مبتنی بر همک ا  به امنیت، به مننا دیدیاه الیه الیه ممکن است و به واقع ا  غیرمنطقه
 .در منطقه است ها  بزرگناپذیر قدره ح ور یریزبریزیدن در راستا  بوده و ا  منطقه

سیاستی  نارانی بریی از اع ا نسبت به ثبتاه بهبنیان اعتقاد ، «دهترین عدم مدایله» اصل سوم
هشورها  ع و از اوضاع دایلی دیار اع اه یا وضتنیت  عدم مدایله  . هدف آن است دایلی بود

چهتارمین  شدند.امور دایلی تلقی می چرا هه این موضوعاه در زمره   بوده است؛ها حقوق بشر آن
هتا  بتود. اع تا بته پیمان« ها  نظامی و ترجیج همکار  دالتاعی دوجانبتهدور  از پیمان» اصل

 ناریستتندآمیتز علیته دیاتر ملتل منطقته می اقتدام بتالقوه تاریتک جانبته بته مثابته   رسمی چنتد
 ا  هتتم بتته نتتوعی مصتتلات و جایاتتاه همتته  در هنجارهتتا  رویتته آنآستته .(۵8 ،  1388)امیتتد ، 

هشورها  ع و را در نظر یرالته است و با است اده از هنجارها  مشتر  هه سبب ایجتاد اجمتاع در 
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ییرد. بتا توجته بته اساس دو اصل مشاوره و اجماع می شود، تصمیماه یود را برییر  می تصمیم
تتوان آن میدر رابطته بتا آسته ورد تایید تمامی اع ا  سازمان باشد.م ،این دو اصل باید تصمیماه

آن التراهم آورده استت، ی ت آنچه هه زمینه را برا  ایجتاد هویتت مشتتر  در میتان اع تا  آسته
هنجارها به یود  یود نیست، بلکه درونی شدن این هنجارها در قالب رالتارها  جمنی و مشتر  

آن در میان اع تا ها  درونی شدن هنجارها  آسهشایص ،براینشود. بنادر میان اع ا متجلی می
 در شش مورد نام برد.توان را می

 تا هنون 19۶7آن از . نبود منازعه در میان اع ا  آسه1
ا  هم در میان اع ا  آن رخ دهد از تسش شده تا ایر ایتسف درون منطقه آنآسهدر چارچوب 

ن از زمتا ،نو با هاربرد هنجار مشاوره حل و الصل شود. بنتابرایآمیز  طریق است اده از ابزارها  صلج
ا آن تاهنون هیچ یونه جنای در میان اع ا رخ نداده و ایر ایتسالی به وقوع پیوسته بتییر  آسهشکل

بته  ابزارها  صلج آمیز حل و الصل شده است و این یود نمایانار نهادینه شدن هنجار عدم توستل
 .(Djiwandono, 1998, P. 539) آن استها  مهم آسهیزور به عنوان یکی از ویژی

 . برپایی اجسس بالی2
تتایج آن ندر بالی اندونز  بریزار شتد هته یکتی از  آنآسهبرا  اولین بار نشست سران هشورها  

آن ا  آستهام ا  مناعده همکار  و دوستی بود و در درون این اعسمیه هنجارها  رالتار  و رویته
استاس  یرش و تصویب اع ا قرار یرالت و اع ا یود را متنهتد بته انجتام رالتتار بترمورد تایید، پذ

 هنجارها  مذهور نمودند.
 آن با حمله ویتنام به هامبوج. بریورد آسه3

بتود،  1978اشتغال هتامبوج توستط ویتنتام در ستال  ،یکی از حوادث مهم در جنوب شرق آسیا
را « مناهده همکار  و دوستی در جنوب شرق آستیا» ویتنام با این اقدام یود یکی از مبانی اساسی

سه یزینه  ،نقض هرد و آن اصل عدم توسل به زور در حل منازعاه بود. در پاس  به این اقدام ویتنام
توانستت بته اقتدام . می2توانست این اقتدام ویتنتام را نادیتده بایترد. . می1آن مطرح بود: برا  آسه

ها  مبارزه دیپلماتیک و سیاسی علیه ویتنام بود. است اده از روش. 3نظامی علیه ویتنام دست بزند و 
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 .یزینه سه را انتخاب هرد آنآسه ،با توجه به درونی شدن هنجارها
ها  مشتتتر  و دریواستتت از ستتازمان هتتا  دیپلماتیتتک از قبیتتل انتشتتار بیانیتتهبتتا روش آنآستته

 ج و عدم شناسایی حکومتت جدیتدقید و شرط نیروها  نظامی از هامبو متاد برا  یروج بی ملل
نیتز حکومتت دمکراتیتک هتامبوج بته عنتوان  ها  اقتصاد  واهنش نشان داد. نهایتتاً و قطع همک

قابتل مدر  ،ها منصوب هرده بودند در هامبوج رو  هار آمد. این اقتدامجایازین رژیمی هه ویتنامی
آمیتز  المتالصل مس و به زور، حلاز قبیل عدم توسل  آنآسهویتنام به مننا  این بود هه هنجارها  

ها در میتان اع تا درونتی شتده و ی و عدم مدایله در امور دایلی دیار دولتالملل بینایتسالاه 
م بل ویتنازیرا باالیره اع ا توانستند در اتخاذ موضنی جمنی در مقا ؛مورد پذیرش قرار یرالته است

 به تواالق نظر برسند.
 آن. پذیرش اع ا  جدید در نهاد آسه۴

توانتد امتاتان موالتق در پتذیرش می آنآستهجنوب شترق آستیا در  پذیرش اع ا  جدید منطقه  
، هتامبوج، الاتوس، انتد باشتدهایی هه یواهان پیوستتن بته ایتن نهتاد بودههنجارها از سو  دولت

ی ستیا، یننتهمکار  و دوستی در جنوب شترق آ میانمار، برونئی و ویتنام ابتدا با پیوستن به مناهده  
 به عنوان ع و ناظر و سپس ع و داامی درآمدند. آنآسهپذیرش هنجارها  

 مسلمانان روهینایا در میانمار . عدم مدایله در ق یه  ۵
ک یتآن با توجه به بریورد نظامیان میانمار در مقابل مسلمانان آواره روهینایا ایتن موضتوع را آسه

ه وارد ر امور دایلی هشورها به ایتن مستئلموضوع دایلی دانست و با توجه به هنجار عدم مدایله د
 متاد قابل حل دانست. نشد و این ق یه را از طریق سازمان ملل

 آنآسها  ییر  مجمع منطقه. شکل۶
در  آنآستهها  اقدام مهم جهت تنمیق و یسترش النالیت« آنا  آسهمجمع منطقه» شکل ییر 
 رود.امنیتی به شمار می– حوزه سیاسی
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 هویت مشترک کننده  عوامل تقویت 
هنند. ییر  هویت مشتر  در میان اع ا نقش مهمی ای ا میعوامل مهمی وجود دارند هه در شکل

هتا یتاد ییر  هویت مشتتر  از آنشکل این عوامل عواملی هستند هه به عنوان عوامل تسهیل هننده  
مهتم درونتی  ه مول ته  د و بتییر  هویت مشتر  شونتوانند باعث شکلبه تنهایی نمی، اما شود،می

ها  تهها شتکل بایترد. ایتن مولشدن هنجارها در میان اع ا نیز نیاز است تا هویت مشتر  میان آن
 ها  تاریخی مشتر  هستند.عامل جغراالیایی و داشتن برداشت

ییر  هویتت جمنتی ها  مهتم شتکلدر مورد عامل جغراالیایی باید بیان هرد هه یکی از مول ته
امکان انسجام در میتان هشتورها  ع تو یتک  رابت جغراالیایی است. این عامل،ا ، عامل قمنطقه

هنتد. قرابتت جغراالیتایی پتیش شترط ها را الراهم میییر  هویت جمنی در میان آنمنطقه و شکل
توانتد بته عنتوان یودش به تنهتایی نمی، اما آیدبه حساب میها  یک منطقه همارایی میان دولت

ها  آن منطقه عمل هند، بلکه بته عوامتل ر  و جمنی در میان دولتییر  هویت مشتعامل شکل
 .(Hund, 2001, P. 25) دیار  هم نیاز است تا این هویت مشتر  شکل بایرد

هتا نقتش داشتته باشتد، ییر  هویت مشتتر  در میتان دولتتواند در شکلعامل دیار  هه می
مشتر  است. ایتن عامتل در متورد ها  تاریخی داشتن یاطراه تاریخی مشتر  یا همان برداشت

اند، این هند. هشورها  این منطقه دارا  میراث مشتر  استنمار  بودهنیز صدق می آنآسهاع ا  
ایتن  ومستتمنره بودنتد  –هه آن هم نیمه مستنمره قلمتداد شتده استت  –به جز تایلند – هشورها همه

ا تتنطقه هه مبه شرایط به وجود آمده در  سبب شد تا در پاس  ،استثمار ناشی از آن استنمار و یاطره  
به وجود آید و  آنآسهحد  ناشی از میراث مشتر  استنمار  است، وجه اشتراهی در میان اع ا  

 باشد. یرایی منطقهآن هم تسش برا  ایجاد 
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 گیری نتیجه
بلکته متوج جدیتد  ،در ایتن منطقته ماتدود نشتد، امتا ا  از اروپتا شتروع شتدهمارایی منطقته

یتن اآن، اهو، ن تا و... در هایی نظیر آسهدر سایر نقاط جهان یسترش پیدا هرد. سازمان یرایی همنطق
ا  را بته متوالقی از همارایتی منطقته ها هه توانست نمونته  موج به وجود آمدند. یکی از این سازمان

 استت. ایتن ستازمان در ستال «ASEAN»یتا « اتاادیه ملل آسیا  جنوب شرقی» جهان ارااه دهد
 متاده آمریکا تأسیس شد. میسد  در مقابل ن وذ همونیسم و با پشتیبانی ایااله 19۶7

ها  یود این سازمان به النالیت، اما با پایان جنگ سرد موجودیت امنیتی سازمان زیر سوال رالت
یذرد، همکار  در ایتن منطقته از طریتق ایتن ستازمان ادامه داد تا جایی هه هر چه از ایجاد آن می

. از 1 هته شتامل، یذرانتده استت در طول حیاه یودرا هند. این سازمان سه دوره ش پیدا مییستر
مان در آنچه هه ایتن ستاز .شودمی 2۰۰9تا  1992. از 3و  1992تا  197۶. از 2 ،197۶تا  19۶7

 . دوره  توضتیج دادیرایی واقع تی و رویکردتوان با مباحث امنیییر  یود داشت را میاول شکل دوره  
 تتوان تشتریج هترد. درها  همکار  جویانه با رویکرد لیبرالتی میدوم هم با توجه به تبیین مکانیزم

ها  اقتصاد  و الرهناتی هند، همکار یت پیدا میآن چیز  هه اهمآسه سوم و همچنین آینده   دوره  
 .و اجتماعی است

چترا هته آنچته ستبب تتداوم اناتار  توضتیج داد؛  توان با رویکترد ستازهاین سازمان را می آینده  
« آنمنشور آسته»و « آنآسه 2۰2۰نقشه راه » همکار  و قوام تنامل در درون این سازمان با توجه به

. عتدم هتاربرد زور و تنهتد بته حتل و الصتل 1 :شود، درونی شدن هنجارهتا و اصتول مشتتر می
. دهترین عدم مدایلته و 3 ،ا ا  برا  ایتسالاه منطقه. راه حل منطقه2 ،آمیز ایتسالاه مسالمت

هتا  نظتامی و تترجیج همکتار  دالتاعی . دور  از پیمان۴ ،ها  سیاستی اع تااحترام به ت اوه
هتایی هتم مثال . هنجار مشاوره و اجماع است. این هنجارها و اصتول مشتتر  شتاهد۵دوجانبه و 

. بریتورد 3 ،س بتالی. برپایی اجس2 ،تا هنون 19۶7آن از . نبود منازعه در میان اع ا  آسه1دارد: 
. عتدم مدایلته در ۵ ،آن. پذیرش اع تا  جدیتد در نهتاد آسته۴ ،ویتنام به هامبوج آن با حمله  آسه

. با توجه به این عوامتل آنآسها  ییر  مجمع منطقه. شکل۶مسلمانان روهینایا در میانمار و  ق یه  
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شرقی با التزام به این اصتول و ا  در این آسیا  جنوب و هنجارها  سیاسی مشتر  همارایی منطقه
 یابد.هنجارها  مشتر  دوام می
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 اقتصادی سیاسی و ها بر توسعه  تأثیر فرهنگ و سنن ملت

 مهدی شیرخانی

 چکیده

منیتار  وا  هته در یتک دوره تنهتا متس  بته یونته .م هوم توسنه در طول سالیان، همواره دست یوش تغییر و تاول بوده استت
م الرهنتگ بته نظریاه دیار  مطرح شد. در دنیا  امروز م هوم توستنه بتا م هتو ر،توسنه، میزان رشد اقتصاد  بود، ولی به مرو

نتد ایتن دارد، هرچ یالرهناتی آن بستتا به توسنه   ،مختل  یک جامنه در ابناد . بدین مننا هه توسنه  یورده استد  صوره ج
تتوان ی تت قتصاد  میا الرهنگ توسنه   رابطه   الرهنای نیز وابسته به وجوه دیار جامنه است. درباره   و توسنه   بودهسویه  دو ،رابطه

 .2، ها و تولیتداز طریتق تتاثیر آن بتر ستازمان. 1. دهتدتات تاثیر قترار میقتصاد  را هه عوامل الرهنای از سه جهت رالتارها  ا
یز بدین صتوره سیاسی و الرهنگ ن ارتباط اساسی توسنه   توانایی یلق و مدیریت نهادها. .3، عقاید مرسوم پیرامون مصرف و هار

 تی ماننتد تاثیر عوامل مختل رهت سیاسی هه تاتسیاسی نیازمند الرهنگ سازیار با آن است. هرچه الرهنگ مشا است هه توسنه  
یتتذار  اع تتا  جامنتته در  هتتا و امثتتال آن استتت، بیشتتتر باشتتد، آیتتاهی سیاستتی بتتاالتر رالتتته و تتتأثیرایتتداولوژ  حکومت

 .سیاسی است شود هه نتیجه آن توسنه  یذار  عمومی بیشتر می سیاست

 هاواژهکلید

 .الرهنگ، توسنه، سیاست، اقتصاد

                                                           
 ׀       ، ایران، قم دانشااه م ید هارشناسی ارشد علوم سیاسی    shirkhanmahdi@gmail.com 
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 مقدمه
ز ایتن ام هتومی اقتصتاد  دارد و  ،اهثر صاحب نظران بر این بود هته توستنه د دهه قبل عقیده  تاچن

، اما بپردازند یود  اقتصاد عناصر صرالاً به تقویت باید ،  آن یابی به جهت هشورها در جهت دست
م تتک ینجانده بودند، م هو یود ها با شکست هشورهایی هه القط منیارها  اقتصاد  را در برنامه

هتا  قابتُبند  توسنه از میان برداشته شد و اهنون بسیار  از ماققان بتر ایتن باورنتد هته دوران ر
 مختل  است. هتر ملتتی هتهها  نبرد الرهنگ صانه   ،ها  نظامی یذشته و آیندهاقتصاد  و جدال

وستنه  ت ههتبته ایتن مننتا استت پیروز میدان هارزار آینده یواهد بود و این  ،الرهنگ برتر داشته باشد
الرهناتی توستنه  اقتصاد  و سیاسی استت. البتته بایتد توجته داشتت هته توسنه  الرهنای مقدم بر 

نیتز بته هتا نه است، از جهتتی، منلتول آنمابناد دیار جا ساز توسنه   طور هه از سویی زمینه همان
ک متهرشتد و بالنتدیی الرهنتگ ه یود بت ،جامنه رود. به این مننا هه پیشرالت همه جانبه  می شمار

ینتد اجتمتاعی در الرآ اولویتت الرهنتگ بتر دیاتر عناصتر االزون بر ،. به عباره دیارهندمی شایانی
ثبتت در هننده و اساسی دارد، نوع هنش و واهنش یا نتوع تنامتل م تنیین ییاالتای، آنچه نقش توسنه

 .تسامانند اقتصاد، سیاست و ...  ،قالب ارتباطی دیالکتیکی میان الرهنگ و عناصر دیار جامنه
اند، نقتش بنابراین، رالتارها  اقتصاد ، سیاسی و الرهنای هه در نهادها  یک جامنه تثبیت شده

 توان بدون اعتنا بته ایتن مقولته  یمنهنند. بدیهی است هه آن جامنه ای ا می عظیمی در الرآیند توسنه  
متامی لی در تو تاو هه هر یونه تغییر مهم، به دنبال ایجاد تغییراتی در ابناد مختل  جامنه بود؛ چرا

 ابناد جامنه، اعم از اقتصاد ، سیاسی و اجتماعی، منتوط بته نتوعی پتذیرش الرهناتی در جامنته
توان به دنبتال تاقتق توستنه در ابنتاد دیاتر بدون ایجاد بستر مناسب الرهنای نمی ،است. بنابراین

 جامنه بود.
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 های مفهوم توسعهجلوه
را در  سبب شده است هه این م هوم همواره جایااه یتود ،تناری  متندد و بن ًا متقاطع از توسنه

یتوش تغییتراه  وستنه دستتتها  اییتر، م هتوم مااالل علمی ح م هند، به طور  هه در دهته
بته  متیسد  مطترح شتده، توستنه را ۶۰و  ۵۰ها  بسیار  شده است. اغلب نظریاتی هه در دهته

 .(17  ، 13۶۶ )تودارو، اندهرده عنوان دستیابی به میزان باال  نرخ رشد اقتصاد  منرالی
ها، م هوم توسنه بته هتاهش یتا از میتان رالتتن القتر، میسد  با انتقاد از این نظریه 1970در دهه   

ها دهبیکار ، نابرابر  و تغییراه اساسی در سایت اجتماعی یرایش پیدا هترد. از ایتن رو، تتا مت
  مختلت  تنهتا از ایتن جنبته بته آن توجته شد و هشورهاا  صرالًا اقتصاد  تلقی میمقوله ،توسنه

شتد و تصتور هتر جامنته قلمتداد می توسنه  ، یاانه مس  هردند. به عبارتی، پیشرالت اقتصاد می
اقتصتاد ، رشتد تکنولتوژ ، انباشتت  توستنه   ،توان به مدد الاوها  مختل غالب این بود هه می

ناتاه  امتا بته تتدریج، یاالتته نااتل آمتد توستنه ثروه و موارد  از این قبیل، به اهداف یک جامنته  
ها  سویه به توسنه و تأهید بیش از حد بر مساال اقتصاد ، باعث بتروز مشتکستی در عرصته یک

 را بت ز سو  دیار، است اده از ایتن الاتومایطی برا  هشورها  پیشرالته شد. ا اجتماعی و زیست
. شتتذایاثراتتی من تی  هتاآنهماهنگ  ه  توسنتوسط بریی هشورها، به طور ناآیاهانه، بر  ،توسنه

  تنهتا به عنوان رشد اقتصاد ، این است هه رشد اقتصتاد ،یکی از انتقاداه اصلی به ت سیر توسنه
ها  جدیتدتر  ها  اییتر، شتایصپردازد. از همین رو، در ستالبه یکی از ابناد وجود انسان می

 .لااظ شده استانسانی  توسنه     ها  پیچیدهبرا  در نظر یرالتن جنبه
ها  زندیی او در نظر یرالتته شتد و هارشناستان بته در مبانی جدید توسنه، راه ورود انسان و جنبه

این نتیجه رسیدند هه ماتوا  اصلی آن، تأمین نیازها  اساسی، بهبود بخشیدن بته شترایط زنتدیی 
یتراه اساستی هته در زمتان بتا تغی ، هتم1980 دهه  در  .(9۴ ،  1379)زیتار ،  االراد و جامنه است
شنایتی به وجود آمد و انتقاد از وضنیت الرهنای مدرنیته توسط مکتاتبی چتون  رویکردها  جامنه

مکتتتب الرانک تتوره صتتوره یرالتتت، الرهنتتگ بتته عنتتوان یتتک م هتتوم بستتیار مهتتم وارد ادبیتتاه 
نقتش اقتصتاد در توستنه بته نقتش  ازشنایتی شد. به تبع این تغییر، شاهد چتریش توجته  جامنه
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در ». استتا  بریوردار هشورها  در حال توسنه، از جایااه ویژه در رشدرهنگ هستیم. الرهنگ ال
ها  علوم و تکنولوژ  رستانده به سایر عرصهیود را تر  یاالته و قلمرو یسترده ،زمان هنونی الرهنگ

اقتصاد ،  چنان توسنه   . امروز آنداده است و ح ور و ن وذش را نشان شده ها، مطرحو همراه با آن
اجتماعی و امنیت هشورها با مساال الرهنای یره یورده است هه تا هنون سابقه نداشته. با توجته بته 

یرالتته و مراهتز هتا  مختلت  قترار این واقنیت است هته امتور الرهناتی ماتور و استاس النالیت
 .(۶1 ،  137۵)پناهی،  «اندا  را به این موضوع داشتهتوجه ویژه ،مطالناه استراتژیک

بتتا ماوریتتت  هادر ایتتن هشتتور ها  توستتنهبنتتد از شتتروع نخستتتین برنامتته ،حتتدود دو دهتته
. در یتم شودا  سطج الرهنای تواند به ارتقن سه نمیالناور ، مشخص شد چنین انتقالی الی انتقال
با  ن هماهنایانتقال الناور ، ابزارها  وارداتی، به ماض ورود به این هشورها، به دلیل نداشت زمینه  

در ایتن الکتر یتب، بدین ترت. دادندالرهنای میزبان، هارایی یود را تا حدود زیاد  از دست می مینه  ز
هشتاد به تدریج شکل یرالت هه شتاید انتقتال تکنولتوژ  بته یتود  یتود نتوانتد مشتکسه  دهه  

متراه هتوسنه را حل هند و شاید نیاز باشد هه ایتن انتقتال بتا اقتداماه الرهناتی  هشورها  در حال
 ها  در حتال توستنه،برا  حل مساال هشور الرهنای از همین زمان توسنه  م هوم  . از این رو،یردد

 .(۶9   ،1378)الکوهی،  به صوره جد  مطرح شد

 فرهنگی فرهنگ و توسعه  
ار هتبته  1871شناس انالیسی در ستال  م هوم الرهنگ برا  نخستین بار توسط ادوارد بارنت، مردم

سق، ها، باورها، هنر، قوانین، ایتدانش شامل ست ههدانمی ا  پیچدهعهرالت. و  الرهنگ را مجمو
ییرد. بته می را الراها هایی هه انسان به عنوان ع و جامنه آنو عادهها آداب و رسوم و دیار قابلیت

ضتوعاتی ها، رسوم، رالتارهتا و موتنبیر دیار، الرهنگ عباره است از نظام مشترهی از باورها، ارزش
 و از راههننتد از آن استت اده میو در رابطه با یکتدیار  یود یک جامنه در تطبیق با جهان هه اع ا 

 .دهندمیآموزش از نسلی به نسل دیار انتقال 
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پتردازیم. ا می ابا پنج ویژیتی استت هته در ادامته بته آنماد   ماد  و غیر الرهنگ دارا  دو عنصر
 بیشتر زمانیاین حالت  .ینی ناهماون هستندو جوامع در سطج بسیار وسها هه الرهنگنخست این

هته شوند. دوم اینمی برا  الرهنگ ذهر وان جایازیننملی وسینی به عها  مشهود است هه هویت
واله اجتماعی، نتژاد، ملیتت و مقت الرهنگ عاملی است هه با زمان، جغراالیا، تاری ، مذهب، طبقه  

وستایل ارتبتاط  از طریتق مستاالره، تجتارههتا هته الرهنگآمیزد. سوم اینمی بسیار دیار  درهم
ه هته الرهنتگ غریتز  نیستت، بلکتهننتد. چهتارم اینمی تغییر و توسنه پیدا ،جمنی و دیار منابع

ول شتود هته االتراد در طتمی آمویتنی است. به عباره دیار، الرهنگ از عاداه و تجربیاتی تشتکیل
هه نچم اینانی بر همین اساس است. پانس آموزند و اللس ه تنلیم و تربیت در جامنه  می زندیی یود

توانند بتر می سازد، به طور  هه االرادمی بینی رالتار یکدیار الرهنگ، االراد یک جامنه را قادر به پیش
االتت دیاران را از پیش تشخیص دهند و بداننتد هته بترا  دریها  اساس رالتار و ی تار یود واهنش

امنه جایرچه الرهنگ یک . (۶8  ، 1389صالج نیا، ) واهنش مطلوب چه رالتار و ی تار  داشته باشند
 ایتن .پذیردمی هند، ولی در الاو  سیستمی یود نیز از عواملی تأثیرمی بند  رالتارها  آن را قالب

 از: عوامل عبارتند
حکومتتت: حاهمتتان از طریتتق اشتتاعه و اعمتتال ایتتداولوژ  یتتود نقتتش قابتتل تتتوجهی در . 1

متنتتارض هتتا  ا  یروهممکتتن استتت در جامنتته ستتاز  یتتک جامنتته دارنتتد، هرچنتتد الرهنتتگ
ابراین ایداولوژیکی وجود داشته باشند، ولی در شرایط متنادل اجتماعی، یک یروه غالب است و بنت

 دهد.می یود را اشاعهها  ایده

 تتاثیر قترار اقتصاد : شرایط اقتصتاد  یتک جامنته، الرهنتگ آن جامنته را تاتتها  زمینه. 2
ا  هم درآمد از مسکن، یورا  و پوشها  تر درآمد، سهم یروهعادالنهدهد. در صوره توزیع می

ص قتادر بته تخصتیهتا چراهته ایتن یروه ؛رودمتی االت الرهنای از بینها  یابد و زمینهمی االزایش
 بخشی از درآمد یود به امر تنلیم تربیت یواهند بود.

ارتباطی هته از ایتن نظتر بتا  اجتماعی: نوع مشارهت مردم در امور اجتماعی یود وها  زمینه. 3
 دولتت تتاثیرها  ییترد، ولتی بته شتده از سیاستتمی دولت دارند، هرچند در بطن تاری  شکل



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    138
 

هایی هه مستلزم مشارهت بیشتر مردم است، الرهنتگ مناستب استیپذیرد. در صوره اعمال سمی
 هند.می رشداالتصاد   توسنه  

 هزشی و وسایل ارتباط جمنتی در یتک جامنتنظام آموزشی و وسایل ارتباط جمنی: نظام آمو. ۴
ه اط جمنی بتولی نظام آموزشی و وسایل ارتب ،توانند الاوها  رالتار  آن را تات تاثیر قرار دهندمی

اجتماعی ها  شده مرتبط با ایداولوژ  حکومت و آرایش طبقاتی در جامنه است. طبقاه و یروه
اط   مسلط بر نظتام آموزشتی و وستایل ارتبتو اقتصاد  مسلط و قدره حاهم تقریبًا جریاناه الکر

ه دنبال این است هه با توجه بته بالرهنای  توسنه   .(۶9  ، 1389)صالج نیا،  هنندمی جمنی را هدایت
ونتی متؤثر بیر مند  از پیامدها  الرآیند مدرنیته و مدرنیزاسیون، با یک رویکرد درونی و بومی و بهره

توجه بته  یود بپردازد و با ها  ملی و مالی الرهنگ جامنه  توسنه، به شنایت عمیق باورها و ارزش
ها  انسان در جهت رشد میراث مننتو  و الرهناتی ها  ملی و مالی، از یسقیتاهمیت نارش

یرالته از تیود در دنیا  حاضر بهره ببرد و به اشاعه و تقویت آن دسته از رالتارها  الرهنای هه نشتئ
الرهناتی، در  توستنه  . ا جهتانی نمایتدتا بتواند الرهنگ یتود رها  بومی و ملی است بپردازد ارزش

هتا  الرهناتی و ریز  مالی، باید بتوانتد از طریتق برنامتهی و مل ها قالب اهمیت دادن به ارزش
هتا، االکتار و یود پاس  دهد تا از این طریق، ایده اجتماعی، به نیازها  مننو  و ماد  االراد جامنه  

ها  ملتی و یود را، در قالب ارتباطاه نمتادین الرهناتی و نشتانه جامنه آداب و رسوم ملی و بومی
ها  جوامع مؤثر در جهان اشاعه دهد. بته یتک اعتبتار، بومی در عصر حاضر، همپا  سایر الرهنگ

 عمومی دانست. توان نتیجه و حاصل توسنه  را میالرهنای  توسنه  
هتایی استت هتا و یزینشف انتخابها، منرها  دستیابی به این هدفها  توسنه و روشهدف

اقتصتاد  ارتبتاط پیتدا و  ها با هل نظتام اجتمتاعیآید. این یزینشها به عمل میارزش هه در زمینه  
ی در یک هشتور. پتس عموم هنای چیز  نیست جز برآیند توسنه    الراز یک نظر، توسنه. هندمی

ادار   اشتد. درستت استت هته مستئوالنعمومی ب تواند جدا از توسنهالرهنای نمی توجه به توسنه  
مستئوالن ادار ،  توانند برا  هنرمندان و آالرینندیان تنیین تکلی  هنند، ولتی از آنجتا هته ایتننمی

آوردن زمینته بترا   امکانتاه و التراهم یواه االراد  الرهنای باشند، یواه االراد  صرالًا ادار ، درباره  
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عمومی هتر هشتور  برنامه   اهمیت ه دارد هه درباره  زنند، ضرورییر  مییسقیت، دست به تصمیم
آورنتد یذار  این برنامه بر الرهنگ و هسانی هه آن را به اجترا درمتی آیاهی به دست آورند و از تأثیر

تواننتد و ها باریزند، میبنشینند و از واقنیت یواهند در برج عاجنیز اطسع پیدا هنند. هسانی هه می
ایجتاد  دارند از ت کر هتردن دربتاره   توانند دیاران را واادامه بدهند، ولی نمیحق دارند به روش یود 

شتدن جوانتان را از  بپرهیزنتد یتا متثًس اهمیتت بریتوردار ها  وسیع اجتماعیامکاناه برا  یروه
انتد ییر  از امکاناه عمومی توانسته بسا هسانی هه با بهره الرهنای نادیده بایرند. چه امکاناه تازه  

را ستطج دریشتانی از آالریننتدیی  (،ییران امروز  مانند یوشهنه  ) یابنددستبه یسقیت الرهنای 
هتا، روابتط یلتق ارزش ،الرهنای به مننا  ایجتاد تاتول توسنه  . (28  ، 137۰)پهلوان،  اندرقم زده

ب هتا  الزم را در قالتاست هه برا  ارضتا  نیازهتا  آدمتی، زمینته یایسقی و هنجارها  مناسب
را  آننظتران بتا اهمیتت دادن بته نقتش الرهنتگ در توستنه،  هند. بریی صتاحباجتماع الراهم می

 بریوردار است.ها  ذیل ویژییاز دانند هه ا  از آرا و عقاید میمجموعه
دارا  جنبه  اقناعی بتودن و عتدم نیتاز بته باتث و  .2، بودنمورد قبول و پذیرش اهثریت مردم . 1

 توستنه  ز ایتن منظتر، ا. (13۵7)آشتور ،  ییر زمان بودن بترا  ایجتاد وشتکل نیازمند .3، استدالل
هتا و روابتط ایسقتی و ایجتاد تاتول و یلتق ارزش والرهنای، به مننا  پویایی و رشتد الرهناتی 

ها  الزم را در قالب اجتمتاع التراهم هنجارها  مناسبی است هه برا  ارضا  نیازها  آدمی، زمینه
بخشد و از ایتن هاست هه روند توسنه را تسریع مییاالته دارا  بریی ویژیی هند. الرهنگ توسنهمی

الرهناتی الرآینتد   توسنه  نظران را به یود جلب هرده است. در تنری  دیار،  حیث، توجه صاحب
هتا، هتا، باورهتا و قابلیت، شنایتی، ارزشتی و یرایشادراهی است هه طی آن، با تغییراتی در حوزه  

 .(138۴)ازهیا و غ تار ،  آیدمیش یاصی هه مناسب توسنه است در االراد جامنه به وجود رالتار و واهن
الرهنای، ایجاد شرایط و امکاناه ماد  و مننو  مناسب  توسنه   هه ژیرار منتقد است در این زمنیه،

ول ها، آمادیی بترا  تاتبرا  االراد جامنه به منظور شنایت جایااه آنان، االزایش علم و دانش انسان
پذیر ، نظم و ان باط، بهبود روابط اجتماعی و  و پیشرالت و پذیرش اصول هلی توسنه، نظیر قانون

. (1372)ژیترار،  االراد جامنته استت   ها  علمی و ایسقی و مننو  برا  همهانسانی، االزایش توانایی
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اند، شتده توان ی ت رالتارها  اقتصاد ، سیاسی و الرهنای هه در نهادها  یتک جامنته تثبیتتمی
توان بدون اعتنتا بته ایتن هنند. بدیهی است هه نمیآن جامنه ای ا می توسنه  نقش عظیمی در الرآیند 

مهم، به دنبال ایجاد تغییراتی در ابناد مختل  جامنه بود؛ چرا هه هر یونه تغییتر و تاتولی در  مقوله  
نتوعی پتذیرش الرهناتی در تمامی ابناد جامنه، اعم از اقتصاد ، سیاسی و اجتمتاعی، منتوط بته 

توان به دنبال تاقتق توستنه در ابنتاد بدون ایجاد بستر مناسب الرهنای نمی ،جامنه است. بنابراین
 دیار جامنه بود.

 فرهنگ و توسعه  اقتصادی
 اقتصتاد را اقتصاد و الرهنگ باید به یاستااه این دو توجه نمود. یاستااه الرهنتگ ورابطه  برا  در  

منلتول روابتط  را سیستتم اجتمتاعی بتوده وستت هته نتوعی سیستتم اجتمتاعی توان جامنه دانمی
 انستانی بتهها  بر یسف روابط طبینی، امور  قطنی و تکوینی نیستتند. در سیستتم هه اجتماعی

توانتد بته می علت وجود ایتیار و آیاهی، قطنیتی در روابط او وجود ندارد و انسان در شرایط منین
مت تاوه ها  چیز  جز وجود هثره و یزینهها ت اوتی بدهد و اینمها  یک عامل مشخص پاس 

یونتایون بتر استاس هتا  هنتد و انتخابمی نیست و در این صوره است هه انتختاب مننتا پیتدا
 یونایون بترا ها  ارزش دهنده   شکل ،ییرد هه در واقع الرهنگمی ذهنی انسان صورهها  ارزش

 .االراد و جوامع مختل  است
از سته  الرهنگ و توسنه حاهی از آن است هه عوامتل الرهناتیرابطه  ه یسترده پیرامون مرور ادبیا

 ،و تولیتدها از طریق تاثیر آن بر ستازمان ، ال .دهدمی جهت رالتارها  اقتصاد  را تات تاثیر قرار
 توانایی یلق و مدیریت نهادها. ، ج.عقاید مرسوم پیرامون مصرف و هار ب.
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 فرهنگ و تولید. 1

یصوصتیاه رالتتار  و  ا  پیرامون الرهنگ سازمانی موجتود استت هته بته مطالنته  یسترده ادبیاه
لتل بتا توجته بته الرهنتگ م پردازد. الرهنگ سازمانی اساساً می مناصر به الردها  هنجار  سازمان

ها هند. بنااهمی موجود در یک بخش تغییرها  یا حتی شرهتها مختل ، همچنین نواحی، بخش
 رار ییرندقعوامل بیرونی و در منرض تاثیراه  هرده وعمل  ینند به طور سلسه مراتبتوامی هم و بیش

ها  ا ستازمانبت دالیلتی توانند بنا بتهها می اآن همچنین. مننط  باشندها ییر  در برابر تصمیم و یا
رسمی هنجارها  قابتل توجته همتتر  را داشتته باشتند. طبقتاه  غیرها  رسمی نسبت به سازمان

 شوند هه با توجه به همکتار می هنجارها  اجتماعی یا  یود مشخص نیز به واسطه   اجتماعی
 نسبت به پول و تاصیل با هم مت اوه است. شانو مشارهت طبقاتی؛ عقاید

 عقاید مختلف نسبت به مصرف و کار. 2

ا  در یصتو  عمتدهها  بر ادبیاه هسسیک موجود درباره ایسق هار، مباحث و پژوهش عسوه
ن در به وسیله اسکار لوایس برا  بررسی شکست القرا در آمریکتا  التتی 19۶۰ نگ القر در دهه  الره
ر مرتبط با القتها  هار  مطرح شده است. این عنوان در بسیار  از باثها  ییر  از الرصت بهره

 و ل مونیهتانتوان به هارها  انجتام یرالتته توستط دانیتمی ن جملهآو رالاه در آمریکا ارااه شده هه از 
قتصتاد بته امشکسه سایتار   بر این باورند هه القر القط در نتیجه  ها ویلیام جولیوس اشاره هرد. آن

ستایر  ،انتدوجود نیامد، بلکه رالتارها  اجتماعی نابهنجار نیز در ایتن یصتو  مشتکل ستاز بوده
زیتده ه و برینخبت با این توصی  هته االتراد ا.تا القر اندمطالناه نیز بیشتر بر الرهنگ اغنیا تمرهز هرده

رالی و این مسئله در موارد  باعث ترویج الرهنگ مصت ،مت اوتی قاالندها  هار و الراغت ارزش برا 
 .انجامدمی مجددها  یذار  جویی و انجام سرمایه در سایر موارد به صراله



  ۵۲، ۵۱ۀشمار  ׀ وهانژدانشجویی دانش پ یعلم مجله   ׀    142
 

 فرهنگ نهادها. ۳

جوامتع   عملکرد اقتصادموجود در ها  هوت ا هه انددانان به درستی اشاره هرده بسیار  از اقتصاد
بتر استاس  استت تتااتخاذ شده از جانتب نهادهتا ها  در سیاستمختل ، بیشتر به علت ت اوه 

 ،ستبدر جهتت یلتق و متدیریت منا توانتد، اما این آیر هار نیست و الرهنتگ میعوامل الرهنای
 و ستایر بیجنو هره  پس از دوران جنگ جهانی، ژاپن،  ،. برا  مثالدهد نهادها را هم تات تأثیر قرار

 در مقایسته بتاها دولتبه موجب آن، صننتی به هار بستند هه ها  یاستسهشورها  آسیا  شرقی 
رشتد  نتد تتا از ایتن طریتق بته تشتویق و تهیتیجددامی بازار، اعتباراتی را به صنایع ملی ایتصتا 

 .(72  ، 1389)صالج نیا،  اقتصاد  بپردازند

 سیاسی توسعه  فرهنگ و 
ستی و بهتر است به صوره اجمالی م هوم ستایتار سیا ،الرهنگ و توسنهرابطه  ایتن به پیش از پرد

هته  شتودی تته میمجموعه نهادهتا و مراهتز   به آن با الرهنگ را تبیین هنیم. سایتار سیاسیرابطه  
در  .(1۶۵  ، 138۰ ،زاده )نقیتب آورنتدمی تی واحد را به وجودقدره سیاسی را در دست دارند و هلیا 

دره سیاستی و همچنتین قت شتده از تشتکیلارتبتاط عناصتر  ع منظور از سایتار سیاسی، ناوه  واق
ًا اساست .(2۵  ، 1382)عیوضتی،  سیاسی توسط االتراد استتها  سازمان یاالته انجام النالیتها  راه

و، در دهتد و از ایتن رمی سایتارها  سیاسی، حقوقی، اقتصاد  و ... را الرهنگ تشتکیل بستر همه  
و هتا ویژیی ،هلتی ربته طتو. ناپذیر استت وامع روابط بین الرهنگ و سایتار سیاسی ت کیکج همه  

نته تاتول شود و طبینتًا هریومی الرهنگ سیاسی تغذیهو  نظر  سیاسی از پشتوانه  ها  تمایزاه نظام
 در مجمتوع، .سیاسی منوط به تغییر در الرهنگ سیاسی حاهم بر هشتور استتها  در سایت نظام

 میان الرهنگ سیاسی و سایتار سیاسی سه دیدیاه وجود دارد:بطه  را پیرامون
و تاواله اجتماعی بر استاس زیربنتا دانستتن الرهنتگ ها یرا هه طبق آن پدیده دیدیاه الرهنگ. 1

 سیاستت تلقتی ،اجتمتاعی از جملتههتا  تمتام واهنش بتن مایته   ،جامنه تالیل شتده و الرهنتگ
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 .(38 –3۶   ،1387)عباسیان،  شودمی

 ییرند و سایتار سیاستیمی یرا هه در آن الرهنگ را به عنوان امر  تبنی در نظر دیدیاه سایتار. 2
 .(1۶1  ، 138۴)بشیریه،  دانندمی مردمها  ییر  الرهنگ و ارزشرا تنیین هننده و عامل شکل

ستویه  متقابتل و دورابطته  دیدیاه تل یقی هه براساس آن بین الرهنگ سیاسی و سایتار سیاسی . 3
سازد. می سیاسی راها  و هنشها باورها، هنجارها و یرایش ،وجود دارد. به این صوره هه الرهنگ

یتر  هتنشهتا  سیاستی استت، انتخاب سایتار سیاسی هه یکی از اجزا  الرهنگ ،از سو  دیار
ناری  متندد  ارااه شده هته در ت سیاسی توسنه  از  .(3۵  ، 1397)رالیع،  هندمی سیاسی را مادود

 شود.می اشارهها جا به بن ی از آننای
متردم، تنتوع ها  سیاسی در پاسخاویی به نیازها و یواسته بریی توسنه را االزایش ظرالیت نظام 

داننتد. بریتی دیاتر می سایتار ، تخصصی شدن سایتارها و همچنین االزایش مشارهت سیاستی
ستتی، پیچیتتدیی سیا ستتاز ، یکپتتارچای ملتتی، را عقسنتتی سیاستتی توستتنه  اصتتلی ها  مؤل تته

بن ی  قیده  به ع. (3۶  ، 1397)رالیتع، دانندمی ساز  و مشارهت پذیر  سیاسی، دموهراتیزه اننطاف
بته  و نیروها  اجتماعی یونایون بتوانندها یروه ،شود هه اوالً می وقتی حاصل سیاسی توسنه   ،دیار

هتا  ن ستایتار سیاستی، نهاددر درو ،عسیق و مناالع یود از نظر سیاستی، ستازمان بدهنتد. ثانیتاً 
بته  اساس پیچیدیی و یسترش نهادها  سیاسی بتوانتد باشند و حکومت بر ا یونایون توسنه یاالته

شتارهت و در درون نهادها  سیاستی مستتقر، مجتال م ،تل یق عسیق و مناالع یونایون بپردازد. ثالثاً 
ستتمرار و و الراینتدها  بتاال از امجموعه سایتارها  ،رقابت سیاسی مستمر وجود داشته باشد. رابناً 

 .(۵82   ،1383)بشیریه،  ا  بریوردار بوده و به صوره قانونی نهادینه شده باشندمشروعیت یسترده
د الرهنتگ نتیازمن سیاستی توسنه  بدین صوره است هه  ،با الرهنگ سیاسی توسنه  ارتباط اساسی  

ایتن  نامند. از جملته  می سیاسی مشارهتیهه دانشمندان علم سیاست آن را الرهنگ  بودهسازیار با آن 
بته الرهنتگ سیاستی نیتاز  سیسیا توسنه  توان به هانتیاتون اشاره هرد هه منتقد است می دانشمندان

 .(1۰2  ، 1387)علم،  دارد هه تا حد قابل قبولی مشارهت سیاسی را مشروع و تسهیل نماید
توانتد بته االتزایش می ، یتت بتازیار الرهنگ سیاسی مدنی با تتأثیر مستتقیم در هی ،ه طور هلیب
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و تصتمیماه نظتام سیاستی حستاس ها مشارهت سیاسی منجر شتود و الترد را در مقابتل سیاستت
 .(۴۶۵  ، 138۵)شهرام نیا،  هند

از آیتتاهی سیاستتی الزم  در جوامتتع بریتتوردار از الرهنتتگ مشتتارهت، اع تتا  جامنتته تقریبتتاً 
ا بتمتردم رابطته  ر دارنتد. در چنتین جتوامنی، یذار  عمومی تتاثی بریوردارند و بر جریان سیاست

 شتکل یرالتته و ینهادهتا  مشتارهت ،در این جوامتع هند. اصوالً می حکومت حالتی مشارهتی پیدا
یش مورد نظتر یتوها  یواسته ،عموم مردم از مجار  و نهادها  مشارهت قانونی ،یابندمی توسنه

کومتت در این سایتار تاتت تتاثیر ح ،هنندمی را به اطسع دستااه حکومتی رسانده و آن را اعمال
 ودموهراتیک، ارزیابی و جهت ییر  اع ا  جامنه نسبت به نظام سیاسی مثبتت و عقسنتی بتوده 

اد سی، انتقاین نظام در نزد مردم از مشروعیت بریوردار است. به طور هلی قانون یرایی، اعتماد سیا
الرهنتگ سیاستی مشتارهتی هستتند و ها   هپذیر ، عدم ترس از قدره سیاسی و ... از جمله مول

در  .(37  ، 1397)رالیتع،  هنتدمی ایجتاد سیاستی توستنه  ترین زمینه را بترا  چنین الرهنای مناسب
را مشتارهتی، ستاز و هارهتا  ضترور  مشتارهت سیاستی  جوامع بریوردار از الرهنگ غیر، مقابل

ینته شتدن از برقترار  و نهاد ،ر جامنتهاقتداریرایانه دها  و حکومت با نهادینه سایتن سنت نداشته
هنتد. از ایتتن رو، الرهنتگ سیاستی متتاثر از ستایت قتتدره می تأسیستاه دموهراتیتک جلتوییر 

هتنش زیاد  وا هصوره یرالته از جانب نیروها  پویا  جامنه با شدها  اقتداریرا، در قبال تسش
ه دلیتل الرهنای االراد جامنته بت هند. در واقع در چنینمی را ت نی  و سرهوبها دهد و آنمی نشان

 یتود، از هتارآیی سیاستی چنتدانی بریتوردارها  عدم وجود نهادها و ستاز و هتار بیتان یواستته
 .مناسب باشد یاسیس توسنه  تواند برا  نمی یرایند و چنین الرهنای هریزمی شوند و به ان نالنمی

 گیری نتیجه
حلی در جهت رالع الشارها و مشکستی  ه یا راهتوسنه، هوششی است برا  ایجاد تنادلی تاقق نیاالت

ها  مختل  زندیی اجتماعی و انسانی وجود دارد. توسنه سیر  است هته در هه پیوسته بین بخش
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اجتمتاعی را بته همتراه دارد. ایتن امتر  – ییر  مت اوه هل نظام اقتصاد ویود، تجدید سازمان و س
ها  هتا  اساستی و ستایتدر بتر دارد، دیریونی هه بهبهود میتزان تولیتد و درآمتد راعسوه بر این

شتود. توستنه ها  عمومی مردم را شتامل مینهاد ، اجتماعی، ادار  و همچنین ایستارها و دیدیاه
را امتر   آن ،ییرد. اندیشتمنداندر بسیار  از موارد حتی عاداه و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی

شتود. ، اجتماعی، الرهنای، سیاسی و انستانی را شتامل میاند هه ابناد اقتصاد چند بند  دانسته
امروزه تلقی ما از این امر، الرایند  همه جانبه است هه بتر بهبتود تمتامی ابنتاد زنتدیی متردم یتک 

باید پرستید هته آیتا  ،باتوجه به این توضیج در مورد توسنه .(21  ، 1381)ازهیا،  یابدجامنه تمرهز می
توانند به توسنه دست یابند؟ آیتا ها با هر هویت و الرهنای می؟ آیا انسانهویت با توسنه ارتباط دارد

با هدام الرهنگ و هویت بیشتتر همختوانی « تمدنی تولید»برا  توسنه، الرهنگ یاصی الزم است؟ 
 ؟دارد

ت یا انسانی انسجام هویتی و الرهناتی بیشتتر  داشتته باشتد، منظمبه نظر می تتر رسد هرچه ملا
تی هه انسجام هویتی  ها  یودش را پیش برد و برتواند برنامهمی  ،شخصی نداشته باشتدمعکس ملا

ن و بتا رالتتار بتا یتود، بتا همنوعتا شتیوه  » مشخصی نیز نخواهد داشت. ایر الرهنتگ را قطنًا برنامه  
تی هه برنامه  « طبینت ، اش انسجام الزم را نداشتته باشتدالرهنای بدانیم، در این صوره انسان یا ملا

خواهد داشت. متاهس تنامل مناسبی ن طبینت( یا )یود، همنوعان و هاهدام از اینبا هیچبه نسبت 
ها  پروتستانیستم و ا  میتان پدیتدههته رابطته شدن غرب دریاالت صننتی یابی واقنه   وبر در علت
النالیتت  ودار  همک هرده است. عسقه به هار  سرمایه دار  وجود داشته هه به توسنه   روح سرمایه

هتا  برداشتتی جدیتد از نیو  و دقت و نظم در انجام دادن وظای  شغلی، در مجمتوع، از ویژیید
 .(1۰  ، 137۵)سریع القلم،  غربی را متاول هرد مذهب بود هه الرهنگ جامنه  

 ،ند الرهنای در الرآیندها  توستنهیزاویه دوپوای در هتاب الرهنگ و توسنه آورده است: توجه به بُ 
استاس و بنیتاد  ،الرهنتگ .1تواند در سه اصل زیر یسصته شتود: وار باشد هه میباید بر دالیلی است

 .3 ،ناپتذیر استت جتداییاالتصتاد   توستنه  از الرهنای  توسنه   .2 ،هاستپیشرالت و تنامل انسان
ایتن سته اصتل  توان تنیین هرد.هرچند میزان آن را نمی، الرهنگ سهم بسزایی در رشد اقتصاد  دارد
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 .(7۴  ، 137۴)دوپوای،  رند؛ زیرا بدون الرهنگ، توسنه تاقق نخواهد یاالتاهمیت الراوانی دا
ها  انستانی استت هته مستلزم هزینته ،منتقد است هه هریونه استراتژ  توسنه ،لویی ری رز ژان

ها  انستانی، القتط در صتورتی هته طترح توستنه از ها اهمیت اساسی دارد. این هزینتهسنجش آن
شود. تاقق این شرط به وجود حداقلی از والاق ر باشد، پذیرالته میحمایت اجتماعی هاالی بریوردا

توسنه . (7۴  ، 137۴)دوپوای،  الرهنای نیاز دارد –ها  قومی و همدلی بین طبقاه اجتماعی و یروه
؛ الرهناتی وجتود داشتته باشتد –هتا  قتومی روهشود هه والاق و همدلی بین یدر صورتی موالق می

ا  و بتا شته تاقق توسنه است. القط با است اده از یک منطق چندر لیاز لوازم اص« انسجام» چراهه
 توان از تأثیر الرهنگ در توسنه به طور مستتدل دالتاعشناسی و تاری  می استنانت از اقتصاد، جامنه

 نتگالرهایتن بتدون شتک  بتوده و اقتصاد و مذهب بنیان و سرچشمه   ،، الرهنگبه استناد تاری هرد. 
ستایتار  هتردن  . الرهنتگ وظی ته  شتده استتتاواله اقتصتاد   باعث جوامع همه   است هه در

« هتاژاپنی منجزه  »ها  توسنه نباید نادیده یرالته شود. ا  هه در برنامهوظی ه ،جوامع را بر دوش دارد
شتور نه القط از اوضاع اقتصاد ، بلکه از اوضاع سیاسی، اجتمتاعی و الرهناتی ایتن ه ،برا  توسنه

ت ابراین،بن .ناپذیر استجدایی تتأثیر  بنیتاد  و اساستی  ،ها در الرآینتد توستنههویت الرهنای ملا
هتا ترهنای ملا البدون احترام و اعتنا به هویت  تاً واقنی بدون توجه به ُبند الرهنای نتیج دارد. توسنه  

 تاقق نخواهد یاالت.بوده و 
 ،اهمیتتشترط الزم ح ،تأهیتد بتر هویتت الرهناتی»هه ریموند شاسله ی ته است: طور همان

اقتدامی توجه بته الرهنتگ،  .نگ جوامع استها  الرد  و توسنه هماهاستقسل و شکوالایی توانایی
ا  است برا  مبارزه در جهت نیل به استقسل واقنتی. تأهیتد بتر ح تم بخش، اسلاه است رهایی

پتذیر انها  الکر  و عملی بیاانته امکبا ردا هریونه تقلید و هنار یذاشتن شیوه ، تنهاهویت الرهنای
ها  ایسقی و ح م میراث نیاهتان تاری  و ارزش ،هاالرهنای به مننا  دالاع از سنات است. هویت

تارهی و انزواستت. هویتت الرهناتی در ارتبتاط و تمتاس بتا یرایی، بی یرایی، یذشته بدون سنات
التزایش انستان را ا شتود و امکتان تنتالی و شتکوالاییها  ملل دیار نو و غنتی میها و ارزشسنات

 .(7۴  ، 137۴)دوپوای،  «دهدمی
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تی در توسنه   آنجا از شده در متدل التوق متؤثر طبق الاو  مطرح هاآن هه هویت و الرهنگ هر ملا
 رار داد.قتایران باید هویت و الرهنگ ایرانیان را در بستتر تتاریخی متدنظر  است، برا  بررسی توسنه  

هتتاب  شتهید مطهتر  در .انتدیان بیتان هردهمختل ی برا  هویت ایرانعوامل اندیشمندان مختل  
ستت. بته اساز ایرانی بودن و اسسم توجه نموده  به دو عامل هویت« یدماه متقابل اسسم و ایران»

 دیشته  اند و هم اسسم در پروراندن اننظر ایشان، هم ایرانیان در توسنه و یسترش اسسم اهتمام داشته
 وملیتت »ان مؤثر بتوده استت. شتاهرخ مستکوب، در هتتاب ایرانیان و توسنه علم و الرهنگ در ایر

لیتل، متا داند. به نظر ایشان، القتط بته دو دزبان و تاری  استوار می ، هویت ایرانی را بر دو پایه  «زبان
بتان. زدوم تتاری  و  ایم هویت یود را بنا هنیم، اولو توانسته ایمایرانیان از دیار مسلمانان جدا شده

و انستته ستاز ایرانیتان د ز سه عامل ایرانیت، اسسمیت و تجدد را عوامتل هویتتدهتر حداد عادل نی
ا  هه بتین ها  تاریخی و نوع رابطه، در برهه«وطن» زبان الارسی، به عنوان م هوم همچنین بر مقوله  

 .(1382)حداد عادل،  این سه عامل ایران، اسسم و تجدد وجود دارد تأهید هرده است
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 یازدهم و دوازدهم گیری سیاست خارجی دولتتاثیر جهت

 قطر – دیپلماتیک عربستان بر عملکرد ایران در قبال بحران
 دوست احمد محمدرضا

 چکیده
ام ها  هسن نظام جمهور  اسسمی ایران توسط مقام رهبر  با همکتار  و مشتوره نهادهتا  دیاتر درون نظتیذار  سیاست

هتا  نها  هسن ابسغی و متتاثر از آرمادر چارچوب سیاستیطوط اصلی دستااه دیپلماسی  ،شود. بر همین اساسانجام می
پتذیرد. ها  هتسن صتوره مییتذار  ا  و جهانی ترستیم و هتدفقانون اساسی، مناالع ملی و شرایط منطقه انقسب اسسمی،

  انجتام شتده هایتذار  ها  یا  یود در صتدد تاقتق هتدفییر  ها  مختل  در ایران با اتخاذ راهبردها و جهتدولت
ی به تتواالقی و دست یاب 1+۵  آقا  روحانی تنامل با هشورها ایران در دوره   ییر  اصلی سیاست یارجه   هستند. راهبرد و جهت

 ه تتاثیر  بترچآقا  روحانی  ه  ییر  سیاست یارجی ایران در دور برا  رالع تاریم ها بوده. سوال اصلی مقاله این است هه جهت
بته  یپلماسی هشوردمقاله این است هه تمرهز دستااه  قطر داشته است؟ الرضیه   – ال باران دیپلماتیک عربستانعملکرد ایران در قب

طتور ه یتد و بتهمستایاان یرد و دستیابی تواالق برجام و پس از آن تسش برا  ح م آن منجر به عدم توجه هاالی به مساال منطقته
ه همتراه بتقطتر را  – امنیتی پیش آمده در قبال باتران دیپلماتیتک عربستتانها  اقتصاد  و مشخص عدم است اده الزم از الرصت

 ده است.ها  اینترنتی انجام شا  و وبسایتتالیلی و با است اده از منابع هتابخانه – داشت. این پژوهش بصوره توصی ی

 هاکلیدواژه
 .قطر، برجام، سیاست یارجی، قدره، حسن روحانی – باران دیپلماتیک عربستان

                                                           
 ׀      ایران دانشااه عسمه طباطباای، تهران، ا منطقه دانشجو  هارشناسی ارشد مطالناه    m.ahmaddust@gmail.com 
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 مقدمه
ها  هوچتک ا  پر تسطم و مملو از مناقشاه و درییر یاورمیانه از دیرباز به دالیل مختل  منطقه

ام و وجتود اقتو زمینتی و موقنیتت استتراتژیک جغراالیتایی آن، و بزرگ بوده است. منابع الراوان زیتر
وجتب شتده ها  بزرگ در مناسباه منطقته و عوامتل دیاتر مها  قدرهمذاهب مختل ، دیالت

چنتدیاهی  ایران در آن قرار دارد، همواره به شکل یک انبار بتاروه بتوده و هتر ازهشور  ا  ههمنطقه
 هایی را تجربه هند.باران

 ابتپتیش قتدم شتده و  هاهشورها  یک منطقه نتوانند در حل و الصل باران ایردر چنین شرایطی 
 ز پس من تسه برآینتد، راه بترا  دیالتتورز  یسقانه و الناالنه و همکار  یودشان ا سیاست

تر شتدن منطقته موجتب نظتامی هه غالباً  آنانتر تواند به ح ور یستردهبیااناان هموارتر شده و می
تواند موجب آشت تای وجود یک باران در منطقه و همسایای یک هشور می شود بیانجامد.هم می

متین ِر همستایه باشتد، امتا در عتین حتال هو ایجاد یطرها  الراییر امنیتی برا  آن منطقته و هشتو
ند تا توانند الرصت مناسبی را برا  هشورها  همسایه الراهم هنشان یاهی میها بسته به جنسباران

ا  و اهتداف منطقته و از این رهاذر پیش آمده ورود هرده در جهت راهبردها  هسن یود به مسئله  
 ملی یود را دنبال هنند.

 عنوان یکی از هشورها  بتزرگه ها  جمهور  اسسمی ایران بها و واهنشها، هنشموضع ییر 
 ن اساستی،و قدرتمند منطقه، همواره تاثیر الراوانی بر مناسباه یاورمیانه داشته است. بررستی قتانو

دهد هه یطوط هلتی ییر در جمهور  اسسمی ایران نشان میسایتارها  حکومتی و مراهز تصمیم
شتود و توسط هیئت دولتت یتا وزاره یارجته ترستیم نمی رجه در ایران صرالاً و مبنایی سیاست یا

دهتم  و بتر استاس اصتل یکصتد ها  هسن ابسغ شده هستند.ها  مختل  مجر  سیاستدولت
ها  هلتی نظتام جمهتور  تنیتین سیاستت ،قانون اساسی یکی از وظای  و ایتیاراه مقام رهبر 

 شخیص مصلات نظام است.اسسمی ایران پس از مشوره با مجمع ت
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  جدید موضوعاه و موارد ،هشد  بازنار 13۶8 سال در ایران یاسسم  جمهور یاساس قانون 
ی استسم  جمهتور نظتامی هل  هاسیاست تنیین جدید، موضوعاه جمله از. یردید آن مالق به

 ایتیتاراه و وظتای  جتزه هته باشتدیم نظتام مصلات تشخیص مجمع با از مشوره پس ،ایران
 تتا شتود، مشتخص بایتد ابنتادی تمتام در هشوری هل  ها هه سیاست این لااظ به .است  رهبر
 آن از ،باشتد داشته  یذار قانون قصد مجلس یا و نماید  ییر تصمیم بخواهد مجریه قوه   ایر ههاین

ی استسم  جمهتوری اساست قتانون  بازنار  شورا مذاهراه مشروح )صوره نشود منارفی هل  هاسیاست
بریی از اصول قانون اساسی، یطتوط هلتی سیاستت یتارجی نظتام جمهتور   .(2 ج ،13۶9 انایر

 هند:عنوان می1۵2اصل  .اسسمی را ترسیم هرده است
پذیر ، ح تم جویی و ستلطهسیاست یارجی جمهور  اسسمی ایران بر اساس ن تی هتر یونته ستلطه

بتر مستلمانان و عتدم تنهتد در برا استقسل همه جانبه و تمامیت ارضی هشور، دالتاع از حقتوق همته  
 .یر و روابط صلج آمیز متقابل با دول غیر ماارب استوار استها  سلطهقدره

 :آمده است 1۵۴اصل همچنین در 
دانتد و استتقسل و آزاد  و بشر  را آرمان یود می جمهور  اسسمی ایران، سناده انسان در هل جامنه  

ه دار  هامتل از هتر یونت استد، بنتابراین در عتین یتودشنمتردم می حکومت حق و عدل را حق همه  
ت  ین در برابتر مستتکبرین در هتر طلبانه مست تن ها  دیار، از مبارزه حقدیالت در امور دایلی ملا

 .هندنقطه از جهان حمایت می

عنتوان یتک ستند باالدستتی ه بت 1۴۰۴انداز توستنه بیستت ستاله ایتران االتق  همچنین سند چشم
ا  ایران آمتده هشور را مشخص هرده است، در این سند نسبت به جایااه منطقهیذار  هسن  هدف
 است:

آسیا  جنوب غربی )شامل آسیا  ه  اد ، علمی و الناور  در سطج منطقبه جایااه اول اقتص ندست یاالت
االتزار  و تولیتد علتم، رشتد  میانه، ق قاز، یاورمیانه و هشورها  همسایه( بتا تأهیتد بتر جنتبش نترم

بخش، الهتام .اب و مستمر اقتصاد ، ارتقاه نسبی سطج درآمد سرانه و رسیدن به اشتتغال هامتلشت پر
  ایسقی،   هارآمد، جامنهساالر  دینی، توسنهالنال و مؤثر در جهان اسسم با تاکیم الاو  مردم

نتالیم ا  بتر استاس تاندیشی و پویایی الکر  و اجتماعی تأثیریذار بر همارایی استسمی و منطقته نو
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دارا  تنامل سازنده و مؤثر با جهان بر استاس اصتول عتزه،  .یمینی)ره( ها  اماماسسمی و اندیشه
 .(1382)سند چشم انداز توسنه،  حکمت و مصلات

جمهتور  استسمی ایتران  طور ی ت هه تنیین دهترین اصلی و هسن سیاست یارجته   توان اینمی
هتا در اما در عین حال، دست آن ،مهور ادوار هشور استها و روسا  جالراتر از ایتیار هیئت دولت

هایی هه انجتام بند  ها و ابتکاراه و اولویتها با روشجمهور  اسسمی ایران بسته نیست. دولت
هننتد و در ها  انجام شتد اتختاذ مییذار  دهند راهبردها  یا  یود را جهت نیل به هدفمی

ه و بتر همتین استاس دستتااه دیپلماستی هشتور را هتدایت ها  یا  یتود را داشتتواقع دهترین
 شود.هایی هه البته همای ذیل دهترین اصلی تنری  میهنند، دهترینمی

تااه ییتر  و راهبترد دست سوالی هه در این مقاله به دنبال پاس  به آن هستیم آن است هته جهتت
ها  هتسن جمهتور  یتذار  دیپلماسی هشور در دوره آقا  روحانی تا چه اندازه در تاقق هتدف

و  باتران ر ا  موالتق بتوده استت.برا  بررستی ایتن موضتوع بتراسسمی ایتران در حتوزه منطقته
ه دهیم هته تمرهتز دستتااه دیپلماستی هشتور بتهرده و نشتان متی قطر تمرهز – دیپلماتیک عربستان

، نطقتهمالی بته مستاال منجر به عدم توجه ها ،دستیابی تواالق برجام و پس از آن تسش برا  ح م آن
ده و ها  پتیش آمتده یردیتا  برا  است اده از موقنیتهمسایاان و ایجاد الرصت برا  رقبا  منطقه

 به تنزل جایااه ایران در منطقه منتهی شده است. عمسً 
هناتام جایاتاه ه اهمیت و ضروره بررسی این مسئله از آن جهت استت هته رصتد متداوم و بت

انتی در توانتد تتاثیر الراوآزمایی راهبردها  اتختاذ ، می لی یک هشور و راستیالمل ا  و بینمنطقه
 د.ها  آتی با عنایت به نکاه مثبت و من ی استخراجی داشته باشیذار  اصسح و تقویت سیاست

 مبانی و مباحث نظری
 از المللتی بتین نتتایج تبیتین صتدد در هته است الملل بین سیاست نظریه   یک اصالتاً یرایی واقع نو

 هندمی تصریج والتز رو این از است. آن آنارشیک سایتار ویژه به الملل بین نظام ها ویژیی طریق
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 ارااته هشتورها رالتار تبیین برا  هه نیست یارجی سیاست نظریه   یک ،الملل بین سیاست نظریه   هه
 سیاستت نظریته   و الملل بین ستسیا نظریه   تمایز والتز نظریه   در نقد ات اقاً  میرشایمر اما ،باشد شده

 مستتلزم لزومتاً  الملتل بتین سیاست در المللی بین نتایج تبیین در و  نظر به .هندمی رد را یارجی
 ،الملتل بین سیاست نظریه   هربنابراین،  .باشدمی نیز یارجی سیاست مننا  به هشورها رالتار تبیین

 بتر  ماننتد ،دیاتر تتداالنی یرایتان واقع ون تسش. باشدمی نیز یارجی سیاست نظریه یک ضرورتاً 
یرایی واقتع نتو چارچوب در یارجی سیاست نظریه   ارااه   برا  اورا ون است ن و اسنایدر جک پوزن،

 نتیجته بتا در. دارد یتارجی سیاستت تالیل برا  نظریه این هاربست امکان از حکایت نیز تداالنی
 الاتو چهاریانه   ابناد تالیل برا  را آن توانمیی یرایواقع نو نظر  ها داللت و استلزاماه به توجه

 یتارجی سیاستت رالتتار و هننتده تنیین عوامل و منابع ملی، اهداف و مناالع ییر ، تصمیم الرایند و
 .(13–12 ،  1391 الیروزآباد ، دهقانی) بست هار به ایران اسسمی جمهور 

د تمتام ا  وجود ندارد هته بتوانتیها  هه الزم است اشاره شود آن است هه هیچ تئور  و نظرنکته
ورد متها  یتود و موضتوع ا  متناسب با ظرالیتابناد یک مسئله را تبیین و تالیل هند و هر نظریه

ن آن مقالته هایی از یک مسئله را مورد ارزیابی قرار دهد. مدعا  ناارنده در ایتواند جنبهبررسی می
یرایی واقتع تهتاجمی و نتویرایی واقتع )نتویرایی واقع نظریه   دوشایه   توان از ترهیب هراست هه می

ین ا  جمهور  اسسمی ایران در موضوع مورد بررسی اتداالنی( برا  تبیین سیاست یارجی منطقه
 مقاله بهره برد.

ین ستت و هریتز از بتا هتایرایان منتقدند هه رقابت، اصل اساستی در روابتط بتین دولت واقع نو
الملتل همتواره  انایز ایتن استت هته سیاستت بتین یوید، حقیقت غمشایمر مینخواهد رالت. مر

ده شتسودایی یطرنا  و بیرحم بوده است و به احتمال زیاد چنین نیز باقی یواهد مانتد. ایرچته 
د و بتر ها همواره از یکتدیار واهمته دارنتها  بزرگ هم و زیاد یواهد شد، اما آنرقابت میان قدره

 .(2   ،2۰۰1)مرشایمر،  پردازندبه رقابت می سر هسب قدره
( هته انایتزه و علتت قتدره 1973هتا، )سیاست میان ملت یرایانی چون مورینتا بریسف واقع

 )نظریته   یرایتانی چتون والتتز واقتع دانند، نتوها میطلبی هشورها را در ذاه منیوب و ناقص انسان
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( مهمتترین 2۰۰1ها  بتزرگ، د  سیاستت قتدره)تتراژ ( و مرشتایمر1979 سیاست بین الملل،
 هنند.الملل قلمداد می عامل این امر را سایتار آنارشیک نظام بین

 ثتروه، شتامل، هتاآن متاد  قتدره ترهیتب و مجمتوع مننا  به هشورها مقدوراه و هاتوانایی
 کیلتشت و تنریت  در ا هننده تنیین نقش نیز نظامی نیرو  و اقتصاد ، و الناور  توسنه   جمنیت،

 یتک ها بنتد  صوره برحسب هه هاتوانایی توزیع رو این از. هندمی ای ا الملل بین نظام سایتار
 سیاستت و تاررال به آنارشی هنار در نیز شود،می تنری  نظام قطبیت یا قطبی چند و قطبی دو قطبی،

 .دهدمی شکل هشورها یارجی
 قتدره توزیتع چاتونای اساس بر هه است الملل ینب نظام در واحدها آرایش مننا  به سایتار

 آن طبیتتق از عبتاره الملتل بتین نظتام سایتار دیار، سخن به .یرددمی تنری  و تنیین هاآن بین
 ار ستایت تغییراه نتیجه در. شودمی مشخص قدره ها  قطب و مراهز وجود به توجه با هه است

 ه  هننتد تنیتین عمتل و علتت مهمتترین المللی بین سطج در قدره توزیع در تاول و تغییر همان یا
 .(۵  ، 1381 الیروزآباد ، دهقانی) هشورهاست یارجی رالتار و المللی بین نتایج

 میاستس جمهتور  جملته از هشورها برا  را رالتار  الاو  3 الملل بین نظام آنارشیک سایتار
 آنارشتی نخستت، .هنتدیم ناپتذیر اجتنتاب و ایجتاد یارجی سیاست و الملل بین روابط در ایران

 و حملته طتری از همتواره هتاآن شتود،می یکتدیار به نسبت هشورها سوهظن و اعتماد بی باعث
 ههت استت واقنیت این از ناشی ترس احساس و نارانی این .هستند هراس و ترس در دیاران تجاوز

 مح ت بترا  ددار حتق هشور  هر هنند تجاوز و حمله دیار هشور به قادرند هشورها هه جهانی در
 و نهتایی داور هتیچ هته الملتل بتین نظام یک در باشد. اعتماد بی دیاران به نسبت یود موجودیت

 آن به یرالتن همک برا  یرالته قرار هجوم مورد و شده تهدید هشور یک هه ندارد وجود قانونی مرجع
 یابند.می ظن سوه برا  بیشتر  انایزه   و دلیل هشورها هند مراجنه

 ت تمین و امنیتت تتامین آنارشیک، الملل بین نظام در هشورها هدف و ارجایت ینمهمتر دوم،
 هتاآن ،نمایتد تتامین را هشتورها اساستی مناالع هه جهانی مرهز  حکومت القدان علت به بقاست.
 تهدیتداه هشتورها شرایط این در .هنند ت مین یودیار صوره به را یود بقا  و امنیت تا نایزیرند
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 .دهتد نجتاه را تجاوز مورد هشورها  هه ندارد وجود برتر  اقتدار هیچ و آیندبه حساب می بالقوه
 هتسم بته باشتند. متکی یود دوستان حتی دیاران به یود امنیت تامین برا  توانندنمی هشورها پس

 هنتد تتامین را یود امنیت تنهایی به باید هشورها از یک هر است یودیار الملل بین نظام چون دیار
 .متغیرند و زودیذر ها پدیده ،نظامی ها پیمان و ااتااده و

 هستب بته یتود امنیت برا  تامین تا هنندمی تسش ،غیرمتمرهز الملل بین نظام در سوم، هشورها
 برحستب عمتدتاً  هته دارنتد قدره هسب به شدید  عسقه و انایزه هشورها .ورزند مبادره قدره

 غایتت و هتدف ن ستهالی ،قدره .شودمی تنری   اقتصاد و نظامی ماد  ها توانایی و مقدوراه
 در نممکت میتزان هر به امنیت تامین برا  موثر  و م ید ابزار بلکه ،نیست هشورها یارجی سیاست
 نظتام در هشورها غایی هدف و نهایی عسقه   و دغدغه ،رو این از است. المللی بین آنارشی وضنیت

 اربستی نیز قدره هسب طریق از طلبی امنیت لیلد قدره. هسب نه و است امنیت تامین الملل بین
 ضتریب ،شتود بیشتر دیاران بر هشور یک نظامی برتر  و مزیت و قدره چه هر چون ؛است ساده

 در تتداالنییرایی واقتع نتو منظتر از .(7 – ۵  ، 1391 الیروزآبتاد ، دهقتانی) بود یواهد باالتر آن امنیتی
 نهتات استت. عاقل هشورها  هدف باالترین و برترین امنیت و بقا ت مین و تامین ،آنارشی وضنیت

 هتدافا یتاطر اطمینتان بتا و یطتر بدون توانندمی هشورها ،هدف این ت مین و تامین صوره در
 یرچتها بنتابراین. (12۶  ، 1979 )والتتز نماینتد تنقیتب را ثروه و سود رالاه، و آسایش مانند دیار 

 قتدره االتزایش از جلتوییر  هاآن هدف مهمترین ولی ،هستند یود قدره االزایش پی در هشورها
 .(12۶ ،  1989)والتز،  است ضررشان به قدره موازنه یوردن برهم و دیاران

 و بهست مستتلزم ،امنیتت تتامین هته باورند این بر تهاجمی یرایان واقع نو این درحالی است هه
 قتوا  موازنته   و نظتم یتدار پا و دوام آنتان نتیجته در. است امکان حد تا نسبی قدره ساز  بیشینه

 هایتتاً ن و نیستتند راضتی یود قدره از هریز هشورها هه هنندمی استدالل برده، سوال زیر را موجود
 .(11   ،1391 الیروزآباد ، دهقانی) هستند شانامنیت ت مین و تامین درصدد هژمونی برا 

 انایتزه   و علتت هته استت استتوار م تروض ۵ بتر تهتاجمییرایی واقع مرشایمر منتقد است نو
 پتنج ایتن مجمتوع. دهتدمی توضیج را آنارشیک الملل بین نظام در قدره ساز  بیشینه بر هشورها
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 بلکه ،دارند قدره ح م و قوا موازنه   دغدغه تنها نه هشورها هه آوردمی وجود به را شرایطی م روض
 هتراس یکدیار از هشورها چون ؛سازندمی الراهم قدره ساز  بیشینه برا  را شدید  و قو  انایزه  
 ت تمین و تتامین برا  راهبرد بهترین و هنند اتکا یود به شانامنیت تامین برا  توانندمی تنها دارند،

 .(11 – 1۰   ،1391 الیروزآباد ، دهقانی) است نسبی قدره ساز  بیشینه بقا

 گراییواقع سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران از منظر نو
 یاستسم جمهتور  یتارجی سیاستت هتدف ترینالور  و ترینمهم یراییواقع ون نظریه   اساس بر

 طریتق ود از هشتورها ستایر همانند اسسمی جمهور  باشد.می ملی امنیت ت مین و تامین ،ایران
 را یتود سلاستتق یتا عمتل آزاد  تا هندمی سنی اول،. هندمی تسش یود ملی امنیت االزایش برا 

 و هشهتا طریتق از المللتی بتین هنشاران سایر از استقسل، به مننا  دهد االزایش احتماالً  و ح م
 یترانا استسمی جمهور  دوم،. الملل بین نظام در عمل آزاد  هنترل برا  آنان تسش هردن مادود

 االزایش و مح  دیار هشورها  بر یود ن وذ االزایش و ایجاد طریق از را یود امنیت تا هندمی تسش
 اشملتی قتدره و منتابع بتر هنتترل ساز  بیشینه با تنها ایران اسسمی جمهور  امنیت چون ؛دهد

 ستایر قتدره هتارییر  بته چاتونای بتر یذار  تأثیر طریق از آن بر عسوه بلکه ،شودنمی حاصل
 تقابتلم وابستتای ایجتاد بتا مستتقیم صتوره بته راهبترد این. یرددمی تقویت و تأمین نیز هشورها
 هادهتا ن و ها سازمان چارچوب در غیرمستقیم طور به یا دوجانبه روابط رقرار ب طریق از نامتقارن

 .(1۴   ،1391 الیروزآباد ، دهقانی) شودمی عملی و پیایر  المللی بین و ا منطقه
 استتیس ه  یتنظر کیت  ستایتار یییراواقتع ه  یتهته نظر هنتدین مبیتاهنت والتتز  ههنیا رغمبه 

 ،آن  هتاتوان بر استاس اصتول و م روضیاما م ی،یارج استیس ه  ینظر کیالملل است و نه  نیب
ایرچته ستایتار نظتام  رایتز ؛ارااته داد رانیتا ییتارج استتیس لیتتال  را برا یچارچوب م هوم

 یکتی دیتترد یب یول ،ستین رانیا ییارج استیس هننده   نییتنها عامل تن آن راهییو تغ یالملل نیب
یرایی واقتع نتو هیتنظر ،نیبنابرا .آن است  رالتار  هازهیاف و انااهد نییدر تن یاساس  رهایاز متغ
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را   شتورو یپس از الروپاشت  االملل و نظام منطقه نیدر نظام ب  سایتار راهییتغ ریقادر است تاث
 .(1381 ،)حاجی یوس ی دهد جیتوض رانیا ییارج استیبر س
 یاستسم جمهتور  یتارجی سیاست غالب رالتار  الاو  تداالنی، یراییواقع نو چارچوب در
 جغراالیایی، همجاور و قرابت یود، نسبی قدره برپایه   ایران هه ا یونه به .است ساز  موازنه ایران
 در و ردههت ارزیتابی و بترآورد را یتود به نسبت هشورها سایر تهدیداه تهاجم، – دالاع موازنه   و نیاه
 .پردازدمی برونارا و درونارا ساز  موازنه به آن برابر
 وازنتهم از بتیش ایتران یتارجی سیاستت رالتتار  غالب الاو  تهاجمی، یراییواقع نو مبنا  بر

 نستبی جایاتاه هته استت هاییالرصتت از استت اده طریتق از امنیت و قدره ساز  بیشینه ساز ،
 نستبی جایااه و ا قهمنط موازنه   ح م برا  تسش از بیش ،ایران هه ا یونهبه. هندمی ایجاد قدرتش

 نداد دستت از قیمتت بته جهانی و ا منطقه قدره توزیع از یود سهم االزایش درصدد یود هقدر
 و تهتاجمی یراییواقتع نتو نظریته   طبتق .(18   ،1391، الیروزآبتاد  دهقتانی) باشتدمی رقبتا توسط آن

 ارابتز عنتوان بته قتدره هسب به یود امنیت ت مین و تامین برا  ایران اسسمی جمهور  تداالنی،
 اعمتال و پیایتر  ،ن توذ یسترش و طلبی استقسل سیاست اتخاذ طریق از نیز هدف این. ازدپردمی
 نظتر ات تاق امنیتت نتتامی بترا  الزم قدره میزان مورد در یراییواقع نو شایه دو این اما ،یرددمی

 .ندارند
 هثرحتدا هستب مستتلزم ایتران استسمی جمهتور  ملتی امنیت تهاجمی، یراییواقع نو منظر از

 بته مطلتق امنیتت صتوره ایتن در و است ا منطقه هژمونی نهایتاً  و ممکن یودمختار  و درهق
 استت نسبی امنیت پی در ایران اسسمی جمهور  تداالنی،یرایی واقع نو مبنا  بر اما ،آیدمی دست

 ،رو ایتن از .هندمی ه ایت ا منطقه قوا  موازنه   در قدره از مقت ی میزان هسب و ح م در آن هه
 نتو هته حتالیدر ،دارد تهتاجمی اهتداف و ماهیت ایران یارجی سیاست تهاجمی یراییواقع نو در

 .(1۵   ،1391 الیروزآباد ، دهقانی) داندمی تداالنی را آن اهداف و ماهیت تداالنی یراییواقع
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 روحانی حسن سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در دوره  
ها  هتسن جمهتور  استسمی ایتران الراتتر از ن سیاستتطور هه در مقدمه اشاره شتد، تنیتیهمان

ها  هتسن، استتراتژ ، هتا در ایتران بتر مبنتا  سیاستتایتیاراه قوه مجریته استت، لکتن دولت
 هنند.ها  یا  یود را ترسیم و دنبال میبند  اولویت و ییر  جهت

ن بته داشته باشیم و همچنی 92نااهی یذرا به مبارزاه انتخاباتی ریاست جمهور  سال  چنانچه
هتز ها  آقا  روحانی پس از پیروز  در انتخاباه توجه هنیم، واضج است هته ایشتان تمرسخنرانی

اده ا  ایتران قترار دو موضوع هسته 1+۵اصلی سیاست یارجی دولت یود را بر تواالق با هشورها  
 ۶دوشتنبه در تتاری   «انتیدیپلماستی ایر»ا  هه بتا وب ستایت روحانی در مصاحبه حسن بودند.
 داشتند اظهار هردند. 1392 یرداد

توان یاالت هه روابط ایران با هشورها  اروپتایی بته سترد ، ا  را نمیاییر ایران، برهه در تاری  چند سده  
اروپا علیه ایران یواهی بتر ایتن  ها  یسترده اتاادیه  آلود  امروز باشد. وجود تاریمنامطلوبی و تنش

 هروز تهدید و تاتریم جدیتدتر .تکلی  هشورهایی مثل آمریکا و هانادا هم هه روشن استادعاست. 
هتدالی ها  اییر، دولت نهم و دهم به نام سیاست یارجی تهاجمی بته اقتداماه بیتاس انه در سالم

آالرینی شباهت دارد تا یک سیاستت یتارجی  المللی دست زده است هه بیشتر به باران در سطج بین
متاس انه هشور در حوزه مناسباه یارجی در شرایط مناسبی قرار ندارد و هتر دولتتی . الراییر منسجم و

ها  یود را منطوف به بازساز  ایتن مناستباه هه در آینده به قدره برسد باید بخش مهمی از تسش
ها  بتزرگ و ضترور  در روابتط بتا قتدره ها  غیرها و تنشهند. باید در یام نخست از سوه ت اهم

 ،اول ا  هاست. اولویتت سیاستت یتارجی دولتت متن در درجته  ها  منطقههمچنین بریی قدره
 زدایتتی بتتا جهتتان یتتارج استتتستتاز  و تنش تتتامین و ح تتم منتتاالع ملتتی از طریتتق اعتمتتاد

( 191۶۶۴9www.irdiplomacy.ir/fa/news/). 

ها  اصتلی ها و برنامتهتنامل سازنده با هماستایاان را هتم از ضتروره ،صاحبهدر همین م اوالبته 
دهتد، آن اما آنچه هه پس از پیروز  در انتخاباه رخ می، هنندیود عنوان می دیپلماسی دولت آینده  

 1+۵است هه تمرهز اصلی دستااه دیپلماسی هشور و حتی در موارد  تمامی ارهان دولت تواالق بتا 
شود. روحانی پتس از پیتروز  در انتخابتاه و ا  ایران میهسته نتیجه رساندن موضوع پرونده  و به 

http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/
http://www.irdiplomacy.ir/fa/news/
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ا  را از سطج شورا  عالی امنیت ملی به وزاره یارجته تغییتر مذاهراه هسته ،استقرار در پاستور
یرالتته و  هنندیان ایران قترار راسًا در صدر مذاهره ،ظری  وزیر امور یارجه مامد جواددهند و می

 هه در نشتریه   ظری  در یادداشتیمامد جواد  ییرند.ایرانی را بر عهده می ریاست تیم مذاهره هننده  
 دولتت جدیتد در عرصته   به تجزیه و تالیل آنچه هه ایران در سایه   روابط یارجی آمریکا منتشر شد

 ست.هایی از این یادداشت آمده ادر بخشی .دیپلماسی به دنبال آن است، پردایت
سیاست یارجی جمهور  اسسمی در دولت هنونی منطوف نیل بته ت تاهم و اجمتاع در ستطج ملتی و 
ه، حکمت و مصلات سیاست  تنامل سازنده و همکار  مؤثر با دنیا  یارج یواهد بود. اصول عزا

ی ایران، ینثتی  ت ملا از  یتا ستایران را هدایت یواهند هرد. هدف این راهبرد هلی ح م و تقویت امنیا
بته  حذف تهدیداه بیرونی، مبارزه با اسسم هراستی و ایتران هراستی، ارتقتا  جایاتاه هشتور، و نیتل

ف ها  الور  هنونی، ایران همچنتین توجته یتود را منطتودر پرتو چالش .پیشرالت الراییر یواهد بود
ل ینثتی هتردن و در نهایتت شکستت دادن جریتان  ،شمار  از اهداف عاجل یواهد هرد. اولویت اوا

هتا آن هته هتدف ،راه االتتادهه اش بالمللی است، هه توسط اسراایل و حامیان آمریکایی یرانی بینضد ا
ه بتایتران  ی جمهور  اسسمی از طریق ترستیم وجته  یزدا است، یننی مشروعیت ایران «هردن امنیتی»

ا  هستته ه  اصلی برا  این جریتان،باران بتر ستر برنامت تهدید  علیه نظم جهانی. ابزار و وسیله   مثابه  
. بارانی هه از ناتاه ایتران یکستره ستایتای و در نتیجته قابتل بریشتت استت ،صلج آمیز ایران است

، )چتین 1+۵بست و ورود در متذاهره بتا یتروه درست به این دلیل است هه روحانی برا  شکستن بن
دم عتواالقی هته ن به تتمشتر  و رسید الرانسه، روسیه، بریتانیا، ایااله متاده و آلمان( برا  یاالتن زمینه  

قابتل ان کتا  ایتران  آوردها  علمتی ایتران را ح تم هنتد، حقتوق غیتر اشاعه را ت مین هند، دست
ها  درهقتها  ناعادالنه را هه توسط ا  را ماترم بشمارد و تاریمهسته عدم اشاعه   اساس مناهده   بر

–۰۴–2۰1۴) وه وقتتتت اقتتتدام هتتتردالتتتانتتتد پایتتتان دهتتتد، بتتتدون یتتتارجی تامیتتتل شتتتده
17www.foreignaffairs.com/articles/iran/). 

اه را هتدف از ایتن متذاهر ،مقاماه دولتی ایران قبل از آغاز مذاهراه و همچنین در طول مذاهراه
رداد یت 17هردنتد. روحتانی در ها مطرح میرالع تاریم ا  ایران و متناقباً هسته حل و الصل پرونده  

حل مشکسه مایط زیستی و آب یوردن متردم  یط زیستما در مراسم یرامیداشت ه ته   139۴
 شتند.هنند، ایشان در این سخنرانی اظهار دامی منوطها ا  و رالع تاریمرا هم به مذاهراه هسته
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هتا  شتان زیتاد نچریتد. تاریمها چشمانبن ی ،ها  ظالمانه رالع شودیوییم باید تاریمما وقتی می
سرمایه بیاید و مشکل مایط زیست، اشتغال، صننت و آب یتوردن متردم  ظالمانه باید از بین برود تا

انتد ظلتم بزریتی ها هه ملت متا را تاتریم هردهها احیا شوند. آنحل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک
 8۶1283) دانستتتتند تاتتتریم چیستتتتا  در دایتتتل هتتتم نمیامتتتا عتتتده ،اندمرتکتتتب شتتتده

www.mashreghnews.ir/news/). 

و رالع دهد هه روحانی حل تمامی مشکسه را در یرین دست نشان میا موارد الوق و موارد بسیار از
ل و بر همین مبنا، اولویت اصلی سیاست یارجی دولتت یتود را تنامت بنابراینو  هدیدها میتاریم

 باز شود. ها رالع یردد تا راه برا  حل مشکسه هشورریق تاریمقرار داد تا از این ط 1+۵تواالق با 
ز هی یتت اا  یویتا و مهتم عنتوان نمونته هقطر بت – در ادامه به بررسی باران دیپلماتیک عربستان

امنیتتی منطقته  – روحتانی بتا مستاال اقتصتاد  حستندستااه دیپلماستی هشتور در دوره  مواجهه  
انتدازه  ییر  دستااه دیپلماسی دولت ایشان تا چه یم نتیجه راهبرد و جهتدهپردازیم و نشان میمی

ته ا  ایران داشتها  هسن ابسغی بوده و چه تاثیر  بر مناالع ملی و جایااه منطقهدر راستا  سیاست
 است.

 بحران دیپلماتیک میان قطر و عربستان سعودی
روابط  با قطع( 139۶یرداد  1۵) 2۰17ژوان  ۵روز  عربستان در –قطر 2۰17اران روابط سیاسی ب

عربستتان  به ماوریتت عربی، مصر و بارین( )عربستان، اماراه متاده   هشور عربی ۴ دیپلماتیک
 ،ستناال ،مالتدیو ،یمتن ،لیبتی) دیاترهشورها   پس از آن بریی .ستبه وقوع پیو قطر با سنود 

ود  پشتتیبانی هترده و روابتط از این اقدام عربستان ستن ، اردن(یابن ،نیجر، هومور ،چاد ،موریتانی
 .(www.mashreghnews.ir – 8۶1283) یود را با قطر قطع هردند

چند  پتیش طتی  (تمیم بن حمد بن یلی ه آل ثانی) این هشورها ادعا هرده بودند هه پادشاه قطر
 اللستطینیان ده  را نماینت حماس ثباه در منطقه یوانده ورا قدرتی بزرگ و ضامن  ایران ،یک سخنرانی

 است.دانسته 

http://www.mashreghnews.ir/news/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7_%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%A2%D9%84_%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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راتیس ) بند از پایان اجسس هشورها  عربی با ح ور امیر قطر هه ترامپ، 2۰17 ماه مه 23در 
توسط یبریزار  قطتر اظهتاراتی از طترف  ،نیز در آن شرهت داشت( جمهور ایااله متاده آمریکا

 :ه بود، منتشر شد هه در آن آمدامیر قطر، شی  تمیم
توان آن را نادیتده یرالتت و قطتر روابتط جتد  است و نمی جهان اسسم و یاورمیانه مهمی در ایران وزنه  

و  ایتران را  .ها با ایران باال ییتردهند، صسح نیست هه تنشیود با آمریکا و ایران را همزمان ح م می
را نادیتده یرالتت و در ادامته  تتوان آنا  و استسمی توصتی  هترد هته نمیمنطقه هشور  دارا  وزنه  

 .(www.dw.com/fa-ir, 39122599) تنشی با ایران آغاز نشود ،یواست

را امیتر قطتر  ،قطر بسالاصله سخنرانی منسوب به تمیم بتن حمتد بتن یلی ته آل ثتانی وزیر یارجه  
یزار  رسمی قطر و انتشار  هردن یبر هک ده بودند هه باتکذیب هرد و اعسم هرد یروهی توطئه هر

چنین اظهاراتی، روابط با این هشور را تیره هنند. قطر بارها تأهید هرد هه شی  تمتیم آل ثتانی چنتین 
-www.bbc.com/persian/world-features) شد  ها بریورد یواهتدیررینه ا نا ته و باجمستی ر

 2۰17ژواتن  ۵پیرو این چالش در تتاری  ها مورد قبول واقع نشد و البته این تکذیب .(40162963
بتتا قطتتر بستتته    آنهتتا  زمینتتی، دریتتایی و هتتوایی عربستتتان و هشتتورها  همستتوتمتتامی راه

 .(83۵12۴www.aa.com.tr/fa/) شد
 .اردبستتان دعربستان است و تنها مرز زمینی را بتا عر قطر یک هشور هوچک در شرق شبه جزیره  

باترین و  سایر مرزها  قطر از طریق دریا با بارین، اماراه و ایران است. در شرایطی هه عربستان،
هشتور بته  تنها مترز ایتن ،بودند اماراه مرزها  زمینی، آبی و هوایی یود را بر رو  این هشور بسته

 بود.سو  جهان ایران 
رد ن الراهم هتبهترین موقنیت را برا  ایرا ،ر بوداین باران هه چالش و باران بسیار بزریی برا  قط

 طتر هته درقتا از این الرصت پیش آمده نهایت ُحسن است اده را هرده تا هم روابط دیپلماتیک یود با 
هبتود تر  با ایتران داشتت را بتنش یلیج الارس روابط سیاسی بهتر و هم بین هشورها  عربی حوزه  

 .رو  ماصواله مختل  ایران باشایده طر را بببخشد و همچنین بتواند بازارها  ق
 راه را بترا  یتروج قطتر از مااصتره   موجب شده بود هه القتط ایتران ،موقنیت ژاوپلیتیک منطقه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.dw.com/fa-ir39122599
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1
http://www.bbc.com/persian/world-features-40162963
http://www.bbc.com/persian/world-features-40162963
http://www.bbc.com/persian/world-features-40162963
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هه به یصتو   بود یارتباطی الراهم هند و این الرصت بزریی برا  بازریانان و تجار ایران –اقتصاد  
هته قطتر را از مااصتره و در عین این بردارندبلند   قطر یام تامین مواد غذایی و هشاورزِ   در حوزه  

ات اقی هه بته رونتق بنتادر و هشتتیرانی  ،بازار بزرگ این هشور را هم تصاحب هنند ،دهندنجاه می
 د.یانجام) بندر بوشهر( می ایران به یصو  در استان بوشهر

تتا  ۶۰۰روزانته  ،رقطع روابتط عربستتان و قطت القط هاالی است به این نکته توجه شود هه پیش از
هردنتد و ) مرز زمینی قطر و عربستان( عبور متی هامیون به صوره میاناین از یذریاه ابوسمره 8۰۰

بنتد از ایتن بردنتد و   هشاورز  را بته قطتر میبار و هاالهاهاالها  ضرور  از جمله تره منموالً 
 واشتد تتا از طریتق لتنج الرصت جدید  برا  تجار ایرانتی ب ستتوانو این میند متوق  شدباران 

، تتره هامیون روزانه هاال  ضترور  8۰۰دریا هاالها  ضرور  را به این هشور برسانند و جا  آن 
 .(/1۴29328www.tasnimnews.com/fa/news) بار و ... را پر هنند

بته م هتامنیتی  در عین حال هه این باران یک الرصت ویژه اقتصاد  برا  ایران بود، الرصت ویژه  
ها  اوج درییتتر  داعتش و ستتایر هته ایتتن باتران رخ داد، از ستال 2۰17. ستتال آمتدمیحستاب 
ز جمله اترهیه و قطر  ،ها  تروریستی تک یر  در عراق و سوریه بود، از طرالی در همین ایامیروهک

توانست یتک بترگ ها بودند، این باران میهشورهایی بودند هه متهم به همک هردن به این یروهک
هتا  تک یتر  حامیتان یروهک مقاومت برا  یارج هتردن قطتر از جبهته   ه برا  ایران و جبهه  برند

و  ه رخ داداما ات اقی هه االتاد شبیه به همان چیز  بود هه در زمتان تاتریم روستیه علیته ترهیت ،باشد
 مناسبی داشته باشد. ایران نتوانست از الرصت پیش آمده است اده  

 بته مناستبت نخستتین ستالارد آغتاز باتران روابتط هشتورها ، رقطت «الجزیتره» پایااه یبر 

 (ا ناار ترهیتهپژوهشتار و روزنامته) بکیترعلی حستین ا  از مقاله ،دوحه تاریم و الارس یلیج
شکسته  قطر چاونه علی حسین بکیر در این مقاله به این موضوع می پردازد هه مااصره   .منتشر هرد

 :ه آمده استهایی از این مقالدر قسمت. شد
یک پل هوایی بترا  شکستتن تاتریم اقتصتاد  تامیلتی  ،ا  اصلی دوحهرهیه در جایااه متاد منطقهت

هاالهتا  ترهیته از طریتق  2۰17در ستاعاه نخستت باتران در ششتم ژواتن  ،علیه قطر ایجاد هترد
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هواپیماها  بار  یطوط هوایی ترهیه به دوحه سترازیر شتدند هته حامتل متواد غتذایی و بخصتو  
دیر  نپایید هه هواپیماها  بار  نظامی قطر و دیار هواپیماها  یطتوط  .لبنیاه، تخم مرغ و مرغ بود

هوایی قطر به پل هوایی ترهیه ملاق شدند و این مسیر هتوایی روزانته بتین دو هشتور شتاهد بیشتترین 
ی اشاره هردنتد تا جایی هه بری ،شمار ممکن هواپیماها در تاری  پروازها  هوایی بین ترهیه و قطر شد
استتانبول ایتصتا   «صبیاه»هه دولت ترهیه یک ایستااه مخصو  یطوط هوایی قطر در الرودیاه 

ا  هته دیاتر هاالها  ترهیته بته بازارهتا  قطتر سترازیر شتد بته یونته ،ساعت ۴8ظرف  .داده است
 1۰در همتتر از هشورها  تاریم هننده نتوانستند در اقدامی غااللایرانه دوحه را در منانته قترار دهنتد. 

تن مواد غذایی جابجا هردنتد و  28۰۰پرواز حدود  ۴۰هم روز هواپیماها  بار  ترهیه و قطر با دست
هواپیمتا بته طتور روزانته از  1۰۵روز نخست تاریم قطر قریب به  1۵به ی ته وزیر اقتصاد ترهیه ظرف 

اپیمتا  حامتل بتار از ترهیته در ترهیه هاال به دوحه الرستادند هه به طور متوسط تقریبا هر روز ه ت هو
هواپیمتا  ۴اعسم هرد هه  2۰17در مقابل ایران هم در یازدهم ژوان  .نشستالرودیاه دوحه به زمین می

تن مواد غذایی زود الاسد شتدنی شتامل میتوه و  9۰به دوحه الرستاده است هه هر هدام حامل قریب به 
بته  2۰17ژواتن  21آذوقته و هتاال را در در سطج دریایی، ترهیه اولین هشتی حامتل . سبزیجاه است

 ،ارسال آن همتر باشد و هم جریان ارسال هاالها بی وق ه ادامه داشتته باشتد دوحه الرستاد تا هم هزینه  
بخصو  هه انتقال هوایی هاالها هزینه بردار بوده و در میان مده و دراز مده دشوار بود، پتس از آن 

در مستیر  .انتداز  شتد راه «حمتد»تا بنتدر  «زمیراِ » از بندریک یط مستقیم دریایی بین ترهیه و قطر 
امتا بریتی مشتکسه  ،ها  ترهیه هاالها را از طریق ایران به دوحته منتقتل هردنتدیشکی نیز هامیون

هتا برتتر  یاالتته و در ها اعتقاد داشتند ترهیه بتر آنبریی ایرانی ،آن مطرح بود لجستیک و تاییر درباره  
ا  هه سهم در نظر یرالته شده برا  ایتران در بتازار قطتر را اران سبقت یرالته به یونهاست اده از شرایط ب
دوحه و آنکارا، تهران را در تواالقی سه جانبه شریک هردند هه ماموریتت  ،از همین رو .از آن یرالته است

ان بترا  وارداه هه از نزدیکی جغراالیایی به ایرعسوه بر این .آن تسهیل انتقال هاال از ترهیه به قطر است
ها در منرض الاستد بخصو  هاالهایی هه با تاییر انتقال آن ،مستقیم بخشی از هاالها است اده هردند

 .(www.alef.ir/news/3970313001) شدن هستند

ن رغم التراهم بتود ت هه علیحال ایر نااهی به آمارها  رسمی یمر  ایران بیاندازیم مشخص اس
یتک الرصت بسیار یوب برا  بدست یرالتن بازار قطر، اما در ایتن متورد هتم ماننتد باتران دیپلمات

 ترهیه، ایران نتوانست است اده هاالی را ببرد. – روسیه
هه هنوز قطر توسط عربستان و هشورها  همسو با آن تاریم  139۵ سال یمر  درمارها  طبق آ

https://www.alef.ir/news/3970313001
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ستهم بتازار قطتر از و میلیون دالر بتوده  1۰3ود، میزان صادراه ایران به هشور قطر اقتصاد  نشده ب
میتزان  139۶در ستال امتا  .درصتد بتوده استت ۰.23، 139۵هاالها  صادراتی ایتران در ستال 

سهم بازار قطر از هاالها  صتادراتی ایتران در بوده و  میلیون دالر 2۴8صادراه ایران به هشور قطر 
باران در قطر، صادراه  رغم ادامه  بههه تر اینآور نکته تاس  .درصد بوده است ۰.۵2، 139۶سال 

نه تنها االتزایش  1397ایران به این هشور در سال 
 22۵بلکه با هاهش مواجهته بتوده و بته  ،نداشته

 .دالر تنتتتتتزل هتتتتترده استتتتتت میلیتتتتتون
(http://www.tccim.ir/ImpExpStats) .رغم بتتتتته

هه ایران تنها مستیر ارستال هتاال بته قطتر در این
شرایط تاریم و مااصره آن بود، حتی نتوانستت 

درصد از بازارها  این هشور را تصاحب هند و  1
رالت نتوانست از این الرصت پیش آمده است اده هند و این ترهیه بود هه بیشتترین طور هه انتظار میآن

در االتتاحیته نشستت  «رییس اتاق بازریانی قطر» یلی ه بن جاسم آل ثانی .این باران بردسود را از 
ا  بریتزار شترهت ترهیته 1۵۰با ح تور  139۶ د  ماه 2۶اقتصاد  مشترك دو هشور در دوحه هه 

میلیتون ریتال  9۰۰سته میلیتارد و را  2۰17شد، حجم مباداله بازریانی آنکتارا و دوحته در ستال 
ایتن االتزایش در حتالی استت هته حجتم  .دانستت میلیتون دالر( 8۰ك میلیتارد و )منادل ی قطر 

 17۴میلیتون ریتال قطتر  منتادل  ۶۰۰متیسد  القتط  2۰1۶مباداله بازریانی دو هشور در سال 
 .(www.irna.ir/news/82799715) میلیون دالر بوده است

دراه ایران به قطر دچار هتاهش شتده بتود، رونتد رشتد صتادراه ترهیته بته قطتر هه صادرحالی
میلیون دالر القط مواد غذایی به قطر 7۰۰بیش از  1397ها تا اواسط سال همچنان ادامه داشت و آن

 جلتپ بیرول ،به نقل از روزنامه استار ار  تسنیمیبریز الملل به یزارش یروه بینصادر هرده بودند. 
متیسد  میتزان صتادراه متواد  2۰1۶در سال »:هرد اعسم اژه هنندیان صادر اتاادیه رایس مناون

میلیون دالر رسید و در سال  ۶3۰به  2۰17میلیون دالر بود. این رقم در سال  ۴21غذایی ما به قطر 

http://www.tccim.ir/ImpExpStats
http://www.irna.ir/news/82799715/
https://www.tasnimnews.com/
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 .(https://tn.ai/1852145) «استر رسیده میلیون دال 7۰7میسد  جار  تاهنون به 
و چته  ا  ایران را چته از نظتر امنیتتیتوانست جایااه منطقها  بود و میباران قطر، الرصت ویژه

ن ایت ا  ایران بود، دراهداف هسن سیاست منطقه اقتصاد  ارتقا بخشد، اما ات اقی هه االتاد بریسف
، ا  هته حاصتل شتداما نتیجته ،رسانی به قطر بودیم واقنه شاهد همکار  ایران و ترهیه برا  همک

می ایتران در ستوریه و عتراق هتا  مختال  جمهتور  استسحامیان یروهکرا )هه از قطر و ترهیه 
ب ستابته حترهیه هه یکتی از رقبتا  اصتلی ایتران در منطقته . بیش از پیش بهم نزدیک هردبودند( 

 بزرگ ها قدره هه هناامی طی این همکار  دستاوردها  بسیار بیشتر  از ایران داشت. آمد،می
 توجته واقت موازنته بته زیترا ؛هننتدمی تاهید نسبی مناالع بر بیشتر ،اندیشندمی یکدیار با همکار  به

 ترمهم ئله  مس اما ،برساند حداهثر به را یود مطلق مناالع هندمی سنی دولتی هر مطمئناً . دارند ژرالی
 مننقتد دیاتر دولتت بتا هته ا مناهتده هتر در هند حاصل اطمینان هه است این ،دولت یک برا 
 .(۶۰   ،2۰۰1 میرشایمر،) مقابل طرف تا شودمی تامین او مناالع بیشتر نمایدمی

ترین یلیابد هه در نظر داشته باشیم هه ترهیته یکتی از اصتاین مسئله از آنجا اهمیت م اع ی می
هند ح ور در این باران چیز  هه بسیار یودنمایی هرد و همچنان می ا  ایران است.رقبا  منطقه

ااه دیپلماسی اقتصاد  این هشور و ح ور من نسنته دستت النال دستااه دیپلماسی ترهیه، یصوصاً 
 دیپلماسی ایران است.

 گیری نتیجه
روحتانی در  حستن دستااه دیپلماسی ایران در دوره ها  باال مشخص یردید هه مواجهه  در بررسی

متناستب و در جهتت  ،قطتر – بسیار مهم منطقه، یننی باران دیپلماتیتک عربستتان قبال یک مسئله  
دستتی  هته در استناد بتاالطور ا  جمهتور  استسمی ایتران آنها  هسن منطقتهتاقق سیاست

ستند چشتم انتداز  سسمی ایران و مشخصتاً دستی جمهور  ا مشخص شده است، نبود. اسناد باال
اول اقتصاد  در منطقته را بترا  االتق  از جمله رتبه   ،توسنه، جایااه اول ایران در بسیار  از پارامترها

https://tn.ai/1852145
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روحتانی  حستن ییر  سیاست یتارجی دولتت راهبرد و جهت اما نتیجه  ، تنیین هرده است1۴۰۴
قطتر، در  – قبال باران عربستتان دیپلماتیک ایران در هار  منجر شد اقداماه ایران و در مواقنی هم

و برجتام  1+۵یدمت تاقق این هدف هسن قرار نارالت. تمرهز دولت آقا  روحانی بته تواالتق بتا 
ا  ایتران موجب شد تا توجه الزم و شایسته به مساال منطقه و همسایاان نشود و دیپلماستی منطقته

 .یود بایرد در بسیار  از موارد حالتی من نسنه به
ب از مناست عربستان شاهد بودیم هه تصمیماه اتخاذ شده، منجر به عدم استت اده   – در تنش قطر

 و آن را ا  ایران التراهم آورده بتودهایی هه این تنش برا  اقتصاد و امنیت منطقهها و موقنیتالرصت
یتک  . چنانچتهقترار داد ،آمتدبته حستاب میرقیتب ایتران  ،در ایتیار هشور  هه در این دو حتوزه

ر یرالتته دیپلماسی النال و یسقانه در این زمینه وجود داشت و وقت و انرژ  مناسب برا  آن در نظت
م یتابی تواالتق برجتا و تمرهز بته دستت یردیدشد و اهمیت هاالی نسبت به این مسئله مبذول میمی

تیم شتاهد ح تور پررنتگ توانستمی هشتد، امتروزا  نمیموجب هاهش توجه بته مستاال منطقته
ی یتود ماصواله و بازریانان ایرانی در هشور ثروتمند قطر باشیم و از این رهاذر مناسباه سیاست

ز الارس یسترش بیشتر  دهتیم و قطر،شتریک استتراتژیک یکتی ا را نیز با این هشور مهم در یلیج
 نماییم.به سو  یود بیش از قبل جذب ا  مهم یودمان یننی ترهیه را رقبا  منطقه

 منابع فهرست
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Saudi Arabia energy diplomacy (from 2015 to 2020) 
Maryam Jafari 

Abstract 
In today's postmodern world, energy is one of the most important factors influencing the political 
and economic life of countries, especially the Middle East. The Middle East has been a hotbed of 
energy stability and crises for a long time. Meanwhile, Saudi Arabia is named as one of the main 
energy competitors in the region. Saudi Arabia possesses about 18 percent of the world's proven oil 
reserves and is known as the largest exporter of oil. The oil and gas sector accounts for about 50 
percent of GDP and about 70 percent of export earnings. Apart from oil, the kingdom's other natural 
resources include natural gas, iron ore, gold and copper. Thus, the diplomacy adopted by this 
country, despite its abundant energy resources, can be considered as one of the most important 
components affecting the energy of this region, which is especially important to study this issue 
with the rising to power of Mohammed bin Salman. Meanwhile, the presence of regional and 
supra-regional powers in this regard has been tangible. In this article, the author tries to analyze this 
issue to answer the main research question, which is; What have been the most important 
components of Saudi energy since 2015, when bin Salman took office, and given the revisions he 
has made in his foreign policy? . In answer to the main question of the research, the hypothesis has 
been raised that, although with the rising to power of Bin Salman, the young Crown Prince with the 
Saudi Vision 2030 tried to free Saudi Arabia from heavy dependence on oil resources, but oil, gas 
and petrochemical resources especially with Foreign and domestic investments in this field are still 
the most important sources of energy in Saudi Arabia and play a significant role in the Saudi 
economy. This research seeks to achieve acceptable results by using descriptive-analytical method 
and using library resources and credible sites in this field. 

Keywords 
 Energy diplomacy, Saudi Arabia, energy security, Saudi Vision 2030. 
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Critical consequences of unbalanced economic and 
political development in Saudi Arabia 

Mahdi Delband 

Development has always been one of the most important concerns of the leaders of countries in the 
contemporary world. The basic issue is to pay attention to all aspects of development. Unbalanced 
development is the result of paying attention to the economic and social dimensions of development 
and not paying attention to its political dimensions. Saudi Arabia has an authoritarian government 
that follows a centralized planning model. This government has undertaken an economic reform 
program. But at the same time of the economic reform program, the capacity of the political system 
has not yet increased, and the means of civic participation in political decision-making are very few 
and non-institutional. Thus, it can be seen that the development of Saudi Arabia has a pattern of 
unbalanced economic and political development. Accordingly, the main question of this article is 
what would be the critical consequences of the unbalanced economic and political development of 
Saudi Arabia for the continuation of its development? The respondent hypothesis is that based on 
Saudi Arabia's economic development program, which expands the middle class and ignoring 
political development in a country that suppresses the political participation of minorities and the 
middle class, the consequences of unbalanced development may open up various ethnic and cultural 
gaps, Traditional, social, religious gaps which end the crisis of political instability and eventually the 
revolution. 

keywords 
Saudi Arabia, economic development, political development, unbalanced development. 
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One belt – One Road initiative; Implications for Iran-

China Relations 

Mohammad Orf 

Abstract 
 As the globalization of the economy has accelerated, the international community is moving towards a 
multipolar system, and countries are now recognizing that differences in the functioning of political and 
economic institutions are one of the causes of differences in the roles and effects of governments in 
global equations. Therefore, economic diplomacy has become an integral part of countries' foreign 
policy. The present study addresses the question of how much China's economic diplomacy in the West 
Asian region can contribute to the economic diplomacy of the Islamic Republic of Iran. Based on a 
descriptive-explanatory approach, it assumes that with the entry of China into the West Asian region, the 
Islamic Republic of Iran can take advantage of the capabilities and markets created in the region during 
the Sanction. As an economically successful country, China is considering diminishing the "non-
interference" doctrine of Deng Xiao Ping to increase its political influence by entering new and different 
parts of the world. The Silk Road plan or the so-called "One Belt - One Way"(OBOR) project will 
connect China through its western borders to the strategic region of the Middle East. China's economic 
plan could create regional markets that would benefit the people of the region if used properly. On the 
other hand, given the US sanctions against the Islamic Republic of Iran and the European 
noncooperation, China's entry into the region could link Iran to East Asian and Central Asian markets, 
and China could also use Iran's strategic position to reach the Persian Gulf and the Caspian Sea. So it is 
imperative to observe China's economic diplomacy in the region and to be vigilant about China's 
economic activities. In this study, while defining China's economic position in the world and the region, 
the economic position of the Islamic Republic of Iran in the region and the world is discussed, as well as 
new economic capacities are examined. 

Keywords 
Economic Diplomacy, One Belt - One Way, Islamic Republic of Iran, China, West Asia Region. 
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UAE Energy Diplomacy 
Ali Khansari 

Abstract 
One of the requirements of economic growth and development of countries in today's world is to 
adopt appropriate policies and diplomacy to ensure their energy security. Given that the view of 
energy security by energy producers and consumers is different, but it can be said that in some cases 
their energy security is complementary to each other, ie countries being aware of each other's 
energy security policies, could adopt policy and diplomacy appropriate to cooperative relationships, 
and it result in increased productivity and profit for both consumers and producers of energy. The 
United Arab Emirates is a major energy producer in the region and globally, and oil is considered as 
one of the important tools for economic development and growth of this country.Now, in the 
leading world, considering the actions of the countries of the world in order to use less fossil fuels 
and increase public awareness about the use of alternative sources instead of fossil fuels, in this 
article we try to point out the UAE policy in the field of energy security and mention the 
measurements that the UAE has taken  to increase the use of clean fuels. 

Keywords 
UAE, energy, energy security, renewable energy. 
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The effect of Common Political Norms on Regional 
Convergence in ASEAN 

Ruhollah Mohammadi 

Abstract 
After World War II, regional convergence began to grow due to the interdependence of countries. In 
the 1970s and in the time of evolution of regional convergences, regionalism spread from Europe to 
other parts of the world. In this period, we are witnessing the rise of regional organizations such as 
ECO, Naphtha, ASEAN and etc.  . One successful example is regional convergence between 
Southeast Asian countries; ASEAN was formed in 1967 aligned in an anti-communist direction, 
but gradually continued to operate with the collapse of the bipolar system, leading to increasing 
convergence in the region. From the beginning of its establishment, according to the cultural and 
historical commonalities of the countries in this field, by reproducing common political norms such 
as: 1. peaceful settlement of disputes 2. Regional solutions to disputes 3. Doctrine of non-
intervention 4. Avoid military alliances and prefer bilateral defense cooperation and 5. The norm of 
consultation and consensus, has been able to demonstrate a high level of efficiency of regional 
organizations. This article raises its main question in light of the evolution of convergence theories 
as to how the common political norms between the ASEAN countries have had an effect on 
regional convergence among these countries. In answer to this question, it hypothesizes that what 
makes this organization consistent and stable is not security and economic issues, but the formation 
of common values and norms, including common political values, which will ensure the future of 
convergence in the region. The theoretical framework of this article is based on the Constructivism 
and the qualitative research method of the library is used. 

Keywords 
Regional convergence, ASEAN, Constructivism, political norms  
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The role of nations' cultures and traditions on political 
and economic development 

Mahdi Shirkhani 

Abstract 
The concept of development has always changed over the years, in one period the only criterion for 
development was the rate of economic growth, but over time, other theories emerged. In today's 
world, the concept of development is seriously tied to the concept of culture. This means that the 
development of a society in different dimensions depends on its cultural development, although this 
is a two-way situation and cultural development also depends on other aspects of society. 
Regarding the relationship between economic development and culture, it can be said that cultural 
factors influence economic behaviors in three ways: through its effects on organizations and 
production; Conventional beliefs about consumption and work; the ability to create and manage 
institutions. The basic relationship between political development and culture is that political 
development requires a culture compatible with it. The more the culture of political participation, 
which is influenced by various factors such as the ideology of governments and the like, the higher 
the political awareness and the greater the influence of members of society in public policy, which 
results in political development. 

Keywords 
Culture, development, economy, politic. 
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The effect of the foreign policy orientation of the 11th 
and 12th governments on Iran's performance in the 

face of the Qatar diplomatic crisis 
Mohammad reza Ahmaddoost  

Abstract 
The macro-policies of the Islamic Republic of Iran are carried out by the Supreme Leader with the 
cooperation and consultation of other institutions within the system. Accordingly, the main lines of 
the diplomatic apparatus are drawn within the framework of macro-policies communicated and are 
set by the influence of the ideals of the Islamic Revolution, the constitution, national interests, 
regional and global conditions, and macro-goals. Different governments in Iran have tried to 
achieve the goals by adopting their own strategies and orientations. The main strategy and 
orientation of Iran's foreign policy during president Rouhani's term has been to interact with the P5 
+ 1 countries and reach an agreement to lift sanctions. The main question of this article is what effect 
did the orientation of Iran's foreign policy during president Rouhani's term have on Iran's 
performance in the face of the Qatar diplomatic crisis? The hypothesis of the article is that the focus 
of the country's diplomatic apparatus on reaching the Joint Comprehensive Plan of Action 
agreement and then trying to maintain it led to insufficient attention to regional issues and 
neighbors, and specifically it brought the lack of necessary use of economic and security 
opportunities in the face of the Qatar diplomatic crisis. This research has been done descriptively-
analytically using library resources and Internet websites. 

Keywords 
Qatar diplomatic crisis, Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, foreign policy, power, 
Hassan rouhani. 
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 ژوهاندانش پ ینگارش مقاله برا یراهنما
 الف. شرایط علمی

شت  . در صتوره هها و ادعاها  احتمالی پاسخاو یواهد بودتسش ها  نویسنده باشد و او در برابر اعتراض . مقاله باید ثمره  1
 داند هه موارد را در شماره بند  به اطسع مخاطبان برساند.یسف، نشریه حق یود می

 مقدور به صوره تالیلی باشد.. مقاله باید دارا  اصالت، نوآور  و در حد 2
 زمان برا  نشریاه دیار نیز ارسال نشده باشد.. مقاله ارسالی نباید در جا  دیار منتشر شده باشد و هم3
 ده شده باشد.تاقیقاه علمی باشد و در تدوین آن از منابع اصلی و منتبر است ا نامه  . ناارش مقاله باید تابع شیوه۴
 .ذهر شود دهیچک لیباشد و در ذ هلمه۵ هر هدام یسیو انال یالارسبه زبان   دی. واژیان هل۵
 یصتلرود به باتث او  هه یواننده را برا  او روشن باشد، به یونه قیو مقدمه دق قیتاق هیالرض ،یسوال اصل  دارا دی. مقاله با۶

 آماده هند.
 آورده شود. انیدر پا  بند و جمع  ریی جهینتشود و  لیو تال نییتب یبه یوب دیمقاله با  ، موضوع و مدعای. در باث اصل7
 ذهر شود. یدر پاورق میاصطسحاه و م اه نی. منادل الت8
شتماره  ه و مقالت ایت، سال نشتر هتتاب سندهینو لیصوره هه درون پرانتز، الام نیباشد و به ا یبه صوره درون متن یده . آدرس9

 .دیایص اه ب
 باشد: ریز بیبه ترت دیها بانوشت ی. منابع و پ1۰

 : هتابال 
، ماتل نشتر: ، نام مجموعه مقتاالهراستاریو ای، نام یردآورنده سال انتشار)دایل پرانتز(، عنوان مقاله سنده،ی، نام نوییانوادی نام

 ناشر نوبت چاپ.
 هیب: نشر

 .هینشر ، شماره  هیار نشر، نوبت انتش هی، نام نشر«عنوان مقاله» )درون پرانتز(، ، سال انتشارسندهینام نو ی،نام یانوادی
 : مجموعه مقاالهج

، شتماره ، نتام ناشتر، ماتل نشتر، نتام مجموعته مقتاالهنام مترجم)درون پرانتز(، عنوان مقاله ،  نام، سال انتشار ،ینام یانوادی
 ص ااه مقاله.

 ینترنتی: منابع اد
 .تیمراجنه به سا  ی، تارینترنتیا ی، نام و نشان، عنوانسندهی، نام نو ینام یانوادی


