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Abstract
The Middle East is a geo politically-geo economically sensitive region. In this
study, some goals and assumptions are considered, the overall purpose of which is
to investigate the impact of the monopoly system on the Middle East. This
research is based on a questionnaire. Designed questionnaires are based on Likert
and Saatei spectroscopy. Editing and modifying the questionnaire as well as the
statistical population of the respondents includes political science experts (Delphi
Panel Working Group) is considered. The research hypotheses were based on
multivariate decision model (hierarchical analysis model and ideal solution based
on similarity model) as well as one-way ANOVA and HSD post hoc test. The
results of the research of these models and statistical methods were obtained with
Expert Choice 11, Excel 2016 and SPSS 25 software. The results show that the US
military invasion of Iraq in 2003 with a value of 0.2125 is the most important
factor in the rise of the monopoly system in international relations. The prospect of
international relations also shows that China is 0.839 nearest to the ideal solution,
the main candidate for the overthrow of the hegemonic system in the world and the
Middle East and it drives the world system towards multipolarity. Also, in line
with existing political philosophies, the United States uses the Hobbesian political
philosophy with Sig = 0.016 more than others, so since 1991 it has usually used the
Hobbesian philosophy in the Middle East.
Keywords: Multipolar System, Geopolitics, Middle East, America, Tukey,
Anova
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چکیده
در فضای ژئوپلتیکی 3پیشِ رو و پس از گذار ،اهمیت منطقۀ خاورمیانه از نظر ژئوپلتیکی و
ژئواکونومی چند برابر خواهد شد .لذا بررسی این سازۀ ژئوپلیتیکی 4بسییار ایائا اهمییت
است .در این پژوهش ،ابعاد مختلف مسئلۀ مورد مطالعه به کمک روش توصیفی و تحلیلی
بررسی شدهاست.
اهیدا پییژوهش ااعییر ندارتنیید از الییفش شناسییایی مهمتییرین نشییانههای قییدر نمایی
دولتهای خارجی در خاورمیانه؛ بش بررسی روند افول نظام تکقطدی به دو یا چندقطدی
براساس قدر گیری کشورها در این منطقه و جش تحلیل مهمترین تئوری سیاست خارجی
نظام تکقطدی در رابطه با رویدادهای خاورمیانه.
متغیرهای این پژوهش شامل متغیر مستقل (تغیر سلسلهمراتب روابط قدر در جهانش و
متغیر وابسته (رویدادهای مهم در اقصی نقاط جهان و بهویژه خاورمیانهش مییباشید .روش
پژوهش به شیوۀ ترکیدی از روش توصیفی (کتابخانهایش و تحلیلی بر پایه شیوۀ اسیتقرایی
به کمک روشهای آماری و نرمافاار است .برای تحلیل اهدا مطرحشیده از پرسیشنامه
(براساس جامعۀ آماری  91نفره از کارشناسان نلوم سیاسی بر اسیاس یییف «سیاتی» و
«لیکر »ش بر مدنای مدلهای تصمیمگیری چندمتغیره (ahp-topsisش ،روشهیای آمیاری
آنالیا واریانس یکیرفه و تعقیدی تیوکی  HSDو به کمک نرمافاارهیای

Spss25, Excel

 2016, ExpertChoice 11استفاده شدهاست.
1. Multipolar Structure

 .2این ینم الا نس دسترسنی تاد مجنز ا
 )licenses/by-nc-nd/4.0/اسز.

نوتCC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/
3. Geopolitics

 .4اناطق ژئوپلیتیکی کس در ن نیروهای سیاسنی وارنرا و ه رنرا هنس مدناد و ت ناس نرسنی هان را سنات
ژئوپلیتیکی ایناان .
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یافتهها ااکی از آن است که نامل نظامی ،یعنی جنگ داخلیی سیوریه بیا مقیدار 0/637
(وزن نهایی ماتریسیش بیش از هر نامل دیگری موجب قدر نمایی دولتهای خارجی در
منطقۀ خاورمیانه بهویژه آمریکا و روسیه گردید؛ اما بهیور کلی در نامل نظامی و سیاسی،
نقش آمریکا در خاورمیانه پررنگ بوده و در زمینۀ اقتصیادی ،چیین نقیش مهمتیری ایفیا
میکند.
همچنین دورنمای آیندۀ روابط بینالملل بیانگر آن است که کشور چین با مقیدار 03831
نادیکترین فاصله را تا راهال ایدئال دارد؛ یعنی کاندیدای اصلی برهمزدن نظام هژمونی

1

در جهان و خاورمیانه بوده و نظام جهانی را به سمت دو قطدی (اایاناً فراقطدییش هیدایت
میکند .بهنالوه ،ایاال متحده در زمینۀ فلسفههیای سیاسیی موجیود از فلسیفۀ سیاسیی
هابای با  Sig=03097بیش از سایر موارد استفاده میکند؛ بهیوری کیه از سیال 9119م.
معموالً از «فلسفه هابای»( 2منازنهش در قدال کشورهای خاورمیانه استفاده کردهاست.

واژههای کلیدی :نظام چندقطدی ،ژئوپلیتیک ،خاورمیانه ،آمریکا ،تیوکی،

Anova

تاریخ دریافت 99/09/07 :تاریخ بازبینی 99/11/03 :تاریخ پذیرش99/12/23 :
فصلنامه روابط خارجی ،سال  ،12شماره  ،4زمستان  ،1399صص 706-677

1. Hégémony
2. Hobbesian philosophy

مقدمه
پس از پایان جنگ سرد مرحلۀ گذار از نظام دو قطبی به تکقطبی بهه وجه د دمه
نظامی که در دن دمریکا به ق رت بالمنازع نظامی و اقتصادی در جهان تبه ی ده
(p. 245

 )Duncan,2004,در تکقطبی د ن نظام روابط بینالمل ع امه متده دی

نقش دادته که از دن جمله میته ان بهه قه رت نظهامی گههترد دمریکها ،چیرگهی
دمریکا بر عرصه اقتصاد بینالمللی ،نقش دمریکا در نهادهای بهینالمللهی ،پیهروزی
این کش ر در جنگ سهرد ،1رهبهری نظهام لیبهرا  ،2دکهه

ارتهشههای عهراو و

ی گهالوی و غیر ادار کرد (کرمی ،1131 ،ص  )38فضای ژئ پلیتیهک جههانی
حا حاضر ترکیبی از نیروهای تدیینکنن ۀ سلهلهمراتب روابط ژئ پلیتیهک جههانی
از مرکز به پیرام ن اس

ق رت و روابط مابین دن و تالش بهرای کههب قه رت،

دانش فهم فضای ژئ پلیتیک جهانی میباد حقیق
رو در سالیان دتی و نقشه احتمالی دینه
حاص الگ های برد رد ،رقاب

این اس

جهان سیاسی پهیشِ

ت سهط مشهقی رقهم د اهه ده رد کهه

و دش ن

بهجای الگ ی مههالم دمیز ،صهل و

همکاری ت سط ق رتها د اه ب د برای مثا « ،حملهه سها 2001م بهه عهراو،
اوج ددال

نظامی دمریکا میباد که علیرغم مخالفه

تنهایی از س ی دمریکا ص رت گرف

و ظهر

بههیاری از کشه رها ،بهه

مه ت ک تهاهی عهراو بهه اده ا

دمریکا در دم این اتفاو م جب د نظام تکقطبی که به تازگی دک گرفتهه به د
به یک بار به مرحلۀ بل غ د د برس و ت ان رد پی ا کن از طر

دیگر با ت جهه
1. Cold War
2. Liberal system
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به اینکه سایر ق رتها تنها نظار گر مان ر دمریکا در همهۀ زمینههها نخ اهنه به د،
ق رتهای ن ظه ری در دنیا سر بردوردن که در زمینههای روابط سیاسی ،قه رت
اقتصادی ،فرهنگی و تجاری و نظهامی رده بههیار چشهمگیری دادهته و دارنه »
(فههرانکلین و انه روز ،1131 ،1ص  )11همه ار  ،بههازیگران اصههلی و قه رتهای
جهانی بهدنبا حفظ وضع م ج د ،کنتر فضا و ق اع ژئ پلیتیک جههانی هههتن ،
اما فضای ژئ پلیتیک جهانی امروز نهب
رقاب ها و تاد

به قب ت ییراتی اساسهی کهرد و عرصهۀ

و تاز ق رتهای جهانی و نیز منطقهای مهیباده بههط ری کهه

اغلب در م اردی ق رتهای منطقهای با افزایش ته ان ده د و تجهیهز ده یش در
ق رت تهلیحاتی بر پار ای مدادالت منطقهای و جهانی نیهز تهثییر دارنه و ضهمن
افزایش ق رت چانهزنی در م اردی زمینۀ بازدارن گی قه رتهای اصهلی جههان را
نیز فراهم میکنن این درس

اس

که ق رتهای بزرگهی هماننه ایاالتمتحه ،
دن اس

روسیه ،چین و اتحادیه اروپا بیشتر مدادالت را تدیین میکنن  ،واقدی

که

در بحثهای استراتژی نظامی و سیاسی گذار به چن مح ری ص رت گرفتههاسه
هن ز در این فضای جهانی ،ژئ پلیتیک و مشق ق رت تدیهینکننه
میرس روابط ژئ پلیتیک بهجای پیشرف

اسه

بههنظهر

و ت سدۀ روزافهزون و همگرایهی بیشهتر

همانط ر که «ه مر دیکه ن» بیان میکن به عقب بازمیگردد درحقیقه  ،جههان
سیاسی همانط ر که «پ ارلیچ» بازگ میکن به قرون وسهطی در حها بازگشه
اس

یدنی افزایش جمدی  ،بحران دب ،غهذا و وجه د مخهاطرات و محه ودی

منههابع و مشههکالت زیه ه محیطههی حک م هههای ملههی را نهایتهها بههه جنگههها و
رقاب های ناسالم همانن دنچه در قرون وسطی و مابین این حک م ها در جریهان
ب د به عقب د اه برد پ ارلیچ میگ ی که افهزایش جمدیه
جمدی

بهه مدنهای بمهب

میباد در همین چهارچ ب ،ق رت و زور بهنظر هن ز از اص

و اولیه روابط بینالمل میبادن تصر

اساسی

سرزمینی در مقاب دی گان افکار عمه می

جهانی و نهادهای فراملی حق و بشر و سازمان بینالمل ت سهط روسهیه و ترکیهه،
اُمی به وع های جهان یکپارچه را به یثس مب

میکن «در حا حاضر نیهز بها
1. Franklin and Andrews
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دی ع ویروس کرونا ،ان یشمن ان احتما میدهن که مرحلهۀ ج یه ی در عرصهۀ
سیاس

و امنی

جهانی و امنی
بیه

بینالمل به وق ع میپی ن د که سبب چردش استراتژی سیاسه
ملی و بینالمللی د اه د بههگ نههای کهه مفهاهیم سهنتی قهرن

و یکم همانن «پهاجهانیسازی» و «پهایازد سپتامبر» جای د د را به دنیای

پهاکرونا د اه داد» (نجفی سیار ،1133 ،ص )101
ظه ر بازیگران غیردولتی و گرو های تروریهتی در طی سا های ادیر ظهاهرا
بیانگر ت ییرات در روابط ق رت در منطقه ب د ،اما اص

و ق اع بازی ژئ پلیتیکی

ق رت یا به عبارتی بقای واقعگرایی ق رت در عرصۀ روابط بینالمل در منطقهه و
جهان هن ز ادامه و تجلی دارد مثا ددکار این ادعا ،حملۀ نظامی ترکیه بهه دهما
س ریه و الحاو غیرقان نی و غیرمشروع ایهن سهرزمینها و براسهاس بازگشه
اص

وستفالیایی روابط بینالمل اس

بهه

هماکن ن ،مجم عۀ ایهن تحه الت بیهانگر

این نکته میباد که یگانه بازیگران ترسیمکنن ۀ فضای سیاسی این بخش از جهان،
دول

مل ها میبادن و سلهلهمراتب قه رت در چههارچ ب سیههتم تهکقطبی

روابط بینالمل نقش اساسی در مدادالت منطقه دارد بنهابراین اهه ا
ب یندرح اسه

ایهن مقالهه

اله)) دناسهایی مهمتهرین نشهانههای قه رتنمایی دول ههای

دارجی در داورمیانه ب) بررسی رون اف

نظام تهکقطبی بهه دو یها چنه قطبی

براساس ق رتگیری کش رها در این منطقه و ج) تحلی مهمترین تئ ری سیاسه
دارجی نظام تکقطبی در رابطه بها رویه ادهای داورمیانهه برداده
مشقهای قه رت در فضهای پهیشِ روی جههان سیاسه
مح رهههای ج یه ژئه پلیتیکی هماننه بل
ژئ پلیتیکی دن دک د اه گرف

ایهن اسه

ن یههن

از

کهه حه اق

هههای ج یه بههه همههرا قلمروهههای

به عبارتی ،تالش بهرای دهک گیهری سهادتار

فضایی ژئ پلیتیکی ج ی ی از ق رتهای با وزن ژئ پلیتکی نزولی به ترتیب دهام
ایاالتمتح  ،روسیه ،چین و اتحادیه اروپا بهوج د د اه دم که اسهتقال نههبی
بیشتر در ح ز های نظامی – سیاسی در روابط بینالمل د اهن داده

در زمینهۀ

تالش برای ایجاد قلمروهای ژئ پلیتیکی ،چین به دلیه ته ان اقتصهادی بیشهتر در
کنار سایر مؤلفههای ق رت م فقی های بیشهتر را کههب د اهه کهرد و نفه

و
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ایرگذاری دن بر مدادالت در مناطقی همانن داورمیانه قابه ت جهه مهیباده ایهن

پژوهش با روش ت صیفی – تحلیلی و به کمک پرسشنامه به بررسی مه ارد فه و
در قالب اه ا

م ردنظر با استفاد از روشهای دماری چ ن «دنه ا» 1و «تیه کی»،2

م هایی از  MCDMمانن  AHPو  TOPSISو همچنین نرمافزارهایی چه ن ،SPSS
 EXCELو  EXPERT CHOICESمیپردازد
 .1پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای زیادی چه در فضای علمی دادلی کش ر بهه زبهان فارسهی و چهه در
عرصۀ بینالمللی دردصه ص م ضه ع مههم سهادتارهای نظهام بینالمله انجهام
د اس

هریک از این پژوهشها گ دهای از م ض ع را تح

پ دش قهرار داد

و بررسی نم د ان با ت جه به مطالدات ن یهن  ،اکثر تحقیقات انجامد

به نقهش

چین و روسیه در سادتار نظام بینالمل و تقاب دن با دمریکها ت جهه دادهتهاسه ،
مانن یزدانی و همکاران  ،1138فالحنهژاد و اکریهان  ،1131مختهاری و همکهاران
 ،1131دهقانی فیروزدبادی و فرزای  1130و یا نقهش سیاسهی و نظهامی بالمنهازع
دمریکا را در سادتار نظام بینالمل تشری نم د انه ماننه مختهاری و همکهاران
1131و د ری نج)دبادی  1130که در اکثر ایهن دیهار نقهش داورمیانهه محه ود و
گذرا ب د و یا بهط ر کلی به دن ادار نش اس

از طهر

دیگهر در ههیچیهک از

دیار ارتباط عمیقی بین روی ادهای داورمیانه بها پروسهۀ ت ییهرات نظهام بینالمله
بهص رت عمیق و یا براساس روشهای نظرسنجی و پرسشنامه مشهاه

نشه

و

عم ما دیار دادلی بهر مبنهای روشههای کتابخانههای و بهه دهی ۀ ت صهیفی انجهام
د اس

( جه و  )1از نکهات متمهایز ایهن ایهر بها تحقیقهات پیشهین ،بررسهی

همهجانبۀ واکنش ق رتهای بزرگ جهانی به ح ادث داورمیانه ونح ۀ واکنش یها
تثییرگذاری بر این ح ادث از یکس  ،دین نگری براساس نظرسنجی کاردناسان و
بهر گیری از روشهای می انی و استفاد از دزم نهای دماری در کنار مبانی نظهری
میباد
1. Anova
2. Tukey method
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نویسنده
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ن ف هادی
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جدول  .2آثار مربوط به مسئلۀ نظام بینالملل و نظام تکقطبی
نتایج
عنوان
ظهور ق رس هایی چون چی  ،روسیس ،هن  ،هرتیل و  ...را در رأس هرم ات
نشانس های مغییر نظ نوی جهانی هس سمز چن قط ی ش ن ایدانن  .رش
نلش روسیس و چی در
چی در دو حوت نظاای و اقتصادی در کنار جمدیز  6.9ایلیاردی و وسدز
رذار نظام هی ا ملل ات
تیاد ها  2.9ایلیون نیروی نظاای هسعنوان هزرگمری ارمش دنیا ،هاعث ش ه
ممقط ی هس چن قط ی
هژاونی و مالش اریکا هرای هلای خود در نظام ممقط ی هس دراتا نکش .
مأتیراس هجرانهای
خاورایانس و نلش اریکا
فراین ساختار ج ی خاورایانس چگونس اوجب ش اریکا هسعنوان ق رس او و
ات سا  2001ما 2060
هالاناتع جهان ات اجورهای دوستانس ،رقاهز و خصمانس هرای ق رس ررفت
هراساس چهارچوب
هیشتر خود استفاده کن .
نظری ساتهانگاری
هسویژه نوع سیستمامیم
ا کسان ر ونز ورد
ات اه مری نها حمالس  66سپتاا ر هوده کس دو ز اریکا اه افی فرامر ات
مسخیر عراق را دن ا ای کرد و ه ف ن هاتمو ی نظ و حفظ هژاونی
ریشسهای ناکاای
علیرغ هزینسهای هیشمار ای هاش  .نویسن ران هر ای هاورن کس دو تمردان
سیاسز خارجی اریکا
اریکایی هر ای هارون کس سرشز ق رس و اکانیس هات مو ی و نظ هژاونی
در عراق
غا ب ش ه هس د یل تور نظاای و نس ا زاااس نهادی و فرهنگی هوده و پیاا های
ن ناکاای اریکا در حل و فصل اناتعاس انطلسای و هی ا مللی هوده اسز.
چی هیشتر ات اریکا در مالش اسز ما دیپلماسی خود را هرای دستیاهی هس
هاتار ،سراایس ،مکنو وژی و اناهع ط یدی هس کار هگیرد و در مالش اسز ما هس
ق رس های هزرگ چون اریکا و روسیس نشان ده کس رویکرد چی هس
اوانع و فرصزهای
کشورهای خاورایانس ناشی ات سیاسزهای اریکا اسز .همچنی چی ها موان
رسترش نلش چی در
اقتصادی خود موانستس جایگاه هسیار اهمی در خاورایانس هسدسز ورد و
خاورایانس
اریکایی کس اشغو جنگ های نظاای و جنگهای نیاهتی در سراسر دنیا
اسز را ات صجنۀ اقتصادی و هس م ریج سیاسی خاورایانس هیرون هران .
ع م موان در استرامژی اریکا هس طور اشخص هس ع م مناسب هی اه اف و
«دیپلماسی اج ار» ها
اهزار در استرامژی دو ز ا ورکنن ه ات یم سو و همچنی فل ان مأتیر رذار
هررسی سیاسز
اتلاهل ایان رفتارهای طرفی هاتایرردد .اریکا کس در حل اسائل عراق
ایاالساتج ه اریکا در
نتوانسز ات دیپلماسی استفاده کن و ق رس خود را مث یز کن ات حملۀ نظاای
ق ا عراق (-2009
در اارس  2009استفاده کرد ما موان مم قط ی خود را در نظام هی ا ملل هس
)6330
رخ هکش  ،ااا م داس ن شکسز دیپلماسی اج ار علیس عراق هود.
ای اد اواتنۀ سنتی (اواتنس سخز) در هراهر ای ق رس هژاون هس حاشیس رفتس
و مد ادی ات ان یشمن ان حوت رواهط هی ا ملل مئوری اواتنۀ نرم را جایگزی
ن کردن  .چی هسعنوان پرجمدیز مری کشور جهان ها داشت هاالمری نرخ
رش اقتصادی در سطح نظام هی ا مللی ات جملس کشورهایی اسز کس ق رس
ایاالساتج ه اریکا در
هژاونی ایاالساتج ه اریکا را هرنمیماه ؛ ک قص رویارویی استلی ها ن
عرصۀ نظام هی ا ملل
کشور را نیز ن ارد ،هلکس سدی ایکن ها افزایش هزینسهای ره ری اریکا در
سطح هی ا ملل ه ون رویارویی استلی هس کسب جایگاه خود در نظام
هی ا ملل هپرداتد.
حوادث  66سپتاا ر هاعث ای اد رویکرد یمجان سررای مهاجمی ات سوی
اریکا ش  .در ای شرایط ق رس های عم ه هسانظور جلوریری ات اق امهای
اواتنۀ نرم در هراهر
اریکا درص د ای اد نوع خاصی ات اواتنس هر ا ن کس ان یشمن ان ات ن
ق رس هرمر یمجان سررا
هسعنوان اواتنۀ نرم یاد ایکنن کس در ای تاینس چی  ،روسیس و امجادیس اروپا
در رقاهتی منگامنگ درص د هستن کس او ی هره تنن ه هژاونی ممقط ی
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قااز

6913

جنگ سرد نوی در
راهطس ها روسیس و اریکا

اریکا هاشن .
ضم ارائۀ مدریف ا د اریکا ات انافع الی ،مده اس و مخصیص اناهع،
استرامژی ج ی هرای جهان ای اد کرد و جایگاه خاورایانس را هاموجس هس اقتصاد
ژئوپلیتیکی ن هرای غرب مشریح کرده کس اریکا ها دخا ز در ااور
کشورهای خاورایانس ،ای اد پایگاه نظاای و غیره هس دیکتس کردن اه اف
سیاسی خود ها موجس هس هی رغیب هودنش در عرصۀ رواهط هی ا ملل ایپرداتد.

 .2مبانی نظری

مفه م سادتار نظام بینالمل با انتشار کتاب نظریه سیاس

بینالمل ن دهتۀ «کنتهر

والتز» در سا  1393وارد ادبیات روابط بینالمل د به اعتقاد والتهز نظریههههایی
که بهدنبا تشری سیاس

بینالمل براساس ع ام فردی و ملی ههتن  ،تقلی گهرا

و نظریههایی که بهدنبا تشری روی ادهای بینالمللی بهر ایهر ع امه سهط نظهام
ههتن  ،نظریههای نظامگرا د ان

مید ن نظریۀ والتز از ن ع دوم اسه

و چههار

مفه م اصلی سط تحلی  ،نظام ،واح ها و سادتار را در بهر دارد مههئلۀ وی ایهن
اس

که سادتار و واح ها چگ نه با یک یگر و نیز با نظریۀ گهترد تر نظامهها کهه

همۀ دنها را در د د جای میده ارتبهاط یابه ( )Buzan, Jones & Little, 1993از
نظر والتز ،زمانی گروهی از دول ها تشکی نظامی بینالمللی مهیدهنه کهه رفتهار
هریهک از دنهها عهاملی در محاسهبات دیگهر بهازیگران باده بنهابراین ،ههر نظهام
دربردارنهه ۀ واحهه ها ،انهه رکنش و سههادتار اسهه
نظریهپردازان نظامگرا مشکلی حه نشه

(1979, p. 79

 )Waltz,و

دارنه و دن اینکهه وقتهی از نظهام بحهث

میکنن  ،میک دن دن را بهگ نهای تدری) کنن کهه از هرگ نهه ویژگهی انه رکنش
میان واح ها به دور باد اما پرسش مههم ایهن اسه
م ض عات را نادی

گرف

کهه چگ نهه مهیته ان ایهن

(حهینی متین ،1133 ،صص  )110-103وج د نظهام

لزوما به مدنای وج د سادتار و وج د سهادتار ،الزمهۀ وجه د واحه های سیاسهی
متدام اس

وی از این نظر سادتار را به مدنای مت یر واسطه میان واح ها و نظام

میدان ( ب زان ،ج نز و لیت  ،1331 ،صص  )8-1سادتارهای سیاسی فراین های
سیاسی ایجاد میکنن که در بهترین حاله
سیاسی متفاوت مشاه

مهیته ان دن را بها مقایههۀ نظهامههای

کرد درحالیکه واح ها رفتهاری متفهاوت از ده د نشهان

میدهن  ،واکنش متقاب میان دنها نیز نتایج متفاوتی ایجاد مهیکنه کهه ایهن نتیجهۀ
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متفاوت ،سادتار دن نظام اس

به این ترتیب ،والتهز بهه ایهن پرسهش کلیه ی کهه

سادتار چه تثییری بر رفتار بازیگران دارد ،میرس و پاسخ میده که سهادتار بهه
سه دک روی رفتار بازیگران یک نظام ایر میگذارد
 1مش و بردی رفتارها یا سیاس ها باد
 2مح ودکنن ۀ دزادی عم بازیگران باد
 1فراین تکام یک سادتار را میت ان در پنج مرحلۀ متمایز بررسی

کرد:

الف) مرحلۀ ظهور یا ابتدایی ساختار :1مدم ال بد از وق ع ت ییر و تحه الت
بنیادین در سیهتم بهوج د میدی در این مرحله هن ز نقهشهها و رفتارهها حاله
الگ یی و وضدی

سازمانیافته به د د نگرفتهان بازیگران در رون سیاس گهذاری

و اقه ام ،دزادی عمه وسهیدی دارنه )اده ان زنجهانی ،1191 ،ص  (11و هریهک
)بهدص ص ق رتهای بزرگ( سدی در تثبیه

جایگها ده د در سیههتم دادهته و

مید اهن بهگ نهای سادتار را به نفع د د رقم زنن

.

ب) مرحلۀ رشد و تکامل ساختار :2در این مرحله سادتار تشهکی ده  ،امها
تثبی

نش اس

دزادی عم بازیگران از مرحلۀ ظه ر سادتار مح ودتر اس  ،ولی

هن ز ق اع سادتاری حاکم بر سیهتم بازیگران را مح ود نمیکنه )فرجهی،1133 ،
ص )3
ج) مرحلۀ بلوغ ساختار :3در این مرحله سهادتار تثبیه

ده و دزادی عمه

بازیگران کامال مح ود میباد و هرگ نه تصمیمی که بهردال ق اعه سهادتاری
باد با دکه

م اجه مید د (اد ان زنجانی ،1191 ،ص  )11به عبهارت دیگهر

در این درایط ،سادتار سیهتم ق اع بنیادین د د را بر بازیگران تحمی میکن
د) مرحلۀ افول ساختار 4ق اع حاکم بر سادتار کمی مندطه)تهر مهیده د
بازیگران نهب

به مرحلۀ قب  ،دزادی عم بیشتری دارن  ،ولهی هنه ز سهادتار نیهز

ق اع د د را بر بازیگران تحمی میکن (فرجی ،1133 ،ص )3
1. Structure emergence stage
2. Structure growth stage
3. Structure maturity stage
4. Structure decline stage
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هـ) مرحلۀ فروپاشی ساختار :1ق انین رفتاری م ج د و حاکم تضدی) د و
نقش تدیینکنن ای در رفتار بازیگران ن ارد و یا رفتهرفتهه اصه

و ق اعه رفتهاری

ج ی ی دک میگیرد .بازیگران از دزادی عم زیادی برد ردارن و نکتهۀمهم دنکه
این دزادی عم رو به افزایش دارد )اد ان زنجانی ،1191 ،ص )11
در مرحله رد و اف

سادتار ،دزادی عم بهازیگران ک چهک کمهی محه ود

مید د ،اما در مرحلۀ بل غ ،ق اع و اص

حاکم بر سهادتار بهر بهازیگران تحمیه

مید د .در این مرحله حتی ق رتههای بهزرگ بایه ق اعه سهادتاری نظهام را در
تصمیمات و استراتژیهای ده د مه نظهر قهرار دهنه ( فرجهی ،1133 ،ص )10
ج و  2دزادی عم بازیگران را در مراح متفاوت سادتار نشان میده
جدول  .1مراحل تکامل ساختار نظام بینالملل و واکنش بازیگران سیاسی به آن

منبع (نگارن )

براساس ج و  ،2تصمیمات و سیاس های بازیگران بها ت جهه بهه قه رت دنهها و
مراح مختل) سادتار متفاوت میباد  ،یدنی ق رتههای بهزرگ فقهط در مرحلهۀ
بل غ سادتار دزادی عم دنها مح ود مید د .اما قه رتههای ک چهک در مراحه
دیگر سادتار نیز دزادی عم وسیدی در اتخها تصهمیمات و اسهتراتژیههای ده د
ن ارن چراکه همچنان ق رتهای بزرگ برای دنها مح ودی

محه ب مید ن

سادتار نظام بینالمل از مجم عه بازیگران متن عی تشکی د اس

.

که ههم

اکن ن از حک م مح ری به س ی چن مح ری و با تن عی از بازیگران مختل) در
عرصۀ سیاس

جهانی روبهرو د

اس

امروز از تد اد بیش از پانصه گ نهه از
1. Structure collapse stage
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این بازیگران صهحب

مهیده د کهه بهر مدهادالت بینالمللهی تهثییر مهیگذارنه

درحقیق  ،هریک از این بازیگران از جایگا و نقش کموبیش متفاوت و با تثییرات
متفاوتی برد ردان و سادتار نظام بینالمل را بهه ادهکا و انه اع مختلفهی متهثیر
میکنن ق رت اصلیترین عام در وزندهی به این بهازیگران در فضهای سیاسه
بهرغم بحثهای گ ناگ ن در م رد ت ییر دک الگ ها ،ادکا و نظم

جهانی اس

م جه د قه رت همچنههان کههان ن اصههلی تدام ههها و درنتیجههه حرکه
ژئ پلیتیک اس

در جهههان

هرچن در دهۀ قبه از جههانی ده ن بههیار بحهث گردیه و از

حک متی جهانی ،جهان ب ون مرز ،اک پلیتیک ،هیه روپلیتیک و ایهنگ نهه مفهاهیم
صحب

د  ،واقدیات ق رت همچنان اص اساسهی جابههجهایی در سلههلهمراتب

روابط ژئ پلیتیکی اس

روابط میهان کشه رها و بهازیگران غیردولتهی را همچنهان

عام ق رت تدیین میکن از طرفی نمیت ان حک م

و دول

را هماننه دیه گا

واقعگرایانه تنها عام و یگانه بازیگر عرصه جهانی دانه  ،ولهی از طرفهی دیگهر
پذیرفتنی اس

که مل ها هن ز هم دطر «زمهتان ههتهای» را در ارتباط با تجزیهه

سرزمین د د و اد ا کش ر د د و مدامله برسر منافع حیاتی و فضای حیهاتی بهه
جان میدرن حک م

نه تنها نهب

به گذدته ضهدی)تر نشه  ،بلکهه بهه دلیه

اسههتفاد از تکن له ژی ،ابزارهههای اطالعههاتی و ارتبههاط و سههایر ابزارهههای ج ی ه ،
همانط ر که «دنت نی گی نز» میگ ی ق یتر نیز د اس
مرزها نف پذیر د ان  ،رؤیای جهان به ونمهرز بها سهاد

هرچن که مها دهاه یم
دی ارههای دو ههزار

کیل ه متری بهها ارتفههاع دههش متههر در منههاطقی از جهههان ،همانن ه مههرز مکزیههک و
ایاالتمتح
مب

ده

و مرزهای عربهتان سد دی ،رژیم غاصب صهی نیهتی و
و ایهن در حهالی اسه

به یهثس

کهه ج یه ترین نههخههای فناورانهه هماننه

سنه رها ،دوربینها ،دبکههای اطالعاتی و بی متریکی به کمهک تق یه

مرزهها و

سرزمینها دم ن و هم ار مهابقۀ بههروزسهازی در بهین کشه رها در ایهن حه ز
همانن مههابقات تههلیحاتی وجه د داده

مههابقۀ تههلیحاتی و اسهتراتژیهای

گ نههاگ نی دفههاع از قلمههرو و نیههز پیشههرف های نظههامی نیههز تح ه التی عمیههق در
سلهلهمراتب روابط ژئ پلیتیکی و سادتار نظام بینالمله و م زانهۀ قه ا بههوجه د
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دیگر نمیت ان انتظار ن اد

دورد اس

ایران ،چین و

که م دکهای قار پیمای پاکهتان ،هنه ،

ح اق ترس و نگرانی در بین دهرون ان دمریکا و اروپا بههوجه د

نخ اه دورد واقدی

دن اس

که م ازنه قه ا هماننه گذدهته براسهاس کنههرت

اروپا ،دک گیری متفقین در برابر متح ین در جنهگ جههانی دوم ،بازدارنه گی در
دوران جنگ سرد و غیر نخ اه ب د بلکه امروز ق رتهای منطقههای نیهز سههم

زیادی در مدادالت منطقهای و تاح وی کم بر مدادالت نظهامی – سیاسهی جههانی
د اهن داد

«در کنار هژمه نی پرقه رت دمریکها کشه رهای دیگهری نیهز سهر

بردورد ان پی ایش ق رتهای ن ظهه ر از دادصهههای مههم چشهم انه از نظهام
بینالمل مداصر اسه
برداد

» (جدفهری و فهالح ،1139 ،ص  )2پایهان جنهگ سهرد،

از ق رت (نظام دوقطبی) در نظام بینالمل را متح

منطقهای از استقال عم بیشتر و نقش برجهتهتری در سیاس

سادته و ق رتههای
بینالمل برد ردار

د ن (سلیمانپ ر و مه الیی ،1131 ،ص  )3روابهط قه رت و نظهم ژئه پلیتیکی
جنگ سرد بهط ر کام سق ط کرد و تالشههای زیهادی بهرای تدریه) ،ت لیه و
تثبی

روابط ق رت در دوران گذار ژئ پلیتیک را ق رتهای چن گانهه بهرای چنه

دهه پس از فروپادی د روی سابق ص رت دادنه «اگرچهه جنهگ اف انههتان (در
سا  1939با ورود سی هزار نیهروی ده روی بهرای حفهظ رژیهم کم نیههتی در
اف انهتان دغاز د ) تنها یکی از ع ام سق ط امپرات ری د روی محه ب مید د،
تثییر مهلکی بر ارتش دن داد

در این جنگ ،ق رت عظیم تکن ل ژی د روی برای

مقابله با مجاه ین (مجهز به تهلیحات ارسالی از ایاالتمتح  ،عربهتان سهد دی و
چین) بهکار گرفته د » (ک هن ،1139 ،ص  )198بها روی کهار دمه ن «میخائیه
گ ربهاچ)» 1و اجهرای سیاسه ههای «گالسن سه ») 2فضهای بهاز سیاسهی( و
«پرسترویکا») 3بازسازی اقتصادی( ت سط وی ،دیگر زمان برای سامان دادن به اوضاع
دیر د ب د ،بهگ نهای که ت ان اتحا د روی برای تدقیب جنگ اف انههتان از بهین
رفته ب د و دیگر هیچ عقالنیتی برای ت اوم دن وج د ن اده  .گ ربهاچ) نیروههای
1. Mikhail Sergeyevich Gorbachev
2. Glasnost
3. Perestroika
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کش رش را در سها  1333-1333از اف انههتان دهارج و عرصهه را بهرای کههب
ق رت از سه ی مجاهه ین دهالی کهرد (که هن ،1139 ،ص  )198ده روی بها
«ای ئ ل ژی مارکهیهم» 1وداع کرد و پذیرای رژیمی دم کراتیک و لیبرا گردیه کهه
منجر به تضدی) ق رت دن در قالب ف راسی ن روسیه د و دن را از مرتبۀ ابرق رتی
به ق رت منطقهای تنز داد و نظام بینالمله از دو قطبهی دهارج ده )نقیهبزاد ،
 ،1131ص  )93با ت جه به ادامۀ حملهها ،د رای امنی

اجاز دسترسی بهه همهه

امکانات بهویژ حمله نظامی علیه عراو را تا  11ژان یه  1331صادر کرد با اعهالم،
نیروهای چن ملیتی در چههارچ ب ائتالفهی بینالمللهی بهه رهبهری ایاالتمتحه ،
عملیات ط فان صحرا را برای عقهب رانه ن نیروههای اده الگر عهراو و دزادسهازی
ک ی

در ف ریه  1331دغاز نم دن (من ری ،1131 ،ص )93
به عبارتی ،دمریکاییها بیش از سایرین درگیر تدری) و تنظهیم ق اعه جههان

پس از د روی د ن ظه ر و اب اع انه اع مفهاهیم و اسهتراتژیها دربهارۀ روابهط
بینالمل و سادتار دن تالدی ب د برای در ادتیار گرفتن نظم ،ه ی

و ج رافیهای

پس از جنگ سرد مفاهیمی همانن پایان تاریخ ،برد رد تم نها ،دول های یاغی،
مح ر درارت ،جنگههای پیشهگیرانه ،ددال ههای انههانگرایانهه ،مهاردوجانبهه،
داورمیانه بزرگ و بهویهژ نظهم نه ین جههانی حکایه

از عجلهۀ ان یشهمن ان و

سیاس م اران دمریکایی برای پیشبرد و تحمی نظام تکقطبی بر جهان ژئ پلیتیهک
میباد برای مثا «دنچه در جریان جنگ دوم دلیج فارس بهیار اهمیه
فرص

بهدس

داده ،

دم برای ایاالتمتح برای پیشبرد نظم ن ین جههانی بهه رهبهری

د د در دستانۀ پایان جنگ سرد ب د چراکه د روی –بهعن ان دیگر ابرق رت دوران

جنگ سرد– د د در حا اضمحال ب د و این وضدی

تشکی ائتالفی جههانی بهه

رهبری دمریکا را تهریع کرد ب د» (گ دبای ،1132 ،ص  )211این جنگ درواقهع
ددرین ضربۀ وارد به سیهتم کهن و پیشدردم ی برای ورود به نظمی ج یه به د
نتایج حاصله از این جنگ به دمریکا امکان میداد برای یک دهه از هرگ نه اق امی که
میت انه

به حا تکقطبی ب دن جهان دطرنا باد  ،جل گیری کن
1. The ideology of Marxism
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باوج د تالشهها و مشهقها و نمهایش قه رت در بهیش از سهه دههه ،هنه ز
مدادالت ،ق انین ،ق اع بازی ،ه ی  ،نظم و ج رافیای سهادتار روابهط بینالمله
ظاهرا به یبات نرسی اس

از طرفی ،یک سر پیکان ق رت ده د را «ههایپر پهاور»

مدرفی میکن و ق رت د د را افهانهای میدان  ،بهط ری که کهی را یارای مقابله
با دن نیه

و منافع د د را تنها مانع در مقاب یکهتازی و یکجانبههگرایهی ده د

میدان و جهانیان را یا با د د میدان یا علیه د د در سم
ق رت و مقاوم
ق رتها جه

دیگر بنها بهر قاعه ۀ

تالش برای دک گیری اجماع و ائتالفی ژئ پلیتیکی بر مح ری
بازگش

م ازنه ق ا وج د دارن م ازنههای کهه دمریکاییهها ده د

تاح ودی دن را پذیرفتهان «ه

نخه

راهبرد م ازنه فراساحلی این اسه

کهه

دمریکا بهعن ان تنها ابرق رت نیمکر غربی باقی بمان به دکلی کهه دههرون انش
نگرانیای دربارۀ م رد حمله قرارگرفتن ،محاصر د ن یا اجبهار بهه انجهام کهاری
ت سط یک رقیب مجاور دارای قابلی ههای مشهابه ن ادهته بادهن دوم ،بهردال
راهبرد انزواطلبی ،راهبرد م ازنهه فراسهاحلی بهر ایهن اعتقهاد اسه

کهه دهارج از

نیمکر غربی ،سه منطقه کلی ی اروپا ،درو دسیا و دلیج فارس برای دمریکا دارای
ارزش حیاتی ههتن  ،بهص رتی که دمریکا میت ان برای دفهاع از دنهها وارد جنهگ
دهه د» (عباسههی و طههاهری ،1133 ،ص  )10مطالدههات نشههان داد اسهه
«ایاالتمتح

کههه

از نظر دادصهای سیاسی همانن دم کراسی ،حق و بشهر ،قه رت

نرم (دم زش ،تحصیالت تکمیلی و تد اد دانشج یان دارجی ،کمک به کش رها و
) ،ق رت نظامی ،ق رت اقتصادی و سایر دادصهای هژم نیهک ،فاصهلهاش بها
سایر رقبای جههانی درحها کهاهش اسه » (پیرانهی و رضه ی ،1133 ،ص )31
بهیاری از ان یشمن ان مدتق ن که جهان کن نی در حا حرک
دیگر ایاالتمتح

نمیت ان جله ی نفه

به سمتی اس

که

منطقههای رقبها را بگیهرد «گراههام تهی

دلیه ن» ،استاد سردناس دانشگا هاروارد ،در مقالۀ ج یه ده د در مجلهۀ فهارین
افیرز با عن ان «نف منطقهای را بای بهه رسهمی دهناد » بها نشهان دادن پهرچم
کشتیهای درحا بازگش

دمریکا از منطقه به تبیین کاهش نفه

مناطق مختل) جهان و درنتیجه پذیرش رقاب

ایاالتمتحه

ق رتهای بزرگ پرداد

«رانه

در
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د ئلر» واقعگرای مدرو

نئ کالسیک (دانشگا اوهای ) نیز در همین مجلۀ فهارین

افیرز در مقالهای به تدری) دوبارۀ ق رت و امنی

و عنه ان کهرد کهه «بها

پرداد

بروز بحران کرونا ،داه پ ی ای به نام "جهان مناطق" و حرک

ژئ پلیتیکتر ههتیم» مثا این مه رد دهام ایهران و چهین ههه

به سم

جههان

(نجفهی سهیار،

 ،1133ص  )111دیالکتیک این تز و دنتهیتهز بههسه ی دهک گیهری مح رهها و
سادتارهای فضایی ج ی میرود و دورۀ دیگری از نظم و یبات را ن ی مهیدهه
دور ای که در دن کنشها و ک دش به دک گیری دو تا چهار بل

متضاد دوگانه

همرا با قلمروهای ژئ پلیتیکی نزدیک مید د مشق ،نمهایش قه رت و برگهزاری
ان اع مان رهای نظامی مابین چین ،روسیه و ایهران از طرفهی باعهث نزدیکهی ایهن
ق رتها و از طر

دیگر نزدیکی ایاالتمتح

مهتق مید د «محتم ترین دین

و اتحادیه اروپا بههعن ان بهازیگران

جهان به دول های چینهی و دمریکهایی اجهاز

میده تا اتحادیههای د د را در مناطق مختل) جهان تح

یک سیهتم دوقطبهی

جهانی تثسیس کنن این قطبش مبتنهی بهر ارزشههای چینهی و دمریکهایی ضهمن
تثییرگذاری بر طرحهای سیاسی مناطق مختل) ،دنیای ج ی ی ایجاد د اه کهرد»
(نجفی سیار ،1133 ،ص  )119اجماع پکن الگ یی ن ین از ت سده اس

که تهثییر

تجربۀ چین بر کشه رهای درحها ت سهده در دفریقها ،دسهیا و دمریکهای التهین را
ت صی) میکن این اجماع به چین امکان داد اس
ب ون دگرگ نی در حک م

تکحزبی کم نیه

به سط باالی رده اقتصهادی
دس

یاب

با این حا دماری از منتق ان بر این باورن که اجمهاع پکهن فاقه بنیادههای
ادالقی اس

و در اساس رویکهردی «پراگماتیهک» بهه ت سهدۀ اقتصهادی و یبهات

سیاسی اس

که اغلب در میان کش رهای اقته ارگرا و

و ماهی

دن بهگ نهای اس

رژیمهای سرک بگر پذیرفته مید د گرو هایی از جامدۀ م نی دفریقها نیهز دربهارۀ
ایجاد رابطۀ ن ین اسهتدماری میهان چهین و کشه رهای دفریقهایی هشه ار داد انه
(میرترابی ،1133 ،ص )200
تاریخ روابط بینالمل نشان میده کهه ظهه ر و افه

قه رتههای بهزرگ

هم ار مهمترین عام ایجاد ت ییرات و دگرگ نیها در نظم این ح ز به د اسه
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در این زمینه« ،باری ب زان» )1133( 1بردال

روا غالب از زمان استدمارزدایی و

بهویژ پس از دوران جنگ سرد مدتق اس

که جهان قرن  ،21یک یا دو قطبهی و

حتی چن قطبی اس
برداد

که در این زمینه سط منطقهای رد فراوانی یاف

از ق رت در نظام بینالمل را متح

ساد

استقال عم بیشتر و نقش برجهتهتری در سیاس

و این امهر

و قه رتههای منطقههای از
بینالمل برد ردار د ن بهه

عبارتی ،در زمانی که دمریکا نظم ن ین جهانی را بهعن ان گفتمان برتر تبلیغ میکنه
و د د را یکهتاز عرصۀ بینالمل میدان  ،وی بهه تقههیم قه رت جههانی اعتهرا
دارد و ا عان میکن که طی اولین دهه پس از جنهگ سهرد ،سهادتار قه رتههای
جهانی به ص رت  1+1در دم و دمریکا تنها ابرق رت و چین ،اتحادیه اروپا ،ژاپهن
و روسیه ق رتهای بزرگ دن محهه ب مهیده ن (بخشهی ،1132 ،ص  )11از
س ی دیگر در مقایهه با این تح الت اگر نگاهی به دوران یکهتهازی قه رتههای
جنگ سرد بین ازیم ،مت جه ت ییرات اساسی در قطببن ی ق رت جهانی مید یم
از مشخصههای نظام بینالمل دور انتقالی ،پی ایش بهازیگران ج یه منطقههای و
از ایهن رو ،از

طرح م ض ع جابهجایی ق رت در سط نظام بینالمل به د اسه

بازیگران در ادبیات روابط بینالمل با عناوین و تدابیر مختلفی یهاد ده  ،بههرغهم
تد د مفه می عناوین ق رتها در سلههلهمراتب جههانی ،بههنظهر مهیرسه تدبیهر
«ق رتهای ن ظه ر» بهام گهترد تری دادته باد ()Flemes, 2010
 .3روششناسی
مح رهههای اصههلی ایههن پههژوهش دههام سههه محه ر اساسههی دردصه ص عالئههم
ق رتیابی دول ههای دهارجی در داورمیانهه ،رونه افه

تهکقطبی بهه دو یها

چن قطبی در بهتر ژئ پلیتیکی داورمیانه و تئ ریهای سیاسهی نظهام تهکقطبی در
برابر روی ادهای سیاسی و

کش رهای داورمیانه اس

برای بررسهی مح رههای

مفروض ،از روش ترکیبی ،یدنی بهر برداری همزمهان از روش ت صهیفی براسهاس
دههی ۀ کتابخانهههای و فههیشبههرداری و همچنههین اسههتفاد از دههی ۀ می ه انی ،یدنههی
پرسشنامه روشهای دماری و نرمافزار میباد جامدۀ دماری تحقیق دام نه زد
1. Buzan, Barry
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کاردناس عل م سیاسی در مقاطع کاردناسی تا دکتری میباد از روش اسهتقرایی
(بررسی جزء به ک ) جه

تحلی نهایی و دستیابی به نتایج استفاد د اس

لهذا

مت یرهای تحقیق ،دام مت یر مهتق (ت یر سلهلهمراتب روابط قه رت در جههان)
و مت یر وابههته (رویه ادهای مههم در اقصهی نقهاط جههان و بههویژ داورمیانهه)
میباد
 .1-3بررسی مهمترین نشانههای قدرتنمایی دولتهای خارجی در خاورمیانه

با استفاد از مطالدات کتابخانهای ،مهمترین رد ادهای سیاسی ،نظامی و اقتصهادی
(ع ام اصلی) پس از فروپادی د روی ( ،)2021-1331اسهتخراج (جه و  )1و
به دک پرسشنامه تنظیم و در ادتیار جامدۀ دماری کاردناسهان قهرار گرفه

کهه

پس از تدیین وزن اولیه و یان یه با طی) ساتی در نرمافزار اکهپرت چ یز تحلی و
وزن نهایی ماتریسها (با میزان دطهای کمتهر از  )0.1بهرای روش  AHPاسهتخراج
گردی (ج و )1
جدول  .9وزن ماتریس نهایی حوادث مهم سیاسی  -اقتصادی و نظامی خاورمیانه پس از جنگ سرد ()2112
کد
وزن نهایی عامل
عامل نظامی
N1
0/231
جنگ نظاای ایران و عراق
N2
0/107
جنگ عراق و کویز
N3
0/0011
جنگ اسرائیل و فلسطی
N4
0/07
جنگ اسرائیل و فلسطی
N5
0/271
جنگ سوریس و اسرائیل
N6
0/252
استلرار پایگاه نظاای اریکا در خاورایانس
N7
0/561
جنگ داخلی عراق و سلوط ص ام
N8
0/1037
جنگ نان و اسرائیل
N9
0/0641
جنگ عرهستان و یم
N10
0/763
جنگ داخلی سوریس
N11
0/003
کودماهای نظاای در مرکیس
N12
0/0151
حملس مروریسزهای مرک هس شما سوریس و عراق
N13
0/0149
حملس نظاای نیروهای عراقی ها همکاری ایران هس اقلی کردستان در پی رفران وم 2061
N14
0/0304
حضور نیروهای ائتالف در سوریس و عراق
N15
0/294
ظهور هیماری کرونا در جهان و خاورایانس
ک
وتن عاال سیاسی
عاال سیاسی
S1
0/01
م زیس شوروی و مشکیل کشورهای ج ی
S2
0/017
ههار عرهی
S3
0/016
استلال دو ز ف را کردستان ات عراق
S4
0/002
صلح اعراب و اسرائیل
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راهطس رسترده عرهستان ها اریکا
راهطس ایران و مرکیس و روسیس درخصوص سوریس
انتلا سفارس اسرائیل ات اورشلی هس هیزا مل س
خروج اریکا ات موافق هرجام
رفران وم  2061کردستان
اشغا هخشی ات خاک روژاوا موسط مروریسزهای مرک
درریریهای سا  6933و 6933در ایران
ظهور داعش
ناهودی داعش و دوران پساداعش
عاال اقتصادی
اعما مجری اقتصادی اریکا هر ایران
جنگ اقتصادی اریکا ها مرکیس و کاهش ارتش یر
سراایس رذاری اریکا در کشورهای عرهی
حضور روتافزون چی و روسیس در خاورایانس
افزایش قی مز نفز و رش اقتصادی هرخی کشورهای حاشیس خلیج فارس
جنگ اقتصادی اریکا و چی
قرارداد  21سا س ایران و چی
جنگ نظاای ایران و عراق
جنگ عراق و کویز

0/017
0/013
0/015
0/049
0/045
0/009
0/035
0/059
0/041

S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13

وتن عاال اقتصادی

ک

0/57
0/14
0/235
0/51
0/14
0/15
0/61
0/231
0/107

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E1
E2

منبع (محاسبات نگارن )

نتایج وزن نهایی نشان داد در بُد نظامی ،دو عام

N10

( جنگ دادلی س ریه) بها

مق ار  0.981و ( N7حمله نظامی دمریکا و سق ط ص ام) با مق ار  0.181بیشهترین
وزن را داراههتن در بد سیاسی ،عام ( S12ظه ر داعش) بها مقه ار وزن 0.013
و ( S8دروج دمریکا از برجام) با مق ار  0.013مهمترین ع امه سیاسهی مهؤیر در
ق رتنمایی دو دارجی در داورمیانهه اسه

در مه رد بده اقتصهادی ههم

E7

(قرارداد  21ساله ایران و چین) با وزن 0.81و ( E1اعما تحریم اقتصهادی دمریکها
علیه ایران) با وزن  0.19میباد
 .2-3بررسی روند افول تکقطبی و گذار به چندقطبی در خاورمیانه

ع ام مؤیر در تب ی کش رها به ابرقه رت براسهاس نظریهه «غثهان الدهزی» (2000

 )119در کتاب سیاس

ق رت دین

نظام بینالمل و ق رتهای بزرگ ،دناسهایی و

به دک پرسشنامه تنظیم گردی و به روش می انی در ادتیار جامدۀ کاردناسان قرار
گرف

تا به روش  AHPبه هریهک از ع امه هشه گانهه وزن ماتریههی مه ردنظر

(براساس طی) ساتی) را ادتصاص دهن پس از پایان نظرسنجی اولیه با بهر گیهری
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از روش  TOPSISپتانهی کشه رهای ن ظهه ر بهرای تبه ی ده ن بهه ابرقه رت و
برهمزدن هژم نی تکقطبی در نرمافزار اکه مشخص د (ج و )1
جدول  .4اولویتبندی راهحل ایدئال کشورهای نوظهور برهمزننده هژمونی تکقطبی

براساس نتایج ج و  ،1کش ر چین با مق ار  0/31331کمترین فاصله را تا مقه ار
ای ئا دارد ،چین در مدادالت داورمیانه بهیار نقش مهمی دارد براسهاس تئه ری
والتز افزایش ق رت چین در دین

گریزناپذیر د اه ب د و ته ازن قه ا در دهرو

دسیا و سپس در قار دسیا و بهویژ داورمیانهه و سهرانجام در عرضهه جههانی بهه
چالش کشی

د و دمریکا نیز چار ای جز حرکه

بههسه ی ته ازن نه ارد البتهه

کش رهای دیگری چ ن ژاپن ،کر جن بی در دسیا و فرانهه و دلمان در قار اروپها
نیز در تالش برای مح ود کردن ق رت چین و دستیابی به جایگا بهاالتر در نظهام
سیاسی جهان ههتن
 .3-3تئوریهای سیاست خارجی نظام تکقطبی در برابر خاورمیانه

دناردی در نظام سیاسی و سادتار نظام بینالمل برگرفتهه از سهه فرهنهگ ههابزی،
الکی و کانتی میباد که در فلهفۀ هابز اص حاکم ،بکش یها کشهته ده اسه
نقش غالب ددمنی اس

و

در فرهنهگ الکهی اصه حهاکم ،زنه گی کهن و بگهذار

دیگران هم زن گی کنن و نقش غالب در این فرهنگ ،رقابه

اسه

و درنهایه
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درفرهنگ کانتی اص حاکم ،دو قاع ۀ اساسی اس
یا ته ی به جنگ ح وفص میده د (قاعه
ته ی طر

یالثی علیه امنی

عه م دشه ن ) 1ب) در صه رت

هریک از دن دو ،بهصه رت تیمهی د اهه جنگیه

نقش غالب در این فرهنگ دوستی اس
اس

ال)) ادتالفات به ون ت سه

البته دوستی تنها بهه امنیه

ملهی مربه ط

و ضرورتی ن ارد به سهایر حه ز ههای م ضه عی ،تههرّی یابه (چ کهار و

ط سی ،1133 ،ص  )132با استفاد از مطالب کتابخانهای بیهان ده  ،کشه رهای
داورمیانه در مقاب فرهنگ دناردی در قالب پرسشنامه (طی) لیکرت) تنظیم د
و پس از ارزشگذاری جامده کاردناسان ،دزم ن دنالیز دن ا و ل ون درص د بررسی
رابطه بین گرو ها و تدقیبی تی کی کرامر برای مقایهه دو به دویی بهین گرو هها در
نرمافزار اس پی اس اس اجرا گردی (ج و های  1و )8
جدول  .5آزمون آنالیز آنوا و لون

جدول  .6آزمون توکی HSD

مق ار  sig=0.016کمتر از  0.01ب د  ،لذا نشهان مهیدهه تفهاوت مدنهیداری بهین
گرو هاس

با تثیی تفاوت ،دزم ن  HSDنشان میده فرهنگ هابزی (منازعه) بها
1. The rule of non-violence
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مق ار  1.133بیشترین فراوانی را دادته و دمریکها از دن بهیش از سهایرین در قبها
داورمیانه استفاد کرد اس

از م ارد تثیی این مهئله میته ان بهه لشکرکشهی بهه

عراو ،روابط دصمانه با ایهران ،سه ریه ،مصهر ( بههجهز در بههار عربهی) ،یمهن و
فلهطین ادار کرد اما در قبا بردی دیگر از کشه رها تها حه ودی ایهن دیه گا
متداد تر اس

در مقالۀ «تی دزار» ( )2011نیز به همین مهئله ادار د اس

 .4یافتههای تحقیق
بازیگران دارجی نقش بهیار مهمی در ایجاد سادتارهای منطقهای ایفها مهیکننه ،
برای نم نه «کاتزنشتاین» 1است ال میکن که ایال متح
و همکاری را در داورمیانه دک داد اس
ادیر که جنگ سرد به پایان رسی

( )Fulton, 2019, p. 35طهی سهه دههۀ

و هژم نی ق رت دمریکا بر دنیها سهیطر یافتهه،

داورمیانه دستخ ش ت ییرات فراوانی د اس

بردی از دنها به قه ری تثییرگهذار

ب د که باعث ت ییر نقشۀ ج رافیایی ،ت ییر و حذ
جنگها و ژن سای ها ده اسه

الگ ی منطقهای درگیهری

دوله هها ،وقه ع انقهالبهها،

ههر دور ای در نظهام بینالمله بها رده ادهای

سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و غیر مت ل د  ،اوج گرفته و بل غ مییاب و درنهایه
دچار اف

مید د

پس از حملۀ 11سپتامبر ،مهئلۀ سالح کشتار جمدی عراو بار دیگر به بحرانی
بینالمللی انجامی و به دلی ع م همکاری عراو با ده رای امنیه  ،سهازمان مله
وارد عم د دمریکا به دول

عراو هش ار داد از ق رت کنار گیری نمایه و یها

اینکه با عملیات نظامی روبهرو د د در این زمینه ،ایاالتمتح بار دیگر د اسهتار
سرک ب نظامی عراو گردی و ب شِ پهر دالی د د را اینگ نه مطرح کرد
« 1دول

عراو دانزد قطدنامه سازمان مل را زیر پا گذادهته اسه

کش ر دارای سالحهای کشتار جمدی اس
رعای

 1دول

عراو اصه

 2ایهن

حقه و بشهر را

نمیکن » ()Cirincione et al., 2004, p.8
اما ق رتهای اروپایی ،روسیه و چین د اسهتار حه مههئله در چههارچ ب

سازمان مل و د رای امنی

ب دن درحالیکه ایاالتمتح

پیشن یس قطدنامهای
1. Katzenstein
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را در م رد دلع سالح عراو تهیه کرد که پس از دو ما بحث و بررسی درنهایه

در

تاریخ  3ن امبر ( 2002قطدنامه  (1111به تص یب رسی و را را برای حملهه نظهامی
دمریکا به عراو باز کرد در این قطدنامهه بهه دوله

عهراو هشه ار داد ده کهه در

ص رت همکاری نکردن با سازمان مل و سازمان بازرسان سالحهای کشتار جمدهی
بهسختی مجازات د اه د با ظه ر زمینههای نات انی سازمان مل در ح وفصه
مهالم دمیز این بحران از طریق ترتیباتی چ ن بازرسی ،نظارت و کمیهی ن تحقیق،
ایاالتمتح با بیاعتنایی به سازمان مل و بهرغم ادتالفات د ی با دلمان ،فرانهه و
روسیه در مارس  2001حمالت ه ایی د د علیه عراو را دغاز نم د و پس از بیه
روز ،این کش ر را به اد ا د د دردورد (من ری ،1131 ،ص  )33درواقهع دالیه
اصلی حمله دمریکا به عراو (نه کش) سالح کشتار جمدهی) را مهیته ان بیشهتر از
منظر مهاع ب دن فضای دادلی دمریکا ،تهلط بهر منطقهه و بههط هژمه نی دمریکها
تحلی نم د این جنگ باعث ت ییر سادتار نظام از هژم نیک مندط) به هژم نیهک
غیرمندط) و استب ادی د
با در کنار هم قراردادن کلیه م ارد ف و به ترتیب
 1اق ام د دسرانۀ دمریکا در حمله به عراو سا 2001
 2ع م همراهی سازمان مل در این اق ام نظامی
 1ع م همراهی هیچیک از کش رها با دمریکا
دمریکا با این اق ام نظامی بیش از دنکه دغ غهۀ عهراو را دادهته باده  ،قصه
داد

در نظام بینالمللی ق رت تصمیمگیری انفرادی د د و ابرق رت ب دن ده د

را در برابر سایر کش رها به تص یر بکش مهمترین ویژگیهای حملهه دمریکها بهه
عراو عبارت ب د از
 1ع م مشروعی
 2مخالف

بینالمللی بهداطر فق ان مج ز سازمان مل متح

گهتردۀ جامده بینالمللی متشک از دوله هها ،مله هها و افکهار

عم می جهانی
 1انجام عملیات با تکیه بر جنگ پیشگیرانه که در تدارض بها اصه
بینالمل ب د

حقه و
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 1اق ام نظامی دمریکا علیهه عهراو ،حملهه بهه یهک دوله
حاکمی

به منظ ر سرنگ نی دن ب د و این چیزی اس

مههتق و دارای

که در اق امات نظامی پهس

از جنگ سرد این کش ر وج د ن ارد
 1در این حمله ،ارتش دمریکا ت انه
نظامی د د طی دو قرن ادیر دس

به یکی از م فقی دمیزتهرین عملیهات

زن
دو

هیچیک از رد ادهایی که در داورمیانه اتفاو افتاد تاکن ن بد از گذد

دهه حتی نت انهته دنچنان که جنگ عراو هژم نی تهکقطبی را بهه ایبهات رسهان
زیرا پیش و پس از این روی اد دمریکا برای انجام ام ر مختل) حتی برای دداله
نظامی و جریانهای سیاسی با سایر ق رتههای بهزرگ و یها حتهی سهازمان مله
همراهی کرد اس

 ،1+1سازمانهای اقتصهادی مههم و غیهر از نم نهههای بهارز

همکاری دمریکا میباد «نیکالس هنریچ» ( )2011نیهزدر مقالهۀ ده د بهه نتیجهه
مشابه رسی اس
چین ت انایی ایجاد یک قطب را در برابر دمریکها دارد امها بایه دانهه
ایاالتمتح

همچنان در زمینۀ نظامی از رقبای د د پیشی گرفتهاس

کهه

هزینۀ باالی

نظامی ،مجم عهای گهترد از پایگا ها و اتحادیه نظامی در سرتاسر دنیها و بههویژ
داورمیانه مؤی این م ض ع اس

()Ryan, 2019, p.3

از نظر اقتصادی بزرگترین سرمایهگذار در قار های دفریقا و دمریکهای التهین
برای تثمین و دسترسی به م اد دام و انرژی میباد

( Shaw & Cooper Antkiewicz,

 )2007از سا  1393تا کن ن م فقترین اقتصاد جهان با رد مت سط دردم سرانه
تقریبا  3درص ی در سا ب د اس

(رضایی ،1139 ،ص  )233سهران چینهی بهه

رهبری «دنگ دیائ پیگ» 1به این نتیجه رسی ن که رده جایگها چهین در سهط
نظام بینالمل مهتلزم رد اقتصادی این کش ر اس
لقب کارگا جهان را به چین نهب

بیهه د نیهه

کهه امهروز

میدهن ()zakaria, 2008, p. 91

چین به تنهایی بیش از  1.11درص ک سهام بانکههای اتحادیهه اروپها را در
ادتیهار دارد

(p.16

 )congressional research service, 2019,در سها  2012حجهم
1. DENG XIAOPING
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تجارت کهاالی چینهی  1.39تریلیه ن دالر و حجهم تجهارت کهاالی دمریکها 1.32
تریلیه ن دالر به د اسه
میلی ن نفری اس

( )inamn11 feb, 2013از نظهر نظهامی دارای ارتهش 2/1

( )Rajagopalan, 2008, p.1019که براساس دمار مؤسهه تحقیقات

صل بینالمللی استکهلم در سا  2011با هزینه کردن  188میلیارد دالر ،یدنی ح ود
 3.1درص هزینهههای نظهامی دنیها ،ایهن کشه ر در ردۀ دوم پهس از دمریکها قهرار
(2019

گرفتهاس

 )NATO-OTAN,و م ارد فراوان دیگری وجه د دارد کهه نشهان

میده چین مهمترین کان یه بهرای بهرهمزدن م ازنهه قه رت در دنیاسه
داورمیانه نیز رقیب سرسخ

و در

دمریکا بهدهمار مهیرود و مهمتهرین نقهش اساسهی

چین در دستیابی به عرصۀ انهرژی میباده در نظهم نه ین جههانی کهه در دینه
چن قطبی د اه ب د ،دمریکا در کنار ق رتهایی نظیر چین و هنه در رأس ههرم
د اهن کرد (یزدانهی و همکهاران،

قرار گرفته و بر سر ت سدۀ ق رت با هم رقاب

 ،1138ص  )91بنابراین نگا ویژ به مناطق درحا ت سهدۀ داورمیانهه ،دفریقها و
دمریکای التین از برنامههای اقتصادی چین اسه
درجه

ایجاد جهانی چن قطبی ازجمله اه ا

کن نی اس

مخالفه
سیاسه

بها هژمه نی و تهالش
دهارجی چهین در دوران

نتایج ایهن بخهش از تحقیهق بها مقالهۀ «ب کهه » ( )2012بهه نهام «از

تکقطبی به چن قطبی بازسازی هژم نی جهانی» مشابه

دارد

بهعالو  ،مشکالت چن سا ادیر بهویژ پس از دی ع بحران کرونا که باعهث
ایجاد چالشهای ج ی برای ایاالتمتح

دمریکا د  ،نقش این کش ر را بههعن ان

«تنظیم کنن ۀ سیهتم عرضه و تقاضای جهانی» دچار چالش کرد این درایط که بها
ن عی گهه

در جهانید ن نیز همرا د  ،ایاالتمتح

ناامنی و دسیبپذیری کرد اس

را بیشتر از گذدته دچار

(نجفی سیار ،1133 ،ص )112

نتیجهگیری
نظام بینالمل بهعن ان امری پ یا هم ار در حها ت ییهر اسه
بیهتم ،جهان سیاسی در درایطی قرار داد

تها ورود بهه قهرن

که نظام داصی بر ک دن حاکم به د،

اما پس از جنگ جهانی دوم،کش ر دمریکا و روسیه جههان را بهه دو قطهب تقههیم
کرد و بل

درو و غرب را بهوج د دوردن ایهن جههان دوقطبهی تها فروپادهی
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د روی در سا  1331ادامه داد

پس از اف

ق رت روسیه ،دمریکا تنها کشه ر

ق رتمن در عرصۀ جهانی باقی مانه و تقریبها که دنیها در سهیطرۀ تصهمیمات و
ق رت دمریکا بهویژ در عرصۀ نظامی قرار داد در این میهان داورمیانهه در کهان ن
ت جه دمریکا قرار گرفه

و نکتهۀ جالهبتهر اینکهه دهروع هژمه نی تهکقطبی در

داورمیانه به مرحلۀ بل غ رسی  ،یدنی بهتری که باعهث ده

نظهام تهکقطبی بهه

مرحلۀ بل غ د د برس و دن حملۀ دمریکا به عراو و سق ط رژیم بدهث و اده ا
این کش ر ب د این اق ام که ب ون ت جه به واکنشهای بینالمللی سایر کشه رها و
سازمان مل ت سط دمریکا ص رت گرف
بل غ د د د

نشان داد که نظام تهکقطبی وارد مرحلهۀ

اس  ،اما بای ت جه داد

که این نظام نیز ماننه سهایر نظهامههای

سیاسی دنیا ت ییر میکن نشانههای ت ییر نظام تکقطبی در جهان بها نمایهان ده ن
ق رتهای ن ظه ر در حا دک گیری اس

گفته مید د که در نظام چنه قطبهی

که در حا دک گیری اس  ،نظام بینالمل از نظر اقتصادی چنه قطبی مهیباده
بهیاری از کش رها بهویژ در دسیای جن ب درقی مانن چین ،کر جنه بی ،ژاپهن،
هن ه  ،و در دمریکههای جن ه بی مانن ه برزی ه  ،درژانتههین و غیههر در کنههار اروپهها و
ایاالتمتح

پا به عرصه گهذارد و بازارههای جههانی را بهه نفهع ده د تصهاحب

کرد ان میت ان گف

مهمترین این کش رها در حا حاضر چین ،هن و ژاپنانه

بهط ری که چین بهعن ان پرجمدی ترین کش ر جههان بها دادهتن بهاالترین رده
اقتصادی سدی در افزایش دامنۀ نف

و سیاس گذاری د د در عرصۀ بینالمللی را

نیز دارد ظه ر چین برداد های امنیتی دسیا ،تجارت و م ازنه جهانی قه رتها را
ت ییههر داد اس ه
تصمیمگیرن

امههروز ایههن تنههها دمریکهها نیه ه

کههه در عرص هۀ بینالملل هی

انحصاری اس  ،بلکه کش رهای بههیار دیگهری نیهز هههتن کهه از

بازیگران اصلی در تدامالت بینالمل محه ب مید ن  ،مثال دردصه ص مههای
سیاسی مهم دنیا ،کش رهای پنج بههعهالو یهک (دهام دمریکها ،دلمهان ،فرانههه،
انگلهتان ،چین و روسیه) در مهئلۀ ههتهای ایهران بههط ر مشهتر تصهمیمگیری
نم دن بهرغم دروج دمریکا از ت فق برجام ،هن ز رایزنیها میان مابقی کشه رهای
 1+1وج د دارد «هانتینگت ن» در ت صهی) نظهام بینالمله  ،وضهدی

دمریکها در
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سط نظام را یکی از ق رتهای برتر میدان که نهب

به سایرین در زمینۀ نظهامی

برتههری فه والدههاد ای دارد ،امهها در زمینهۀ اقتصههادی و فرهنگههی از برتههری مطلههق
در داورمیانه نیز با پیشاهنگی چین بههویژ در عرصهۀ تجهاری و

برد ردار نیه

اقتصادی در جریان اس
س د

بازار مصر

بهیاری از کش رهای داورمیانه چین را بههعن ان اولهین

د د میبینن و بزرگترین واردکنن های کاالهای چینی نیهز

میبادن حق «وت » و ق رت سیاسی چین و سیاس ههای بهیطرفانهه و بههدور از
دش ن

نظامی دن سبب تمای کش رهای داورمیانه بهه ایجهاد روابهط سیاسهی و

درد ر ت جه با چین د اس

و نقش چین روزبهروز پررنگتر مید د بهط ری

که بهیاری از کاردناسان مدتق ن بهزودی نظام تکقطبی به نظام چن قطبی تبه ی
د اه د چین با دایرۀ نف
ک با ،ونزوئال و عض ی

د د در دمریکای جن بی بههویژ کشه رهایی چه ن

ناظر در سازمانهایی چ ن مرکه ر بازار مشتر جنه ب

به ن عی دنبا عم متقاب و م ازنه اس
دفریقایی باعث د

این کش ر به اولین دریک تجهاری ایهن قهار تبه ی ده د و

دمریکا را در می ان رقاب
د اس

رد سرمایهگذاری چین در کشه رهای

پش سر گذارد و ایهن مههئله م جهب نگرانهی دمریکها

درک های چینی  10درص قراردادهای دولتهی را در سها گذدهته بهه

د د ادتصاص دادن که این رقم بهرای دهرک ههای چینهی دمریکهایی 20درصه
ب د اس

چینیها با ه

پیشبرد الگه ی طهرز حکه متی ده د ،سهرمایهگهذاری

سنگینی را در دیپلماسی عم می انجام داد ان المپیک پکهن و نمایشهگا اکههپ ی
چین فقط چن نم نه از اق امات ددکار چینیهها در زمینهۀ ایهن اسهتراتژی اسه
وج د دص

مرکز فرهنگی چینیها در دانشگا های سراسهر ایاالتمتحه

و 232

مرکز کنفهی سی در سراسر جهان که تمامی دنها را چین و بهوسهیلۀ دفتهر ده رای
بینالمللی زبان چینی کنتر میکن  ،نم نههای دیگهری در ایهن زمینهه هههتن کهه
ت سط چینیها بهمنظ ر مقابله و م ازنۀ نرم بها هژمه ن از سه ی چینیهها اسهتفاد
د اس

همچنین بای ت جه داد

که دمریکا طی چن دهه که قه رت بالمنهازع

در ک دنیا ب د اس  ،سیاس های متفاوتی در قبا هریک از کش رهای داورمیانهه
در پیش گرفته اس

بهط ری که واکهنش بهه سیاسه ههای بردهی از کشه رهای
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منطقه در قالب سیاس

منازعه (هابزی) ،در برابر بردی الکی (همکاری – منازعه)

و در برابر بردی دیگر سیاس

کانتی (همکاری) را در پیش گرفتهاس

اما در این

میان سیاس های منازعهج یانه (هابزی) دمریکا در قبا داورمیانه بیشهتر از سهایر
سیاس های دن مبنی بر تدام و همکاری ب د اس

دی گا ق رت از باال به پهایین

نگا کردن و درواقهع قه ی در برابهر ضهدی) دلیه برده رد سیاسهی دمریکها بها
کش رهای داورمیانه میباد
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