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خاورمیانه، منطقه ای پیچیده، با ساختاری درهم تنیده و متکثر از ساختار نظام 
بین الملل است که دربرگیرندۀ امنیت منطقه و همچنین، زمینه ساز روابط 
بین الملل دولت ها در آینده است؛ ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، پاسخ 
به این پرسش است که »دگرگونی قطب بندی ها در نظام بین الملل در بازۀ 
زمانی 2021-1980 چه تأثیری بر مناقشات و امنیت خاورمیانه داشته است؟« 
می توان گفت، منطقۀ خاورمیانه با توجه به شرایط داخلی و همچنین، ساختار 
نظام بین الملل، با یک ناامنی فراگیر و همه جانبه روبه رو است؛ بنابراین، 
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سیاست ها، و راهبرد های خود جلوگیری کنند. در دورۀ کنونی نظام بین الملل، 
این تأثیرگذاری بر زیرنظام خاورمیانه بسیار ویژه بوده است. یافته های پژوهش 
حاضر نشان می دهد که با محو نظام دوقطبی در سال 1991 و ظهور نظام 
تک قطبی به رهبری آمریکا، خاورمیانه دچار آشوب سیستمی شده است، و 
نظام تک قطبی )آمریکا( در سال های 2021-1991 بیش از نظام دوقطبی 
)آمریکا و شوروی( در سال های 1991-1980 بر ایجاد منازعه و جنگ در 
خاورمیانه تأثیرگذار بوده است. گسترش عمق و دامنۀ بی ثباتی های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی در خاورمیانه، یکی از پیامدهای چنین 
وضعیتی است. روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر 
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East Security (1980-2021)
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Abstract
Middle East; Complex regions, with an intertwined structure and the structure 
of the international system, which includes the security of the region as well 
as the foundation of international relations of states in the future. The aim, 
therefore, is to answer the question of what effect the polarization developments 
in the international system between 1980 and 2021 have had on the conflicts 
and security of the Middle East? It can be said that the Middle East region is 
facing a pervasive and comprehensive insecurity due to the internal situation 
and the structure of the international system, so such regions can not, in terms 
of security, the impact of the international system on their orientations, policies 
and strategies. To prevent. In the current era of the international system, this 
influence on the Middle East sub-system has been very special. The findings 
of this study are based on the fact that with the disappearance of the bipolar 
system in 1991 and the emergence of the US-led unipolar system, the Middle 
East has experienced systemic turmoil, and the monopoly system (US) in 1991-
2021 more than the bipolar system (America and the Soviet Union) In the years 
1980-1991, he was influential in creating conflict and war in the Middle East. 
The expansion of the depth and scope of political, social, economic, and cultural 
instability in the Middle East is one of the consequences of such a situation. 
The research method is descriptive-analytical and using library resources.
Keywords: Security, National Security, International System Structure, 
Neorealism, Middle East
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مقدمه
بین الملل و توازن ها و  بین الملل، همواره عامل اصلی پویایی سیاست  تغییر و تحول در نظام 
بلوک بندی ها در عرصۀ روابط میان دولت ها و مناطق بوده است. محیط سیال نظام بین المللی، 
عامل اصلی نبود قطعیت در راهبرد پژوهشی متخصصان و تصمیم سازان سیاست خارجی 
است. در این چارچوب، به نظر می رسد تغییرات ساختاری و درون سیستمی می تواند بر مناطق 
نیز تأثیرگذار باشد. زیرنظام های منطقه ای، بخشی از اجزای سازندۀ نظام بین المللی هستند که 
تغییرها در آن می تواند بسیاری از بازیگران منطقه را به خود درگیر کند و پای بازیگرانی از 
مناطق دیگر را نیز به آن منطقه بکشاند. در نتیجۀ چنین روندی، جدای از درگیری بازیگر یا 
بازیگران رده اول ساختار نظام، که همواره به عنوان عامل مداخله گر هر زیرنظام منطقه ای در آن 
زیرنظام حضوری مداخله گرانه دارند، بازیگران منطقه ای نیز می توانند در آن نظام منطقه ای و 
به واسطۀ تأثیرپذیری از ساختار و نظام بین المللی، به منازعه کشیده شوند. خاورمیانه، یکی از 
زیرنظام های منطقه ای نظام بین المللی است که افزون بر تأثیرگذاری بر نظام بین الملل، خود نیز 
از آن تأثیر می پذیرد؛ به گونه ای  که در بیشتر موارد، این تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به شکل های 
مختلف مناقشه، جنگ، و بی ثباتی نمود پیدا می کند. آنچه تاکنون خاورمیانه را از نقاط دیگر 
جهان متمایز کرده است، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عمده بر ساختار نظام بین الملل بوده که 

توانسته است نگاه بسیاری از بازیگران بین المللی را به خود جلب کند.
هنگامی که مسائل را از زاویۀ نظام بین الملل تحلیل می کنیم، درواقع با رهیافت سیستمی و 
کالن به تحوالت نگریسته ایم. در چنین وضعیتی، نحوۀ توزیع قدرت میان واحدها و بازیگران 
)قطب بندی(، شکل نظام و دگردیسی های آن را نمایان می کند. با فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی و پایان جنگ سرد، نظام بین المللی دچار دگرگونی هایی شد که خاورمیانه نیز به شدت 
از آن تأثیر پذیرفت. به هرروی، تغییر در ساختار نظام بین الملل همواره در قالب دگرگونی هایی 
در کشورهای متفاوت منطقۀ خاورمیانه نمایان شده است. خاورمیانه به لحاظ ژئوپلیتیک، یک 
 خرده نظام بین المللی به شمار می آید و آن را یک کلیت درنظر می گیرند و درنتیجه، هویتی 
متمایز برای آن قائل می شوند. هم سویی با ساختار نظام بین الملل، عامل مهمی در نقش پذیری 
باال بردن  برای  از آن  به خوبی  به شمار می آید که دولت های کنونی  بازیگران در خاورمیانه 
قدرت منطقه ای و نقش جهانی خود بهره می برند. در دوران استقرار نظام بین الملل دوقطبی و 
جنگ سرد، زیرنظام خاورمیانه به عنوان منطقه ای راهبردی در رقابت دو ابرقدرت نقش اصلی 
را ایفا می کرد و امنیت در این منطقه بیشتر تحت  تأثیر فضای دوقطبی و جنگ سرد بود. در 
این دوره، امنیت خاورمیانه به شدت از رقابت اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا در سطح کالن 
تأثیر می پذیرفت. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان نظام دوقطبی در سال 1991، نظام 
بین الملل شاهد ظهور نظام تک قطبی به رهبری ایاالت  متحده بود که در مقایسه با نظام دوقطبی، 
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تأثیرات متفاوتی بر امنیت خاورمیانه داشته است. اگر در نظام دوقطبی، کشورهای خاورمیانه 
به دلیل رقابت آمریکا و شوروی برای نفوذ در خاورمیانه، نوعی آزادی عمل داشتند، ولی با 
استقرار نظام تک قطبی به رهبری آمریکا، این آزادی عمل از بین رفت و کشورهای یادشده با 
محدودیت بیشتری در اتخاذ راهبردهای خود روبه رو شدند که این خود بر امنیت و ناامنی در 
منطقه تأثیر مستقیمی داشت. در نوشتار حاضر، پرسش این است که »کدام نوع قطب بندی ها 
در نظام بین الملل در بازۀ زمانی 2021-1980 بیشترین تأثیر را بر ایجاد منازعه و جنگ در 
خاورمیانه داشته اند؟« در راستای پاسخ گویی به این پرسش، این فرضیه مطرح شده است که 
نظام تک قطبی )آمریکا( در سال های 2021-1991 بیش از نظام دوقطبی )آمریکا و شوروی( 

در سال های 1991-1980 در ایجاد منازعه و جنگ در خاورمیانه تأثیرگذار بوده است«.
1. چارچوب نظری پژوهش

مقبولیت رفتارگرایی در روابط بین الملل از دهۀ 1950 سبب پذیرش رویکرد سیستمی به جای 
چارچوب  های تجویزی و نهادی شد و به عنوان رویکردی برای مطالعۀ تعامالت پیچیدۀ دولت ها، 
مقبولیت یافت؛ بنابراین، نظام بین الملل به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین روابط بین الملل مطرح شد 
)Enaami Alamdari, 2017, 47(. اگر در روابط بین الملل، رویکرد سیستمی اتخاذ نکنیم، 
نظام بین المللی تنها حاصل جمع کنش های متقابل دولت ها خواهد بود، ولی رویکرد سیستمی، 
تحلیلگران را تشویق می کند تا اصول تبیین کننده و شکل بندی خاص روابط موجود میان ملت ها 
را شناسایی کنند. این رویکرد بر این فرض استوار است که برخالف پیچیدگی و آشفتگی 
حاکم بر انبوه کنش های متقابل، ساختارهایی وجود دارد که برپایۀ آن ها می توان نظام بین الملل 
را توصیف و رفتار یکایک دولت ها را تبیین کرد )Enaami Alamdari, 2017, 47(؛ بنابراین، 
عنصر اصلی در تبیین علت و نحوۀ اعمال نفوذ کشورها بر یکدیگر، نظام بین الملل است، ولی 
برای شناخت نحوۀ تأثیرگذاری نظام بین الملل بر رفتارها یا برای تبیین قانونمندی های رفتاری، 
به عنوان پیش شرط، باید نظم یا شکل ساختاری نظام بین الملل که روابط بازیگران آن بی قاعده 
و نامنظم نیست، شناخته شود )Karami, 2004, 82(. نظام بین الملل، محیطی است که در آن 
واحدهای سیاست بین الملل فعالیت می  کنند؛ به  گونه ای  که رفتارها، جهت گیری ها، نیت ها، 

.)Jamshidi, 2008, 786( و خواسته های واحدهای یادشده از نظام بین المللی تأثیر می پذیرد
دربارۀ نظام بین الملل، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. دستۀ نخست، نظریه پردازانی مانند 
دیوید سینگر و کاپالن هستند که موضوع را از دیدگاه رفتارگرایی محض بررسی کرده اند. دستۀ 
دوم، نظریه پردازانی همچون والتز و هالستی که از منظر نوواقع گرایی )نئورئالیسم( وارد بحث 
شده اند؛ و سوم، نظریه پردازانی چون والرشتاین که موضوع را با نگرش اقتصادی تحلیل کرده اند 
و اخیرًا نیز سازه انگاران یا تکوین گرایانی چون الکساندر ونت که از دیدگاه اجتماعی به این 
موضوع پرداخته اند )Amini & Zabihi, 2011, 104(. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی 
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موضوع پژوهش از نظریۀ نئورئالیسم بهره برده ایم. نئورئالیسم، تالشی است برای علمی کردن 
رئالیسم و می توان گفت، آمیزه ای از متغیرهای رئالیسم سیاسی و رئالیسم اقتصادی )مرکانتیلیسم 
و نئومرکانتیلیسم( است. نئورئالیست ها بسیاری از مفروضه های رئالیست ها را می پذیرند، اما 
استدالل می کنند که ریشۀ جنگ و صلح در ساختار نظام بین الملل نهفته است. زمانی که در 
اواخر دهۀ 1970، رئالیسم مورد اتهام های تند و عریان نئولیبرال ها از یک سو و تهاجم گستردۀ 
نظریه های مارکسیستی ازسوی دیگر قرار گرفت، نظریۀ نئورئالیسم برای پاسخ گویی به  آن ها شکل 
گرفت. بی تردید، کنت والتز، مؤثرترین نظریه پرداز رئالیسم ساختاری است. به نظر او، بهترین 
نظریه ها در سطح تحلیل سوم )نظام بین الملل( مطرح می شوند. او نظریه های سطح اول )سطح 
فردی( و دوم )سطح ملی( را تقلیل گرا می داند. درواقع، والتز در پی این بود که نظریه هایی در 
قالب رئالیسم ولی در سطح سوم ارائه دهد. وی در کتاب معروف خود، دو مفروضۀ اساسی 
دارد؛ نخست اینکه دولت ها، خودمحور یا خویشتن بین هستند. فرض بعدی والتز این است که 
دغدغۀ اصلی دولت ها، امنیت است؛ زیرا، تعقیب اهداف دیگر تنها زمانی معنا دارد که اطمینان 
از بقا وجود داشته باشد )Waltz, 1979, 91(. با توجه به این دیدگاه ها می توان نتیجه گرفت که 
اگر قدرت و توانایی بازیگران سیاست بین الملل دگرگون شود، ساختار نظام بین الملل نیز متحول 
می شود. این تحول، پیامدهای گسترده ای برای همۀ دولت های موجود در آن نظام و نیز مناطق 
تابعه دارد و در چارچوب تغییر  سیستمی، موجب تغییر در الگوهای رفتاری دولت ها و ایجاد 
الگوهای رفتاری جدید می شود )Haji Yousefi, 2005, 36(. معمواًل مهم ترین شکل های 

تغییروتحول در نظام بین الملل عبارتند از:
1. تغییر اشکال نظام: که بر محور ماهیت بازیگران اصلی آن استوار است؛

2. تغییر قواعد نظام: یعنی بازتوزیع قدرت، تحول موقعیت بازیگران، و تغییر هنجارها؛
 Moineddini & Rezapour,( بازیگران میان  فرایندها  به معنای تحول  تعامالت:  تغییر   .3

.)2008, 331
از مجموعۀ این مباحث می توان نتیجه گرفت که والتز، بنیان گذار رئالیسم ساختاری، برای 
زدودن اتهام های جدی از ساحت رئالیسم، با مطرح کردن نظریۀ ساختارگرایی، به ایرادهای 
بنیادین لیبرال ها، مارکسیست ها، و نظریه پردازان انتقادی پاسخ داد و درواقع، نظریۀ ساختارگرایی 
وی، منشأ فهم ساختار نظام بین الملل شد. به نظر والتز، ساختار به معنای اجزای تشکیل دهندۀ 
یک پدیده است؛ به گونه ای که ترتیب قرار گرفتن اجزا در کنار هم، به نتیجۀ خاصی بینجامد 
)Waltz, 1979, 91(. به  بیان روشن تر، دولت ها در نظام بین الملل، وظیفۀ ایجاد دولت رفاهی 
و امنیت را خود به عهده  دارند و تالش برای دستیابی به این هدف، به ایجاد هرج ومرج در نظام 
بین الملل کمک خواهد کرد. همچنین، مشخص شد که ساختار نظام بین الملل، یکی از عوامل 
اصلی مؤثر بر رفتار دولت و درواقع، کانون اصلی درک تحوالت سیاست بین الملل است؛ 
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زیرا، با تحول در شکل ها و ساختار نظام بین الملل، الزامات، مقدورات، و محذورات جدیدی 
 . )Enaami Alamdari, 2017, 48( بروز می کند که می تواند بر رفتار کشورها تأثیرگذار باشد
دراین میان، منطقۀ خاورمیانه به عنوان یکی از نظام های منطقه ای، از این اصل متقن خارج نیست 
و ساختار نظام بین الملل، چه در گذشته و چه در آینده، بر رفتار آن تأثیر گذاشته و خواهد 

گذاشت.
2. یافته های پژوهش

1-2. اهمیت خاورمیانه در دوران جنگ سرد )1980-1991(
با شکل گیری نظام دوقطبی پس از جنگ جهانی دوم، خاورمیانه به دلیل جایگاه ویژۀ ژئوپلیتیک 
و ژئواکونومیک خود، از رقابت میان دو ابرقدرت در امان نماند و به نخستین پروندۀ مطرح شده 
در شورای امنیت که محل اختالف شدید آمریکا و شوروی بود، تبدیل شد. در ادامه به دالیل 
اهمیت خاورمیانه از دید دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در سال های 1990-1980 که به عبارتی 

مرحلۀ آخر جنگ سرد بود، اشاره می شود.
1. منابع انرژی: دراختیار داشتن حجم عظیم ذخایر انرژی، به ویژه نفت، که موتور محرکۀ 
 Energy( داشت  اهمیت  بسیار  منابع،  این  بر  تسلط  و  بود  غرب  به ویژه  جهان،  اقتصاد 

Exploration & Exploitation, 2001, 261(؛ 262
2. تسلط بر نقاط راهبردی منطقه: قرار داشتن دو تنگۀ مهم باب المندب، هرمز، و کانال سوئز 
در خاورمیانه که افزون بر پیوند دادن سه قارۀ آسیا، آفریقا، و اروپا، نقش مهمی در انتقال جریان 

انرژی به اقتصاد جهان داشت؛
3. همجواری با خاک اتحاد جماهیر شوروی: همسایگی منطقۀ خاورمیانه با سرزمین اتحاد 
جماهیر شوروی، از طریق ایران و ترکیه ــ که دومی در اردوگاه غرب قرار داشت ــ به یکی از 

منابع تنش بین دو ابرقدرت تبدیل شده بود؛
4. دسترسی به بازار خاورمیانه: خاورمیانه، یکی از بازارهای بزرگ مصرف محصوالت صنعتی 
و غذایی در جهان بود. افزون براین، این منطقه به محلی برای فروش گستردۀ تسلیحات دو 

ابرقدرت تبدیل شده بود؛
5. امنیت اسرائیل: منازعۀ اعراب ـ اسرائیل، یکی دیگر از مسائل مورداختالف دو ابرقدرت بود، 

که اتحاد جماهیر شوروی در این منازعه از اعراب و آمریکا از اسرائیل حمایت می کرد.
2-2. اهمیت خاورمیانه پس از جنگ سرد )1991-2021(

با فروپاشی شوروی، پایان نظام دوقطبی، و آغاز نظام تک قطبی به رهبری ایاالت متحده، این 
منطقه همچنان اهمیت خود را حفظ کرد؛ وابستگی اقتصاد جهانی به ذخایر انرژی این منطقه 
کاهش نیافت و ایاالت متحده برای تسلط بی قیدوشرط خود بر این منطقه، اقدامات زیر را انجام 

داد:
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1. انعقاد پیمان نظامی با شش کشور حاشیۀ جنوبی خلیج فارس؛
2. ایجاد یک شبکۀ دفاعی و فرماندهی در منطقه مانند تشکیل ناوگان پنجم نظامی آمریکا در 
 Jafari Valdani,( دریای سرخ و خلیج فارس و ایجاد مرکز فرماندهی نظامی آمریکا در قطر

.)2009, 54
3. برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در مادرید: پیامد مهم این کنفرانس، انعقاد توافق صلح 
 ISNA,( اسلو بین حکومت خودگردان فلسطین و اسرائیل و پیمان صلح اسرائیل ـ اردن بود

.)2021
4. در سه دهه پس از پایان جنگ سرد از سال 1991 تا 2021، خاورمیانه جایگاه مهم خود را 
در نظام بین الملل حفظ کرد و امنیت خاورمیانه متأثر از هژمونی ایاالت متحده بود؛ هرچند در 
دو دهۀ اخیر، هژمونی این کشور در منطقه با چالش های امنیتی ای از سوی ایران و متحدانش و 
گروه های سلفی ـ جهادی روبه رو شده است، ولی ایاالت متحده همچنان برتری و سیادت خود 

را در منطقه حفظ کرده است.
3-2. دگردیسی ساختار نظام بین الملل و امنیت خاورمیانه

اساسًا رفتار دولت ها و آنچه به مناسبات خارجی و تالش برای حفظ یا بسط امنیت ملی مربوط 
می شود را می توان به سه روش، بررسی و تحلیل کرد که عبارتند از: 1( از طریق تمرکز بر 
فعالیت های افرادی که در مورد سیاست کشورها تصمیم می گیرند )تصمیم گیرندگان(؛ 2( 
کمک به اوضاع واحوال داخلی کشورها، ازجمله نقش گروه های ذی نفوذ، ایدئولوژی ملی، 
نظام حاکم  از رهگذر  اقتصادی و سیاسی )وضعیت داخلی(؛ 3(  نیازهای  افکار عمومی، 
 Hassanpour & Mousavi( می کنند  زندگی  آن  در  کشورها  که  محیطی  و  بین المللی 
Munawar, 2017, 117(. در این مقاله سعی کرده ایم با بررسی ساختار نظام بین الملل و نقش 
قدرت های جهانی و سطح تحوالت آن، مسئلۀ امنیت در خاورمیانه را بررسی کنیم؛ زیرا، قدرت 
در نظام بین الملل، یعنی میزان نفوذ و تأثیرگذاری بر تحوالت و این میزان تأثیرگذاری می تواند 
عامل مهمی برای ایجاد تمایز میان دولت ها باشد؛ بنابراین، نظام بین الملل، ساختاری متشکل از 
سلسله مراتب قدرت ها است. قدرت و سازوکار توزیع آن، موجب دگرگونی موقعیت بازیگران 
می شود که نتیجۀ آن، تحول در نظام بین الملل است. به  بیان روشن تر، کیفیت توزیع قدرت، 
نوع ساختار نظام بین الملل را مشخص می کند. در نظام بین الملل، چگونگی توزیع توانمندی ها 
در میان واحدها، عامل تمایز دولت ها است و همین توزیع است که مشخص می کند، هریک 
از واحدها چه جایگاهی دارند )Enaami Alamdari, 2017, 54(. اگر توانمندی ها میان دو 
بازیگر توزیع شده باشد، نظام دوقطبی و اگر قدرت های بزرگ پرشماری وجود داشته باشند، 
نظام چندقطبی است )Vaezi, 2010, 76(. درواقع، دلیل اهمیت بررسی نظام بین الملل این 
است که درصدد توضیح و حل کردن چالش ها و بحران های بین المللی یا سامان دادن به آن در 
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پرتو مسئلۀ نظم است که با بررسی تحوالت نظام بین الملل از گذشته تاکنون امکان پذیر است.
1-3-2. نظام دوقطبی و امنیت در خاورمیانه )1945-1990(

به طور کلی، درک تأثیر ساختار نظام بین الملل بر امنیت منطقه، اصلی است که مقامات منطقه ای 
گاهند و در مسیر این فهم، در پی تعامل با بازیگران هستند. در مرحلۀ  خاورمیانه به نیکی از آن آ
نخست، خاورمیانه برپایۀ نظام موازنۀ قدرت، بیشتر زیر نفوذ انگلیس و فرانسه بود؛ اما پس از 
پایان جنگ جهانی دوم و قدرت گیری تدریجی آمریکا و شوروی، این دو کشور واحدهای 
موجود در عرصۀ نظام بین الملل را با عنوان بلوک غرب و بلوک شرق بین خودشان تقسیم 
کردند. تعامالت منطقه ای نیز برپایۀ نظم جدید شکل گرفت؛ به این معنا که ساختار دوقطبی، 
 Ikenberry,(الگویی از منازعه و همکاری را که ویژۀ این ساختار بود، در خاورمیانه ایجاد کرده بود
207 ,2003(. ابرقدرت ها در نظام دوقطبی و در مناطقی مانند خاورمیانه، بیشتر تابع  209
الگوی مداخلۀ دوجانبه بودند و همین شرایط، این منطقه را در مقاطع گوناگون دچار بحران 
می کرد و می توان گفت، تعامالت خاورمیانه به شدت تابع مناسبات ابرقدرت ها بوده است. در 
نظام دوقطبی، بازی میان دو ابرقدرت، بازی حاصل جمع جبری صفر بود و واحدها )مانند 
دولت های خاورمیانه( دارای دو انتخاب برای کسب حمایت و تضمین امنیت از خارج بودند؛ 
Ikenberry, 2003, 207(. در نظام  اما با فروپاشی شوروی، این دو ویژگی دگرگون شد )209
دوقطبی، خاورمیانه 1( به دو بخش طرفدار یا دشمن آمریکا و شوروی تقسیم شده بود؛ 2( درون 
خرده نظام خاورمیانه، دولت ها به رادیکال و معتدل تقسیم  شده بودند؛ 3( بسیاری از موضوعات 
منطقه ای به شکلی با رقابت دو ابرقدرت پیوند خورده بودند )مانند منازعۀ اعراب و اسرائیل، 
جنگ داخلی لبنان، و...(. به این ترتیب، واحدها )کشورها( می توانستند اتحاد خود با ابرقدرت ها 
را تغییر دهند )برای نمونه عراق(. افزون بر این، در نظام دوقطبی، کشورهای خاورمیانه دارای دو 
انتخاب بودند، اما با تغییر نظام دوقطبی به تک قطبی، پویش ها نیز دگرگون شد و در نتیجۀ این 
Ikenberry, 2003, 207 تغییر ساختاری، نظام متقارن خاورمیانه نیز دچار دگرگونی شد )

209(. پویش میان واحدهای تشکیل دهندۀ خرده نظام خاورمیانه در زمان ساختار دوقطبی 
و  بودند  اسرائیل صف بندی کرده  مقابل  در  عربی  ازیک سو، کشورهای  بود که  این گونه 
ازسوی دیگر، در میان خودشان اختالف وجود داشت؛ به این شکل که برخی چون الجزایر، 

عراق، لیبی، یمن جنوبی، و سوریه کشورهایی رادیکال و بقیۀ کشورها، معتدل بودند.
2-3-2. نظام تک قطبی و امنیت در خاورمیانه )1991-2021(

با فروپاشی شوروی در سال 1991 )1370 شمسی( و درنتیجه، پایان گرفتن جنگ سرد، آمریکا 
که خود را پیروز این جنگ می دانست، مدعی ایجاد یک نظم نوین جهانی شد که می توان آن 
 .)219-Haji Yousefi, 2004, 217( دانست )را  نوعی نظام تک قطبی متصلب )انعطاف ناپذیر
برپایۀ این دیدگاه، تغییر نظام بین الملل )تغییر سیستمی( به گونه ای عمیق بر سیاست خاورمیانه 
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تأثیرگذار بوده است؛ زیرا به طورکلی، تغییر نظام بین الملل، موجب ایجاد شرایط جدید خودیاری 
یا همکاری های متقارن میان دولت های یک  خرده نظام مانند خاورمیانه و شکل های جدید 
برخی  بروز  این شرایط، سبب  ابرقدرت ها می شود.  با  مانند همکاری  غیرمتقارن  همکاری 
اتفاق های نامتقارن و سرانجام، سبب ایجاد یک الگوی جدید همکاری و منازعه میان واحدها 
)درون خرده نظام خاورمیانه( می شود. طبیعی است که با تغییر شکل و ماهیت نظم جهانی، 
 Martin,( تعامالت و پویش های منطقه ای نیز در مناطق گوناگون، ازجمله خاورمیانه، تغییر کند
396 ,2004(. به لحاظ پویش های منطقه ای، بی تردید خاورمیانه دیگر مانند دوران جنگ  397
سرد، تحت تأثیر رقابت های دو ابرقدرت نیست، اما این موضوع، به این معنا نیست که منطقه، 
.)Martin, 2004, 396 پویشی کاماًل مستقل از رویدادهای نظام بین الملل داشته باشد )397

به  بیان روشن تر، پایان جنگ سرد، موجب شد که بازیگران منطقۀ خاورمیانه، قدرت مانور 
کمتری برای دگرگونی خرده نظام منطقه ای یا محیطی که در آن زندگی می کنند، پیدا کنند. 
ازیک سو، آمریکا تالش می کند، هژمونی خود را بر نظام بین الملل تحمیل کند و ازسوی  دیگر، 
دولت های منطقه نیز تنها به پویش در سطح نظام بین الملل محدود نبوده و تاحدودی دارای 
قدرت مانور هستند. پس از فروپاشی شوروی و طرح نظم نوین جهانی آمریکا، خاورمیانه بیشتر 
و  اکنون کشورهای داخل آن در صحنه  نقاط دیگر جهان، دچار دگرگونی شده است  از 
Martin, 2004:396 بین المللی بسته به میزان توانایی، از استقالل شکننده ای برخوردارند)

.)397
به نظر می رسد، پس از فروپاشی شوروی و طرح نظم نوین جهانی از سوی آمریکا و نیز رویداد 
یازده سپتامبر، خاورمیانه به عنوان یک  خرده نظام منطقه ای بیشتر دچار دگرگونی شده و این 
امر باعث شده است که نظریه پردازان مسائل منطقه ای، توجه بیشتری به جایگاه، مناسبات، 
تعامالت، و پویش های این منطقه )درون منطقه ای و فرامنطقه ای( داشته باشند. درحالی که نظام 
دوقطبی و جنگ سرد بر امنیت ملی منطقۀ خاورمیانه تأثیر گذاشته بود و بیشتر تهدید نظامی و 
بعد خارجی امنیت موردتوجه قرار گرفته است، پس از جنگ سرد، کشورهای منطقۀ خاورمیانه 
از آزادی عمل بیشتری برخوردار شده و منابع تهدید که بیشتر بعد خارجی داشت، به بعد داخلی 
تغییر پیدا کرده است )Liu, 2010, 67(. ساختار امنیت نظام بین الملل در دورۀ جنگ سرد، 
به دلیل حضور دو ابرقدرت اصلی، از وضوح و شفافیت باالیی برخوردار بود؛ به گونه ای که 
می توان آن را به  پیروی از برژینسکی، ساختاری ساده و دربردارندۀ چهار مدار زیر معرفی کرد:

· مدار نخست: بازیگران مرکزی که ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی را به مثابه دو 
قطب اصلی منظومۀ سیاست بین الملل دربر می گیرد )Eftekhari, 2005, 39(؛

· مدار دوم: بازیگران پیرامونی که به تعبیر کیسینجر، »همکاران اصلی قلب ها« به شمار آمده و 
نزدیک ترین نوع مناسبات را با بازیگران مرکزی دارند )کیسینجر، 1381، 38(. داگ اچ کالیز، 
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این دسته از بازیگران را به دو گروه اصلی تقسیم و از آن ها به عنوان متحدان راهبردی آمریکا و 
شوروی یاد کرده است )Eftekhari, 2005, 39(؛

· مدار سوم: بازیگران حاشیه ای )میانی( که به طور مشخص، در ساختار امنیت بین الملل 
جایگاهی برای آن ها تعریف  نشده و موضوع رقابت بازیگران مرکزی و پیرامونی برای جذب به 
یکی از دو قطب هستند. این دسته از کشورها در دو دستۀ اصلی قرار می گیرند: نخست، آن هایی 
که داعیۀ بی طرفی و عدم تعهد دارند؛ و دوم، کشورهایی که از اهمیت راهبردی برخوردارند، 
اما به دلیل تأثیرپذیری از مؤلفه های گوناگون قدرت، هنوز توسط یکی از قلب ها، فتح نشده اند 

و زیر سلطه درنیامده اند؛
· مدار چهارم: بازیگران بیرونی را دربر می گیرد که به دالیل پرشماری ازجمله بعد جغرافیایی، 
فقر اقتصادی شدید، یا نداشتن حداقل مزایای طبیعی اولیه، از حیطۀ مالحظات راهبردی )اولیه( 
قدرت های مطرح، خارج هستند و کمترین ارزش را برای جذب به اردوگاه یکی از دو قطب 
دارند. این شرایط باعث شده است که به تعبیر فرید زکریا، از حاشیۀ امنیتی باالیی برخوردار 

.)Eftekhari, 2005, 39( باشند
با توجه به ساختار چهارحلقه ای یادشده می توان خاورمیانه را منطقه ای مهم بر روی مدار سوم 
به شمار آورد؛ زیرا، 1( دارای موقعیت ژئوپلیتیک منحصربه فردی است که آن را برای هردو 
قطب جذاب می کند؛ 2( از سرمایه های طبیعی اولیۀ مهم و راهبردی ای )چون نفت و گاز( 
برخوردار است که در معادالت قرن بیستمی، دسترسی به آن ها ارزش باالیی داشت؛ 3( دارای 
Huntington, 2003, 30(؛ به گونه ای که نزدیکی آن به  عمق راهبردی قابل توجهی است )39
اتحاد جماهیر شوروی، سبب شده بود که هردو ابرقدرت تالش کنند، به نوعی حضور خود را 
در آن تثبیت کرده و گسترش دهند؛ 4( این منطقه به دلیل شاخص های کلی ای چون تعداد 
کشورها، جمعیت، و جوانی نیروها از جذابیت های اقتصادی منحصربه فردی برخوردار شده بود 
که آن را به یک بازار سودآور اقتصادی تبدیل می کرد و به همین دلیل، جریان سرمایه و تولید 
قدرت مادی بیشتر، در هردو اردوگاه غرب و شرق، خاورمیانه را منطقه ای حساس و باارزش 

ارزیابی می کردند که دسترسی به آن برای توسعه و افزایش قدرت، کاماًل ضروری است.
بررسی سیاست های مداخله جویانۀ قدرت های برتر در خاورمیانه و رقابت شدید بین آن ها برای 
جذب این منطقه، داللت بر این دارد که: »خاورمیانه در طول دوران جنگ سرد، مهم ترین 
منطقه بر روی مدار بازیگران حاشیه ای به شمار می آمد که هیچ بازیگر دیگری را نمی توان با آن 
مقایسه کرد« )Eftekhari, 2005, 40(. گفتنی است، نظریه پردازان منطقه ای برای تبیین روابط 
میان خرده نظام ها و نظام کالن بین المللی، سه دیدگاه را مطرح می کنند: 1( نظام های منطقه ای 
به طور کامل، تابع نظام بین المللی هستند؛ 2( نظام های منطقه ای به طور کامل، تابع نظام بین المللی 
نیستند، بلکه بین هریک از آن ها نوعی تعامل و وابستگی متقابل وجود دارد، اما میزان تأثیرپذیری 
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آن ها به امکانات، توانایی ها، و جایگاه دولت های موجود در داخل یک  خرده نظام منطقه ای در 
ساختار بین المللی بستگی دارد؛ 3( نظام های منطقه ای، دارای نوعی استقالل عمل از ساختار 
نظم بین المللی هستند )کمپ، 1383، 519(. برپایۀ دیدگاه نخست، به لحاظ تاریخی، ترتیبات 
و نظم منطقه ای در خاورمیانه در طول قرن بیستم، تابع موازنۀ بین قدرت های بزرگ و صاحب نفوذ 
در خاورمیانه بوده است. این نظم در چند مرحلۀ پیش از جنگ جهانی دوم )در قالب نظام 
قیمومیت(، پس از جنگ جهانی دوم )در قالب نظام دوقطبی(، و سرانجام، پس از پایان جنگ 
 .)Ikenberry, 2003, 207 سرد )رشد تدریجی نظام تک قطبی( شکل  گرفته است )209
براین اساس، به نظر می رسد، تغییر فضای جهانی سبب تغییر گفتمان جاری در عرصۀ جهانی 
شده و فرصت جدیدی را برای منطقۀ خاورمیانه به وجود آورده است. همان  گونه که اشاره شد، 
تغییر در ساختار نظام بین الملل در منطقۀ خاورمیانه، خود را در قالب دگرگونی هایی در کشورهای 
متفاوت منطقۀ خاورمیانه نشان داده است و تغییر نظام سیاسی در مصر و همچنین، ایجاد 
بحران های سیاسی در سوریه، فلسطین، عراق، افغانستان، و لبنان، نتیجۀ آن است. طبیعی است 
 Irdiplomacy, May 23,( که این تغییر بر متحدان منطقه ای این کشور ها تأثیرگذار است

.)2011
در هر دوره ای، برپایۀ نحوۀ توزیع توانمندی ها، یک نوع قطب بندی در نظام بین الملل وجود 
دارد؛ هنگامی که توانمندی ها به گونه ای تقریبًا برابر میان چند بازیگر توزیع شده باشند، گفته 
می شود که نظام، چندقطبی است؛ هنگامی که میان دو بازیگر توزیع شده باشند، نظام، دوقطبی 
و به همین ترتیب، زمانی که بیشتر توانمندی ها دراختیار یک بازیگر باشد، نظام، تک قطبی است. 
تا پیش از جنگ جهانی دوم، نظام بین الملل چندقطبی بود. پس از این جنگ، به شکل دوقطبی 

درآمد، و سرانجام، با فروپاشی شوروی در اوایل دهۀ 1990، حالت تک قطبی به خود گرفت.
در دوران استقرار نظام دوقطبی، شاهد جنگ ها و درگیری های پرشماری )از سال 1980 تا 
1991( بودیم که شامل جنگ شوروی در افغانستان )1989-1979(، جنگ عراق و ایران 
)1988-1980(، حملۀ اسرائیل به لبنان )1982(، و حملۀ عراق به کویت )1990( می شود. با 
فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی در سال 1991، برتری آمریکا در نظام بین الملل شروع 
شد. در ابتدای این دهه، ایاالت متحده آمریکا با بهره برداری سیاسی از برتری خیره کنندۀ نظامی 
خود در نبرد آزادسازی کویت در سال 1991، تا شروع به کار دولت جدید در آمریکا در سال 
1993، یکه تازی خود را بر نهادها و سازمان های بین المللی به نمایش گذاشت که این وضعیت 
را می توان در نقش آفرینی منحصربه فرد ایاالت متحده در پرونده های عراق، الکربی، و سومالی 
در شورای امنیت و همچنین، برگزاری کنفرانس صلح خاورمیانه در مادرید در سال 1992 
مشاهده کرد. با شکست جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن 
دموکرات ها در سال 1993، نظام تک قطبی تداوم یافت، ولی دموکرات ها به جای یکجانبه گرایی 
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به رهبری آمریکا )نظام تک قطبی متصلب سال های 1991 تا 1993( در حل مسائل بین المللی 
به چندجانبه گرایی و همکاری با هم پیمانان و شرکای خود، به رهبری ایاالت متحده )نظام 
تک قطبی غیرمتصلب یا انعطاف پذیر( روی آوردند که این رویکرد تا رخداد 11 سپتامبر ادامه 
Seifzadeh, 2001, 1(. با رویداد 11 سپتامبر و دگرگونی های ناشی از آن )حملۀ  داشت )28
ایاالت متحده به افغانستان و عراق(، شکل گیری نظام تک قطبی متصلب دوباره شروع شد و تا 
سال 2006 ادامه پیدا کرد. با پیروزی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008، 
آن ها به شیوۀ دهۀ 1990 خود در حکمروایی جهانی برگشتند و آمریکا برای حل مشکالت 
جهانی به رویکرد چندجانبه گرایی و ائتالف سازی با متحدان و شرکای خود روی آورد، که 
به عنوان نمونه می توان به مواردی مانند توافق برجام )گروه 1+5 با ایران( دربارۀ برنامه هسته ای 
 Foreign( اشاره کرد پاریس در مورد کاهش گازهای گلخانه ا ی در جهان  توافق  و  ایران 

.)Policy, January 18, 2017
با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در ژانویه 2017 در کاخ سفید، سخنان، مواضع، و رفتارهای 
او دربارۀ نظام بین الملل، عرصۀ بین المللی را ملتهب و وارد مرحلۀ نوینی کرد. خروج آمریکا 
از معاهدۀ آب و هوایی پاریس، بالتکلیف گذاشتن پیمان نفتا، ایجاد شکاف نسبی میان آمریکا 
و اتحادیۀ اروپا و پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به سبب تحمیل دیدگاه های خود، شروع جنگ 
با چین، اروپا، مکزیک، و کانادا از طریق وضع تعرفه های باال بر واردات فوالد و  تجاری 
آلومینیوم از این کشورها، تشدید فشار بر کرۀ شمالی و کشاندن پای رهبر این کشور به میز 
مذاکره در سنگاپور، اعمال فشار بر متحدان آسیایی آمریکا مانند ژاپن و کرۀ جنوبی و همچنین، 
اعراب متحد آمریکا برای پرداخت هزینه های امنیتی شان به آمریکا، خروج از برجام، و... 
)irdiplomacy, June16, 2018( و عدم واکنش جدی دیگر قدرت های بزرگ جهانی در 
مقابل اقدامات زورگویانۀ آمریکا نشان دهندۀ وجود نظام تک قطبی متصلب در سال های 2017 
تا 2021 در نظام بین الملل بود. در اینجا الزم است تأثیر نظام تک قطبی به رهبری آمریکا را بر 
امنیت خاورمیانه در سال های 2010 تا 2021 بررسی و دوران اوباما و ترامپ را با یکدیگر مقایسه 
کنیم. هرچند بیشتر سال های دهۀ یادشده در زمان ریاست جمهوری اوباما بوده و ترامپ تنها 
چهار سال از این دهه بر مسند ریاست جمهوری آمریکا بوده است، ولی سیاست خاورمیانه ای 

ترامپ با سیاست خاورمیانه ای اوباما تفاوت هایی داشته است که در ادامه بررسی شده است.
1( در اواخر سال 2010، با آغاز ناآرامی های داخلی در تونس و سرنگونی رژیم حاکم بر این 
کشور، امواج گسترده ای علیه رژیم های فاسد و مستبد در سرتاسر جهان عرب شکل گرفت 
که از شمال آفریقا تا حاشیۀ خلیج فارس را درنوردید و در برخی از کشورها سبب سرنگونی 
رژیم حاکم و در برخی دیگر، موجب جنگ داخلی شد. رویکرد ایاالت متحده در دوران 
اوباما، به عنوان قدرت هژمون در خاورمیانه، در مقابل این تحوالت، متفاوت بود. در بحرین 
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به دلیل استقرار ناوگان پنجم آمریکا در این کشور، از سرکوب شدید مخالفان حمایت کرد، در 
لیبی و سوریه به گونه ای علنی و ضمنی از شورشیان مسلح پشتیبانی کرد و در مصر و تونس از 

اعتراض های مردمی حمایت دیرهنگام کرد )Shahabi & Abbasi, 2015, 29(؛
2( رویداد مهم دیگر در خاورمیانه در سال های 2011 تا سال 2021،  که از پیامدهای مهم بهار 
عربی بود ، ظهور و نقش آفرینی گروه های سلفی ـ جهادی با حمایت برخی قدرت های منطقه ای 
و فرامنطقه ای در سوریه و عراق بود که دولت های این دو کشور را که با ایاالت متحده همسو 
نبودند، تا آستانۀ سقوط پیش بردند و واکنش دولت اوباما در مقابل این گروه ها، حاکی از عدم 
قاطعیت آمریکا برای نابودی این گروه ها )به منظور تأمین منافع ایاالت متحده در منطقه( بود. 
تداوم فعالیت گروه های سلفی ـ جهادی در سوریه و عراق و اقدامات تروریستی آن ها در این 
کشورها در دوران ترامپ نیز، حکایت از رضایت ایاالت متحده از تداوم آشوب و ناامنی در 
 Sadatinejad, 2016,( داشت )خاورمیانه )به منظور تضعیف رقبا و دشمنانش در این منطقه

123-124(؛
با ایران در منطقه، بر سر موضوعاتی چون برنامۀ  3( رویارویی ایاالت متحده و متحدانش 
هسته ای، موشکی، و سیاست های منطقه ای ایران بود. ایاالت متحده در دوران اوباما، به زعم 
خود، با توافق برجام، مانع بلندپروازی های هسته ای ایران شد و از دستیابی این کشور به ساخت 
تسلیحات هسته ای جلوگیری کرد. ولی با روی کار آمدن ترامپ در ژانویه 2017 و خروج 
آمریکا از توافق برجام در مه 2018، که آن را توافقی بد می خواند، سیاست فشار حداکثری 
ایاالت متحده برای توقف برنامۀ هسته ای و نفوذ منطقه ای ایران در زمینه های گوناگون، به ویژه 
در عرصه های اقتصادی و حمایت از اقدامات خرابکارانه و تروریستی اسرائیل علیه برنامۀ هسته ای 
و موشکی ایران و همچنین، دادن آزادی عمل به اسرائیل برای حمله به اهداف ایران در سوریه، 
Karami & Mousavi, 2019, 168( و ارتش ایاالت متحده  ابعاد گسترده ای پیدا کرد )177
نیز به دستور ترامپ در اقدامی بی سابقه از منظر حقوق بین الملل، فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران را که از عالی رتبه ترین فرماندهان نظامی ایران بود، در کشوری ثالث به قتل رساند تا مانع 
نفوذ بیشتر ایران در منطقه شود. این اقدام تروریستی، دو کشور را در ژانویه 2020 تا آستانۀ یک 
جنگ تمام عیار پیش برد و وضعیت آشفته ای را در روابط ایران و آمریکا ازیک سو، و احتمال 

بروز جنگ گستردۀ منطقه ای ازسوی دیگر، تا آخرین روزهای ترک کاخ سفید، رقم زد؛
4( تفاوت مهم دیگر رویکرد خاورمیانه ای ترامپ با اوباما، موضع گیری دربارۀ مسئلۀ فلسطین 
بود. ترامپ، با حمایت بی سابقه از اقدامات اسرائیل در منطقه، همچون به رسمیت شناختن 
حاکمیت اسرائیل بر جوالن اشغالی، انتقال سفارت ایاالت متحده به قدس، به رسمیت شناختن 
Olfati & Bahramipour, 2020, 164( و  اسرائیل )165 پایتخت  به عنوان  بیت المقدس 
برای عادی سازی روابط سیاسی و  به متحدان عرب خود در منطقه  اعمال فشار  سرانجام، 
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اقتصادی شان با اسرائیل، در پی این بود که مسئلۀ فلسطین را به مسئله ای حاشیه ای تبدیل کند و 
ائتالف گسترده ای را برضد ایران و متحدانش در منطقه پدید آورد.

جدول شمارۀ )1(. تأثیر ساختار نظام بین الملل بر امنیت خاورمیانه )1980-2021(

بازۀ زمانی 2021-1991: تک قطبی متصلب و غیرمتصلببازۀ زمانی 1991-1980: دوقطبی

نام رخداد
سال 
رخداد

قطب بندی در 
نظام بین الملل

سال رخدادنام رخداد
قطب بندی در 
نظام بین الملل

حملۀ شوروی به 
افغانستان

)به دستور لئونید 
برژنف، رهبر شوروی 

و مخالفت آمریکا(

-1979
1989

دوقطبی

مداخلۀ نظامی آمریکا در 
تک قطبی 1991کویت )دستور بوش پدر(

غیرمتصلب
حمالت اسرائیل به لبنان 

تک قطبی 1995، 2006)حمایت کلینتون و بوش پسر(
غیرمتصلب

حمله آمریکا به افغانستان 
تک قطبی 2001)دستور بوش پسر(

متصلب
حمله آمریکا به عراق )دستور 

تک قطبی 2003بوش پسر(
متصلب

جنگ ایران و عراق 
)حمایت آمریکا و 
شوروی از عراق(

-1980
1988

حملۀ هوایی اسرائیل به سوریه دوقطبی
تک قطبی 2003)حمایت بوش پسر(

متصلب

حملۀ اسرائیل به لبنان 
)حمایت آمریکا و 
مخالفت شوروی(

دوقطبی1982

حملۀ اسرائیل به تأسیسات هسته ای 
تک قطبی 2007سوریه )حمایت بوش پسر(

غیرمتصلب
تداوم اشغال نظامی افغانستان 

تک قطبی 2017-2009)دستور اوباما(
غیرمتصلب

آغاز بهار عربی در جهان عرب 
)واکنش متفاوت دولت اوباما 

از حمایت تا مخالفت(
تک قطبی 2010

غیرمتصلب

حملۀ عراق به کویت 
)مخالفت آمریکا و 

شوروی(
نظام دوقطبی1990

شروع جنگ داخلی لیبی 
تک قطبی 2011)حمایت اوباما(

غیرمتصلب
شروع جنگ داخلی سوریه 

تک قطبی 2011)حمایت اوباما(
غیرمتصلب



93
تحوالتقطببندی
نظامبینالمللو
امنیتخاورمیانه
)1980-2021(

انجمنایرانیروابطبینالمللانجمنایرانیروابطبینالملل

فروپاشی شوروی 
)حمایت آمریکا(

1991
پایان نظام 

دوقطبی

حمالت پیاپی اسرائیل به غزه 
)حمایت بوش پسر و اوباما(

 ،2006
،2008
،2012
2014

تک قطبی 
غیرمتصلب

ظهور گروه تروریستی داعش 
تک قطبی 2013)حمایت اوباما(

غیر متصلب
حمالت هوایی اسرائیل به 

تک قطبی2013-2017سوریه )حمایت اوباما(
 غیر متصلب

حملۀ عربستان به یمن 
تک قطبی 2015)حمایت اوباما(

غیرمتصلب
تداوم جنگ عربستان علیه 

تک قطبی 2017-2021یمن )حمایت ترامپ(
متصلب

تداوم جنگ لیبی )حمایت 
تک قطبی 2017-2021ترامپ(

متصلب
تداوم اشغال نظامی افغانستان 

تک قطبی 2017-2021)دستور ترامپ(
متصلب

تداوم فعالیت داعش در سوریه 
تک قطبی 2017-2021و عراق )حمایت ترامپ(

متصلب
افزایش چشمگیر حمالت 

هوایی اسرائیل به سوریه 
)حمایت ترامپ(

تک قطبی 2021-2017
متصلب

ترور سردار سلیمانی، فرمانده 
تک قطبی 2020نیروی قدس سپاه )دستور ترامپ(

متصلب
4-2. نظام بین الملل آینده و درگیری ها در خاورمیانه

قطب بندی در نظام بین الملل آینده، ارتباط مستقیمی با پویایی قدرت )اقتصادی و نظامی( بین 
قدرت های بزرگ جهان دارد و با توجه به توان فعلی قدرت های بزرگ و دگرگونی های پرشتاب 
در عرصۀ فناوری، می توان چند سناریوی احتمالی را برای آیندۀ نظام بین الملل پیش بینی کرد که 

تحقق هریک از آن ها بر امنیت خاورمیانه تأثیر متفاوتی خواهد داشت:
1( نظام تک قطبی غیرمتصلب: محتمل ترین نوع نظام بین الملل، دست کم تا چند سال آینده، با 
توجه به ادامۀ برتری ایاالت متحده بر مهم ترین رقیبش )چین( در چهار مؤلفۀ قدرت اقتصادی، 
نظامی، سیاسی، و فرهنگی، همچنان نظام تک قطبی است. البته باید به این نکته اشاره کرد 
که ایاالت متحده در زمان بایدن، رئیس جمهور فعلی، بار دیگر سیاست های چندجانبه گرایانۀ 
اوباما را جایگزین رویکرد یکجانبه گرایانۀ آمریکا در زمان ترامپ، رئیس جمهور پیشین، کرده 
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است که عملکرد حدود یک سالۀ بایدن در راستای احیای برجام و مسئلۀ گرمایش کرۀ زمین 
نیز تأییدگر این موضوع است؛ ازاین رو، می توان این نوع قطب بندی را تک قطبی غیرمتصلب یا 
نظام تک ـ  چندقطبی نیز نامید. استقرار این نوع نظام، سبب تداوم وضعیت پس از جنگ سرد در 

حوزۀ امنیت خاورمیانه، تحت تأثیر هژمونی ایاالت متحده، شده است؛
2( نظام دوقطبی غیرمتصلب: این سناریو بر این فرض مبتنی است که با توجه به شتاب چین در 
مواردی همچون نرخ باالی رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، رشد فناوری، افزایش 
ـ که تهدید ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک،  چشمگیر بودجۀ نظامی، و ابتکار یک کمربند ـ یک راهـ 
و ژئواستراتژیک بسیار مهمی برای نفوذ ایاالت متحده در آسیای مرکزی، خاورمیانه، و جنوب 
Gibbins, 2021, 1( ــ نظام جایگزین تک قطبی غیرمتصلب، نظام دوقطبی  آسیا است )6
غیرمتصلب به رهبری آمریکا و چین است. تأثیر این نوع نظام بر امنیت خاورمیانه، کاهش فشار 
به بازیگران و قدرت های منطقه ای در نتیجۀ حضور و نفوذ دو ابرقدرت ایاالت  متحده و چین 

در خاورمیانه است؛
3( نظام چندقطبی: این سناریو بر این فرض مبتنی است که با توجه به دگرگونی های پرشتاب 
سیاسی، نظامی، و اقتصادی، قدرت های بزرگ دیگر جهان همانند روسیه، فرانسه، انگلیس، 
ـ احتمااًلــ هند، شکاف قدرت خود را با دو ابرقدرت حاکم بر نظام دوقطبی )ایاالت  ژاپن، وـ 
متحده و چین( پر کرده و نظام بین الملل به نظامی چندقطبی یا همان موازنۀ قوا تغییر شکل 
می دهد. این نوع نظام با دادن آزادی عمل بسیار بیشتر به بازیگران و قدرت های منطقه ای در 

مقایسه با نظام دوقطبی غیرمتصلب، بر امنیت خاورمیانه تأثیرگذار خواهد بود.
نتیجه گیری

خاورمیانه، منطقه ای پیچیده، با ساختاری درهم تنیده و متکثر که ژئوپلیتیک قدرت در آن 
نیز در وضعیت سیال و پویایی قرار دارد. در چنین منطقه ای با مجموعه ای از پیچیدگی های 
گسترده، تداوم و گسترش افقی و عمودی بحران امنیت در منطقه دور از انتظار نیست. اگرچه 
عوامل و عناصر گوناگون و پرشماری بر ایجاد، گسترش، و تداوم امنیت در منطقۀ خاورمیانه 
تأثیرگذار است، اما پژوهش حاضر، در پی بررسی قطب بندی )توزیع قدرت( در نظام بین الملل 
و سپس، کارکرد این شاخص مهم در تغییرات امنیت خاورمیانه بوده است. ایاالت متحده و 
اتحاد جماهیر شوروی در سال های 1980 تا 1991، نیرومندترین کشورهای جهان بوده اند. 
برپایۀ نظریۀ نئورئالیسم، ساختار )نظام بین الملل( بر رفتار کارگزار )سیاست خارجی کشورها(، 
محدودیت و فشار وارد می کند و ساختار رفتار کارگزار را شکل می دهد. براین اساس، به سبب 
تسلط نظام دو قطبی به رهبری آمریکا و شوروی بر نظام بین الملل )ساختار(، مانع جدی ای در 
مقابل اقدامات دو کشور یادشده از سوی کارگزار )کشورها( وجود نداشت و هردو کشور سعی 
می کردند درگیری ها و جنگ ها در جهان، به ویژه در منطقۀ خاورمیانه )همانند جنگ ایران و 
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عراق( را مدیریت و کنترل کنند. ولی با فروپاشی شوروی و پایان نظام دوقطبی در سال 1991، 
ساختار نظام بین الملل تغییر کرد و نظام دوقطبی به نظام تک قطبی متصلب به رهبری ایاالت 

متحده تبدیل شد.
دوران استقرار نظام تک قطبی متصلب به رهبری ایاالت متحده در زمان بوش پدر، بیش از دو 
سال دوام نیاورد و با روی کار آمدن کلینتون دموکرات در ژانویۀ 1993، رویکرد چندجانبه گرایانۀ 
او در سیاست خارجی، بر نظام بین الملل نیز تأثیر گذاشت و در طول سال های 1993 تا 2000 
آن را به نظام تک قطبی غیرمتصلب تبدیل کرد. دستاورد دولت های بوش پدر و کلینتون برای 
امنیت خاورمیانه، تثبیت هژمونی ایاالت متحده در این منطقه و آزادی عمل اسرائیل به نمایندگی 
ایاالت متحده در آن بود. در زمان بوش پسر، با وقوع رویداد یازده سپتامبر و پیامدهای ویرانگر 
آن در نتیجۀ حملۀ آمریکا به افغانستان و عراق، اسرائیل همچنان به عنوان متحد اصلی آمریکا در 
منطقه، آزادی عمل بسیار زیادی در برخورد با دشمنان خود در منطقه به دست آورد؛ به گونه ای 
که حملۀ هوایی بی سابقۀ این رژیم به سوریه، پس از جنگ اکتبر 1973 نخستین مورد در 
نوع خود بود و نقطۀ عطفی در منازعۀ اعراب و اسرائیل پس از جنگ سرد به شمار می آمد. 
به هرروی، سیاست های یکجانبه گرایانۀ آمریکا تا سال 2006 ادامه پیدا کرد. اما مخالفت های 
شدید قدرت های بزرگ با سیاست های یکجانبۀ آمریکا در جهان و ناکامی این کشور در 
عراق پس از اشغال، سبب شد که آمریکا برای رسیدن به اهدافش با اکراه، تن به همکاری 
با قدرت های بزرگ جهان بدهد و نظام تک قطبی متصلب سال های 2001 تا 2006 به رهبری 
آمریکا، جای خود را به نظام تک قطبی غیرمتصلب، به رهبری آمریکا داد؛ ساختاری که تا پایان 
دورۀ اوباما همچنان بر نظام بین الملل حاکم بود. همچنین، در دوران استقرار نظام تک قطبی 
غیرمتصلب به رهبری آمریکا در دوران جرج بوش پسر و باراک اوباما، خاورمیانه همچنان در 
آتش جنگ و منازعه می سوخت. حمالت اسرائیل به لبنان در سال 2006 و به غزه در سال های 
2012 و 2014، گواه این مدعاست. در دوران اوباما، خاورمیانه شاهد تحوالت مهمی همچون 
فعالیت گستردۀ گروه های  لیبی، یمن، ظهور و  ناموفق عربی، جنگ داخلی سوریه،  بهار 
تروریستی سلفی ـ جهادی در عراق و سوریه و بی ثباتی سیاسی در این دو کشور بود. اما ترامپ 
با این استدالل که سیاست های دولت اوباما سبب تضعیف نقش ایاالت متحده در خاورمیانه 
شده است، قصد داشت با استفاده از برتری آمریکا در چهار مؤلفۀ قدرت سیاسی، اقتصادی، 
نظامی، و فرهنگی، خواسته های این کشور را با زور به نظام بین الملل تحمیل کند، و در این راستا، 
با خروج از معاهدات بین المللی به عرف بین المللی، معاهدات بین المللی و مهم ترین قواعِد 
آمرۀ بین المللی، یعنی اصل وفای به عهد، اصل احترام متقابل و اصل حسن نیت، که سنگ 
زیرین همۀ معاهدات و مراودات بین المللی به شمار می آیند، پشت کرد. بااین حال، ترامپ با 
چالش جدی ای از سوی قدرت های بزرگ روبه رو نشد. وی تحریم های گسترده ای را علیه 
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رقبا و حتی متحدان خود اعمال کرد و حتی برای تأمین امنیت متحدانش در سرتاسر جهان، از 
اروپا تا خاورمیانه و خاور دور، اقدام به باج خواهی کرد؛ کاری  که پیش از این سابقه نداشت. 
خاورمیانه، یکی از مهم ترین مناطقی بود که در دوران ترامپ، افزون بر تداوم سیاست های اوباما 
در موضوع های یمن، سوریه، و لیبی، از سیاست های یکجانبه گرایانۀ آمریکا بی نصیب نماند؛ 
به عنوان نمونه، مواردی مانند حمایت بی سابقه از اسرائیل در منازعه با اعراب، خروج از برجام، 
ترور فرمانده نیروی قدس سپاه، و... نشان دهندۀ این است که نظام بین الملل در دوران ترامپ، 
نظام تک قطبی متصلب به رهبری ایاالت متحده بوده است. نکتۀ پایانی )برپایۀ فرضیۀ پژوهش( 
اینکه در دوران استقرار نظام تک قطبی )2021-1991(، جنگ و نزاع در خاورمیانه بیشتر از 
دوران نظام دوقطبی )1980-1991( بوده است )جدول شمارۀ 1(. در تأیید این فرضیه می توان 
به حملۀ آمریکا به عراق در سال 2003، دو جنگ 1995 و 2006 اسرائیل با حزب الله لبنان، 
جنگ های پرشمار اسرائیل با حماس در سال های 2006، 2008، 2012، 2014، حمالت 
هوایی بی شمار و بی وقفۀ اسرائیل به سوریه در جنگ داخلی سوریه، شروع و تداوم جنگ 
داخلی لیبی و یمن، بی ثباتی گسترده در مصر، تونس، و بحرین در پی ناآرامی های گسترده 
در جهان عرب، و تقابل آمریکا با ایران )ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران( در منطقه، 

در مقایسه با منازعه و جنِگ کمتر در دوران نظام دوقطبی از سال 1980 تا 1991 اشاره کرد.
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