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Aims & Backgrounds The US and the Soviet Union led the east and the west camps during the cold war 
and the geopolitical order was laid on the foundation of the rivalries between these two superpowers. 
But, after the collapse of the bipolar system, the US became the undisputed power in the international 
arena and the geopolitical order underwent changes during three decades after that and the conflicts 
between the superpowers was continued. Based thereon, the current study aims at explaining the 
geopolitical structure after the cold war and the method of power distribution in the situation after the 
collapse of Soviet Union up to the present time.
Methodology The present study makes use of a descriptive-analytical method using qualitative content 
analysis and reviewing literature and the theories presented through reasoning and inference to find 
answers to three key questions in line with perceiving the relations between the superpowers after the 
cold war. The method of data and information Collectionis library and documentary.
Findings The present study will show that the world witnessed a geopolitical transition after cold war 
and that no power is in a hegemonic position currently and the world is bearing witness to a spectrum 
of unipolar, bipolar and multipolar fluid powers. The conflict between the superpowers can be explained 
based on subjective and objective geopolitical factors. 
Conclusion Powers have chosen such strategies as withdrawal, bandwagoning and, balance of power 
which is including soft and hard in respect to one another according to the type of conflicts.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Bazgard MT.*1 MA,
Hafeznia M.2 PhD,
Mousavi M.1 PhD,
Koulaei E.3 PhD

Keywords  Geopolitics; Superpowers; Geopolitical Transition; Conflict; Balance of Power; Post-Cold 
War

*Correspondence
Address: Tarbiat Modares University, 
Nasr, Jalal AleAhmad, Tehran, Iran
Phone: +98 (21) 82883685
Fax: +98 (21) 88220217
Mohamad.bazgard@gmail.com

1Department of International Rela-
tions, Faculty of Humanities, Tar-
biat Modares University, Tehran, 
Iran
2Department of Political Geogra-
phy, Faculty of Humanities, Tarbiat 
Modares University, Tehran, Iran
3Department of Regional Studies, 
Faculty of Law and Political Sci-
ence, Tehran University, Tehran, 
Iran

Article History
Received: April 13, 2019                                                                                                            
Accepted: September 4, 2019                                                                                                                                           
ePublished: December 11, 2019

How to cite this article
Bazgard MT. M, Hafeznia M, Mou-
savi M, Koulaei E. Geopolitical Fa-
ctors of Conflict between the Su-
perpowers during Post-Cold War 
Era. Geographical Researches. 
2019;34(4):471-482.

https://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/38539
https://www.amazon.com/Political-Economy-Peace-Richard-Ashley/dp/0903804697
http://www.ipis.ir/uploads/dehghani.pdf
https://www.adinehbook.com/gp/product/9645997941
https://www.gisoom.com/book/11102156/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C%DA%A9/
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=28404
http://srbiau.ac.ir/Files/books-pic/348.pdf
https://www.amazon.com/Unipolarity-Middle-East-Birthe-Hansen/dp/0700709908
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203888612
https://www.taylorfrancis.com/books/9780203888612
https://www.researchgate.net/publication/240520269_If_Not_Soft_Balancing_Then_What_Reconsidering_Soft_Balancing_and_US_Policy_toward_China/download
https://www.academia.edu/4967721/Huntington_1999_Lonely_Superpower
https://www.amazon.com/Perception-Misperception-International-Politics-University/dp/0691100497
https://www.amazon.com/Tragedy-Great-Power-Politics-Updated/dp/0393349276
http://pir.iaush.ac.ir/article_588967_en.html
http://pir.iaush.ac.ir/article_588967_en.html
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=351207
http://journal.iag.ir/article_57063_en.html
https://jcep.ut.ac.ir/article_60550_en.html
http://ca.ipisjournals.ir/article_33856_en.html
http://ca.ipisjournals.ir/article_22199.html
https://vista.ir/book/498255
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=117547
http://www.ipsajournal.ir/article_240_en.html
https://www.amazon.com/Deadly-Imbalances-Tripolarity-Strategy-Conquest/dp/0231110731
https://www.amazon.com/Deadly-Imbalances-Tripolarity-Strategy-Conquest/dp/0231110731
http://jpir.journals.umz.ac.ir/article_1691.html
http://jpir.journals.umz.ac.ir/article_1691.html
https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=182529
https://www.amazon.com/Political-Geography-World-economy-Nation-state-Locality/dp/027373590X
https://taaghche.com/book/44616/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85


  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ محمدتقی بازگرد ۴۷۲

   ۱۳۹۸ زییاپ، ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

های بزرگ عوامل ژئوپلیتیک منازعه میان قدرت
 در دوره پساجنگ سرد

  
    MA	 *محمدتقی بازگرد
دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  الملل، دانشکده علوم انسانی،گروه روابط بین

 ایران 
  PhD	 نیامحمدرضا حافظ
دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  سیاسی، دانشکده علوم انسانی، یگروه جغرافیا

 ایران
  PhD	 سیدمسعود موسوی شفایی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  الملل، دانشکده علوم انسانی،گروه روابط بین
 ایران
  PhD	 لهه کوالییا

تهران،  دانشگاه تهران، ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،یاگروه مطالعات منطقه
  ایران

  
 چکیده

: ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی رهبری هااهداف و زمینه
های غرب و شرق را در دوران جنگ سرد بر عهده داشتند و نظم اردوگاه

ژئوپلیتیک براساس رقابت این دو ابرقدرت بنا نهاده شد. اما پس از فروپاشی 
الملل تبدیل گشت نظام دوقطبی، ایاالت متحده به قدرت بالمنازع در عرصه بین

ظم ژئوپلیتیک در سه دهه پس از آن دچار تغییرات گردید و منازعه میان و ن
اساس، هدف نوشتار حاضر توضیح ساختار های بزرگ ادامه یافت. بر این قدرت

ژئوپلیتیک بعد از جنگ سرد و نحوه توزیع قدرت در فضای بعد از فروپاشی 
  اتحاد جماهیر شوروی تا عصر حاضر بود. 

تحلیلی و تکنیک تحلیل -ش با استفاده از روش توصیفی: این پژوهشناسیروش
شده از طریق استدالل و استنباط، محتوای کیفی با مرور ادبیات و نظریات ارايه

های بزرگ بعد به دنبال پاسخ به سه پرسش کلیدی در جهت درک روابط قدرت
  ای و اسنادی بود. ها، کتابخانهاز جنگ سرد بود. روش گردآوری داده

: بعد از جنگ سرد جهان شاهد گذار ژئوپلیتیک بود که هیچ قدرتی در هایافته
قطبی، دوقطبی و چندقطبی سیال موقعیت هژمون قرار نداشت و طیفی از تک

های بزرگ براساس عوامل ژئوپلیتیک ذهنی و مشاهده شد. منازعه میان قدرت
  عینی قابل توضیح بود.

های توجه به نوع منازعات استراتژی ها در برابر یکدیگر باقدرت گیری:نتیجه
روی و موازنه قوا که شامل موازنه نرم و سخت است کنارکشیدن، دنباله
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	مقدمه
های بزرگ مناسبات میان قدرتاز دیرباز مطالعه جنگ و صلح و 
الملل و حوزه ژئوپلیتیک بوده مورد توجه اندیشمندان روابط بین
الملل یکی از بین یافتگی نظاماست. همچنین پرسش پیرامون نظم

میک در چند گذاری و آکادهای محافل سیاستترین دغدغهمهم
با توجه به ماهیت  ،ویکمسال گذشته بوده است. در قرن بیست

لحاظ های بزرگ بهت روابط قدرتعدی قدرت، شناخبُ پیچیده و چند
المللی، نفوذ در مناطق مختلف جهان و ثیرگذاری بر روندهای بینأت

ثیر بر نظم أالمللی و تبینهای ایجاد، کنترل و مدیریت منازعه
عه و های مناز امل مهمی در فهم سرچشمهع ،ژئوپلیتیک
. پس از فروپاشی نظام دوقطبی، ایاالت ستهای کشورهااستراتژی

تبدیل گشت و نظم الملل بینمتحده به قدرت بالمنازع در عرصه 
غییرات گردید و منازعه ژئوپلیتیک در سه دهه پس از آن دچار ت

احیا قدرت های بزرگ ادامه یافت. در حال حاضر با میان قدرت
روسیه در دوران پوتین، خیزش چین به ویژه از لحاظ اقتصادی و 

المللی و با به چالش ه بینافزایش نقش اتحادیه اروپا در عرص
های نظر آمریکا از سوی قدرت قطبی موردشدن نظم تککشیده

قرار دارد که پس از رقیب نامبرده، جهان در نوعی گذار بلندمدت 
باثباتی  نظم جدید ووز نتوانسته است به هن دوقطبیسقوط نظام 

تنها نتوانست روسیه را  دست یابد. غرب در دوره پساجنگ سرد نه
(مبتنی بر پذیرش هژمونی بالمنازع  نظر خود به حامی نظام مورد

آمریکا) تبدیل کند؛ بلکه جهان غرب هنوز روسیه را غیر و 
 ,Soleimanpour & Molaei]ده است ودگرهویتی خود تلقی نم

توان به چندین آثار . در خصوص پیشینه پژوهش می[21 :2012
در نظریه  ساموئل هانتینگتوناشاره کرد.  داخلی و خارجیمهم 

منبع جدید » فارن افیرز«در مجله  ١٩٩٣ها در سال برخورد تمدن
ها و منازعه و برخورد بین کشورها را خطوط گسل بین تمدن

در کتاب اقتصاد سیاسی جنگ  یریچارد اشلکند. ها ذکر میفرهنگ
توسعه اقتصادی را عامل اصلی  یالدیم ١٩٨٠و صلح در سال 

در کتابی  کوئینسی رایتداند. المللی میبوجودآورنده منازعات بین
با بررسی نیم قرن  یالدیم ١٩٨٣با عنوان مطالعه جنگ در سال 

میالدی کوشش بسیار وسیعی  ١٨٩٠-١٩٤٠تاریخ معاصر از سال 
 پیتر هاگتعلل و ماهیت جنگ و منازعه انجام داده است.  درباره

به مطالعه  یالدیم ٢٠٠١در کتاب جغرافیا: ترکیبی جهانی در سال 
مدل  پردازد وها میزا در روابط دولتعوامل جغرافیایی تنش

عنوان یک کشور فرضی محصور در خشکی که هایپوتیتیکا را به
ه یارا استط با همسایگانش زا در روابنقطه بالقوه تنش ۱۲دارای 

در کتابی تحت عنوان عوامل  نژادحافظ نیا و قربانیداده است. 
ها و عوامل الملل به سرچشمهژئوپلیتیکی منازعه در روابط بین

جغرافیایی و ژئوپلیتیکی که زمینه بروز تنش و منازعه در روابط 
 پردازند. در خصوص تعاریفسازند، میبین کشورها را فراهم می

از وضعیتی که  ندمفاهیم اساسی در این پژوهش، منازعه عبارت
ای متقابل، در پی تحقق منافع یا طی آن دو یا چند گروه به گونه

 ,Sadriya]آیند ها و یا عقاید متضاد و ناهمگونی برمیارزش

گیرد که دو یا می وضعیتی اجتماعی است که زمانی در [4 :2011
کنند. در روابط را دنبال می های ناسازگارچند کنشگر، هدف

عنوان یک خطر توان در جنگ بهآمیز را میالملل، رفتار تعارضبین
زنی عنوان واقعیت موجود و رفتار مبتنی بر چانهبالقوه و هم به

تردید این گمان که تعارض را جدا از زبان خشونت بار دید. بی
بازدارندگی و  نه است. راهبردهایاتوان از میان برد، خیال پرداز می
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های سنتی مدیریت تعارض هستند. برای خاتمه موازنه قدرت شکل
تعارض به مداخله طرف ثالثی برای تسهیل فرآیند نیاز است 

[Evans, 2003: 151] .ادوارد آزار [Azar, 1978: 50]  منازعات
های متقابل خشونت«کند: المللی را چنین تعریف میبین

طوالنی جریان داشته و با وقوع  هایآمیز که طی دورهخصومت
های آشکار که از نظر میزان تداوم و شدت دارای پراکنده جنگ

. در وضعیت منازعه ممتدد، مخاطرات است نوسان هستند، همراه
ای نقاط توقف ند. این منازعات ممکن است پارههست بسیار زیاد

 کنند ولیخشونت آشکار را در طی زمان نشان دهند. آنها درنگ می
دهند. عنوان خاتمه منازعه نشان نمیای قابل تشخیص بهنقطه

گفتنی است منازعه ممتد، رویدادهای ویژه نیستند و یا حتی 
ای از رویدادها در یک نقطه از زمان نیستند، آنها فرآیند و دسته

از الگوی پایدار  است جریان هستند. نظم ژئوپلیتیکی عبارت
های ای از قواعد، توسط قدرتسیاست جهانی که از طریق مجموعه

  .[Taylor, 1994: 30]گردد حاکم میبزرگ 

استاد سوئدی علوم  رودلف کیلنوسط اولین بار ت ژئوپلیتیک
ثیر عوامل أت ابداع شد. از نظر وی ژئوپلیتیک ١٨٩٩ سیاسی در سال

به  .[Dades, 2012: 38]ها است جغرافیایی در سیاست ملت
نیا، تعریف علمی ژئوپلیتیک در قالب یک مفهوم ترکیبی نظر حافظ

قابل تبیین است که در آن سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا، قدرت و 
 [Hafeznia, 2001: 84] هستندسیاست دارای خصلتی ذاتی 

کند که با قدرت کید میتأ ژئوپلیتیک بر آن بخش از دانش جغرافیا 
  خورد. و سیاست پیوند می
دهد. چه در وپلیتیک را قدرت تشکیل میدر واقع جوهر ژئ

فرآیندهای تولید قدرت و چه در فرآیندهای توزیع فضایی و 
جابجایی قدرت و چه در ارتباط با ساختار جهانی قدرت، دانش 

توانیم پردازد. از این رو میمی یلژئوپلیتیک است که به این مسا
جغرافیایی -ژئوپلیتیک را دانشی بدانیم که به مطالعه ابعاد فضایی

 و ملی سیاست هایو رفتار سیاسی بازیگران عرصهمناسبات قدرت 
  .پردازدمی المللی،بین

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                

  [Hafeznia, 2012: 37]قدرترابطه جغرافیا، سیاست و  )١شکل 

                
واالت کلیدی است: سئدر واقع این پژوهش در پی پاسخ به این 
های بزرگ پساجنگ سرد عوامل ژئوپولیتیکی منازعه میان قدرت

-المللی چه استراتژیها با توجه به منازعات بینچیست و قدرت
دهد که منازعه میان یدند؟ این پژوهش نشان میهای را برگز

های بزرگ براساس عوامل ژئوپلیتیکی ذهنی و عینی قابل قدرت
توجه به نوع منازعات  ها در برابر یکدیگر با. قدرتاستتوضیح 
روی و موازنه قوا که شامل موازنه های کنارکشیدن، دنبالهاستراتژی

  اند.برگزیده هستند،نرم و سخت 
حاضر شناخت عوامل ژئوپلیتیکی  اساس، اهداف نوشتار این بر

های بزرگ، توضیح ساختار ژئوپلیتیکی بعد از منازعه میان قدرت
  اشی اتحاد ـــــجنگ سرد و نحوه توزیع قدرت در فضای بعد از فروپ

  

  
کار رفته با ه های بجماهیر شوروی تا عصر حاضر و استراتژی

  .استهای مختلف ها و تحلیلاستفاده از نظریه
  

  شناسیروش
یفی (تحلیل محتوا ک تحلیلی-لحاظ روش، توصیفیاین پژوهش به

، ها) و ابزار گردآوری دادهشدههیبا مرور ادبیات و نظریات ارا
از جمله کتب،  ای و استفاده از منابع مختلفمطالعات کتابخانه

تجو در ، اسناد و متون رسمی، شبکه جهانی اینترنت و جسمجالت
بندی اطالعات، . پس از گردآوری و طبقهاستهای اطالعاتی نکبا

از طریق توصیف و مبتنی بر تفکر، منطق و  هانتجزیه و تحلیل آ
محتوا کیفی در جایی نمود استدالل صورت گرفته است. تحلیل 

کژئوپلیتی  

 قدرت

علمی و  :هالفهؤم 
 ،اقتصادی، فناوری
 ،فرهنگی ،ایرسانه

، نظامی ،اجتماعی
  المللیبین ،فضایی

 سیاست
-های مستقل ملیحکومت

 رهبران و نخبگان سیاسی و
ها و احزاب گروه-ایدئولوژیک
-های بینسازمان-سیاسی
-ها و پیماناتحادیه-المللی

یاغرافج  
ذ، های نفوحوزه های فضایی،حوزه فضا: تعامل 

  سیستم و ساختارهای فضایی.
 ها و عوامل محیط طبیعیویژگی حوزه محیط:

 وسعت و الگوی مصنوعی شامل موقعیت،و 
 ایهپخش منابع، اقلیم، آب و خاک، ساخت

و معیشتی اقتصادی  
و کارکردهای گروهی  هاخصلت ها:حوزه انسان



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ محمدتقی بازگرد ۴۷۴

   ۱۳۹۸ زییاپ، ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

حلیل رسد تهایی میکند که تحلیل کمی به محدودیتپیدا می
یر ذهنی محتوای برای تفس محتوای کیفی نوعی روش تحقیق

توجه  . بااستمقوله تحلیل  وواحد که شامل  استهای متنی داده
های ساختاری ها و دیدگاهلیل نظریه، واحد تحبه روش پژوهش
ه تحلیل نیز مقول است الملل و ژئوپلیتیکبط بیناندیشمندان روا

جهان در  های بزرگ، ساختار ژئوپلیتکیبه منازعه میان قدرت
ها در برابر یکدیگر تقسیم درتهای قپساجنگ سرد و استراتژی

شود. از نظر هدف، پژوهش حاضر از نوع بنیادی و کاربردی می
توجه به بررسی نظریات مختلف  است که از یک طرف با

پردازد می های سیستمی دوره پساجنگ سردژگیاندیشمندان به وی
های بزرگ منازعه میان قدرت و از طرف دیگر به عوامل ژئوپلیتیک

های ها آنها در برابر یکدیگر با بررسی و نقد نظریهو استراتژی
موردنظر مورد  شود و در هر مبحث ادبیاتاخته میمختلف پرد

داده  های کلیدی پژوهش، پاسخسپس پرسش بررسی قرار داده و
  شود.می

 تصویر هیپژوهش با توجه به هدف آن در ارا رسد نوآوریبه نظر می
های ژئوپلیتیکی در لفهمؤپساجنگ سرد با استفاده از  ژئوپلیتیک

 (ادراکی) و عوامل عینی به عوامل ذهنی بین الملل با توجهروابط 
. این استهای بزرگ (مادی) در تحلیل علل منازعه میان قدرت

ساجنگ سرد را پژوهش در گام اول ساختار ژئوپلیتیک جهان پ
؛ در دهدیبزرگ در این ساختار نشان م یهاتشریح و روابط قدرت

و در گام نهایی به پردازد ها میقدرت گام دوم به علل منازعه میان
بر این . پردازدمنازعات می به بزرگ با توجه هایاستراتژی قدرت
ر ظهای بزرگ از منل چند بعدی از قدرت و روابط قدرتاساس تحلی
  دهد.ه مییژئوپلیتیک ارا

  

  هایافته
 یان شده درهای بریات و دیدگاهظبراساس تحلیل محتوای کیفی ن
جهان  های بزرگ، ساختار ژئوپلیتیکیخصوص منازعه میان قدرت

ان توها در برابر یکدیگر میهای قدرتو استراتژی در پساجنگ سرد
ریات مشترک و غالب بوده ظمبانی اساسی که در بیان این ن

دهد جهان پژوهش نشان می هایتبیین کرد. یافته استخراج و
گذار ژئوپلیتیکی سپری کرده است که ویژگی بارز آن  دوران
ژئوپلیتیکی . گذار استس آن أبودن هژمون در ر بودن و عدمسیال
کوتاه زمانی که مابین دو نظم ژئوپلیتیکی قرار  از دوره است عبارت

 دارد. به عبارتی دوره زمانی است که جهان نظم ژئوپلیتیکی پیشین
کند. مثال دوره سوی استقرار نظم جدید حرکت میرا ترک گفته و به

قطبی شناخته تقال و گذار از نظم دوقطبی به تکدوره ان ٩١-١٩٨٩
سیکی از شود یا دوره کوتاه پس از جنگ جهانی دوم نمونه کالمی

 کشوردوم سه . در طول جنگ جهانی استدوره ژئوپلیتیکی 
آن گلستان) علیه آلمان و متحدین ، روسیه و ان(آمریکا قدرتمند

ولی با پیروزی آنها در جنگ وضع ژئوپلیتیکی جهان  همسو بودند.
سیال گردید و پس از آن جهان به سوی استقرار نظم  ١٩٤٥در 

های ژئوپلیتیکی دوقطبی دوره جنگ سرد پیش رفت زیرا اولویت

حال حاضر و پس از  در. کردهای پیروزمند با هم تفاوت میدولت
نظر آمریکا از سوی  قطبی موردشدن نظم تکبه چالش کشیده

قرار های رقیب، جهان  در نوعی دوره گذار بلندمدت سایر قدرت
قطبی هنوز نتوانسته است به نظم دارد که پس از سقوط نظام دو

امروزه جهان در شرایط خاص رقابت  جدید و باثباتی دست یابد.
نظر  نظام ژئوپلیتیکی موردهای سطوح مختلف برای استقرار قدرت
قطبی، دوقطبی و چندقطبی برد که در طیفی از تکد به سر میخو

نظمی و فقدان مدیریت و کنترل منسجم . از این رو بیاستسیال 
های شود که شاخصبر فرآیندها و تحوالت جهانی مشاهده می

اصلی آن را تضعیف موقعیت سازمان ملل در مدیریت منسجم و 
های ناپایدار بین ر جهان، تک روی آمریکا، ائتالفقدرتمند امو

المللی، های سطوح مختلف، گسترش ناامنی و تروریسم بینقدرت
سازی بین بازیگران عمده گرایی، رقابت جهانیگرایی و هویتمحلی
گرایی، تجاوز و ای، گسترش منطقهاقتصادی و رسانه- سیاسی

آن تشکیل داده اشغال نظامی خودکامه سایر کشورها و نظایر 
  است. 
عنوان نمود عینی و دهد جنگ بههای پژوهش نشان میتهیاف

ها از نظر المللی بوده است. جنگشدیدترین شکل منازعات بین
مقیاس جغرافیایی در چهار سطح داخلی و محلی، سطح ملی و دو 

به های چندجانای و جنگهای چندجانبه و منطقهجانبه، جنگ
اند. در خصوص منازعه میان تقسیم شده المللی و جهانیبین
های بزرگ جنگ مستقیم شدیدترین نوع منازعه بوده که قدرت

و نظم جدیدی را المللی را دگرگون تواند ساختار نظام بینحتی می
مانند جنگ جهانی اول و دوم. بعد از این دو  جایگزین کرده است،

های ای شاهد جنگ مستقیم میان قدرتجنگ و در عصر هسته
ها که شدت ایم. شکل دوم منازعه میان قدرتبزرگ جهانی نبوده

تر منازعه در آن باالست جنگ یک قدرت بزرگ با کشور ضعیف
. در این نوع منازعه هر استواکنش مقابله جویانه رقیب بدون 

دهد اما با توجه به چند دولت رقیب اقدام قهرآمیز انجام نمی
ه محاسبه ممکن است به جنگ سطح تهدید و منازعه و یا اشتبا

 ١٩٣٨مستقیم تبدیل گردد. تهاجم آلمان نازی به اتریش در سال 
در ابتدا میان دو کشور بود که به جنگ جهانی دوم و دخالت 

و االت متحده به عراق و افغانستان ها منجر گردید. حمله ایقدرت
، حمله ٢٠٠٣و  ٢٠٠٢های اشغال نظامی این دو کشور در سال

به گرجستان و جدایی آوستیای جنوبی و  ٢٠٠٨ر آگوست روسیه د
و الحاق کریمه به  ٢٠١٤آبخازیا، حمله روسیه به اوکراین در سال 

های روسیه از جمله مواردی است که منجر به منازعه میان قدرت
المللی را در پی داشته است. جنگ های بینعمده گردید و واکنش

ه شدت آن هر چند از جنگ نیابتی شکل دیگری از منازعه بوده ک
. جنگ استا سطح منازعه همچنان باال تر است اممستقیم پایین

های درگیر به نیابتی یا وکالتی وضعیتی است که در آن قدرت
های جای این که مستقیم وارد جنگ با یکدیگر شوند با حمایت

های مسلح دیگری مالی، تسلیحاتی و تبلیغاتی از کشورها یا گروه
رت مقابل یا متحدین آن در جنگند، سعی در تضعیف آن که با قد



 ۴۷۵ های بزرگ در دوره پساجنگ سردوامل ژئوپلیتیک منازعه میان قدرتعــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای از جنگ نیابتی قدرت یا فشار بر آن دارند. جنگ یمن نمونه
 ای ایران و عربستان بوده است. جنگ سوریههای منطقهقدرت
های روسیه و ایاالت متحده در ای از دخالتنمونه ٢٠١٨-٢٠١١

است. رقابت های رقیب در جنگ داخلی بوده حمایت از گروه
تر بوده، که شدت آن پایین است شکل دیگری از منازعه تسلیحاتی

اما در صورت استمرار و میزان گستردگی و سطح تهدید نسبت به 
تواند سطح منازعه را باال برده و به منافع حیاتی قدرت رقیب می

رقابت امنیتی تبدیل گردد. رقابت تسلیحاتی در چهار شکل عمده 
های موشکی در مناطق مورد استقرار سامانهفروش تسلیحات، 

مناقشه و مرزهای قدرت رقیب، افزایش بودجه نظامی و عدم 
های استراتژیک پایبندی به توافقات عدم تولید و گسترش سالح

ی در وای ایاالت متحده و شور. رقابت تسلیحاتی و هستهاست
دوران جنگ سرد، فروش تسلیحات به متحدین در مناطق مختلف 

های مختلف در قرن بیست و ان به ویژه در خاورمیانه در دورانجه
های ضد یکم، خروج ایاالت متحده از پیمان منع تولید موشک

 ، استقرار سپر دفاع موشکی در رومانی٢٠٠٢بالستیک در سال 
های موشکی در )، استقرار سیستم٢٠١٨( ) و لهستان٢٠١٦(

) ٢٠١٨( ایاالت متحده کالینگراد واقع در اروپای شرقی، اعالم قصد
منعقده میان  (INF)میان برد  هایدر خروج از پیمان منع موشک

، افزایش بودجه نظامی چین ١٩٧٨در سال گورباچف و  ریگان
میلیارد  ٦٠٢٫٨) و ایاالت متحده (٢٠١٧سال- میلیارد دالر ١٥٠٫٥(

  های اخیر.) در سال٢٠١٧سال - دالر
از کاهش  است وده که عبارتتحریم اقتصادی نیز نوعی از منازعه ب

ساختن، یا تهدید به توقف روابط اقتصادی و تجاری و یا متوقف
کننده ت کشور تحریممالی متعارف با کشورهای هدف از سوی دول

قبیل  ک یا چند کشور ازیکننده ممکن است دولت و نهاد تحریم
تحریم  سازمان ملل باشد. مانند المللیآمریکا و یا یک سازمان بین

ایاالت متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه در واکنش به الحاق 
کریمه، تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا علیه روسیه در ماجرای 
 مسمومیت جاسوس دوجانبه روس تبار سرگی اسکریپال در روسیه

های روسیه علیه ایاالت متحده شامل ممنوعیت )، تحریم٢٠١٨(
محصوالت کشاورزی از ایاالت صدور تیتانیوم به بوئینگ و واردات 

توان به همچنین از دیگر انواع منازعه می. )٢٠١٨-٢٠١٤متحده (
 ای، مانورهای نظامی و جنگ سایبری اشاره کرد.جنگ تعرفه

رگ با توجه به مطالعه های بزدرخصوص عوامل منازعه میان قدرت
شده که برخی از آنها اشاره شده، مدلی مناسب است هینظریات ارا

زا در روابط میان رنده تمامی عوامل ژئوپلیتیکی تنشدربرگیکه 
عومل ذهنی و عینی باشد و از  همزمان بهکشورها و توجه 

های پیشین اشاره شده جامعیت و فراگیر نسبت به نظریات و مدل
ن در روابط میان کشورها دارد و پایه نظری مناسبی در جهت تبیی

  .استالمللی منازعات بین
  ذهنی- یتیک فرهنگیعوامل ژئوپل

عنوان خاص به طورطور عام و عوامل ذهنی بههعوامل فرهنگی ب
ثیرگذار بر عوامل عینی ژئوپلیتیکی منازعه أگر تواسطه و مداخله

ر و اعمال میان کشورها و تبدیل سیاست خارجی کشورها به رفتا
-های تاریخینه بوده است. وجود رقابتیاای و تقابل جومنازعه

های فرهنگی کشورها، صدور کشورها، تفاوت در ارزش تمدنی بین
، نوع رژیم های ساختاری ملی نظیر زبان، فرهنگ، دینارزش

ماورای مرزها، رقابت بین کشورهای متعلق به  ،سیاسی، ایدئولوژی
یک حوزه تمدنی بر سر رهبری آن سازه تمدنی از عوامل فرهنگی 

اک و محیط یافت شده است. در این خصوص ادارک و سوء ادر 
  شناختی دارای اهمیت بوده است.روان

  ادراک و سوء ادراک
ثیرگذاری أپیش از ت عینی و هم فرهنگیتمامی عوامل منازعه هم 

بر رفتار یک کشور بایستی از فیلتر ادراک تصمیم گیرندگان کشور 
ثیرگذاری أخارجی کشورها تبگذرد. ادراک از چند طریق بر سیاست 

و تصورات نادرست تاریخی مردمان دو کشور ادراک  -١: داشته است
ها و حوادث نادرست تاریخی نظیر بازیابی خاطره -٢ نسبت به هم

ا و فراز و فرودهایی که طبیعت جغرافیایی کشوره -٣ کشینسل
در گستره تاریخ بر منافع و امنیت ملی کشورها داشته  جغرافیا

است مانند جغرافیای پهناور یک کشور که به شکل طبیعی موجب 
شود ولی الملل میافزایش قدرت یک کشور در قلمرو سیاست بین

مانند جغرافیایی و هناوری بیهمزمان از سوی دیگر همین پ
نه تاریخ سبب ا در پهپذیری کشورها ر آسیب عت چند قومی،طبی
احساس گیری دو لادراک نخبگان کشور، منجر به شک شود و درمی
فرابینی  زمان پارانویا یا بدگمانی تاریخی و نیز خودبینی و خودهم

نوع رویکرد حاکم بر سیاست  -٤ گردد.نسبت به محیط خارجی می
گیری ادراک حاکمان خارجی کشورها نیز عامل مهمی در شکل

رقیب است به عنوان مثال، رویکرد امنیتی نسبت به کشورهای 
گرایی موجب ادراک کید بر ملیأ لملل با تانسبت به محیط بین

ستیزه جویانه و تهاجمی در کشورها و منجر به سیاست خارجی 
باالرفتن ادراک رهبران و نخبگان کشورها  -٥گردد. جویانه میتقابل

جام داخلی و از قدرت نسبی کشور با توجه به رشد اقتصادی، انس
شناختی دهی به محیط روانافزایش قدرت نظامی از عوامل شکل

دهی به استراتژی گسترش نفوذ و افزایش منازعه رهبران و شکل
  الملل بوده است.ها در پهنه نظام بینمیان قدرت

  عینی عوامل ژئوپلیتیک
اقتصادی: افزایش ثروت و توسعه اقتصادی  عوامل داخلی: الف) - ١

یابی کشورها و تعمیم آن به افزایش قدرت اساسی قدرت از عوامل
انسجام داخلی: انسجام و ثبات  نظامی و گسترش نفود بوده است)

داخلی کشورها از عوامل موثر موازنه داخلی و حمایت از سیاست 
ها در عرصه تمرکز بر پیشبرد استراتژی خارجی توسط نخبگان و

اقتصادی و انسجام  سیاست خارجی بوده، درواقع افزایش قدرت
طلبانه در های جاه داخلی از عوامل مهم درونی پیگیری سیاست

 .استالملل عرصه بین
های صنعتی، ها در حوزهعوامل تکنولوژیک: توسعه فناوری -٢

بزرگ و  هاینظامی و سایبرالکترونیک از عوامل عمده رقابت قدرت
های فعالیتچنین جاسوسی اینترنتی از . هماستمنازعه میان آنها 
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برداری از ها و کشورهای رقیب، بهرهیک حکومت توسط گروه
های شبکه جهانی اینترنت برای سلطه و فناوری اطالعات و قابلیت

های اقتصادی ها، حمله به زیرساختنفوذ بر سایر کشورها و ملت
ها، ها، کرمها توسط تولید و انتشار ویروساز نفوذ به سیستم

های خرابکار از ها و گروهها، استفاده تروریستها و تروجاناسپم
های عوامل سرزمینی: تالش قدرت -٣اینترنت و فضای مجازی. 

برای کنترل محیط پیرامونی، مناطق مورد اختالف، حضور در 
مرزهای قدرت رقیب، گسترش دامنه نبرد به حاشیه و درون فضای 

اطق مورد سرزمینی همسایگان کشور رقیب، مانورهای نظامی در من
زا اختالف و دریاهای سرزمینی قدرت رقیب از جمله عوامل تنش

عوامل  -٤های بزرگ بوده است. سرزمینی در روابط قدرت
ژئواکونومیک: رقابت بر سر انرژی و منازعات سرزمینی ناشی از آن، 
رقابت بر سر منابع کمیاب و ضروری در پی افزایش تقاضای 

ی حیاتی در ماورای مرزها، رقابت داخلی، حمایت از منافع اقتصاد
ها و مناطق غنی به لحاظ مواد هیدروکربنی، بر سر کنترل مکان
های انتقال انرژی به بازار مصرف و کنترل این مسیر عبور لوله

بودن رژیم حقوقی های بزرگ، نامشخصیرها توسط قدرتمس
عوامل سیاسی و  -٥استفاده از منابع مشترک بین کشورها. 

گیری های رقیب و موضعتژیک: تفاوت ایدئولوژیک قدرتژئواسترا
ای و جهانی، دخالت در امور داخلی متفاوت در برابر تحوالت منطقه

های های اقلیتز طریق فشارهای دیپلماتیک، تحریکیکدیگر ا
طلبانه، حمایت از قومی، نژادی و زبانی و گرایشات جدایی

  قدرت رقیب.ها در جهت همسو شدن های رقیب حکومتگروه
های پژوهش نشان های بزرگ، یافتهدر خصوص استراتژی قدرت

کشورها در برابر یکدیگر و به ویژه تهدید هژمونیک سه  -١دهد: می
، خواهند گرفت؛ راهبرد کنارکشیدن راهبرد اساسی را در پیش

قوای هوشمند  روی و موازنهراهبرد دنباله -٢موازنه قوا  ،رویدنباله
انتخاب استراتژی در درجه  -٣نرم و سخت بوده است شامل بعد 

عنوان مثال در نظم داشته؛ به نخست به نظم ژئوپلیتیکی بستگی
قطبی احتمال موازنه در برابر هژمون بسیار پایین است و تک

در  اندبرگزیدهروی و کنارکشیدن را کشورهای راهبردهای دنباله
رت وجود داشته و نظام دوقطبی موازنه قوای جهانی بین دو قد
روی پیش ی دنبالهکشورهای درجه دوم و سوم عمدتا استراتژ 

قطبی، الملل که در طیفی از تکبیندر ساختار فعلی نظام  .اندبرده
دوقطبی و چندقطبی سیال بوده، انتخاب همه راهبردها و حتی در 

عوامل اساسی دیگر  -٤برخی موارد تلفیقی وجود داشته است 
 شدت منازعه ی شامل قدرت اقتصادی و نظامیراتژ انتخاب است

در ساختار نظام  -٥فاصله ایدئولوژیکی دو قدرت بوده است. 
عنوان استراتژی ها درجه یک از موازنه قوا بهدرتالملل کنونی قبین

اند. موازنه قوا تلفیقی یا هوشمند بوده که اصلی استفاده کرده
بردی که روسیه در ترکیبی از موازنه سخت و نرم بوده است، راه

دوره پوتین به ویژه دوره دوم ریاست جمهوری استفاده کرده است 
روی در رابطه با های درجه دوم عمدتا موازنه نرم و دنبالهو قدرت

  .)٢ شکل( اندقدرت برتر برگزیده

  
  ژئوپلیتیکی منازغه میانپژوهش در انواع منازعه و عوامل های یافته) ٢ل شک

  

  بحث
های اندیشمندان ریات و دیدگاهظاحد تحلیل در این مقاله نو

ها ه این دیدگاهی. با ارااستالملل و ژئوپلیتیک ص روابط بینشاخ
 بندی در سه حوزه مقوله تحلیل شامل ساختار ژئوپلیتکیبا تقسیم

های جهان در پساجنگ سرد، منازعه میان قدرت های بزرگدرتق
  شناسایی نقاط  و ها در برابر یکدیگرهای قدرتبزرگ، و استراتژی

  
توان ویژگی و روابط مباحث مشترک آنها میضعف و قدرت آنها و 

  ه داد.یقدرت در جهان پساجنگ سرد را تحلیل و توضیح ارا
  جنگ سرددوره پسا  - ١

های برتر و هر نظم ژئوپلیتیکی با عناصری چون، قدرت یا قدرت
 بزرگ، روابط قدرت، سلطه و تفوق بر منافع کشورهای دیگر
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 ١٥خصوص از قرن  شود. تجارب گذشته و تاریخی بهمشخص می
میالدی نشان از این دارد که نظم ژئوپلیتیکی هر دوره واجد 

های رابرت کاکس، خصوصیات مزبور بوده است. مطالعات و مدل
بیش الگوی هماهنگ  کما مدلسکیو  گلدشتین، پاول کندی، لوی

های برتر، روابط قدرت و سلطه و نفوذ را در عناصر قدرت یا قدرت
ای مشخص بر جهان حاکم است، که برای دوره هر نظم ژئوپلیتیکی

یک یا چند قدرت بزرگ آن را شکل داده و مدیریت و رهبری 
های گردد. یعنی رابطهفرآیندهای آن را به قدرت آنها تعریف می

سلطه، زیرسلطه و متقابل و غیر آن بر پایه میزان قدرت کشورها 
و ها ههای مادی، اندیشقرار دارد که خود تابعی از ظرفیت

مزبور . باالخره این که در نظم استموسسات و نحوه ترکیب آن 
گر سعی بر چیرگی، تفوق و استیال های بزرگ در نقش سلطهقدرت

بر دیگران داشته و منافع ملی و کدهای ژئوپلیتیکی آنها را مورد 
های برتر همچنین سعی بر پیشبرد دهند. قدرتتهدید قرار می

قلمرو جهانی و کسب سیادت بر آن را منافع و اهداف خود در 
دچار تضاد و ها در روابط خود با یکدیگر نیز دارند. این قدرت

و در راستای تعقیب منافع خود و سلطه بر  هستندتعارض منافع 
پردازند. برای شوند و یا به رقابت میدرگیر می جهان با یکدیگر
های قدرتهای ژئوپلیتیکی قرون گذشته رقابت بین نمونه در نظم

و در قرن بیستم رقابت استعمارگر اروپایی وجود داشت 
آمیزی از دو نوع جنگ گرم و سرد بوده است. در نیمه اول خصومت

قرن بیستم دو جنگ جهانی اول و دوم بین مدعیان سلطه و 
در  انگلستان و شرکای آنها) رخ داد و سیادت بر جهان (آلمان و

صورت جنگ سرد بین آمریکا و نیمه دوم قرن بیستم رقابت به
 شوروی ادامه یافت و نوعی نظم ژئوپلیتیکی دو قطبی بر جهان

وی نظم قطبی، جهان به سحاکم بود. پس از فروپاشی نظم دو
حرکت قطبی به رهبری آمریکا بود نوین که خصیصه اصلی آن تک

در برابر آن این روند را با  ٢های درجه کرد که مقاومت قدرتمی
قطبی و رو کرد و جهان درگیر رقابت دو الگوی نظم تکچالش روب

های ژئوپلیتیک جهانی عبارتند چندقطبی شد. به لحاظ الگوی نظام
  متعادل، چند قطبی نامتعادل و  قطبی، دوقطبی، چندقطبیاز: تک

. [Hungtington, 1999: 36]چندقطبی  -قطبیدوسطحی تک
جنگ را در  علل اصلی [Mearsheimer, 2010: 357] مرشایمر

ر است تداند. از نظر او آنچه مهمالملل نهفته میمعماری نظام بین
های بزرگ و میزان قدرتی است که در اختیار دارند. تعداد قدرت
تواند و قدرت میتواند دو قطبی یا چند قطبی باشد یک نظام می

صورت کمتر یا بیشتر توزیع شود. اما نسبت بهدر میان کشورها 
بتی است که در میان دو کشور بسیار قدرتمند برقرار کلیدی، نس

است. اگر در اینجا شکاف نامتعادل قدرت وجود داشته باشد کشور 
ی وجود قدرتمند یک هژمون بالقوه است. نظامی که در آن قدرت

ی داشته باشد شدن به هژمون بلندپرواز داشته باشد که برای تبدیل
ر آن چنین کشوری مسلطی شود و نظامی که دنامتوازن نامیده می

شود. شرط اصلی برای توازن ود نداشته باشد متوازن نامیده میوج

آن است که تفاوت چشمگیری در قدرت دو کشور عمده وجود 
نداشته باشد و اگر چنین وضعی بود نظام نامتوازن است. ترکیب 

دهد: دو دست میه این دو بعد قدرت چهار نوع نظام احتمالی را ب
وازن، دو قطبی متوازن، چند قطبی نامتوازن و چند قطبی نامت

   .قطبی متوازن
قطبی بیش های چندبه سه دلیل منازعه و در نهایت جنگ در نظام

که بی ممکن است اتفاق بیفتد اول اینقطهای دواز نظام
های چند های بیشتری برای جنگ وجود دارد زیرا در نظامفرصت

شتری وجود دارد دوم عدم توازن قطبی منازعات دو به دو بالقوه بی
تر است و بنابراین احتمال قدرت در یک جهان چند قطبی معمول

های بزرگ قابلیت پیروزی در جنگ را بیشتری وجود دارد که قدرت
در این نظام داشته باشند، در نتیجه بازدارندگی دشوارتر و جنگ 

بی گردد. سوم احتمال سوء محاسبه در نظام چند قطتر میمحتمل
بیش از دوقطبی است یعنی اینکه کشورها ممکن است تصور کنند 

که در واقع، از  قابلیت اجبار یا تسخیر کشور دیگر را دارند در حالی
 .[Mearsheimer, 2010: 360]چنین قابلیتی برخوردار نیستند 

براساس نحوه توزیع قدرت میان کشورهای عمده، تاریخ اروپا از 
تا پایان  ١٧٩٢های ناپلئونی در سال جنگوقوع انقالب فرانسه و 

 ١در جدول  دوره زیر ٧توان به را می ١٩٩٠جنگ سرد در 
  بندی نمود:تقسیم

  
  یمیالد ١٩٩٠-١٧٩٢توزیع قدرت میان کشورهای عمده تاریخ اروپا  )١جدول 

 نام دوره
مقطع زمانی 

 (میالدی)
مدت 
 (سال)

 نوع نظم

 چندقطبی متوازن ١ ٩٣-١٧٩٢ دوره ناپلئونی اول
 چندقطبی نامتوارن ٢٢ ١٨١٥-١٧٩٣ دوره ناپلئونی دوم

 چندقطبی متوازن ٨٨ ١٩٠٢-١٨١٥ قرن نوزدهم
 چندقطبی نامتوازن ١٦ ١٨-١٩٠٣ دوره قیصر

 چندقطبی متوازن ٢٠ ٣٨- ١٩١٩ های بین دو جنگسال
 چندقطبی نامتوازن ٦ ٤٥-١٩٣٩ هادوره نازی
 دوقطبی ٤٦ ١٩٩٠-١٩٤٥ جنگ سرد

  
-لحاظ سیاسیکند که ما بهکید میأ ت [Zakaria, 2010: 3] زکریا

بریم. اما سر میه نظامی همچنان در جهانی با تنها یک ابرقدرت ب
گی قدرت صنعتی، مالی، آموزشی، اجتماعی و فرهن در سایر ابعاد

گرفتن از سلطه آمریکایی است. مفهوم در حال جابجایی و فاصله
نیست. ما در حال ضدآمریکایی  ورود ما به جهاناین جابجایی 

نهادن به جهان پساآمریکایی هستیم که مردمان بسیار، در نقاط گام
سه جابجایی  زکریاکنند بسیار، جهت و ماهیت آن را تبیین می

-تغییرات اساسی در توزیع قدرت که حیات بین ساختاری قدرت
ساخته است، در  المللی و سیاست، اقتصاد و فرهنگ آن را دگرگون

دهد که این فراگرد قدرت در شکل پانصد سال گذشته را توضیح می
  شود.دیده می ٣
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  [Zakaria, 2010:3] فراگرد قدرت  )٣ شکل
  
  های بزرگمنازعه میان قدرت ژئوپلیتیکعوامل  - ٢

منازعه میان کشورها در طول تاریخ به انواع مختلف بروز و نمود 
طلبانه و تسخیر های سلطهپیدا کرده است که بارزترین آنها جنگ

های آن مقطع زمانی، که وسیله قدرتکشورهای کوچک و بزرگ به
سرزمینی، عوامل آن عمدتا گسترش نفوذ، درگیری بر سر منابع 

 ها واختالفات ارضی بوده است این موارد چه در زمان امپراطوری

ملت ساخته نشده، بعد از وستفالیا و دوران -چه زمانی که دولت
استعمار نیز جریان داشته است در دوران جنگ سرد و بعد از آن 

الملل، های علوم سیاسی و روابط بیننظرات مختلفی در رشته
ای سیاسی و ژئوپلیتیک در رابطه با شناسی، جغرافیجامعه

های بروز تنش و منازعه در روابط میان کشورها ابراز شده سرچشمه
است. اهمیت شناخت و واکاوی علل منازعه میان کشورها به 

تر و کند تا ارزیابی صحیحیگران و سیاستمداران کمک متحلیل
های آنها های بزرگ و استراتژیتری از روابط میان قدرتبینانهواقع

های کاهش منازعه و در مقابل یکدیگر داشته و در جستجوی راه
افزایش موارد همکاری و منافع مشترک در جهت نظم ژئوپلیتیک 

بر  .[Ashley, 1980: 162] ریچارد اشلی صلح آمیزتر برآیند.
شورها در عوامل جمعیتی، تکنولوژیک و اقتصادی در داخل ک

ی توسعه اقتصادی کند. از نظر اشلیکید مأ تعامالتشان با یکدیگر ت
المللی است. رشد جمعیت و آورنده منازعات بینعامل اصلی بوجود

گردد که باید ای میپیشرفت تکنولوژی موجب تقاضاهای فزاینده
برآورده شوند. وقتی تقاضاهای در حال گسترش کشورها با هم 

ممکن  مکاری یافت،هایی مبتنی بر هتوان راهکند و نمیتالقی می
المللی بروز کند. اشلی رقابت بر سر منابع میان است منازعه بین

ه المللی بکشورها را که در اثر افزایش تقاضا در سطح داخلی و بین
در مناسبات کشورها زا عنوان عامل اصلی تنشآید، بهوجود می
ثیر را در سیاست خارجی دوره أنمونه آشکار این ت. کندقلمداد می

ری ه کرد که با رشد اقتصادی ناشی از بکارگیپوتین مشاهد
تقویت نظامی و یزشدن در بخش رو سر» سیاست ابرقدرت انرژی«

سیاست «های داخلی و انسجام داخلی با استفاده از کاهش تنش
 ، استراتژی گسترش نفوذ را در پیش گرفت»سازییکپارچه

[Mousavi Shafaee & Bazgard, 2016: 387]  نمونه دیگر
های نیابتی پساجنگ سرد دید. توان در جنگها را میاین سیاست

دوران جنگ سرد شاهد جنگی نیابتی ایاالت متحده و اتحاد 
الملل در دوره شوروی در مناطق مختلف جهان بودیم. روابط بین
ویـژه در  هبـ یپس از جنگ سرد شاهد تحول در جنگ نیـابت

جنـگ) و محـیط  یكنشگران مجـر  كنشگران (حامیان جنگ و هم
در دوره  ینیـابت یهاشدن جنگیاجنـگ بـوده است. منطقه

شود ها محسوب میجنگ جدیـد از وجـوه برجسـته ایـن نـوع از
[Moshirzadeh & Razavi, 2018: 224]  که از عوامل مهم آن

توسعه نفوذ کشورها براساس افزایش توان داخلی و رقابت بر سر 
ها قدرت نعوامل ذهنی نیز موجب بروز منازعه میا .تاسمنابع 
ذهن را به سمت  [Jervis, 1976: 117] رابرت جرویس گردند.می

در  جرویسکند. به باور گیری رهنمون میهای تصمیمنظریه
های و تصمیم ی سیاست خارجی، فردیاسناریوی پیچیده و پو

می چون ثر از مقوالت مهأفردی نقش آفرین اصلی هستند که مت
-مشناختی است که به فرآیند تصمیادراک و سوء ادراک و روان
بر محیط ادراکی  بخشد. همچنین ویگیری و سیاست معنا می
گر در نند متغیری میانجی و مداخلهنخبگان سیاسی هما

کید أ المللی نیز تسیستم آنارشیک بین ها دردادن رفتار دولتجهت
داند و در ها میهدف باورها و ادراک را شامل تصاویر،او کند. می
عنوان ها دارد؛ البته، نه بهکید بیشتری بر هدفأ میان ت این

های ویژه، واکنشی در قبال دیگران برای دستیابی به منافع و هدف
بینی های دولت که برای پیشی از اقدامابلکه به منزله مجموعه

نخبگان و کوشد. همچنین برآوردهای رفتارهای دیگر بازیگران می
های و محدودیتهای آنان از قدرت نسبی ادراکات و برداشت

عنوان متغیرهای میانجی بین فشارها و الزامات داخلی به
 Dehghani] المللی و سیاست خارجی کشورها قرار داردبین

Firouzabadi, 2011: 286] نژادحافظ نیا و قربانی 
[Hafeznia & Ghorbaninejad, 2015: 224] ر خصوص نیز د

بندی موضوعی از منابع عوامل منازعه میان کشورها یک طبقه
دهند که به نظر نگارندگانه مییژئوپلیتیکی تنش و منازعه ارا
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تمامی متغیرهای مربوط به سه پارامتر جغرافیا، قدرت و سیاست 
، عوامل سرزمینی، گیرد که عبارتند از: عوامل فرهنگیرا در بر می

عوامل  ،عوامل ژئواستراتژیک ،ل سیاسیعوام ،عوامل اقتصادی
محیطی و عوامل مربوط به کارکردهای عوامل زیست، هیدروپلیتیک
ها دارای چندین متغیر که هریک از این گروه است فضای مجازی

طور جداگانه و یا در ارتباط با یکدیگر که به استذهنی و عینی 
  .نندکزمینه بروز تنش و منازعه میان کشورها را فراهم می

  های بزرگاستراتژی قدرت - ٣
کشورها در مقابل تهدید هژمونیک سه انتخاب استراتژیک خواهند 

روی و استراتژی داشت: استراتژی موازنه قوا، استراتژی دنباله
که به  کشورهایی [al, 2011: 261	Sazmand et]کنارکشیدن 

 تنهایی و یا با همراهی کشورهای دیگر استراتژی موازنه قدرت را
واقع با تهدید هژمونیک، از طریق جنگ،  کنند درانتخاب می

نمایند. کشورهایی ائتالف سیاسی و اتحادهای نظامی مقابله می
گزیند، اتحادهای سیاسی و که استراتژی دنباله روی را برمی

اتحادهای نظامی با قدرت هژمون یا بالقوه برقرار نموده و به 
کشیدن نیز استراتژی کنار  پیوندد انتخابمی اردوگاه آن کشور

مستلزم این است که به هیچ اردوگاهی ملحق نشده و با اتخاذ 
طرفی تالش نماید از کشمکش و تقابل میان طرفین دور بماند. بی
توان تصور نمود کشیدن میزیادی برای اتخاذ استراتژی کنار  هایراه

ون هژمتوان به موارد ذیل اشاره نمود: دوری از که از جمله آنها می
شدن از تهدیدات اتخاذ رویکرد ین آن و در نتیجه پنهانو متحد

انتظار و برآورد شرایط و موقعیت به منظور ورود به مناقشه و 
تخاذ سیاست انزواگرایی برای کشمکش در بهترین فرصت، و یا ا

گرفتن یه امن نسبت به تهدیدات و نادیدهگرفتن در حاشقرار 
کشیدن شامل ت دیگر استراتژی کنار عبار طور کامل بههمناقشه ب

گردد روی میالههای دیگر به غیر از موازنه قدرت و دنبهمه انتخاب
ه شده است یسیاری از نویسندگان و محققان اراکه از سوی ب

[Schweller,1998: 2001]. کند که کشورها استدالل می والتز
ایند تا ذ نمبیشتر تمایل دارند رفتارهای مبتنی بر موازنه را اتخا

روی را، و پدیده ایجاد موازنه کشورها در برابر های دنبالهاستراتژی
المللی سایرین، در واقع جنبه منحصر به فرد نظام آنارشیک بین

بازیگران درجه دوم اگر در انتخاب خود آزاد «گوید: است. وی می
	Sazmand et] »شوندتر متمایل میند به سمت طرف ضعیفباش

al, 2011: 256]  تحول در مفهوم قدرت و وضعیت پیچیده
الملل، شرایط بسیار سختی را در حوزه عمل و کنونی سیاست بین

ترین وضعیت، در تازهوجود آورده است. در پاسخ به این  نظر به
عامل ، نظریه موازنه نرم طرح شده است که بر دو نوآوری نظری

موازنه سخت، کند. در نظریه کید میأ کنترلی و بازدارندگی حریف ت
سازی قدرت است. اساس بحث بر دو عامل سخت افزاری و بیشینه

های غیرنظامی و محدودسازی لفهمؤموازنه نرم بر  در مقابل، نظریه
و غیرنظامی  قدرت استوار است. در موازنه سخت، دو قالب نظامی

کید قرار گیرند. در قالب غیرنظامی موازنه أ تواند مورد تنیز می
های نظامی ای غیرنظامی برای افزایش توانمندیهسخت، تالش

ها در برابر قدرت تهدیدآمیز است. های از دولتیک دولت یا گروه
های اقتصادی استراتژیک و انتقال این اقدامات شامل کمک

تواند پیمان آمریکا مینوین به کشورهای همهای تکنولوژی
طول جنگ عنوان موازنه سخت غیرنظامی در برابر شوروی در به

. اگر [Chegenizadeh, 2014: 234]سرد در نظر گرفته شوند 
قطب دارای مهم یا کم اهمیت باشد موضوع مورد منازعه برای تک

و برای دولت دیگر طرف منازعه دارای اهمیت حیاتی باشد، در این 
قطب، موازنه بینی عدم ضرورت ورود همه جانبه تکصورت با پیش

پذیر ها توجیهمتحدانش برای دولتقطب و سخت در برابر تک
در واقع . [Mirtorabi & Alitabar, 2017: 39] گرددمی
ترین وجوه تفاوت بین موازنه نرم و سخت این است که مهم

سازی برخالف موازنه سخت، در نوع موازنه نرم، کاهش و خنثی
قدرت دولت تهدیدکننده با اجتناب از تقابل مستقیم رو در رو، 

 ,Ahmadi & Zare]گیردمجرای دیپلماتیک صورت میعمدتًا از 

کردن عملکرد نرم خنثیکارگیری از موازنه  بههدف از  [88 :2012
قدرت برتر بدون مقابله مستقیم است. گرچه موازنه نرم قادر نیست 
از دسترسی قدرت برتر به اهدافش در کوتاه مدت جلوگیری کند، 

منظور پیگیری ه از قدرت بهاین دولت در استفاد تواند هزینهاما می
دهندگان نرم از ابزارها و اهدافش را افزایش دهد. موازنه

(موازنه نرم درونی)،  سازوکارهایی شامل تقویت قدرت اقتصادی
 بیرونی)، نپذیرفتن واگذاری سرزمین(موازنه نرم  مشروعیت زدایی

ی) (موازنه نرم بیرون (موازنه نرم درونی)، عدم همکاری با قدرت برتر
مثال،  طوربه [al, 2014: 152	Shirkhani et] کننداستفاده می

ه از تواند استفادامروزه موازنه نرم در مقابل ایاالت متحده می
های دیپلماتیک های اقتصادی و توافقالمللی، حربهنهادهای بین

قدرت توسط آمریکا را برای به کارگیری ه باشد که قدرت ب
نه محدود سازند. همچنین الگوی دستاانداختن جنگ پیشراه

نه ز موارفتاری روسیه در سیاست خارجی در دوره پوتین استفاده از 
های که موازنه سخت شامل افزایش هزینه استسخت و نرم 

ه و نظامی، راهبرد روسیه در برابر سه بحران اوکراین، سوری
های شدن به نهادها و سازمانگرجستان و موازنه نرم، متوسل

للی از جمله بریکس، سازمان تجارت جهانی و سازمان المبین
چین نیز به  [Niakoee & Safari, 2018: 124]است های شانگ

مانند روسیه با استفاده از موازنه نرم در زمینه قدرت اقتصادی، 
گیری از بریکس و اقـداماتی نظیـر مـشروعیت زدایـی از بهره

یی ایاالت اکار از  یهژمـون، عـدم پذیرش سرزمینی و جلوگیر 
متحده در مناطق حساس جغرافیـایی بـه ویـژه مناطق 

انـد شان موفقیت قابل تـوجهی داشـته و توانـستهپیرامونی
 ثیر اقداماتشان قرار دهندأتهژمـونی ایـاالت متحـده را  تحت

[Rahmani & Miri, 2016: 92]. های اولیه تاریخی صورت
با آنچه که در دوران بعد از جنگ های چندقطبی موازنه نرم در نظام

های مشهودی برای کشورهای سرد شکل گرفته، دارای تفاوت
های های بزرگ است. اگرچه موازنه نرم در نظاممنطقه و قدرت
قطبی از سودمندی بیشتری برخوردار است، اما سیاسی تک



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران ــــــــــــ محمدتقی بازگرد ۴۸۰

   ۱۳۹۸ زییاپ، ۴، شماره ۳۴دوره                                        نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

های دوقطبی مشاهده کرد. توان در نظامهایی از آن را مینمونه
ولیه راهبرد سد نفوذ اتحاد شوروی توسط آمریکا طرح های اگام

مارشال بود که دارای اشکال اقتصادی و استراتژیک بود. بررسی 
های بزرگ نیز در دهد که سایر قدرتروندهای تاریخی نشان می

دوران گذشته از الگوهای موازنه نرم برای محدودسازی کشورهای 
موازنه نرم در سیستم اند. دومین نمونه از رقیب استفاده کرده

شود و بعد از چندقطبی به آلمان در دوران بیسمارک مربوط می
 میالدی ١٨٧٠پیروزی آلمان در جنگ بین پروس و فرانسه در 

آمد. الوقوع آلمان به حساب میفرانسه همچنان تهدید قریب
شد که ترین قدرت بالقوه در اروپا محسوب میعنوان مهمفرانسه به

حل بیسمارک شکست خود را جبران و تالفی کند. را درصدد بود تا
المللی ای از اتحادهای متقاطع و تعهدات بینایجاد مجموعه

های آن نیمی از اروپا را به استثنای متعارفی بود که آثار و نشان
هیوان و  کایهی. [Motaghi, 2008: 16]گرفت در بر می فرانسه
مالحظه «تحت عنوان در مقاله  [He & Feng, 2008: 373] فنگ

نو در مورد موازنه نرم و سیاست خارجی ایاالت متحده در برابر 
طلبی نرم را ها استراتژی توازندر مورد این که چرا دولت» چین
) اختالف قدرت بین ١دانند: گزینند دو عامل را موثر میبرمی
)سطح وابستگی اقتصادی دولت به ٢ها و رقبایشان؛ دولت

ها ه به افزایش یا کاهش این دو عامل دولترقبایش. با توج
گزینند. برای مثال با شکاف قدرت های متفاوتی را برمیاستراتژی

زیاد و وابستگی بیشتر اقتصادی میان دو دولت، احتمال کمتری 
توان وجود دارد؛ زیرا به آسانی میطلبی سخت برای برگزیدن توازن

ها استراتژی ولتدولت ضعیف را مغلوب ساخت. در این شرایط د
گزینند. موازنه م را برای تعقیب امنیت خویش برمیتوازن طلبی نر 

بندی خارجی، به دنبال سخت از طریق تجهیز ارتش داخلی و صف
افزایش قدرت نسبی دولت در مقابل دولت قدرتمند و تهدیدگر 

انبه و چند جانبه میان است. موازنه نرم از طریق هماهنگی دوج
بردن دولت قوی و تهدیدگر تمرکز دارد. در ر تحلیلها بسایر دولت

ها هزینه موازنه سخت الملل آنارشیک دولتکه نظام بینحالی
مین امنیت در شرایط أتدهد. بنابراین برای افزایش می سنتی را

عنوان ها، موازنه نرم بهآنارشی و وابستگی اقتصادی باال میان دولت
  .شوداستراتژی عقالنی جایگزین می

هست كه  یگرایانز دیگر واقعا [Hansen, 2000: 3] برت هنسن
در نظریه موازنه قوا مدلی را  یبا ایجاد تغییرات تالش نموده

كه ضمن بازسازی این نظریه، تطابق بیشتری با  دریزی نمایطرح
معتقد است كه  هنسنواقعیات پس از جنگ سرد داشته باشد. 

قطبی را تبیین كند چرا كه دو تواند نظام تكنظریه والتز نمی
های اشكال عمده در این خصوص دارد. اول اینكه صرفًا به نظام

شود، و دوم اینكه نظریه والتز دوقطبی و چندقطبی مربوط می
 به الملل باشددهنده تغییر درساختار نظام بینتواند توضیحنمی

موازنه در اند تا با ایجاد تغییراتی در نظریه والتز، همین تالش كرده
گرایی تشریح نمایند. در قطبی را با حفظ چارچوب نوواقعنظام تك

این مدل، نظم جدید جهانی پس از جنگ سرد، نظامی مبتنی بر 

، هنسنقطبی در نظر گرفته شده است، چرا كه به اعتقاد الگوی تك
ویژگی اصلی نظم جدید، توزیع نامتقارن قدرت است كه ایاالت 

وان تنها ابر قدرت و تنها قدرت مسلط در این عنمتحده آمریكا به
ها در مقابل قدرت تهدیدگر نظام شناخته شده است. راهبرد دولت

در چهارگونه رفتاری جای خواهد گرفت؛ موازنه سخت، موازنه نرم، 
سه روی نرم. هر راهبرد تابعی است از روی سخت و دنبالهدنباله

 Hansen] دئولوژی نسبیامنیت نسبی و ای عامل؛ قدرت نسبی،

et	 al, 2008: 30]. ی است كه در آن سخت راهبرد یرودنباله
 یهاتیقابل یرسانیجاد و به روزرا جهت ا ییها رفتارهادولت
 یهاجاد و حفظ ائتالف و ضدائتالفین ایخود و همچن ینظام
ن یا قدرتمندتریدگر یت از دولت تهدیحما یبرا یررسمیو غ یرسم

 .[Mearsheimer, 2001: 139]بندند یكشور به كار م
 یروبر دنباله یمبن ییاست كه رفتارها ینرم، راهبرد یرودنباله
ق یرد كه عمدتًا از طریگیا محدود را در برمی یكیم، تاكتیرمستقیغ

یا چندجانبه دو  ینظام یك و عدم اتحادهایپلماتیتعامل د
انجام  دگریا دولت تهدین دولت یت از قدرتمندتریمنظور حمابه
موازنه و در چه  یطیها در چه شرانكه دولتیرد. اما ایگیم

را و در چه موقعیتی نرم یا سخت آنها را  »یرودنباله«ی تیموقع
ت ی، امنیقدرت نسب یاز به بررسیكنند نیعنوان راهبرد اتخاذ مبه
 :Simbor & Salehiyan, 2018]دارد ینسب یدئولوژ یو ا ینسب

43].  
ایسه با شده به نقد و مقنظریات و مباحث عنوانبا توجه به 

  پردازیم:های پژوهش حاضر مییافته
برخی از مباحث در الملل بیندر مورد عوامل منازعه در روابط  - ١

ثیرگذار دیگر را أگیرند و عوامل تک عاملی قرار میگروه نظریات ت
به گیرند نظریه شکری و نورث تنها به افزایش تقاضا که نادیده می

و توسعه ملی پدیدار می گردد،  دنبال افزایش جمعیت و رشد
نظریه اند و یا کشورها بسنده کرده عنوان ریشه بروز تنش بینهب

زا عنوان عامل اصلی تنشد اشلی تنها توسعه اقتصادی را بهریچار 
کند و به تبیین دقیق همه عوامل در مناسبات کشورها قلمداد می

که در پژوهش حاضر از  طوریه پردازد. بزا نمیژئوپلیتیکی تنش
ثیرگذار در ایجاد أعوامل مختلف ت طور جامع بههچند بعد و ب

  های بزرگ پرداخته شده است.منازعه میان قدرت
پردازی در خصوص عوامل منازعه میان کشورها عمده نظریه -٢

کید داشته و به أ عوامل ژئوپلیتیکی عینی و ملموس تعمدتًا بر 
های ژئوپلیتیکی ذهنی نظیر ادراکات و تضادهای رغیعوامل و مت

که در این  در حالی کنند.هی میتوجفرهنگی در بروز منازعه بی
ثیر هر دو عامل عینی و ذهنی در ایجاد منازعه بیان أپژوهش ت
  شده است

زا در روابط ی سنتی تنشیرهاهمچنین در عمده نظریات به متغ -٣
جمله  عوامل و تهدیدهای غیرسنتی ازگردد و به کید میأ کشورها ت

  توجهی شده است.فضای سایبری و تکنولوژیک بی
ریات و مباحث مطرح شده ظآنچه که پژوهش حاضر را از دیگر ن -٤

های عه میان قدرتکند، توضیح عوامل ژئوپلیتیکی مناز متمایز می



  ۴۸۱ های بزرگ در دوره پساجنگ سردعوامل ژئوپلیتیک منازعه میان قدرتـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اساس اهداف پژوهش صورت گرفته، بر این بزرگ است که بر 
ه میان کشورها پرداخته پردازان به عوامل منازع اساس عمده نظریه

طور ههای بزرگ بهای تنش میان قدرتسرچشمه و واکاوی
  اند.جداگانه را بررسی نکرده

های صورت گرفته، بررسی پژوهش از دیگر تمایز این مقاله با -٥
های بزرگ، ساختار قدرت زمان عوامل ژئوپلیتیکی منازعه میانهم

ته با توجه به شدت کار رفه های باستراتژیالملل و نظام بین
تر از نوع روابط صویری واضحکه به پژوهشگر ت است منازعه
جنگ رقابت و  ها و همکاری،گیریهای بزرگ و علل تصمیمقدرت

  دهد.ه مییالملل ارادر عرصه روابط بین

  
  گیرینتیجه

ی هاهای مورد مطالعه در یافتهبا عنایت به مطالب باال و داده
الملل با توان مدعی شد که دوره کنونی نظام بینتحقیق می

های پیشین قبل و بعد از فروپاشی نظام دوقطبی از لحاظ نظم
های پژوهش طور که در یافته . هماناسترت متفاوت چینش قد

ه کند و بسپری می داختیم جهان دوره گذار ژئوپلیتیکبه آن پر 
لحاظ ساختار قدرت، کند که از سوی استقرار نظم جدید حرکت می

دوم، در  استی، دوقطبی و چندقطبی سیال قطبدر طیفی از تک
های بزرگ به بستر چنین نظم سیالی، امکان منازعه میان قدرت

های گوناگون شامل جنگ مستقیم، جنگ نیابتی، رقابت شیوه
ای و اقتصادی، جنگ سایبری، جنگ تعرفه تسلیحاتی، تحریم
یی هاچنین منازعه . سوم، عوامل ژئوپلیتیکاست مانورهای نظامی

طور که استدالل  چهارم، همان .است به دو شکل ذهنی و عینی
شد کشورها در ساختار فعلی در برابر یکدیگر و به ویژه تهدید 

کنند که شامل موازنه قوای هژمونیک سه راهبرد را انتخاب می
انزواگری یا  و(نرم و سخت)  رویدنباله (نرم و سخت)، هوشمند

  .استکنارکشیدن 

  
دکتر  ا،ینرضا حافظگرانقدر دکتر محمد دیاز اسات تشکر و قدردانی:
مقاله و  نیکه در ا ییو دکتر الهه کوال ییشفا یمسعود موسو

 یفرمودند کمال سپاس و قدردان ییرساله بنده را راهنما نیهمچن
  را دارم.

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تأییدیه اخالقی:
  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:

، )اول(نویسنده نیا محمدرضا حافظ سهم نویسندگان:
)، دوم(نویسنده محمدتقی بازگرد  ؛)%٣٠شناس/نگارنده بحث (روش

شفایی  مسعود موسویسيد ؛)%٥٠پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث (
)؛ الهه کوالیی (نویسنده %١٠(نویسنده سوم)، نگارنده بحث (

  )%١٠چهارم)، نگارنده بحث (
این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان تبیین  منابع مالی:

 ١٩٩١ -٢٠١٦سیاست خارجی روسیه در برابر ایاالت متحده آمریکا (
  میالدی) است.
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