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چکیده

ساختار نظام بین الملل یکی از عوامل اصلی مؤثر و تأثیرگذار بر رفتار دولت ها و در واقع کعانون
اصلی درک تحوالت سیاستبینالملل می باشد .چرا که با تحول در اشکال و فرمهای نظامبینالملعل
الزامات ،مقدورات و محذورات جدیدی بروز میکند که میتواند بر رفتار کشورها تأثیر گذارد .از دیگعر
سو ،منطقه خاورمیانه به دلیل دارای بودن ساختاری متکثر ،هویتی و پیچیده همواره بهعنوان یکی از زیر
نظامهای بینالمللی از نظامبینالملل تاثیر پذیرفته است .در این معنا ،روندها ،فرایندها ،همکعاریهعا،
رقابتها و مناقشات در این منطقه پیچیده نیز از این ساختار تاثیر پذیرفته است .در این قالب ،پرسع
اصلی این مقاله بر این اساس شکل می گیرد که ساختار نظام بینالملل چه تاثیری بر روند مناقشعات
در خاورمیانه داشته است؟ فرضیه طرح شده نیز با عنایت به طراحی توصیفی تحلیلی و با توجه عناصر
تحلیل تاریخی چنین است؛ ساختار نظام بین الملل به دلیل تغییر در قطببندیها و نوع توزی قعدرت
بر همه حوزههای ژئوپلتیک منطقهای و از جمله منطقه خاورمیانه تاثیر چندبعدی گذاشته است که در
این منطقه به دلیل ساخت و شکلبندیهای متفاوت قدرت ،مناقشات به صورت مزمن نمود پیعدا معی
کند.
کلیدواژه ها :خاورمیانه ،ساختار نظام بینالملل ،بحران ،مناقشه.
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مقدمه:
اینجا خاورمیانه است ،سرزمینِ صلحهایِ موقت ،میان جنگهای پیعاپی ایعن جملعه شعاید بعرای
بسیاری از ناظرانسیاسی و پژوهشگران عرصه روابطبینالملل و مطالعاتخاورمیانه سخن آشنایی باشد.
خاورمیانه؛ منطقهای مملو از پیچیدگیها ،درهم تنیدگیها و آشوبهای مداوم امنیتی که در دهههعای
مختلف مناقشات متنوع با دالهای مختلف را تجربه کرده است .آنچعه تعاکنون خاورمیانعه را از نقعا
مختلف جهان متمایز ساخته ،تاثیرپذیری و تاثیرگذاری عمده بر ساختار نظامبینالملل بوده که توانسته
نگاه بسیاری از بازیگران بینالمللی را به خود جلب کند .هنگامی که از نظامبینالملل سخن به میعان
میآید این بدین معناست که با رهیافت سیستمی و کالن بهتحعوالت نگریسعته معیشعود .در چنعین
وضعیتی میزان توزی قدرت میان واحدها و بازیگران یعنی قطب بندی شکل نظام و دگردیسی هعای
آن را نمایان می سازد.
تغییر در ساختار نظام بین الملل همواره در منطقه خاورمیانه در قالب دگرگعونیهعا در کشعورهای
متفاوت منطقه خاورمیانه خود را نشان داده است .در دوران نظامبعینالملعل دوقطبعی و جنعگ سعرد،
زیرنظام خاورمیانه بعنوان منطقه ای راهبردی در رقابت دو ابرقدرت نق اصعلی را ایفعا معی کعرد و
مناقشات در این منطقه بیشتر تحت تاثیر فضای دوقطبی و جنگ سرد قرار داشت .در این دوره ،رقابت
ها و مناقشات را در خاورمیانه به شدت تحت تاثیر رقابت اتحاد جماهیر شعوروی و آمریکعا در سعطح
کالن قرار داشت.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد ،نظامبینالمللی دچار تغییر و تحوالتی گردید
که خاورمیانه نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد .در فضای پسا جنگ سرد ،حضور نظامی آمریکا تعداوم
پیدا کرد و رقابت ها و اختالفات قدیمی به صورت مناقشات منطقه ای ظهور و بروز پیدا کعرد .حملعه
عراق به کویت را میتوان در این قالب مورد بررسی قرار داد .برهم خوردن موازنه و فرو ریختن نظعم
قدیمی باعث گردید تا عراق خود را در قامت یک قدرت منطقه ای محق برای حمله به کویت بداند.
اما با وقوع انفجارهای تروریستی در یازدهم سعتتامبر  ،2001جهعان بعا پدیعده جدیعدی بعه نعام
«تروریسم» مواجه شد که با مداخله آمریکا در خاورمیانه همراه بود .نظم جدید کعه بعه نظعام «تعک
قطبی» معروف گردید ،خود را به صورت یک وضعیت سلسله مراتبی و نگاه از باال به پایین از سعوی
آمریکا نشان داد .در چنین نظم و ساختاری خاورمیانه به دلیل پیگیری سیاست مداخله گرایی و مبارزه
با تروریسم آمریکا و گروه ائتالف با نوع جدیدی از مناقشات همعراه شعد .حملعه آمریکعا بعه ععراق،
افغانستان ،گسترش رویاروییهای نامتقارن از سوی گروههای تروریستی شکل این مناقشات در درون
نظم تک قطبی بود .اما از منظر بسیاری از صاحب نظران روابطبینالملل ،تک قطبی «لحظه» ای بود
که در نظامبینالملل ظهور یافت و به سرعت به اتمام رسید .طی سعالهعای  ،2006-7فضعای بعین
[
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المللی ناشی از گسترش بحران اقتصادی ،افول قدرت آمریکا ،افعزای قعدرت ،قعدرتهعای نوظهعور
همچون چین و روسیه به سمت یک نظمبینالمللی «دو چندقطبی» حرکت کرده که از جمله ویژگعی
های این نظم جدید ،افزای مداخله قدرت های دیگر در مناطق است.
خاورمیانه نیز بعنوان یک ژئوپلتیک پیچیده با ظهور ایعن سعاختار جدیعد بعه سعرعت از آن تعاثیر
پذیرفت .خاورمیانه که خود بر بستری از رقابت ها ،هویت ها و مناسعبات متکثعر بنعا نهعاده شعده در
چارچوب افزای و گسترش رقابت های منطقهای بینالمللی و برهم خوردن توازن قوا ،نظم و موازنه
امنیتی پیشین را از دست داد و دچار آشوب امنیتی گردید.
در این چارچوب به نظر میرسد که ساختار نظامبینالمللی از جمله مولفههای عمده ای محسعوب
میشود که بر نظم امنیتی خاورمیانه به طور اعم و وقوع مناقشات به طور اخص تاثیر گذاشته است.
 -1بیان نظری
«نظام ،سیستم یا سامانه» ،مفهومی است که از علومتجربی وارد حوزه مطالعات علوم انسانی شده
است اساساً ،انسان همواره ناشناخته ها را با پدیده های شناخته شده مقایسه می کند .افالطون بعرای
شناساندن امر سیاست آن را به «ارگانیسم» (اندامواره) انسان مقایسه مینمود .در سدهبیستم ،به خاطر
گسترش سیستم های مکانیکی ،فنی و مهندسی مقایسه سیاست بعا آن امعری رایعج شعد .مقبولیعت
رفتارگرایی در روابط بین الملل از دهه  1950منجر به پذیرش رویکرد سیسعتمی بعه جعای چعارچوب
های تجویزی و نهادی شد و به عنوان رویکردی که به مطالعه تعامالت پیچیده دولتها می پرداخت،
مقبولیت یافت .لذا سیستم یا نظامبینالمللی بعنوان یکی از مفاهیم اساسی روابطبینالملل مطرح شعد.
اگر در روابطبینالملل رویکرد سیستمی اتخاذ نکنیم ،نظامبینالمللی تنهعا حاصعل جمع کعن هعای
متقابل دولتها خواهد بود ،ولی رویکرد سیستم ،تحلیلگران را تشویق میکند تا اصول تبیینکننعده و
شکلبندی خاص روابط موجود میان ملتها را شناسایی کنند .این رویکرد بر این فرض استوار است که
برخالف پیچیدگی و آشفتگی حاکم بر انبوه کن هایمتقابل ،ساختارهای وجود دارد که بر اساس آنها
میتوان به توصیف نظامبینالملل و تبیین رفتار یکایک دولت ها پرداخت .بنابراین ،عنصعر اصعلی در
تبیین علت و نحوه اعمال نفوذ کشورها بر یکدیگر نظامبینالملل اسعت ،ولعی بعرای شعناخت نحعوه
تاثیرگذاری نظامبینالملل روی رفتارها یا برای تبیین قانونمندیهای رفتاری ،بهعنعوان پعی شعر ،
باید از قبل نظم یا شکل ساختاری نظامبینالملل که روی روابط بازیگران آن بعیقاععده و نعا معنظم
نیست ،شناخته شود (کرمی.)82 :1383،
«نظامبینالملل» محیطى است که در آن واحدهاى سیاست بین الملل عمل مىکنند بهطورى که
رفتارها جهت گیری ها نیتها و خواسته هاى واحدهاى مزبور از نظام بین المللى تاثیر مى پذیرد.
نظریه پردازان ،تعاریف زیادی را برای مفهوم نظام ارائه داده اند:
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 – 1چارچوبی نظری برای کد گذاری داده های مربو به پدیده های سیاسی
 – 2مجموعه ای از روابط یکتارچه و مبتنی بر دسته ای از متغیرهای سیاسی و فرضی
 – 3مجموعه ای از روابط میان متغیرهای سیاسی بین المللی و
 – 4مجموعه ای از متغیرهای متعامل (جمشیدی.)786 :1386،
در مورد نظامبینالملل ،نظریههای مختلفی تعریف ارایه داده شده امعا در ایعن رابطعه بایعد چنعد
جریان کلی را از هم جدا کرد :دسته نخست؛ نظریهپردازانی مانند دیویدسینگر و کعاپالن کعه از منظعر
رفتارگرایی محض به موضوع پرداخته اند .دسته دوم؛ نظریه پردازانی همچون والتز و هالسعتی کعه از
منظر نوواق گرایی وارد بحث شده اند و سوم ،نظریه پردازانی چون والرشتاین که با نگرش اقتصعادی
موضوع را تحلیل کردهاند و اخیراً نیز سازه انگاران یا تکوینگرایانی چون الکساندر ونت که از منظری
اجتماعی به این موضوع پرداخته اند .با توجه به این دیدگاهها میتوان نتیجه گرفت که اگر قعدرت و
توانایی بازیگران سیاستبینالملل دگرگون شود ،ساختار نظامبینالملل نیز متحول میشود .این تحول
پیامدهایاساسی برای همه دولتهای موجود در آن نظام و نیز مناطق تابعه دارد و زیر تغییر سیستمی
موجب تغییر در الگوهای رفتاری دولتها و ایجاد الگوهای رفتاری جدید معی شعود (حعاجییوسعفی،
 )129 :1385معموالً مهمترین اشکال تغییر و تحول در نظامبینالملل عبارتند از:
 – 1تغییر اشکال نظام :که بر محور ماهیت بازیگران اصلی آن استوار است.
 – 2تغییر قواعد نظام؛ یعنی توزی مجدد قدرت و تحول موقعیت بازیگران و تغییر هنجارها
 – 3تغییر تعامالت؛ به معنای تحول فرایندها میان بازیگران (معینالدینی و رضاپور.)331 :1387،
از مجموعه این مباحث میتوان به نتیجه رسید که ساختار نظامبینالملل یکعی از عوامعل اصعلی
موثر بر رفتار دولت و در واق کانون اصلی درک تحوالت سیاستبینالملل می باشد .چرا که با تحول
در اشکال و فرم های نظام بین الملل الزامات ،مقدورات و محذورات جدیدی بروز میکند که میتواند
بر رفتار کشورها تاثیر گذارد .در این میان منطقه خاورمیانه بعنوان یکی از نظام های منطقه ای از این
اصل متقن خارج نیست و ساختار و اشکال نظام بین الملل چه در سال های گذشته و سالهای آینده بر
رفتار آن تاثیر گذاشته و خواهد گذاشت .در این چارچوب ،نویسنده اشکال نظامبینالملل را بعر اسعاس
سالهای تقدم و تاخر مورد بررسی قرار داده است.
 -1-1نظام دو قطبی
نظامبینالملل از اواخر دهه  1940میالدی تا اواخر دهه  1980میالدی ،یک نظام دوقطبعی بعود
که ویژگی اساسی آن را منازعه و رقابت میان ایاالتمتحدهآمریکا و اتحاد جمعاهیر شعوروی تشعکیل
می داد در کنار دو قطب آمریکا و شوروی ،دو بلوک شکل گرفت که در عرصههعای نظعامی ،سیاسعی
دیتلماتیک و اقتصادی به رقابت می پرداختند.
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در دوران جنگ سرد ،بحرانهای بینالمللی به طور عمده توسط دو ابرقدرت معدیریت معیشعد و
بحرانها نه به خودی خود ،بلکه به واسطه تحریک یا حمایت یکی از این دو ابرقدرت یا قعدرتهعای
تاب بلوک آنها بروز میکرد و با تالش ابرقدرت دیگر و بلوک همراه از طریق مبارزه با آن و چه با
دادن امتیازاتی مدیریت میشد و به پایان میرسید .بحران موشکی کوبا نمونعه خعوبی از ایعن دسعت
است .این بحران به واسطه استقرار موشکهای کوتاه برد ولی هستهای شوروی در کوبا آغاز شد و با
امتیازاتی شامل برچیدن موشکهای ژوپیتر آمریکا در ترکیه و قبول موجودیعت سیاسعی کوبعا پایعان
یافت (ستوده .)167 :1380،در دوران جنگ سرد شرایط دو قطبی حاکم بر نظامبینالملل و مؤلفههای
داخلی قدرتها در تصمیمگیری ،عوامل بسیار مؤثر و تعیین کنندهای در مدیریت بحرانهای بینالمللی
بودند.
 -1-2نظام چند قطبی درحال گذار
بعد از فروپاشی شوروی و به دنبال آن بر هم خوردن نظم حاکم بر روابط بین الملل پعی بینعی
اینکه چه نظمی بر روابط بین الملل حاکم خواهد شد ،بسیار دشوار بود .در بعد سعاختاری ،بسعیاری از
تحلیل گران معتقدند که در سطح نظامبینالملل ،سیستم چندقطبی با محوریت اقتصاد بعه روابعطبعین
الملل شکل خواهد داد و گفتمانهای نظامی بسیار کمرنگ خواهند شد .بعضی دیگر با بررسی حوادث
دهه  ،90سخن از ظهور یک ساختار تکقطبی به رهبری آمریکا میزنند و بعضی دیگر معتقدنعد کعه
نظامجهانی هنوز مستقر نگردیده و جهان در وضعیت ژالتینی به سر میبرد که احتمعال وقعوع نظعم
های متعددی در آن می رود .در واق  ،در سال های جنگ سرد ،نظریه پردازان لیبرال و نیز گورباچف،
نوید یک جهان با وابستگی متقابل را می دادند .اما پس از فروپاشی شوروی ،جورج بوش مدعی نظعم
نوین جهان به سرکردگی آمریکا شد .بیل کلینتون پیشتر در جهت بینالمللیگرایعی لیبعرال و اعمعال
سرکردگی آمریکا در چارچوب نهادهای بینالمللعی موجعود معیکوشعید (حسعینیمتعین.)145 :1390 ،
برخی عقیده داشتند که نظام جدید ،چندقطبی و چند سطحی شده است که در آن به لحعا نظعامی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی قطبهای مختلفی مطرح هستند که در زیر به تععدادی از ایعن نظعرات
میپردازیم:
آرمانگرایان و لیبرال ها عمدتاً بر رشد و وابستگی متقابل دولتها ،جهانیشدن اقتصاد ،مشکالت
مشترک بشری ،تکامل هنجارها ،نهادها و سازمانهای بینالملل تاکید داشتند و معتقد بودنعد جهعان
وارد دورهای میشود که بر اساس اصول لیبرالیسم ،به شکل دموکراتیک و در چارچوب نوعی حکمرانی
جهانی اداره خواهد شد .عده ای نیز از یک نظام چند بخشی سخن می گفتند که در آن ،در هر یک از
حوزه های مختلف اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و سیاسی چند قدرت بزرگ سخن را می زننعد .هنعری
کسینجر در این رابطه می نویسد « :نظام بین المللی قرن ،دارای حداقل ش قدرت اصعلی آمریکعا،
[
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اروپا ،چین ،ژاپن ،روسیه و احتماالً هندوستان به اضافه کشورهای متوسط و کوچک خواهد بود .ش
قدرت اصلی به پنج تمدن متفاوت اختصاص خواهد داشت» .ساموئلهعانتینگتون معتقعد بعود کعه در
دوره پس از جنگ سرد ،تنها یک ابرقدرت وجود دارد و در این جهان تکقطبعی ،یعک ابرقعدرت ،آن
هم فارغ از قدرتهای عمده دیگر ،در کنار شمار زیادی قدرت های کوچک ،نیروی برتر است که می
تواند تنها با همکاری ضعیف کشورهای دیگر و حتی بدون پشتیبانی آنها بعه گونعهای معوثر ،مسعائل
بزرگ بینالمللی را حل و فصل کند و هیچ مجموعهای از دیگر قدرتها نیز نمیتوانند مانعی در برابر
آن ایجاد نمایند .در سطح دوم ،قدرتهای عمده منطقهای قرار دارند کعه در بخع هعایی از جهعان
بازیگرانی با نفوذند ،همانند جامعه اروپا ،روسیه ،چین ،هند ،برزیل و ایران ،سطح سعوم ،را نیعز قعدرت
های متوسط منطقه ای تشکیل می دهند که نفوذ آنها در مناطقشان کمتر از نفوذ قدرت های عمعده
منطقه است و سرانجام ،سایر کشورها در سطح چهارم قرار می گیرند کعه برخعی از آنهعا بعه دالیعل
گوناگون به واق مهم هستند لیکن در مقایسه با کشورهای سه سطح باالتر ،در ساختار قعدرت هعای
جهانی نقشی ندارند .در کنار این دیدگاه ها ،نوواق گرایانی چون والتز ،معتقد بودند که جهان پعس از
جنگ سرد تک قطبی است که در آن تنها یک قدرت بزرگ وجود دارد و این شعرایط ،بععد از سعقو
امتراطوری روم در جهان بی سابقه است  .بین آمریکعا و سعایر کشعورها از لحعا فنعاوری و نظعامی
شکافی وجود دارد که این فاصله در بعد نظامی بسیار بیشتر است .این در حالی است که همواره ایعن
شکاف ها عمیق تر می شود ،به طوری که نه یک کشور خاص و نه حتی ائعتالف چنعدین کشعور در
آینده نزدیک ،قادر به ایجاد تعادل و توازن با قدرت آمریکا نخواهد شد و در نهایت تنهعا قعدرت برتعر
است که قادر به ایجاد موازنه با دیگر قدرت هاست (.)drshafiee.blogfa.com
اما در عمل به نظر می رسد آنچه که در سالهای  1991تا  2000شاهد بوده ایم ،یک نظعام بعین
المللی در حال گذار بوده که میان چند قطبی و تک قطبی در نوسان و محدود به هنجارهعا و قواععد
بین الملل ،بویژه در چارچوب سازمان ملل متحد بوده است .اقدامات آمریکعا نیعز در ایعن دوره کمتعر
مخالف بینالمللی گرایی و چند جانبه گرایی بوده و عمدتاً در راستای آن حرکت کرده است.
 -1-3نظام بین المللی تک قطبی سیال
مفهوم تک قطبی ریشه در ادبیات واق گرایانه دارد .بر اساس نظریه واق گرایی ،قاعده حاکم بعر
نظام بین المللی آنارشی است و دولت ها بازیگرانی بسیط هستند که در این محیط هرج و مرج آمیعز
با یکدیگر تعامل دارند« .موازنه قوا» شیوه مرسوم و قاعده حاکم برشکل دادن به نظمبینالمللی است
در نتیجه ،وضعیت تک قطبی اساساً استثناء محسوب می شود که برای لحظهای کوتاه وضعیت نظعم
جهانی را از حالت موازنه قوا خارج می سازد ،به هر حال آنچه در تعریف نظعام و قعدرت تعک قطبعی
آمده ،به این ویژگی بارز اشاره دارد که هیچ «دولت منفرد» دیگری به انعدازه الزم قعوی نیسعت کعه
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بتواند بر علیه آن قدرت اقدام به موازنه کند .در نتیجه قدرت تک قطبی در مقایسه با دیگر قدرت هعا
از امنیت بیشتری برخوردار است ،قادر به تعیین نتیجه بیشتر مسائل بینالمللی است و شعانس زیعادی
برای کنترل رفتار داخلی و خارجی تقریباً تمام قدرت های کوچک نظعام بعین الملعل را دارد از اینعرو
همانطور که گفته شد ،نظام تک قطبی ،در واق جلوه ای از نظام موازنه قواست که در یک طرف این
سیستم ،تک قطب و در طرف دیگر این طیف ،چند قطب قرار دارد و چنین نظامی نظام بعین المللعی
تک قطبی سیال گفته می شود .البته بیشتر ادبیات موجود در محافل علمی آمریکا و بخ مهمعی از
محافل اروپایی بر تک قطبی بودن نظام بین الملل تاکید دارند (جمشیدی.)800 :1385 ،
مدعیان این وضعیت ،به قدرت نظامی گسترده آمریکا ،چیرگی آن بر اقتصاد بین الملل ،نقع آن
در نهادهای بین المللی ،وضعیت پیروزی این کشور در جنگ سرد ،رهبری نظام لیبرالیسعم ،شکسعت
ارت های عراق و یوگسالوی و به طور کلی ،فاصله قدرت آن با سایر قدرت ها اشاره معی کننعد .از
این نگاه ،این برتری به آمریکا این توان را میدهد که در کانون منظومه سیاستجهانی قرار گرفته و از
طریق ایجاد هژمونی واحد ،به ایدهام القری جهانی لیبرال دموکراسی تحقق بخشد .در این سناریو بعه
تعبیر «فراسرکامرون» جهان دارای یک کالنتر خواهد بود که نسبت به اعمال قانونی و ایجاد نظم بعا
اتکا به توان و قدرت بی بدیل اقدام خواهد کرد .درچنین نظامی که یک قدرت بر جسته وجعود دارد
که بر رفتار دولت ها و سمت گیری های خارجی دولت ها تاثیرگذار است .در نظام تعک قطبعی یعک
سلسله الزامات وجود دارد که این الزامات در قالب «جامعه پذیری» مطرح می شود (بعدین معنعا کعه
دولت ها وقتی در نظام بین الملل قرار می گیرند قواعد و هنجارهای آنرا درونی کرده و می پذیرنعد)،
جامعه پذیری موجب می شود که کشورها مثل هم شوند و شباهت زیادی با یکدیگر پیدا کنند .یعنعی
کشورها ناچار هستند که این الزامات را بتذیرند (ایکنبری.)85 :1382 ،
برای مثال؛ هیچ منب دیگر و هیچ کشور دیگری به جبر تک قطب وجود ندارد که اگر دولت هعا
تمایل داشتند برای برقراری ائتالف یا برقراری اتحاد به سوی او بروند .در نظام بین المللی تک قطبی
سیال و با افزای نق آمریکا بعنوان تک قطبی نظام بین الملل ،محدودیت های تازه ای بوجود آمد
که بیشتر ناشی ازالزامات شرایط تک قطبی بود.
چرا که درشرایط تک قطبی:
الف :کشورها ناچارند زمانی که مشکل امنیتی دارند خود را به قدرت برتر (تکقطب) نزدیک کنند.
در یک منازعه بینالمللی یک دولت منطقهای به سختی میتواند به مخالفت با کشوری بتردازد که با
تک قطب متحد شده است.
ب :کشورهای منطقهای در یک نظام تکقطبی دارای یک انتخاب هستند .دولتهای منطقعهای
در ارتبا با تک قطب از قدرت مانور کمتری برخوردارند.
ج :کشورها در یک نظام تک قطبی باید سخت کوش باشند به دلیل وابستگی بعه قعدرت مطلعق
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تک قطب ،دولت های دیگر باید تالش کنند تا موقعیت خوی را حفظ کنند.
د :تک قطب به شکل قوی تر در تعیین دستور کار بین المللی دخالت دارد .طبیعی است که تعک
قطب در زمینه مناف خوی بر دستور کار بین المللی تاثیر میگذارد (واعظی.)126 :1385،
با وقوع حوادث یازده ستتامبر و طراحی حمله نظامی به افغانستان و ستس عراق بهترین فرصعت
برای تثبیت هژمونی آمریکا فراهم شد .اگر چه شاید نتوان ادعا کرد این واقععه سعر آغعاز سعر فصعل
جدیدی در نظامبینالمللی بود که تغییرات ساختاری را در آن موجب گشت ،اما تردیدی نیست که بعه
مثابه کاتالیزوری نیرومند در جهت تعریف و تبیین سعاختار و فراینعد نظعامبعینالملعل کعه از فعردای
فروپاشی شوروی آغاز شد ،ایفای نق کرده است.
 -2خاورمیانه :ژئوپلتیک پیچیده
محدوده جغرافیایی که امروزه با نام خاورمیانه شناخته میشود ،منطقهای است که سعرزمینهعای
میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را در بر میگیرد .در واق خاورمیانه بخشی از آفریقا اوراسیا یا بعه
طور خاص آسیا شمرده میشود و در بعضی موارد جزیعی از آفریقعای شعمالی را در برمعیگیعرد ،کعه
گروههای فرهنگی و نژادی گوناگونی را در بر می گیرد .بسیاری از تعریفهای خاورمیانه چه در کتاب
های مرج و چه در اصطالح عامیانه آن را ناحیهای در جنوب غربی آسیا و دربرگیرنده کشورهای بین
ایران و مصر معرفی کنند .با اینکه بخ بیشتر کشور مصر (به جزصحرای سینا) در آفریقعایشعمالی
واق شده ولی آن را جزو خاور میانه میدانند (قاسمی.)215 :1390،
خاورمیانه از میانه قرن بیستم ،مرکعز توجعه جهعانی و شعاید حساسعترین منطقعه جهعان از نظعر
استراتژیکی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی بوده و مکان کشمک های دراز مدت اععراب و اسعراییل
است .خاورمیانه از مناطقی است که به دلیل برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز ،یک منبع انعرژی
برای جهان به شمار می رود.
ژئوپلتیک خاورمیانه همواره در تحوالت سیاسی و اتخاذ استراتژی از طرف قدرتهعای جهعانی از
نق و اهمیت فراوانی برخوردار بوده است .این منطقه بعه لحعا اسعتراتژیکی و ژئواسعتراتژیکی ،در
راهبرد قدرتهای جهانی از سدههای گذشته اهمیت داشته .پرتغال از خاورمیانه به عنعوان منطقعهای
حیاتی برای دسترسی به مروارید خلیج فارس ،منسوجات هند و ادویه جنوبشرق آسیا استفاده میکرد
اما این منطقه با کشف چاههای نفت به منطقهای حیاتی برای انگلستان تبدیل شد .همچنین پعس از
پایان جنگ جهانی دوم برای شوروی سابق و به ویژه برای آمریکا در دهعههعای گذشعته اهمیعت آن
امری بدیهی و آشکار بوده ،از این رو دولت های آمریکعا در گذشعته و امعروز نیعز ،بعرای سعیطره بعر
خاورمیانه همواره تالش های گوناگونی انجام دادهاند .در واق خاورمیانه یک منطقه استراتژیک برای
قدرتهای جهانی و دریاى مدیترانه ،دریای سرخ و خلیج فارس کانون رقابت دو قدرت برتر جعهععان
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در اواسعط قعرن بعیعسعتم بوده است (برزگر.)655 :1387،
منطقه خاورمیانه در دوران تسلط انگلستان بر جهان که تا سعال  1971ادامه داشت ،از مهمتعرین
مناطق تحت سلطه آن کشور به شمار مى رفت .خاورمیانه از نعظعر انعگعلستان تنها راه دسترسعى بعه
هندوستان بود که توانست توسط رقیبان اروپایى مورد استفاده قرار گیرد .قدرتهاى برتر جهعان ماننعد
انگلستان و آمریکا ،پس از ظهور انقالبکمونیستى در سرزمین روسیه همواره درصدد بود تا از توسععه
و گسترش این انقالب ضدسرمایه دارى به سایر نقا جهان جلوگیرى کنند .این کشورها پس از اینکه
پیمان آتالنتیکشمالى (ناتو) را در اروپا تشکیل دادند ،سعى کردند در خاورمیانه و خاوردور نیعز چنعین
پیمانهایى جهت جلوگیرى از نعفعوذ شعوروى بعهوجعود بیاورد .پیمعان بغعداد کعه بععدها تبعدیل بععه
پعیعمعان سنتو شد ،از پیمانهایى بود که به منظور جلوگیرى از دست اندازى شوروى به نقا مرکعزى
خاورمیانه منعقد شده بود (کمپ ،هارکاوی .)43 :1383،از نظر ژئواستراتژیک ،خاورمیانه محل اتصعال
سه قاره مهم آسیا ،آفریقا و اروپاست ،که در بخ آسیایی آن خلیج فارس به عنوان بزرگترین کانون
ترانزیت انرژی جهان ،تنگه های بسفر و داردانل به عنوان محالتصال خاورمیانه با اروپا و کانال سوئز،
بهعنوان محل تالقی خاورمیانه با آفریقا از اهمیتی ژئواکونومیکی هم برخوردارند .در واقع معی تعوان
مدعی شد که خاورمیانه یک منطقه ژئواکونومیک هست ،هم به دلیل تامین بخ عظیمی از انعرژی
جهان در بخ نفت و گاز ،و هم به علت کانون اتصال بخ هایی از جهان بعا کشعورهای صعنعتی
جنوب شرق آسیا.
ع

 -2-1ساختار نظام بین الملل و خاورمیانه
به نظر میرسد قدرت در نظام بین الملل ،یعنی میزان نفوذ و تاثیر گعذاری بعر تحعوالت ،ععاملی
مهم در تمایز میان دولتها است .بنابراین نظام بینالملل ،ساختاری متشکل از سلسله مراتب قدرتها
است .قدرت و مکانیسم توزی آن ،موجب تحول موقعیت بازیگران شود که نتیجه آن تحول در نظعام
بینالملل است .به عبارت بهتر کیفیت توزی قدرت ،نوع ساختار نظام بینالملل را مشخص معینمایعد.
در نظام بینالملل چگونگی توزی توانمندی ها در میان واحدها ،عامل تمایز دولتهاست ،همین توزی
است که مشخص میکند هر یک از واحدها چه جایگاهی دارند.
اگر توزی توانمندیها میان دو بازیگر باشد نظام دو قطبی و اگر قدرتهای بزرگ متععددی وجعود
داشته باشند ،نظامچندقطبی است .بدون تردید عوامل سخت افزاری و نرم افزاری در دو عرصه داخلی
و خارجی ،منزلت قدرتی یک دولت را در نظامبینالملل مشخص مینماید .در گذشته سعاختار نظعامی
سیاسی (سختافزاری) در تعیین منزلت کشورها در نظامبینالملل بسیار تاثیر گذار بود .ستس سعاختار
اقتصادی تکنولوژیک و ساختار فرهنگی ارتباطی نق فزاینده یافت .هر یک از این تحعوالت ،بععدی
از نق و منزلت بازیگران را نشان میدهد .برای نمونه توانمندی بازیگران از زاویه سیاسی نظامی به
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پنج دسته ابر قدرت ،قدرتبزرگ ،قدرتمتوسط ،قدرتکوچک و ریز قدرت تقسیم میشوند .توانمندی
و حوزه فعالیت هر یک از این قدرتها متفاوت است .بسته به تعداد ابزار قدرتی که بازیگران دارند ،هعر
یک می توانند به قدرت چند بعدی یا تک بعدی تقسیم شوند ،ابرقدرتها توان تغییعر در سعاختار نظعام
بینالملل را به طور مطلق دارا هستند .گستره دسترسی به قدرت آنها جهانی است ،در واق معیتعوان
مدعی شد که ساختار نظامبینالملل برآیند اراده ابرقدرتهاست ،آنها همه ابعاد قدرت نظعامی ،سیاسعی،
اقتصادی ،تکنولوژیک و فرهنگی را به طور نسبی دارا می باشند و در عرصه بینالمللی مقدورات آنهعا
زیاد و محذورات شان کم است .بنابراین همواره در تالش برای حفظ جایگاه خوی در صعدد شعکل
دادن به نظم های منطقه ای و فرامنطقه ای هستند ،با توجه به ویژگی های خاورمیانه ،قعدرت هعای
جهانی همواره در صدد شکل دادن به نظم در این منطقه بر اساس اهداف و سیاست های کالن خود
بوده و هستند (واعظی.)76 :1389،
اهمیت بررسی نظام بین الملل در واق در این است که در صدد توضیح و حل کعردن چالشعها و
بحران های بین المللی یا سامان دادن به آن در پرتو مساله نظم است.
 -3نظام بین الملل و مناقشات در خاورمیانه
تغییر و تحول در نظام بین الملل همواره عامل اصلی پویایی سیاست بعین الملعل و تعوازن هعا و
بلوک بندی ها در عرصه روابط میان دولت ها و مناطق بوده است .محیط همعواره متغیعر نظعام بعین
المللی عامل اصلی نبود قطعیت در راهبرد پژوهشی متخصصان و تصمیم سازان سیاستخارجی است.
در این چارچوب به نظر میرسد که تغییرهای ساختاری و درون سیستمی میتواند مناطق را نیز تحت
تاثیر قرار دهد .زیر نظام های منطقه ای به عنوان بخشی از اجزای سازنده نظامبین المللی اسعت کعه
تغییرها در آن میتواند بسیاری از بازیگران منطقه را به خود درگیر سعازد و پعای بعازیگرانی از دیگعر
مناطق را نیز به آن منطقه بکشاند .در نتیجه چنین روندی ،جدای از درگیری بازیگر یعا بعازیگران رده
اول ساختار نظام که همواره به عنوان عامل مداخلهگر هر زیرنظام منطقهای در آن زیرنظام حضعوری
مداخلهگرانه دارند ،بازیگران منطقهای نیز میتوانند در درون آن نظاممنطقهای و به واسطه تاثیرپذیری
از ساختار و نظامبینالمللی به منازعه کشیده شوند .خاورمیانه از جمله زیرنظعام منطقعهای نظعام بعین
المللی محسوب میشود که عالوه بر اینکه در شکل دهی نظامبینالملل تاثیر میگذارد خود نیز از آن
تاثیر می پذیرد به نحوی که در بیشتر موارد این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری به شکل و اشکال مختلعف
مناقشه ،جنگ و بی ثباتی نمود پیدا می کند.
 -3-1خاورمیانه و مناقشه دوقطبی
بدون تردید ژئوپلتیک کنونی خاورمیانه با ویژگی های موجود به صورت ظهور حکومت هعایی بعا
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ایدئولوژیهای متعارض و رقیب بیشتر متاثر از ساختار نظام بین الملل با ماهیت موازنه قوای دو قطبعی
است .این نوع از موازنه قوا با افول قدرتهای درجه اول پس از جنگجهانی اول به رتبه ای پایین تر
نظیر بریتانیا و فرانسه ،آلمان ،ژاپن ،ایتالیا وصعود قدرتی درجه دوم همچون روسیه به مرتبه ای باالتر
به شکل یک ابرقدرت شکل واضح و مشخصی به خود گرفت و با گسترش تسلیحات اتمعی و دیگعر
تجهیزات استراتژیک نظامی ،جهان در عمل به دو قطب کامال متعارض شرق با رهبری شوروی سابق
و غرب با رهبری آمریکا تقسیم شد .در این میان مبارزه دو ابرقعدرت بعه جعای رویعارویی نظعامی و
مستقیم بهصورت رقابت برای نفوذ در مناطق گوناگون جهان و تقویت صف دوستان در برابعر رقیعب
تداوم پیدا نمود .یکی از مناطقی که برای دو ابرقدرت بسیار حیاتی بود ،خاورمیانه است ،لذا هر کدام از
قدرت ها ،به نوبه خود درصدد تاثیر گذاری بر دولت های منطقه و شکل دادن به نظمی در خاورمیانه
مطابق اهداف و استراتژیهای خود بودند .شوروی با نفوذ بر کشورهایی نظیر ععراق پعس از سعقو
نظام پادشاهی ،مصر پس از کودتای افسران آزاد ،سوریه پس از کودتای نظامیعان و اشعغال مسعتقیم
افغانستان درصدد تحقق اهداف خود بود .آمریکا هم با نفوذ بر کشورهای عربی نفت خیز حاشیه خلیج
فارس ،نفوذ در ایران و تقویت اسرائیل درصدد تحقق اهداف خود بود .ناگفتعه نمانعد کعه بسعیاری از
کشورهای امروزی خاورمیانه در جریان همین رقابتهای دو ابرقدرت بعه صعورت کشعورهایی مسعتقل
شکل گرفتند .همچنین ماهیت دیکتاتوریهای منطقه نیز به نوعی برآمده از رقابت ایعن دو ابرقعدرت
در منطقه بود ،بنابراین خاورمیانه امروزی با تمام ویژگی های محصول ساختار نظام بین الملل دوره
جنگ سرد بود ،اما در اواخر دهه  80میالدی حکومت شوروی عمال دچار اضمحالل شعد ،و متعاقعب
آن دیوار برلین در سال  1989فرو ریخت.
همچنین ،نظام دوقطبی و جنگ سرد دارای چهار پیامد عمده برای منطقه خاورمیانه بود :نخسعت
این که نظام دو قطبی و آغاز جنگ سرد موجب شد تا استعمار به شکل رسمی آن از خاورمیانه رخعت
بربندد و نهضت های ملی برای مبارزه با استعمار تقویت نمود .دوم اینکه؛ استقالل دولت هعای ملعی
در خاورمیانه راه را برای همراهی ایدئولوژیک آنها با یکی از دو ابرقدرت آمریکا و شوروی هموار کرد.
سوم؛ این که رقابت استراتژیک میان دو ابرقدرت موجب شد تا منازعات منطقهای رنگ و بوی نظعام
جنگسرد را به خود بگیرند .رقابتها و منازعات میان کشورهای منطقه مانند اعراب و اسرائیل ،ایران
و عراق ،عربستانصعودی و مصر ،ترکیه و سوریه و یمن شمالی و جنوبی ،بعد بینالمللی پیدا کعرده و
متاثر از جنگ سرد میان دو ابرقدرت گردید .چهارم اینکه تحت تاثیر نظام دوقطبی ،اتحادهعا و دسعته
بندی هایی در منطقه خاورمیانه شکل گرفت که طعی آن کشعورهای منطقعه خعود را بعا یکعی از دو
ابرقدرت متحد نمودند(.متقی )85 :1388 ،از این رو کشورهای محافظه کار عرب ،ایعران و ترکیعه بعا
ایاالت متحده دست به اتحاد زدند در حالیکه کشورهایی چون مصر ،الجزایر ،لیبعی ،ععراق ،سعوریه و
یمن جنوبی در بلوک شوروی جای یافتند.
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در مجموعه میتوان گفت نظام دوقطبی ،همکاری ها ،دستهبندیها یا اتفاق های متقارن (میعان
دولتهای منطقه) و غیرمتقارن (میان دولتهای منطقه از یکسو و یکی از ابرقدرتها از سوی دیگر)
در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس به شکلی خاص سامان داد (متقعی .)22 :1385،بعه عبعارت دیگعر،
سیاست خارجی کشورهای منطقه (همکاری و منازعه) تحت تاثیر ساختار نظام دوقطبی شکل گرفت.
 -3-2خاورمیانه در دوران گذار
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد در سال  ،1991قطب بندیهعای پیشعین از
میان برداشته شد و جهان به لحا ایدئولوژیک ،حداقل با توجه به بازیگران محعوری نظعام یکدسعت
شد .اتحاد جماهیر شوروی و پی از آن چین کمونیست راه و روش سوسیالیستی و انقالبیگری را کنار
گذاشتند و با ادعام در اقتصاد سرمایه داری در یک اردوگاه قرار گرفتند.
در این چارچوب به طور عملی ،نظام موازنه دو قطبی از میان برداشته شد .این تحعول در سعاختار
نظامبینالملل تحوالتی را نه تنها در ساختار حکومتهای دیکتاتوری بهوجود آورد که تحوالتی هم در
ساختار نظم منطقهای ایجاد نمود .به این ترتیب به نظر می رسید خاورمیانه آبستن تحوالتی چشمگیر
است؛ تحوالتی که میتواند تحول در چهار سطح را به دنبال داشته باشد:
سطح اول :تحول در مرزهای جغرافیایی کشورهای منطقه
سطح دوم :تحول در نظام سیاسی به صورت گذار به دمکراسی
سطح سوم :افول برخی قدرت های منطقه ای و ظهور قدرت های منطقه ای دیگر
سععطح چهععارم :ظهععور نظععم منطقععه ای جدیعدی منطبععق بععا تحععوالت سععه سععطح باال(حععاجی
یوسفی)65 :1382،
همچنین یک تحول ساختاری دیگری در نظامبینالملل دیده میشود؛ این تحول ساختاری ،تحول
در از بین رفتن قطب به معنای کالسیک کلمه ،یعنی کشورهای قدرتمند مرکعزی کعه تعیعین کننعده
همه چیز در عرصه روابط بین الملل باشد ،است.
شکلگرفتن الیههای مختلفی از روابط میان بازیگران متعدد بینالمللی بعد دیگری از این تحعول
است .یعنی قواعد متفاوتی از رفتار در حعوزه اقتصعادی وجعود دارد ،در حعوزه فرهنعگ ،جنعب هعای
اجتماعی و  ...نیز به همین شکل است .عالوه بر این بازیگران متعددی ظهور یافته اند که در تعاریف
کالسیک و ساختارهای کالسیک روابط بین الملل سخنی از آنها در میان نیست .مانند جنعب هعای
اجتماعی ،گروههای اجتماعی ،شبکههای جهانی اطالعاتی و ارتباطاتی که به شکل بازیگران متفاوتی
در عرصه روابط بین الملل خود را نشان داده اند (حاجی یوسفی.)66 :1382،
بر اساس این تحولساختاری ،در نقعا مختلعف جهعان ماننعد خاورمیانعه ،تحعوالت متفعاوتی در
عرصههای سیاسی بهوجود میآمد .بعنوان نمونه ،در بسیاری از کشورهای خاورمیانه شاهد شکلگیری
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جنب هایی بودیم که از شکافهای ایجاد شده در اثر تحوالت ساختاری جهانی سر بر آورده اند.میان
عواملی که در شکل دادن به نظام بینالمللی نق ایفا کردند ،جنگ برای آزادسازی کویت ( )1991از
موقعیت ممتازی برخوردار است .چرا که این جنگ سبب شد ،آمریکا به عنعوان قعدرت غالعب بععد از
فروپاشی شوروی ،قدرت خود را در مناطق مختلف جهان هر چه بیشعتر تثبیعت نمایعد و در نتیجعه از
دستاوردهای جنگ کویت به بهترین شکل ممکن استفاده کند .تنها پس از این جنگ بود که آمریکعا
توانست با حضور مستقیم و مؤثر خود ،در منطقه خاورمیانه نق تعیینکنندهتری پیدا کند.
از سوی دیگر ،پس از این جنگ ،روسیه پایگاههای پیشین شوروی سابق را در خاورمیانه از دست
داد .جنگ آزادسازی کویت موجب عمیقتر شدن اختالفات میعان اععراب شعد و در ععوض موقعیعت
مناسبی در اختیار برخی کشورها نظیر اسرائیل قرار داد.
به طور کلی ،زیر مجموعه عربی خاورمیانه کمترین موفقیعت را در راسعتای همگرایعی داخلعی و
بهرهبرداری از موقعیت ایجاد شده در دنیای بعد از جنگ سرد داشته است (حاجی یوسفی.)32 :1383،
میتوان چنین استدالل کرد که هر چند آمریکا از سال  1991به این سو نق قدرت غالعب را در
منطقه خاورمیانه ایفا نموده است ،اما به دلیل اشتباهات اسعتراتژیک ،نتوانسعته یعا نخواسعته اسعت از
فضای جهانی منطقهای جدید برای گشودن یکی از گرههای کور امنیتی ،سیاسی و انسانی موجعود در
جهان استفاده کند و مساله نزاع میان فلسطین و اسعرائیل همچنعان الینحعل مانعده اسعت .بعه درازا
کشیدن مساله فلسطین و اسرائیل موجب شد تا گروههای افراطی متفاوت در سرزمینهای اشغالی تعا
حد تعیین کنندهای فعال شوند .بدیهی است در مقط پعس از شکسعت ععراق در کویعت و برگعزاری
کنفرانس صلح مادرید ،نه تنها این امکان وجود داشت که این چال منطقهای برای همیشه حل شود
بلکه در آن صورت آمریکا نیز میتوانست قدرت خود را افزای دهد.
 -3-3خاورمیانه در نظام بین الملل تک قطبی
با وقوع حوادث یازده ستتامبر و طراحی حمله نظامی به افغانستان و ستس عراق بهترین فرصعت
برای تثبیت هژمونی آمریکا فراهم شد .اگر چه شاید نتوان ادعا کرد این واقععه سعر آغعاز سعر فصعل
جدیدی در نظام بینالمللی بود که تغییرات ساختاری را در آن موجب گشت ،اما تردیدی نیست که بعه
مثابه کاتالیزوری نیرومند در جهت تعریف و تبیین سعاختار و فراینعد نظعامبعینالملعل کعه از فعردای
فروپاشی شوروی آغاز شد ،ایفای نق کرده است .لذا تصور و تلقی آمریکا از نظام و نظم بین المللی،
ساختار سلسله مراتبی و هژمونیک است که در راس آن این کشور قرار دارد.
منطقه خاورمیانه همواره به دلیل پیچیدگی های مختلعف و دخیعل بعودن بعازیگران منطقعهای و
فرامنطقهای در آن ،شرایط امنیتی سیاسی خاصی داشته است که این پیچیدگیها پس از حعوادث 11
ستتامبر  2001و حمله آمریکا به دو کشور افغانستان و عراق صد چندان شد .در نظامبعینالملعل تعک
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قطبی هرچند آمریکا تالش کرد تا بعنوان تک قطب نق فزونتری در مناقشات خاورمیانه ایفا کند اما
خود آمریکا بعنوان بخشی از معضله امنیتی خاورمیانه محسوب می شد؛حضور در عراق و افغانسعتان و
کشاک گروه های مختلف از جمله گروه های تروریستی برای مقابله با آمریکا خود به عاملی جهعت
گسترش بی ثباتی و افزای مناقشات تبدیل شده بود.
 -4نظام بینالملل احتمالی آینده :دو -چند قطبی
هنگامی که از نظام بین الملل سخن به میان می آید این بعدین معناسعت کعه بعا یعک رهیافعت
سیستمی و کالن به تحوالت نگریسته می شود.در چنین وضعیتی میزان توزی قدرت میان واحعدها و
بازیگران یعنی قطببندی شکل نظام و دگردیسیهای آن را نمایان می سازد .بسیاری از پژوهشگران
عرصه سیاست بین الملل درباره چگونگی نظامبینالملل کنونی هم نظر نیسعتند و طیعف مختلفعی از
نظرات در این زمینه وجود دارد.
برای نمونه «ولفورت» هنوز نظامبینالملل کنونی را تک قطبی می داند و بر این بعاور اسعت کعه
نظامبینالملل تک قطبی «موقت» یا «لحظه» نبوده و برای حداقل یک دهه تداوم دارد ،زیرا به نظعر
او آمریکا در این دوران از تمام قدرتهای بزرک دیگر نظام برتر است و افزون بعر ایعن آمریکعا تنهعا
قدرت برجسته در تاریخ بینالمللی با چیرگی قطعی در تمعامی عوامعل قعدرت یعنعی قعدرت نظعامی،
اقتصادی ،تکنولوژیک و ژئوپلتیک است .همچنین از نظر ولفورت نظام تک قطبی جاری روبعه صعلح
دارد؛ یعنی رقابت هژمونیک بر سر رهبری نظامبینالملل که یکی از مناب مهم کشعمک محسعوب
می شود ،دیگر وجود ندارد .البته بحران اقتصادی سال  2007آمریکا و تعداوم آن بعه صعورت بحعران
اقتصادی بینالمللی در سال  2008نشان داد که این دیدگاه تا چه حدی از واقعیت دور است.
اما در دیگر سو پژوهشگران دیگری وجود دارد که این دیدگاه ولفورت را نقد کردند که اولعین آن
«ریچارد هاس» رییس شورای روابط خارجی آمریکا بود .هاس در مقاله ای تحت عنعوان«عصعر بعی
قطبی :آنچه ایاالت متحده برای تفوق خود انجام خواهد داد» در مجله فعارین افیعرز در سعال 2008
اعالم کرد که «لحظه تکقطبی» آمریکا پایان یافته است؛ براساس این دیدگاه ،نظامبینالملل در قرن
بیست و یکم با تحوالت و تغییرات گسترده ای موجه شده چراکه قدرت در این قرن بیشتر به سعمت
توزی تمایل دارد تا تمرکز وی که نظام بین الملل کنونی را یک نظامبینالملل «بیقطب» می خواند،
اعتقاد دارد که یک جهان بی قطب نه تنها در برگیرنده بازیگران متعدد است بلکه شامل فقدان ساختار
ثابت و قابل پی بینی است.در چنین شرایطی نظامبینالملل متحول و متغیر خواهد بود و نظعامبعین
المللی بیقطبی به صورت نظام های بینالمللی تک قطبی ،دوقطبی و چندقطبی و یا ترکیبعی عمعل
خواهد کرد (.)44, 2008,Haas
همچنین «فرید زکریا» استاد دانشگاه ییل و عضو شورای روابط خارجی آمریکا در کتعابی تحعت
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عنوان «جهان پسا آمریکایی» ،جهان جدیدی را تبیین کرد که توانسته تحوالت جدید در قرن بیست
و یکم را نشان دهد .زکریا که ساخت بندی این تحوالت را با واژه «جهان پسا آمریکعایی بیعان معی
کند ،معتقد است که از منظر وی ،جهان طی پانصد سال گذشعته شعاهد سعه جابجعایی سعاختاری در
قدرت و توزی آن در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی بوده است .اولین تحول در توزی قدرت
به قرن پازدهم بازمی گردد که گستره تغییرات آن تا قرن هجدهم طول کشید .ایعن فراگعرد قعدرت،
«مدرنیته» را در علوم و فناوری ،تجارت و سرمایه داری به وجود آورد که درعینحال موجبات تسعلط
سیاسی غرب و تداوم آن شد .دومین تحول در سالهعای پایعانی قعرن هجعدهم رخ داد و آن ظهعور
ایاالتمتحدهآمریکا بعنوان یک قدرت جدید بینالمللی بود .آمریکا طی سالهای گذشته بعر اقتصعاد،
سیاست ،علوم و فرهنگ جهانی مسلط بوده و طی بیستسال گذشته این تفوق بر تاریخ معدرن را در
اختیار داشته است .از دیدگاه فرید زکریا اینک ما در سعومین دوره تحعول در توزیع قعدرت در عصعر
مدرن به سر می بریم (.)9, 2008,Zakaria
یکی از وجوه این دوران نوین ،انتقال قدرت از دولت ها به بازیگران جدید اسعت .ایعن بعازیگران
جدید و در حال ظهور ،طیفی از دولت ها و بازیگران غیردولتی را در برمعی گیرنعد .در جهعان جدیعد،
سلسله مراتب قدرت ،تمرکزگرایی و نظارت ضعیف شده است .در چنین فضایی ،قدرت دولت-ملت ها
در جهات مختلف بازتوزی شده است و از تاثیر سنتی قدرت ملی ،چه از لحا اقتصادی و چه نظعامی،
کاسته شده است .نظام نوپدید بینالمللی با نظامهای پیشین خود تفاوت کامل دارد .یکصدسال پی ،
نظامی چندقطبی وجود داشت که از سوی مجموعهای از قدرتهای اروپایی ،با ائتالفها ،رقابت ها و
جنگهای دائمی جابجا میشد .در پی پایان چنین نظمی ،نظام دوقطبی دوران جنگسرد فرارسید که
از بسیاری جهات باثبات و در عین حال وجود دوابرقدرت ،با تقابل های منطقهای همراه بود .از منظعر
فرید زکریا «با پایان جنگ سرد ما با نوعی جهان آمریکایی روبرو هستیم که در وضعیت تعکقطبعی
اقتصاد جهانی و نظامی قرار دارد» .اما در سایر ابعاد صنعتی ،مالی ،آموزشی ،اجتماعی ،فرهنگی قدرت
در حال بازتوزی و فاصله گرفتن از تفوق آمریکایی است (زکریا.)7 :1388 ،
البته چین از جمله کشورهایی است که در جهان پسا آمریکایی فرید زکریا حضور پررنگی دارد .در
این مسیر «ساموئلهانتینکتون» استاد روابطبینالملل دانشگاه هاروارد نیز نظامبعینالملعل کنعونی را
«تک  -چندقطبی » خواند که نشانگر حضور یک ابرقدرت یعنی آمریکا با چندین قدرت بزرگ دیگعر
است .او در سال  1999در مقاله ای تحت عنوان «ابرقدرت تنها» اعالم کرد که معا وارد یعک نظعام
تک چندقطبی شدهایم .مقصود هانتینگتون از نظام تک چند قطبی ،نظامی است با یک کشور برجسته
که مشارکت او برای به تنهایی برای حل مسائل بین المللی کافی نیست و برای رسعیدن بعه اهعداف
نیازمند مشارکت دیگر قدرت هاست (حسینی اسفیدواجانی.)125 :1385،
البته این رویکرد هانتینکتون اشاره به وضعیتی دارد که پی از این «ریچعارد رز کعرانس» آن را
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یک نظامبینالملل «دو  -چند قطبی» نامیده بود و در واق تبیین یک وضعیت دلخواه بود و نه یعک
وض موجود .او وضعیت را با توجه به ویژگی های نظام دوقطبی و چندقطبی تبیین کردهبود که نمونه
آن بهبحران کوبا در سال  1962بازمی گشت در این سال دو ابرقدرت آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی
به این باور رسیدند که باید رفتار خود را محدود و کنترل کنند .از این رو در سال  1963معاهده «منع
آزمای های اتمی» به امضا رسعید .ایعن دوره را پعارهای از پژوهشعگران «دو چنعدمرکزی» یعا «دو
چندقطبی» می نامند .ولی این دو عنوان از نظر محتوایی نیز تفاوت هایی با یکدیگر دارنعد؛ بعرعکس
نظام چندقطبی سنتی که قدرتها کم و بی می توانستند سمت گیری های سیاسی خود را با بیرون
رفتن از یک اتحادیه و پیوستن به یک اتحادیه دیگر دگرگون سازند ،در نظام «دو چندمرکزی» چنین
حالتی به سادگی رخ نمی دهد .در نظام «دو چندقطبی» مراکز وابسته به سیاست خعارجی یعک از دو
ابرقدرت ،متحد باقی میمانند ولی گاهی در درون اتحادیه در برابر سلطهگری دیگعران مقاومعت معی
کنند یا برای حفظ مناف ملی خود به رقابت معیپردازنعد ( )327-1969،325,Rosecranceکعه ایعن
نمونه را می توان در فرانسه غرب مشاهده کرد.
بنابراین در چنین نظام بین المللی:
.1دو ابرقدرت با چند قدرت بزرگ وجود دارند و نظام با ثبعات و قواععد بعازی محعدود و روشعن،
خواهد بود.
.2درچنین نظام بین المللی ،به دلیل نبود عناصر آشوبساز در نظعام بعه شعیوه گذشعته ،از قبیعل،
ایدئولوژیهای بحرانساز و جاهطلبی رهبران و همچنین به دلیل کاه گونعاگونیهعا در ارتبعا بعا
مناب موجود جهانی ،از قبیل انرژی نفت ،میزان اختالالت و عناصر آشوبساز در میعان دولعتهعا بعه
خصوص در دو سطح ابرقدرتها و قدرتهای بزرگ ،در کمترین حد خود بوده و تحعت ایعن شعرایط،
مکانیسم تنظیمکننده نظام در قالب وابستگیمتقابل توانایی غلبه بر اختاللآفرینهای آن را دارد .کعه
بر مبنای آن ،استراتژی پیوند و خویشتنداری سیاسی ،جعایگزین اسعتراتژی تحمیعل و تقابعل نظعامی
میشود (سازمند.)267 :1390،
.3در چنین نظامبینالمللی ،سمتگیری بر موضوعات و مسائل سیاسی امنیتی منجر به ناخشنودی
ابرقدرت ها از وضعیت نظامبینالملل و احساس عدم امنیت و در نهایت جنگ بین آنها ،نمیشعود .در
حقیقت ،در چنین نظمی ،اگر سلسلهمراتب روشنی در موضوعات دستور کار بینالمللی وجعود نداشعته
باشد ،ترتیب موضوعات بر اساس مسائل داخلی و بینالمللی ناشی از وابستگیمتقابل بعهخصعوص در
حوزه اقتصاد تعیین میشود.
.4در چنین نظامبینالمللی ،موضوع تامین امنیت انرژی ،مهمترین چال برای دولعتهعا در سعه
سطح :ابرقدرتها – قدرتهای بزرگ و قدرتهای منطقهای خواهد بود .وابستگی شعدید کشعورهای
توسعهیافته به انرژی نهفته در کشورهای صاحب این ذخایر ،فرصتها و چعال هعای اسعتراتژیکی را
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برای این کشورها ایجاد میکند .در مجموع به نظر میرسد که موازنه جدیدی در حوزه انعرژی ،نفعت
در حال ظهور و شکل گیری است (.)98, 2012,Brzezinski
 -4-1نظام بین الملل جدید :آشوب در خاورمیانه
پس از یازده ستتامبر بویژه در سالهای  2006 – 7شعاهد فراینعدی بعودیم کعه در چعارچوب آن،
روندهای تحولی در ساختار نظامبین الملل شکل گرفت که به موجعب آن بعه افعزای قعدرت برخعی
کشورها همچون چین و روسیه ،و در مقابل ،کاه قدرت اقتصعادی ایعاالت متحعده انجامیعد .ایعن
روندهای متحول ساختاری که در درون خود خیزش و ظهور قدرت های جدید را بعه همعراه داشعت،
سمت و سویی با توزی مجدد قدرت در درون نظامبینالملل را پی گرفت.
با ظهور و بروز چنین نظامبینالمللی ،فضای زیرنظامهایی همانند خاورمیانه نیز به شدت متحعول
گردید.
پس لرزههای پایان جنگ سرد شاید با تاخیری بیست ساله به خاورمیانه رسید و منجعر بعه ایجعاد
تحوالتی در ساختار حکومت های منطقه گردید ،حکومت بعث عراق سقو نمود ،مصر دچار انقعالب
از پایین شد ،سوریه دامنگیر جنگی خونین و بحران داخلی شده و گروه تروریستی موسعوم بعه دولعت
اسالمی (داع ) در گستره جغرافیایی سوریه و عراق ظهور کرده است.
زیرنظام خاورمیانه سه سال است که درگیر موجی از نارضایتی های سیاسی اجتماعی شعده اسعت
که تغییر و تحول سیاسی در برخی کشورها از جمله مصر و تونس و همچنین ،تغییرهای اجتمعاعی در
تعاملهای سیاسیاجتماعی گروهای داخلی تمامی کشورهای عربی خاورمیانه را به دنبال داشته است.
البته برخی کشورهای غیر عرب از جمله ترکیه نیز درگیر این موج خیزشهای سیاسیاجتماعی درونی
در جهان عرب شده اند .این تغییر و تحول ها چنان فضای بیثباتی در منطقه ایجاد کرده اسعت کعه
فضای تصمیمگیری و رویاروی با پیامدهای چنین بیثباتیهایی را برای تصمیمسازان سیاست خارجی
کشورهای درگیر در این بحرانها بسیار پیچیده و مبهم ساخته است .از این رو معی تعوان گفعت کعه
خیزش های اخیر در جهان عرب نمونه ای آشکار از تحول های درون سیستمی اسعت کعه بعازیگران
بسیاری را درگیر خود ساخته ،کشورهای زیادی را در جهت استفاده بیشعینه از آن بعه تکعاپو واداشعته
است.
آنچه در این میان اهمیت بسیاری دارد ،تحول در نظامبینالملل و تبدیل آن به یک نظامبینالملل
دو-چندقطبی با ماهیت متحول توزی قدرت باعث گردیده تا عنصر «غیر قابل پی بینی بودن» بعه
شاخصه اصلی تحوالت در منطقه خاورمیانه تبدیل گردد.
آنچه عنصر «غیرقابل پی بینی بودن» تحوالت در خارومیانه ایجاد کرده ،پدیدآیی آشوب امنیتی
در منطقه خاورمیانه است ،آشوبی که برخی عناصر آن ریشه در تعداوم بعیثبعاتی معزم از دهعههعای
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گذشته دارد و برخی دیگر نیز وابسته به تحول ساختاری در نظامبینالملل و سریز آشوب در نظامبعین
الملل به زیرنظام منظقهای خاورمیانه است .در این چارچوب مشاهده میشود که همراه با محعدودیت
قدرت آمریکا برخی همکاریها (همکاری هایی که در شرایط قبل از رخداد خیزشهای جهان ععرب
امکان شکل گیری آن بسیار مشکل بود) در این بی ثباتیها شکل گرفت که هر چه غیرقابعل پعی
بینی بودن محاسبهها در خاورمیانه را به اثبات رساند؛ همچنین در فضای تحولی جدیعد رقابعتهعای
جدیدی نیز شکل گرفت و یا رقابت های گذشته شکل گسترده تر و بیشینهای به خود گرفت.
ترکیه ،قطر و عربستان برای کسب مناف بیشینه از شرایط بوجود آمده در برخی حوزه ها همچون
سوریه در یک مسیر قرار گرفتند و اتحادی نانوشته بین آن ها شکل گرفت .از دیگر سعو ،ترکیعه بعه
صورت نانوشته در مصر تضاد مناف گسترده ای با بسیاری از کشورهای عربی پیدا کرد .براین اسعاس
ما شاهد هستیم ،خاورمیانه در یک آشوب سیستمی قرار دارد که رقابت و همکاری به طور گسترده در
وضعیت سیال و پویا قرار گرفته است.
شکل  :1ساختار نظام بین الملل و مناقشات در خاورمیانه
•مناقشات
ایدئولوژیک

•ظهور آشوب
امنیتی
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نتیجه گیری:
خاورمیانه؛ منطقه ای پیچیده ،با ساختاری درهم تنیده و متکثر که ژئوپلتیک قدرت در آن نیعز در
وضعیت سیال و پویا قرار دارد .در چنین منطقه ای با مجموعه ای از تکثر و پیچیدهگیها بسیار دور از
انتظار نخواهد بود که ما شاهد تداوم و گسترش افقی و عمودی بحران مناقشه باشیم.
اگرچه عوامل و عناصر متنوع و متعددی بر ایجاد ،گسترش و تداوم بحعران و مناقشعه در منطقعه
خاورمیانه تاثیر گذار است اما مقاله حاضر با عبور از آن اما درعین حال پعذیرش ،بعا واکعاوی عناصعر
ساختار نظامبینالملل بعنوان یک چارچوبنظری در تالش است ،عامل و عنصر ساختار نظامبینالملل
و تغییرات آن را در پهنهپرسمان خود قرار دهد ستس کارکرد این شاخص مهم را در تغییرات مزمنعی
مناقشات مورد بررسی قرار دهد .آنچه در این میان بیشتر نمود یافته ،تاثیرات سعاختاری بعر زیرنظعام
خاورمیانه بسیار گسترده است ،بهنحوی که در هر دوره تعاریخی از تغییعرات سعاختاری در نظعمبعین
المللی ،ما شاهد تغیرات و دگردیسیهای عمده ای در نظعمامنیتعی خاورمیانعه بعودهایعم کعه کعارکرد
همیشگی آن ،تداوم مزمن بحران و مناقشه در این منطقه پرآشوب بوده است.
اما این دگردیسی ها در دوره کنونی نظامبینالملل بر زیرنظام خاورمیانه بسیار ویعژه بعوده اسعت
چراکه با کم رنگشدن نظم تکقطبی و بروز نشانه ععای جدیعدی از ظهعور نظعم دو  -چنعدقطبی،
خاورمیانه نیز دچار آشوب سیستمی شده است .کهنهها می میرند و تازه ها هنوز به دنیا نیامده اند این
وصفی است که بیوردن هتنه از نظریه پردازان منطقه گرایی ،درباره «جهانی شعدن» و پیامعدهای آن
برای حیات و مناسبات انسان ها در گستره کره خاکی گفته است .فارغ از این که جهانی شدن خعوب
یا بد تفسیر شود ،این مساله بهعنوان اصل پذیرفته شده است که ساختارهای قدیمی فرو میریزند اما
فرصت برای ایجاد ساختارهای تازه ایجاد نشده است .به همین دلیل ،گسترش عمق و دامنه بی ثباتی
ها (سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی) در سطح جهانی یکی از پیامدهای چنین وضعیتی است.
به نظر میرسد این تعبیر را درباره وضعیت کنونی خاورمیانه نیز به شکلی ویژه میتعوان بعه کعار
برد .البته منظور تاثیرات جهانی شدن بر زیرسیستم خاورمیانه نیست ،بلکه منظور تحوالتی اسعت کعه
این منطقه در سالهای گذشته هم متاثر از پوی های درون منطقهای و هم پوی های سیسعتمی
در سطح نظامبینالملل درگیر آن شده است .در پی چنین تعاثیراتی ،نظعمهعای قعدیمی فروپاشعیده و
جای خود را به منطقهای پر از آشوبهای چندالیه و عمیق داده است که در صورت معدیریت نشعدن
صحیح پیامدهای منفی زیادی میتواند برای نظم پسین در این منطقه داشته باشد؛ نظمعی کعه قعرار
است از دل آشوبهای کنونی بیرون آید و ممکن است شکل ناقصی از تعادل و توازن بین دولت هعای
منطقه و با حضور برخی گروه های قومی و مذهبی (از جمله کردها ،و گروه هعای شعیعی و سعنی در
گستره منطقه) باشد.
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خیزشهای عربی خاکستر را از آت رقابتهای پنهان بین برخی کشورهای منطقه زدود و چنان
آتشی در دامن جهان عرب انداخت که شکلگیری گروه تروریستی موسوم به «دولت اسالمی عراق و
شام» (داع ) در این منطقه ،تنها یکی از پیامدهای فاجعه بار آن است .رقابتهای منفعی منطقعهای
که بین بازیگران اصلی منطقه در سالهای پس از سرنگونی صدام حسین در سال  2003شکل گرفته
بود ،در فضای ملتهب هنگامه خیزش های عربی شکل تازه ای از نبردهای نیعابتی را هعم در فضعای
سیاسی -اجتماعی درون کشورهای درگیر انقالب و هم در فضای کالن تر در سطح کشعوری ایجعاد
کرد.
تاثیرپذیری همزمان مولفه های گوناگون تن زا از یکدیگر و همتوشانی بسیاری از چال هعای
ایجاد شده (ترکیه با عربستان در مبارزه با نظام سوریه همکاری می کرد در حالی که در مصر بر سعر
گروه های اسالم گرا با یکدیگر درگیری داشتند ،ایران و ترکیه در مصر مناف مشترکی را دنبال معی
کردند ،در حالی که در سوریه در مقابل هم قرار گرفتند ،دولت نظامی مصر منافع در عراق در حفظ
ثبات سیاسی است و از این جهت به ایران نزدیک است ،در حالی که عربستان که متحعد منطقعه ای
اصلی نظام کنونی مصر است ،یکی از پایه های اصلی پشتیبانی از گروه داع در عراق اسعت) نعوع
پیچیده ای از مناقشات را در منطقه به وجود آورده است.
در فرجام ،تغییرات سیستمی در نظام بین الملل به دلیل پوی های سیستمی در وضعیت «سرریز
رقابتی» شده و چنین وضعیتی باعث تقویت رقابت های قدرت های سیسعتمی در منعاطق راهبعردی
(استراتژیک) جهان و خاورمیانه از جمله این مناطق است که به دلیل سرریز تن های قعدرت هعا در
سطح سیستمی ،دچار «رخوت خرد جمعی» شده و در نهایت به تقویت نگاه امنیتی کشورهای منطقعه
به یکدیگر انجامیده است.
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