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:چكيده
نويـسنده. مـي دهـد اين پژوهش جايگاه خاورميانه در نظام بين الملل را پس از جنگ سرد مورد بررسي قرار

هاي گوناگون در باره خاورميانه، به نظريه هاي مختلف در باره ما هيت نظام بـين الملـل ضمن تحليل ديدگاه 
و جايگاه مناطق گوناگون جهان را در اين نظام بررسي مي كنـد  پيـدايش يـك. پس از جنگ سرد مي پردازد

و موضع يكپارچه ان در برابر چالش ضد نظام جهاني سرمايه داري، عمده ترين تحول هاي سوپر بلوك صنعتي
از. در دوران پس از جنگ سرد مي باشد  خاورميانه با توجه به اهميت استراتژيك خود، بـراي نظـام جهـاني

دريموقعيت و بي ثباتي و هرگونه بحران  نظـامن مي تواند تاثيرات عمـده بـر سـاختارآ ويژه برخوردار است
ي پژوهش ان است كه نظام جهاني پس از جنگ سرد داراي قوائـد بـازي خـاص فر ضيه اصل. جهاني بگذارد

و موضع باريگران بـزرگ است كه پايبندي يا عدم پايبندي به ان مي تواند بر جايگاه كشورها در نظام جهاني
ب. نسبت به انها تاثير بگذارد  براي بـر ويژه تالشه در اين راستا، هرگونه چالش با قوائد حاكم بر نظام جهاني،

وردنآنويـسنده بـا. اي، با واكنش هماهنگ سوپر بلوك صنعتي مواجه مي شـود هم زدن موازنه قواي منطقه 
و افعانستان اين فرضيه را به ازمون مي گذارد .نمونه هاي عراق

: واژگان كليدي
اي–ينظام جهان  نظام جهاني– قوائد بازي نظام جهاني– سوپر بلوك صنعتي– موازنه قواي منطقه
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.از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدشده ديگر مقاالت منتشر براي اطالع از
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 مقدمه

اين. بسيار مهم داشته استيهاي جهاني دو قرن گذشته جايگاهخاورميانه در سياست

به عنوان پركشمكش و اقتصادي منطقه به لحاظ اهميت استراتژيك ترين ناحيه جهان كنوني،

ميهاقدرتترين مراكز نفوذ ابرخود يكي از عمده اين مقاله بررسي هدف. شده است قلمداد

و سياست بين المللي اين منطقه در دوران پس از جنگ سرد جايگاه خاورميانه در نظام جهاني

به نوشته. باشدمي و ديدگاهنگارنده با توجه هاي نظري موجود درباره ماهيت نظام جهاني ها

للي الم مناسب را براي تبيين سياست بينيپس از جنگ سرد، در پي آن است تا رهيافت

.خاورميانه در اين دوران بدست دهد

به دو بخش اساسي تقسيم مي هاي نظري گوناگون شود، در بخش نخست ديدگاهپژوهش

مي نظام بينحولاخير  در بخش دوم، سياست. شودالمللي در دوران پس از جنگ سرد ارائه

مبين و تحوالت نوين در دوران ذكور مورد بحث المللي خاورميانه در پرتو تجربيات گذشته

.گيردقرار مي

به بينشفرضيه به روابط بين اين پژوهش، با توجه المللي پس هاي نظري گوناگون مربوط

يعني(المللي خاورميانه هاي بيناز جنگ سرد آن است كه برخالف دو دوره پيشين سياست

و سياست دوران جنگ سردسياست ها، كه ميان ابر)بازي شرق داشت، رقابت وجود قدرت

المللي خاورميانه پس از جنگ سرد شاهد برآمدن يك سوپر بلوك صنعتي دوران سياست بين

كه تالش مي و فرايند سياسي خاورميانه را به منظور حفظ شمالي است كند كنترل اقتصاد

و با سياستپويايي اقتصاد جهاني سرمايه هاي خود كه دربردارنده داري در دست بگيرد،

.مندي نظام جهاني دست بزنده در خاورميانه است، به قاعدهرفتارهاي دوگان

 هاي گو ناگون به مسائل خاورميانهنگرش
به مسايل بيناگر بخواهيم نوشته المللي خاورميانه را به المللي يا روابط بينهاي مربوط

ميهاي نويسندگان يا تكيهلحاظ ديدگاه  چندين توانگاه نظري آنها مورد ارزيابي قرار دهيم،

:ها رديابي كردنگرش اصلي را در اين نوشته

و تحوالت بين: نگرش تاريخي-1 و منطقهآثاري كه مسايل اي خاورميانه را از المللي

و بر  و تاريخ سياست خارجي هر روابطديدگاه تحليل تاريخي مورد بررسي قرار داده  ديپلماتيك

و منابع موجود تاكيده كر و هر مورد تاريخي را به نوعي داراي ويژگي كشور با توجه به اسناد ده

و سياست خارجي كشورهايي چون ايران، تركيه، مصر، عربستان. داندخاص مي بررسي روابط

وهاقدرتسياست خارجي. نمونه اين آثار است...و ي بزرگ نظير روسيه، انگلستان، آمريكا

 ات را كه بر تحليل تاريخي تأكيدگونه مطالع عمده از اينيآلمان در برابر منطقه نيز بخش
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ميمي هاي نظري اند چهارچوببرخي از نويسندگان اين گونه آثار سعي كرده. دهدكند، تشكيل

خاص مربوط به تحوالت منطقه را نيز ارائه دهند، كه نمونه آن اثر كارل براون نويسنده آمريكايي 

.)Brown, 1984(المللي خاورميانه استدوباره قوائد بازي بين

المللي هاي بينهاي مربوط به سياستترين ديدگاهيكي از مسلط: گرايانه نگرش واقع-2

و جهاني در از اين ديدگاه، بازيگران منطقه. گرايانه به رويدادهاي آن استخاورميانه، نگاه واقع اي

و گسترش حوزة نفوذ خود عمل مي و منافع و كشمكشراستاي افزايش قدرت وهكنند و اتحاد ا

ميائتالف  Waltz, 1987, Hinnebusch and) باشدهاي موجود منطقه نيز از همين لحاظ قابل تحليل

)Ehteshami, 2002 .بر گرايانه برخي بر بازيگران منطقهدر اين نگاه واقع و برخي بيشتر اي تاكيد كرده

پتريهاي تازهديدگاه. كنندميتكيه المللي بازيگران بين و يدا شده است كه در آن ديد منطقه نيز اي

ميبين المللي خاورميانه بدست دهد كند تا بتواند فهم بيشتر از پويايي بينالمللي را در هم تركيب

(Gerges, )1994, Tibi, 1998 .گرايي نوين تالش برخي پژوهشگران نيز با استفاده از نظريه واقع

تبكرده .)Noble, 1991(يين كنند اند نظم منطقه خاورميانه عربي را

اين نگاه بيشتر در راستاي : Foreign Policy Analysis نگرش تحليل سياست خارجي-3

بندي است، اما از آن جهت كه بر ابعاد گوناگون سياست گرايي قابل طبقههمان بحث واقع

و عوامل موثر بر آن تاكيد مي كه تنها بر دولت گرايانه كند، نگاهي انتقادي بر ديدگاه واقع خارجي

نويسندگان اين گونه رهيافت كه تعداد آنها نيز. كند نيز هستو ابعاد ساختاري بحث تكيه مي

و اي را از ديد سياست خارجي مقايسهچندان نيست، سياست خارجي كشورهاي خاورميانه اي

و ديدگاه و يا)Rosenau, 1969(هاي مربوط به آن همچون نظريه روزنو تحليل سياست خارجي

ميتصميم و نظاير آن بررسي و هالل دسوقي برجسته. كنندگيري ترين طرفداران بهجت كوراني

به تازگي نيز آثار ديگري با تاكيد بر اين رهيافت.)Korany and Dessouki, 1984(اين نظر هستند 

.)Hinebusch and Ehteshami, 2002(انتشار يافته است 

و هنجارها رهيافت مبني بر نقش ايدئ-4  كه در رهيافت اين:گرايي سازنده-ولوژي

 هاي ضد ساختارگرايان اروپايي چون آنتوني گيدنزي اخير تحت تاثير نوشتههاسال

(Giddens, 1984) و ديگران)Wendt, 1987(و مطالعات آن كشيده شده ، بر است به خاورميانه

باو هنجارها در شكلها ارزشنقش و بينزيگران منطقهدهي به سياست  المللي تاكيد اي

ظهور جريان بنيادگراي .  .Barnett, 2002, Lynch, 1999. Barnett, 1998.(Telhami(كند مي

و نقش براديكال اسالمي ازه آفريني آن در صحنه جهاني  باعث2001 سپتامبر11ويژه پس

 1990ي دهههاسالي آثار المللي نيز برخدر صحنه بين. محبوبيت اين نگرش نيز شده است

و الهام و سياست جهاني را در راستاي تاثير هنجارهاي تمدني بخش اين نوع مطالعات شدند،

و تحليل قرار دادند  و نژادي مورد تجزيه برخي متخصصان مسايل.)Huntington, 1993(ديني
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و خاورميانه به ظاهر ساختارگرايانه را مورد نقد قرار داده اعتبار چنداني براي آن اي اين نگرش

در نگرش سازنده.)Halliday, 1996: Piscatori, 1993(اند قائل نشده گرايي به تازگي هواخواهاني

و ايران نيز پيدا كرده است .)1384، حاج يوسفي 1385ازغندي،(خاورميانه

رشنگ: Historical International Sociology الملليشناسي تاريخي بين نگرش جامعه-5

كه در جامعه و نقد به نگرش 1990و اوايل دهه 1980دههيهاسالشناسي تاريخي  در اعتراض

و روابط بينجامعه ساختارگرايانه در  ;Waltz,1979) بوجود آمد، الملليشناسي سياسي

)Wallersten,1977 و بين المللي در علوم هواخواهان زيادي را در ميان پژهشگران مسايل داخلي

به طور عام پيدا كرده استسياسي و علوم اجتماعي اي نيز در مطالعات خاورميانه. به طور خاص

و مكان وكارگزار برخي پژوهشگران بر اهميت جامعه شناسي تاريخي، يعني ويژگي خاص زمان

 المللي شناسي تاريخي بيننگرش جامعه.)1377احمدي،(اند تاكيد كردهتاريخي در تحوالت منطقه

و جامعه را بويژه از بعد پيدايشگيهويژ و اجتماعي، دولت، ايدئولوژي هاي عمده نظم سياسي

و در بستر بين و مذهبي قدرت مطالعه كرده بهو قوام نهادهاي اجتماعي، سياسي كه المللي آن

 برخي از پژوهشگران برجسته مسايل. دهدپيدايش آنها بسيار كمك كرده است قرار مي

و منطقه المللي المللي خاورميانه اين رهيافت را الگوي مطالعات خود در روابط بينبيناي

)Halliday, 2005(اندخاورميانه قرار داده

و منفي هستند، بديهي است كه هر يك از اين رهيافت ها در نوع خود داراي نكات مثبت

پژدربارهكه بحث  بر. هش خارج استو آنها از گنجايش اين آن هستيم كه در اين پژوهش

تاكيد نيز. اي را در بستر نظام جهاني مورد بررسي قرار دهيمالمللي خاورميانه هاي بينسياست

.ي پس از جنگ سرد استهاسالالمللي در بيش از هر چيز به جايگاه خاورميانه در نظام بين

ت خاورميانه گانه مورد بحث در مطالعاهاي پنجاگر بخواهيم اين پژوهش را در رابطه با نگرش

و ديدگاه جامعهگرايانه روابط بينبه بحث بگذاريم، بايد تاكيد كنيم كه نگاه واقع شناسي الملل

گرايانه را در نگاه واقع. اندها مورد تاكيد قرار گرفتهالمللي بيش از ساير رهيافتتاريخي بين

به سياستيك از بحث هيچ آ هاي بينهاي مربوط چه را در چهارچوبنالمللي خاورميانه،

و يا نظام جهاني سرمايههاي واقعنگرش توان ناديده داري والرشتين، نميگرايي نوين قرار دهيم

. گرفت

بريشود تا تاكيدبا اين همه نگاه ساختارگرايانه صرف اين دو رهيافت باعث مي  بيشتر

بشناسي تاريخي بيننگرش نوين مطالعات خاورميانه، يعني جامعه كه در المللي ياندازيم، چرا

و هم به عامل هاي خاص منطقهتوان ويژگياين نگرش هم مي اي را مورد تاكيد قرار داد

.كارگزار در برابر ساختارگرايي صرف توجه كرد
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كه تحليل سياست و بينهاي منطقهاز آنجا المللي خاورميانه در چند قرن اخير بدون اي

و رويدادهاي كنونينالمللي امكاتوجه به متغير نظام بين پذير نيست، بايد براي درك پويايي

. خاورميانه جايگاه اين منطقه را در نظام جهاني مورد بحث قرار دهيم

 المللي خاورميانهسياست بين
كه هيچ منطقهتوانبه جرأت مي و استراتژيك گفت اي در جهان از جهت ارزش اقتصادي

پس از جنگ سرد نيز از اهميت. ان بزرگ اهميت نداردخود به اندازه خاورميانه براي بازيگر

و اقتصادي آن افزوده نيز شده است نه تنها كاسته نشده بلكه بر ارزش استراتژيك . خاورميانه

بدر واقع مي كه خاورميانه ازه توان گفت يكي و استراتژيك خود دليل برجستگي اقتصادي

و يا بنيادهاي هستي طرح نظم نوين جهاني) انتولوژيك(ناسانهشعناصر اصلي تعريف كننده

هنگامي كه ريچارد روزكرانس از فروپاشي اقتصاد جهاني به عنوان. پس از جنگ سرد شد

 اين نكته به)(Rosecrance,1992 برد،تهديد اصلي كنسرت نوين قدرت يا ائتالف مركزي نام مي

و هر گونه هاي آيد كه از دست دادن كنترل منابع نفت توسط دولتذهن مي طرفدار غرب

به گفته مارتين شاو به جهان صنعتي، يا » سوپر بلوك«،خسارت اجتماعي به جريان صدور نفت

صنعتي شمالي Shaw,1991)(باعث اين فروپاشي خواهد شد ،.

و اقتصادي علت اصلي مداخالت غرب در خاورميانه در همين سرمايه هاي استراتژيك

 اين جريان. بوده است) 1797هجوم ناپلئون به مصر در از زمان(بيش از دو قرن پيش 

شايد با توجه به همين. همچنان استمرار داشته استدر طول دو قرن گذشته جويي مداخله

كه كارل براون پژوهشگر برجسته مسايل خاورميانه با تاكيد مي كه مساله شرق نكته باشد گويد

)The Eastern Question(بقرن هجدهماز به گفته كارل براون.ه بعد ادامه داشته استزمان

هاحتي از زمان آغاز مساله شرق،« بري بزرگ سياستقدرت هاي خود را در قبال خاورميانه

به آن عمل كرده و اند كه گويا خاورميانه داراي منافع استراتژيك اين اساس استوار كرده

.)Carl Brown, 1984: 258(» بزرگتري از مناطق ديگر بوده است

از زمان تهاجم ناپلئون بناپات تا اوايل قرن بيستم، خاورميانه شاهد يك رشته تهاجمات پي در پي

و مراكش)1883(، تونس)1830(هجوم به الجزاير: غرب بوده است و هجوم) 1906(، توسط فرانسه

 -Lenczowski,1980: 40)توسط انگلستان) 1882(و مصر) 1878(، قبرس)1815(، مالت)1839(به يمن 

43(.

و استراتژيك خاورميانه براي ازهاقدرتاهميت مداوم اقتصادي ي بزرگ صنعتي پس

و بحثجنگ سرد در نوشته و فعاالن خاورميانهها شناس بازتاب هاي بسياري از پژوهشگران

مي،براي نمونه. داشته است به نيل مك فارلين به نوعي چه پايان جنگ سرد كه گر نويسد
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و زوال فعاليت ابرمعن ميهاقدرتي كاهش كه در جهان سوم باشد، اما در جهان مناطقي هست

و اختصاص منابع براي آن را توجيه نمايدهر ابرقدرت مي . تواند درگيري مداوم خود در آن

سه نوع منطقه را دربرمي كه-1: گرفته استجهان سوم در دوران پس از جنگ سرد،  مناطقي

همهاقدرتي ابردر آن منافع عين و خليج(پوشي دارد با يكديگر ،)فارسبراي نمونه خاورميانه

كه در آن يك ابرقدرت يا ابرقدرت ديگر داراي منافع قوي نابرابر است-2 براي( مناطقي

و)نمونه آمريكاي مركزي براي آمريكا كه در آن هيچيك از ابر-3، ها مناطقي  داراي قدرت

).براي نمونه مناطق صحراي آفريقا(نيستند منافع عيني مسلم

هامنطقه سوم توسط همه ابر و منطقه دوم قلمرو يك ابرقدرت قدرت  ناديده گرفته شده

هاگر چه جنبه ايدئولوژيك كشمكش ميان ابر. خواهد شد  در منطقه نخست در حال از قدرت

به معني تداوم درگيرشدن آنها در بين رفتن است اما هم   ,MacFarlane)آن است پوشي منافع

)1991: 128- 31.

، سقوط طالبان در افغانستان)1991(فارس در حاليكه ائتالف غرب در جنگ دوم خليج

به عراق)2-2001( و حمله همبهترين نمونه)2003(، پوشي منافع سوپر بلوك صنعتي هاي

بيشمال در خاورميانه بوده تجربه گذشته.ه نبوده استپيشيناند، اما اين امر در تاريخ منطقه

به شيوه و حفظ منافع خود، كه غرب هميشه براي تأمين  اي متحد اقدام نشان داده است

در. كرده استمي هاائتالف غرب عليه امپراطوري عثماني به فروپاشي1910ي دهه سال كه

نا1953 آمريكايي سال-اين امپراطوري انجاميد، كودتاي انگليسي سيوناليست ايران عليه دولت

و سرانجام  به رهبري محمد مصدق كه بنياد ملي شدن صنايع نفت در خاورميانه را گذاشت،

و اسرائيل عليه مصر در جنگ اكتبر  ي مهميها كانال سوئز، نمونه1956ائتالف انگلستان، فرانسه

و متحد غرب عليه خاورميانه بوده است .از اقدام منسجم

درك» نظم نوين جهاني«طرح هاه گر سياست سوپر مطرح شد، توجيه1990ي دهه سال

و ژاپن، در برابر خاورميانه بوده است پس از فروپاشي. بلوك صنعتي شمال از جمله روسيه

و ثبات نظام بينهاي منطقهشوروي، چالش ترين تهديدات المللي كنوني عمدهاي براي امنيت

و متحدان آن در اروپا، به واقع گريهاي نظاميتداوم سياست. آمدندبشمار مي  اياالت متحده

و ثبات جهاني صورت براي رويارويي با خطرات نهفته در تهديدات منطقه اي براي صلح

و نيز طرح1990المللي در دهه طرح نظم نوين بين. گرفت هاي ديگري چون طرح خاورميانه،

به عنوان خطرناكهاي كهن در برابر خاورميا توجيه تداوم سياست2003بزرگ در  تريننه

.اي براي جهان صنعتي بوده استچالش منطقه
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 المللي پس از جنگ سرد در خاورميانهماهيت سياست بين
به واقع مداخله و و توجه فزاينده هاتمركز ي غرب در خاورميانه پس از جنگ سرد، قدرت

نهاد شده بازتاب يافت براي نخستين بار در طرح نظم نوين جهاني كه توسط جرج بوش پدر پيش

)Cuddy, 2001(.هم توجيهي بود براي«اعالم اين بحث در گرماگرم جنگ خليج فارس اول

و هم ديدگاه آمريكا براي جهان پس از جنگ سرد  :Berman and Jentleson 1991)»مداخله نظامي

)93- 5.

ر«: در آن دوران بوش مدعي شد و كه مطرح است تنها يك كشور كوچك هايي آن چيزي

كه در آن  و يك نظم نوين جهاني مطرح است، نظمي از اشغال نيست، اكنون يك ايده بزرگ

و ملت هاي پراكنده جهان در يك آرمان مشترك براي تحقق آرزوهاي بشري، يعني صلح

و قانون واقعي تالش مي .)New York Times, 1991: A8(»كنندامنيت، آزادي

و برداشت دتفسيرها مير رسانههاي بعدي كردند كه در اين هاي غرب چنين به ذهن متبادر

نظم نوين جهاني، ماموريت واقعي سوپر بلوك صنعتي تحت رهبري آمريكا استقرار صلح، 

و جلوگيري از گسترش  و حقوق بشر هاتشويق دمكراسي .ي كشتار جمعي استسالح

خا1990با اين همه، تجربيات اوايل دهه و پس از آن در ورميانه نشانگر اين نكتهو پيش

كه غرب در رابطه با اين اصول اعالم شده براساس  مي» معيارهاي دوگانه«بود همين. كندرفتار

و مقاصد آن اعتمادي جوامع خاورميانهنكته يكي از عوامل مهم بي اي به شيوه عملكرد غرب

بي. بوده است و سواكنش سريع در برابر تهاجم عراق به كويت هاي اسرائيل ياستتوجهي به

و نوار غزه نشانه همين سياست دوگانه بوددر برابر فلسطيني .ها در اشغال كرانه باختري

و يا اقدام سياسي از طريق به اقدام نظامي و متحدان غربي آن در حاليكه اياالت متحده

آهاي اسرائيل عليه فلسطينيسازمان ملل براي پايان دادن به سياست و وادارسازي ن به ها

و تاسيس يك دولت مستقل فلسطيني عقب و نوارغزه حداقل براساس(نشيني از كرانه باختري

و غرب همچون طرح نقشه راه طرح اند، اقدام خود دست نزده) 2002هاي خود اياالت متحده

و ثبات بين به. المللي توجيه كردندبراي اخراج عراق را براساس صلح توسل ناگهاني آنها

به گفته نوام.ل نيز نشانگر همين سياست دوگانه در منطقه خاورميانه بوده استسازمان مل

و فرانسه، به ترتيب بيشترين مقام را در و دو متحد غربي آن يعني انگلستان چاسكي آمريكا

 ).Chomsky, 1991: 308- 10( اندآراء شوراي امنيت داشته

از1991اين نوع سوءاستفاده از سازمان ملل پس از جنگ و يكي  با عراق ادامه يافت

ارتش«هاي مهم آن رد پيشنهاد پطرس غالي مدير كل وقت سازمان ملل براي تشكيل يك نمونه

در واقع.)Law, 1992: 3( منشور ملل متحد بود43به منظور حفظ نظم بر طبق ماده» دائمي ملل

مي. شوراي امنيت به نوعي ابزار اجرائي آمريكايي تبديل شده تا برعكس شود تا همين باعث
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كه نهادهاي بينپرداز منتقد روابط بينديدگاه رابرت كاكس نظريه المللي را ابزار دست الملل

ميدولت .)Cox, 1987(دانددرست از كار درآيد هاي هژمون

المللي، همچون اصول حقوق سياست معيار دوگانه در رابطه با اصول ديگر نظم نوين بين

گ و هاسترش بشر، دمكراسي در حاليكه غرب نگراني خود.اي دنبال شده استي هستهسالح

و ليبي بيان مي كند، را از نقض حقوق بشر در برخي كشورهاي خاورميانه چون ايران، سوريه

به اقدامات مشابه گيراين نكته را ناديده مي كه چگونه ساير كشورهاي طرفدار غرب دست د

و پيش1990اوايل دهه در فارس در جريان بحران خليجدر حاليكه،. زنندضد حقوق بشر مي ،

هاهاي غربي به شدت عليه از آن، حكومت و تهديد آنها براي امنيت سالح ي شيميايي عراق

و نيروهاي متحد غربي واكنش نشان دادند، اما كاربرد همان نوع هااسرائيل  را عليه ايران سالح

.(Abdul Khalil, 1992:23)و عراق ناديده گرفتندو كردهاي شمال عراق در جريان جنگ ايران

به دولت به كارگيري معيارهاي دوگانه نسبت و رژيمبحث بسيار مهم اي هاي خاورميانهها

از. كنددر رابطه با پيشبرد دمكراسي بيشتر از حقوق بشر اهميت پيدا مي گرچه در بسياري

نهاي اعالم شده از سوي دولتدكترين و طرح نظم نوين هاي آمريكا، ظير دكترين كندي

يكي از  و طرح خاورميانه بزرگ جرج بوش پسر، مساله دمكراسي جهاني جرج بوش پدر،

و اهداف نخست اياالت متحده قلمداد مي شود، اما در عمل اين اصل قرباني مسايل سياسي

 موضوع ها، مسايل امنيتيبه عبارت ديگر در تمامي اين طرح. شده استبويژه امنيتي مي

و توسعه سياسي حتي اقتصادي را تحت و پيشبرد . الشعاع قرار داده استدمكراسي

و عربستان سعودي در همكاري و متحدان آن با اردن  هاي گسترده دوستانه اياالت متحده

و سياستهاسال ي اخير بيانگر همين نكته است كه همكاري امنيتي در نظام نوين جهاني

و للي نوين خاورميانهالمبين اي براي غرب بيشتر اهميت دارد تا موضوع پيشبرد دمكراسي

.جامعه مدني

ازيمشي اساسي بازيگران اصلاين سياست دوگانه در واقع خط  نظام جهاني در دوران پس

هاي بنيادگراي اسالمي از طريق فرايندهاي هراس از روي كار آمدن رژيم. جنگ سرد بوده است

و اعضاء در طول دو دهه گذشته دمكراتيك  موضع مشترك همه كشورهاي غرب به طور عام

اين هراس از سوي پژوهشگران حامي. استبودهسوپر بلوك صنعتي شمالي به طور خاص 

و توجيه نيز نشده است سوپر بلوك نظريه پردازان با تاكيد بر رقابت يكي از همين نظريه. پردازي

ميانداز در محيط نوين بينو تفرقهميان نيروهاي طرفدار همگرايي گويد كه بنيادگرايي المللي،

مياسالمي آنچنان نيروي تفرقه كه اي از جهان را از بقيه آن جدا خواهد بخش ويژهاندازي است

.)Gaddis, 1991(كند 
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و حقوق بشر محدود نميبه كارگيري سياست معيار شود دوگانه تنها به مساله دمكراسي

ها، بحث خطر دستيابي ترين اين نمونهيكي از تازه. گيرددربرمينيز هاي ديگر را بلكه زمينه

هااي به كشورهاي غيرهسته و جنجال بر سر سياست. اي استي هستهسالح هاي كره شمالي

كه سياست.ي اخير در همين رابطه استهاسالجمهوري اسالمي ايران در  اين در حالي است

آ و متحد و دستيابي كشورهاي دوست و حتيبه تكنولوژي هستهآنها مريكا هااي ي سالح

ميهسته يكي از پژوهشگران آمريكايي در نقد كراتامر سياستمدار طرفدار. شوداي ناديده گرفته

كه گسترش  هاجرج بوش ي كشتار جمعي را بزرگترين خط امنيت جهاني در نظر سالح

و ليبي و از كشورهايي چون ايران، عراق  نام برد،»ايهاي هستهدولت«به عنوان گرفت،

)1990-91 (Krauthammer, كه بر طبق سرويس پژوهشي كنگره آمريكا، بيشتر كشورهايي نوشت

پي بدست آوردن  -اي هستند در زمره دوستان آمريكا در نظر گرفته شدهي هستههاسالحكه در
بهاي هاي هستهسالح سياست غرب در برابر.(Stork; 30) اند - اسرائيل آشكارترين نمونه

.هاي بازيگران محوري نظام جهاني استكارگيري معيارهاي دوگانه در سياست

و قواعد بازي نوينخاورميانه، سياست بين  الملل
المللي خاورميانه در دو دوره نخست آن، يعني هاي اساسي سياست بينيكي از ويژگي

و دوران جنگ سرد)1797- 1918(ي دوران بازي بزرگ كالسيكهاسال ،)1991-1945(

و نفود در اين منطقه بوده رقابت هاي استراتژيك ميان بازيگران محوري نظام جهاني براي رخنه

هاي استراتژيك در دو قرن نخست يعني دوران مربوط به مساله شرق بر سر اين رقابت. است

و فروپاشي آن  ، ميان بازيگران)Cleveland, 2004, 37- 56: Hinnebusch, 2003, 14- 53(عثماني

و در دوران دوم يعني دوره و گاه آلمان جريان داشت، اروپايي يعني فرانسه، انگلستان، روسيه

و غرب جهان سرمايه و حتي پيش از آن ميان دو بلوك شرق  جهان-داريجنگ سرد

و شوروي به بازيگر. سوسياليسم يا آمريكا اي ان منطقهاين آرايش متقابل نيروهاي محوري

بيفرصت مي و گاه و ائتالف و افزايش داد تا از طريق اتحاد طرفي بتوانند در تامين منافع

و قطب. قدرت خود تا حدي موفق باشند هاي قدرت جهاني، به وجود اين بازيگران رقيب

كه با استفاده از قواعد حاكم بر بازي بينكشورهاي خاورميانه اين امكان را مي  به الملليداد

و با اتحاد با يكي از سياست هاهاي مانور دست بزنند ي رقيب، موجوديت خود را در قدرت

و مخالفان خود تامين كنند كه كشورهاي خاورميانه. برابر دشمنان اي در اين به همين خاطر بود

يكي از طرف به به نوعي كشورهاي. المللي وابسته شدندهاي بينهاي درگير سياستدو قرن

و با دشمني تمامميميانه اي از اين طريق خاور توانستند با اين كار منافع خود را نيز تامين كنند

.عيار بازيگران محوري نظام جهاني روبرو نشوند



 1388 پاييز،3شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 28

با. اي ديگر رقم خورده استالمللي خاورميانه وضع به گونهاما در دوران سوم سياست بين

و پايان جنگ سرد بندي پيشين از ميان، قطب1991 در فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

و جهان به لحاظ ايدئولوژيك، حداقل با توجه به ماهيت بازيگران محوري نظام  برداشته شد

و روش. جهاني، يكدست شد و پيش از آن چين كمونيست راه اتحاد جماهير شوروي

و انقالبي و با ادغام در اقتصاد بازار سرمسوسياليستي داري در يك ايهگري را كنار گذاشتند،

گفتمي بيني ايمانوئل والرشتين كه با اين دگرگوني اساسي، در واقع پيش. اردوگاه قرار گرفتند

و شوروي نيز جزئي از نظام جهاني سرمايه و در كشورهاي به ظاهر سوسياليستي چين داري

همچنان گرچه دولت چين.)1993والرشتين،(خدمت كاركرد درست آن هستند، تحقق پيدا كرد 

و دمكراسي نداده است، اماهخواندبه لحاظ سياسي خود را كمونيست  به توسعه سياسي و تن

به. داري شده استهاي عمده نظام جهاني سرمايهبه لحاظ اقتصادي يكي از ستون بنابراين

و آن هم بلوك لحاظ قطب بندي استراتژيك، در حال حاضر يك قطب اساسي وجود دارد

و نظامي استصنعتي واحد كش .ورهاي پيشرفته اقتصادي

ميبا توجه به اين دگرگوني سوپر«دربارهتوان بار ديگر تاكيد كرد كه ديدگاه مارتين شاو ها

هاي بازيگر اصلي نظام جهاني بيشتر از ساير مدلبه عنوان كشورهاي شمال» بلوك صنعتي

به تبيين دگرگونيارائه شده در مورد شكل نظام بين و سياسي المللي قادر هاي استراتژيك

مي. جهاني است به ديدگاهدر اين چهارچوب، به توان هاي ژوزف ناي نيز كه نظام جهاني را

و فرهنگي تشبيه مي سه اليه نظامي، اقتصادي در اين الگو،. توجه كرد) (Nye,1992كند كيك

باياال و رهبري جهاني را در. عهده داردهت متحده آمريكا به لحاظ نظامي قدرت نخست است

سه بلوك اقتصادي اليه اقتصادي جهان در عين يكدست بودن به لحاظ سلطه سرمايه داري، از

و شرق آسيا تشكيل شده است كه مساله فرهنگ. آمريكاي شمالي، اروپا در اليه سوم نيز

ميتاهميت دارد، نوعي كثر و جنوب گرايي ديده كه در آن كشورهاي گوناگون شمال شود

.گر عمده باشندتوانند بازيمي

و بسياري از نظريه كه براي نظام جهاني اهميت دارد، پردازان نيز به آن با اين همه آنچه

و پويايي اقتصاد جهاني سرمايهاشاره كرده و تمامي اند، همان تداوم يهاقدرتداري است،

و اقتصادي اصلي جهان بر سر آن توافق دارندمو ترتيب نوعي اجماع تمام بدين. جود نظامي

و تداوم كاركرد اقتصاد سرمايه داري در ميان اكثريت كشورهاي جهان عيار جهاني بر سر حفظ

كه هر گونه مخالفت با آن با مقاومت  و ميانه وجود دارد و كوچك اعم از كشورهاي بزرگ

ميشديد جهاني روبر به ماهيت جهاني آن يعني نظام جهاني نظام بين. شودو المللي چه با توجه

و تداوم سرمايه به آرايش نيروهاي اصلي آن، نوعي قوائد بازي براي حفظ چه با توجه و داري
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گرايانه در خارج از آن را با توجه به نظام بوجود آورده است كه هيچ گونه حركت چالش

.كند تحمل نميخطرات آن براي كل نظام،

و پاسداران اصلي آن، يعني كشورهاي عضو سوپر بلوك صنعتي شمال در نظام جهاني

و فرهنگي اهميت محوري براي  و سياسي كه به لحاظ اقتصادي رابطه با مناطق عمده جهان

و يا توقف اقتصاد سرمايه و هر گونه چالش برآمده از اين تداوم داري دارد، بسيار حساس بوده

.تابد را عليه منافع خود برنميمناطق

داري، يعني فراهم آوردن مواد خاورميانه با توجه به نقش محوري خود در اقتصاد سرمايه

و توليد، بيش از هر منطقهخام مورد نياز چرخش چرخه اي از جهان، براي نظام هاي صنعت

مي. جهاني از اهميت برخوردار است كه باعث  براي نظام جهاني شود خاورميانهمساله ديگري

اجماع كشورهاي.و بازيگران اصلي آن اهميت بيش از پيش داشته باشد، وجود اسرائيل است

و رويارويي با هر گونه حركت جهت  عمده صنعتي جهان براي حفظ موجوديت اسرائيل

كه ايدئولوژي. شودنابودي آن باعث افزايش اهميت خاورميانه مي هاي راديكال پان از آنجا

ميعربي و بنيادگرايي اسالمي تواند عالوه بر مساله جريان نفت، موجوديت اسرائيل را نيز با سم

به  و بازيگر اصلي آن، يعني سوپر بلوك صنعتي شمال، نسبت چالش مواجه سازد، نظام جهاني

و مشروعيت خود را بر اين اساس استوار سازد حساسيت خاص دا  شتههر كشوري كه قدرت

ميو با يك اجماع گس .دپردازترده به رويارويي آن

ح و به آن تبيينيتساسهمين اهميت خاورميانه كننده بازيگران اصلي نظام جهاني نسبت

وهاسالهاي اساسي خاورميانه در بسياري از دگرگوني و پس از پايان جنگ سرد ي پيش

بعرپيش از جنگ سرد، مهار ايدئولوژي راديكال پان. باشدمي فروپاشي شوروي ويژهه بيسم

اي در گران منطقهنوع ناصري آن در مصر، نمونه آشكاري از مقابله نظام جهاني با چالش

مي. خاورميانه بود چه ناصريسم در درجه نخست، چالشي ضد اسرائيلي بشمار رفت، اما گر

هاي بزرگي براي اقتصاد توانست چالشمي خيز منطقه احتمال گسترش آن در كشورهاي نفت

. نيز فراهم كندجهاني

كه مصر دوره ناصري از اواسط دهه هاي در چهار چوب سياست1950به همين جهت بود

و قدرت ناصر در جنگ  و سرانجام 1956مهار قرار گرفت و از آن مهمتر محاصره اقتصادي

شد1967جنگ ژوئن و عراق نيز در رژيم. در هم كوبيده هاهاي بعثي سوريه ي دهه سال

و اين امر در مورد سوريه در جنگ اكتبرض سياست در معر1970 هاي مهار قرار گرفتند،

در.و پس از آن تحقق پيدا كرد1973 هاراديكاليسم بعث عراقي  براي1980ي دهه سال

و ادامه جنگ عليه آن از چالشگري براي نظام جهاني دست رويارويي با انقالب اسالمي ايران
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و در راستاي سياست آنكشيد كه بازيگران اصلي نظام. نيز گام برداشتهاي به همين دليل بود

مي از عراق در برابر ايران حمايت1980جهاني در نيمه دوم دهه و سياسي .كردندهاي نظامي

 حفظ توازن قواي منطقه اي
ازيدر هيچ. اي بوده استهاي منطقهيكي از قواعد بازي نظام جهاني، رعايت توازن ك

بمناطق جهان يك  ويژه قدرت چالشگر، اجازه مسلط شدن بر كل منطقه را پيداه قدرت،

و مهار ايران در راستاي همين حفظ قواعد بازي جمال مهار. كندنمي عبدالناصر، مهار عراق

به شكل. بوده است گيري جديد آرايش نيروها بويژه در رابطه با بازيگران محوري نظام جهاني

س و و اقتصادي به حفظ قواعد بازي را لحاظ نظامي ياسي پس از پايان جنگ سرد، پايبندي آنها

كه در صورت وجود چالش،  وهاقدرتبيشتر كرده است، چرا ي رقيب ديروز، يعني آمريكا

كه نيروهاي چالشگر. روسيه، امروزه بر سر ضرورت رويارويي با آن توافق كامل دارند از آنجا

د از توان مانور در سايه وجود ابرقدرت شوروي براي نظام جهاني برخالف دوره جنگ سر

پذيري بيشتري در برابر اقدام يكپارچه سوپر بلوك صنعتي شمال دارند برخوردار نيستند، آسيب

مي،و با سرعت بيشتري در معرض رويارويي سياسي و اقتصادي قرار . گيرند نظامي

و راديكاليسم پان عربي بعثي القاعده در افغانست- برخورد با بنيادگرايي راديكال طالبان ان

و يكم نمونههاسالدر عراق تحت رهبري صدام حسين در  هاي مهمي نخست قرن بيست

هاي رويارويي سريع سوپر بلوك صنعتي شمال يعني كارگزار اصلي نظام جهاني، با چالش

كه به صورت چالش. انداي بودهمنطقه برراديكاليسم بنيادگرايانه، مادامي اي نظام جهاني اساسي

آن. در نيامده بود چندان مورد توجه نبود هانمونه ي راديكال اسالم گراي مصر در دهه گروه

نه تنها حساسيت1980و 1970 كه را بودند، و ساير بازيگران نظام جهاني هاي آمريكا

دي راديكال اسالمهاگروه. نگيختند، بلكه مورد پشتيباني آن نيز قرار گرفتنديبرن ر طول گرا

 در جريان مبارزه مشترك با شوروي در افغانستان، با پشتيباني نظامي، مالي 1980ي دهههاسال

و ساير بازيگران نظام جهاني سرمايه مسئول تداركات. داري روبرو شدندو سياسي آمريكا

 گفته بود كه سازمان مذكور بيش از دو 1990 دراواسط دهه)CIA(سازمان اطالعات آمريكا 

كه اين پول از طريق ميل يارد دالر در افغانستان براي رويارويي با شوروي هزينه كرده بود

به  ميهاگروهسوي پاكستان شدي راديكال اسالمي در حال جنگ با شوروي هدايت
)America, 1995 (Jihad in.

و احتمال تبديل شدن راديكالي سم اسالمي با پايان يافتن اشغال شوروي در افغانستان

و سازمان القاعدهافغان(موجود در آنجا  به حركتي عليه منافع نظام جهاني) هاي عرب

و در مواردي نيز سرمايه به پايان رسيد و بويژه كشورهاي صنعتي غرب، پشتيباني از آنها داري
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و نظريه( و عربنظير ترور مشكوك عبداله العزام رهبر دپرداز اصلي القاعده ر هاي افغان

با. با آنها رويارويي نير صورت گرفت) 1989 و حاميان آن به سوي دشمني چرخش القاعده

و ساير بازيگران نظام جهاني سرمايه و زير پا گذاشتن قواعد 1990داري از اواسط دهه آمريكا ،

و در نتيجه پيامدهاي آن براي موازنه قواي منطقه و جهانيبازي حاكم بر نظام جهاني ،اي

و متحدان آن، يعني ساير سرمايهاقتصاد و ايدئولوژي آن ليبراليسم، باعث شد تا آمريكا داري

به رويارويي شديد با آن بپردازند .اعضاء سوپر بلوك صنعتي شمال،

آن)طالبان افغانستان(اي اتحاد يك رژيم بنيادگراي منطقه پي و در ، با راديكاليسم القاعده،

، ضرورت رويارويي با چالش 2001آمريكا در يازده سپتامبر عمليات گسترده اين سازمان در

بن. جدي نوين را شتاب بخشيد و به اتحاد استراتژيك با القاعده الدن هنگامي كه رژيم طالبان

و متحدان آن در سوپر بلوك صنعتي شمال براي تحويل دادن  و درخواست آمريكا دست زد

و از سر راه برداشتن اين رژيم در الدن يا اخراج او از افغانستان را نپذيربن فت، مقابله با طالبان

و طالبان از قواعد بازي حاكم بر نظام. كانون استراتژي نظام جهاني قرار گرفت ناآگاهي القاعده

كه نتوانند پاسخ گسترده آمريكا را پيش مي. بيني كنندجهاني باعث شد كردند كه آنها گمان

دههاسالاياالت متحده همانند  به اقدام نظامي محدود در سطح پرتاب چند موشك 1990هي

كه تمامي كشورهاي بزرگ بيني نمي هرگز پيشآنها. بر افغانستان بسنده خواهد كرد كردند

و روي كار آوردن يك رژيم غير چالشگر دست به  و طالبان صنعتي براي رويارويي با القاعده

.اقدام هماهنگ بزنند

و زياني گران منطقهنمونه ديگر ناتواني بازي اي براي درك قواعد بازي حاكم بر نظام جهاني

دركه از اين راه ديد، سياست هاهاي رژيم بعث عراق در دوران صدام حسين ي دهه سال

هاو 1990 و يكم بودسال هاصدام حسين كه در جريان.ي نخست قرن بيست ي جنگ سال

و عراق از پشتيباني نظامي و متحدان آن برخوردار اقتصا، سياسي،ايران و اطالعاتي آمريكا دي

به اين نتيجه رسيد كه در  بود با يك برداشت نادرست در جريان ادعاهاي خود عليه كويت

.صورت اقدام عليه اين كشور با واكنش سخت نظام جهاني روبرو نخواهد شد

و ناآگاهي از قواعد بازي حاكم بر نظام جهاني باعث شد تا صدام اين درك نادرست

اي را بهم اين اقدام توازن قواي منطقه.و اين كشور را اشغال كندكرده حسين به كويت حمله 

مي مي و توانست كنترل ذخاير نفت را در اختيار يك رژيم داراي ايدئولوژي پان عرب زد

به شعارهاي انضمام كويت به عراق. راديكال قرار دهد براي موجوديت اسرائيل نيز، با توجه

ز بآن باعث شد تا يك ائتالف گسترده جهانيودومان صدام حسين عليه صهيونيسم، خطرناك

باو منقطه به جنگ تما. شكل بگيردآن اي براي رويارويي  عيار عليهماين ائتالف در نهايت

 تداوم)Ismael,1994(و بيرون كردن ارتش عراق از كويت انجاميد1991صدام حسين در
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در عدم دركهاي مبتني بر سياست هاقوائد بازي نظام جهاني از سوي صدام حسين ي سال

يكم1990پس از بحران كويت در دهه و بسيج بازيگران نظام جهاني عليه,و اوايل قرن بيست

و فروپاشي نظام بعثي را در  .دنبال آوردهب2003او

نظ نظام بينانسجام و و آرايش نيروهاي آن پس از پايان جنگ سرد ام دو قطبي، المللي

به ان اصلي نظام بينرباعث شد تا بازيگ المللي بر سر منافع مشترك يعني تداوم اقتصاد بازار

ه. توافق برسند كه  سوپر بلوكگي عضوگرچه گاه اختالفات اندكي ميان بازيگران مذكور

شدصنعتي واحد شمال هستند، بر سر سياست ميههاي در پيش گرفته آنو ما نمونه،كند بروز

و سرنگوني صدام حسين ديديم، اما اين بدان مفهوم نيست كه آنها بر سر را در مورد عراق

.اصول اساسي نگهدارنده نظام جهاني اختالف نظر دارند

بيكلر سر منافعباتفاق آراء و اصول حاكم بر آن اعث شده است، تا با وجود نظام جهاني

ترين اي در راه اجراي تصميمات عمدهشكل عمدهمها،ي موجود بر سر سياستهاتفاوت

 ديگران در صورت عدم.ديبوجود نيا, بازيگران سوپر بلوك صنعتي، يعني اياالت متحده آمريكا

و اجازه دهند تا بازيگر اصلي به اجراي تصميماتميهمراهي، حداقل سكوت را رعايت كرده

هاي اين حسين از نمونهسرنگوني صدامبراي اياالت متحده آمريكا سياست. خود بپردازد

و بازيگران اصلي آن بوده استسان و يكدستي نظام جهاني .جام

و در واقع همراهي ضمنبي هاي تازه بازيگران سوپر بلوك صنعتي با سياستيتفاوتي

د به ويژهاي اياالت متحده خاورميانه .ر همين راستا قابل تبيين بوده استطرح خاورميانه بزرگ

ربندي دوستقسيم و غرب در خاورميانه در و دشمنان اياالت متحده هاي دولتابطه با تان

.)Pollack, 2006( به همين ترتيب است نيز سرخ

كه شيوه برخورد بازيگران اصلي سوپر بلوك صنعتي شمال با چالشگران نظام طبيعي است

و منطقه كه قواعد بازي جهاني و آنها راجهاني و نيست يكسااند، زيرپا گذاردهاي .ن نبوده

ميزان قدرت نيروهاي چالشگر، شيوه برخورد با آن را از سوي بازيگران اصلي نظام جهاني

 نظير نظام طالبان در افغانستان در يك مرحلهگربرخي كشورهاي ضعيف چالش. كند تعيين مي

و از طريق تضعيآينداز پاي درمي و برخي ديگر نظير رژيم بعث عراق در طول چند سال ف،

و لرزان كردن پايه آنتدريجي و نظامي اعمال تحريمات. هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي

وهاتحريم, اقتصادي و نيز ضربه زدن به زيرساختارهاي اجتماعي و قطع رابطه، ي نظامي

قهاي گوناگون، نظير شكافجام آن از طريق ايجاد شكافسان و در نهايت وارد هاي ومي،

د ي اقليتهاگروهوجود.ر مورد رژيم بعث عراق به كار گرفته شده استساختن ضربه نظامي

و زباني در ميان جوامع چالشگر فرصت مناسبي بدست بازيگران محوري نظام جهاني مذهبي
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قوتادهدمي به مسايل منطقهم با تبديل مسايل و بيني داخلي راگر هاي چالشرژيم المللي،اي

مبا بحران .)Binder, 1999(واجه سازندهاي گسترده داخلي

 نتيجه
و المللي پيش اعالم كرد، يكي از بينهاسالهمانگونه كه كارل براون خاورميانه، ترين

با اين همه رويدادهاي كالن در سطح.)Brown, 1984(پذيرترين مناطق جهان بوده است رخنه

و تحول كرده استاي را دچار تغييالمللي خاورميانهنظام جهاني، قواعد بازي بين يا.ر آگاهي

و قواعد بازي حاكم بر نظام جهاني  در رابطه با خاورميانه، به ويژهناآگاهي از اين رويدادها

ونقش بسيار مهمي در سياست و ضعف هاي بازيگران منطقهگيريتصميم ها و قدرت اي داشته

.مشخص كرده استرا آنها 

بيدر پي تبيين سياستدر اين پژوهش و.اي بوديمالمللي خاورميانهنهاي مقايسه تغيير

و پس از پايان جنگ سرد نشان مي كه تحولتحوالت پيش ويدهد  مهم در رابطه با توازن قوا

و برخالف دوره هاي پيشين، امروزه رقابت آرايش نيروها در سطح نظام جهاني روي داده است

يك سوپر بلوك صنعتي شمالي در محور ان بازيگران نظام جهاني وجود ندارد، بلكه اساسي مي

و قواعد بازي حاكم بر آن را تعيين مي -همچنين مقايسه سياست. كندنظام جهاني قرار گرفته
، بازي بزرگ در نيمه19مساله شرق از آغاز قرن(المللي خاورميانه پيش از جنگ سرد هاي بين

و دوران جنگ سرد مي)1945-1991دوم قرن نوزدهم گيري پيشينكه جبههدهد نشان

و امكان مانور بازيگران  بازيگران محوري نظام جهاني در برابر يكديگر از ميان رفته است

و افزايش قدرتفاي براي تامين منامنطقه . چندان وجود ندارد،يملع

ناآگاهي از قواعد جديد بازي حاكم بر نظام جهاني در سطح خاورميانه باعث از ميان رفتن

و رژيم بعث عراق امپراطوري  و(عثماني در اوايل قرن بيستم، رژيم طالبان آغاز قرن بيست

و تاكيد بر ضرورت شناخت طرح جايگاه خاورميانه در نظام بين. شده است) يك المللي معاصر

تك قطبي كامل جنبه قواعد بازي حاكم بر آن بدين معني نيست كه نظام جهاني در حال حاضر 

و امكان هر گونه و تامين منافع از سوي بازيگران غيرمحوري در داشته و افزايش قدرت  مانور

هاي برخورد بازيگران محوري نظام نشان دادن شيوه،به عبارت ديگر. پذير نيستآن امكان

به مفهوم توصيه تسليم محض چالشگران منطقهباسوپر بلوك صنعتي شماليعني جهاني،  اي

به چالش كشيدن قدرتگر. هاي آنها نيستدر برابر سياست به لحاظ نظامي، امكان چه

و با درك قواعديافزاري بازيگران محورسخت و فرهنگي به لحاظ اقتصادي  وجود ندارد، اما

به افزايش قدرت بازي حاكم بر آن مي زدملي توان .و تغيير جايگاه خود در نظام جهاني دست
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وف ادعاي برخي نظريهواقعيت اين است كه نظام جهاني در حال حاضر، برخال پردازان

آ و همانگونه كه در بحث نظري،مريكاسياستمداران  نظامي مبتني بر تك قطبي تمام عيار نيست

ي جوزف ناي نزديك است تا ديدگاه افراطي افراديهاديدگاهپژوهش اشاره شد، بيشتر به

و نظاير وي به. چون چارلز كراتامر به لحاظ نظامي چه نظام جهاني تكگر و نوعي قطبي است

و  به لحاظ اقتصادي هيچ كشوري قدرت هماوردي نظامي با اياالت متحده آمريكا را ندارد، اما

و چند قطبي است سه قطبي . فرهنگي نظامي

از،ايبدين ترتيب بازيگران كوچك منطقه و فرهنگي به لحاظ اقتصادي كه  همانند ايران،

ميتوان نسبتاً باتو بااليي برخوردارند و انند با شناخت قواعد بازي حاكم بر نظام جهاني

و اعتبار خود در جامعه بين و فرهنگي خود به افزايش قدرت المللي بكارگيري توان اقتصادي

به در پيش گرفتن سياست.بيافزايند گرايانه مبتني بر منافع هاي واقع اين البته بيش از هر چيز

نه سياست و ميهاي فراململي بستگي دارد كه به چالش كشيدن قواعد بازي حاكم،ي تواند با

به  و بازيگران محوري آن، يعني كشورهاي عضو سوپر بلوك صنعتي شمال را نظام جهاني

و حامي،تجربه كشورهاي چالشگري همانند رژيم بعث عراق. واكنش وادارد  يا سازمان القاعده

باآن دولت طالبان در افغانستان مي و جنوب مفيد افتدزيگران منطقهتواند براي ساير .اي
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