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 مقدمه

 تحوالت ینیب شیپ       مشخصا  و یجهان نظام یپژوه ندهیآ باب در است یپژوهش کتاب نیا

 پژوهش نیا در که تا است بوده آن بر ها تالش تمام و ،یالدیم 2۰2۰ دهه در جهان

 ینیب شیپ قابل تحوالت نیتر محتمل ک،یتیژئوپل قیدق اطالعات یاتکا به تنها جسورانه،

 .شود یبررس ،یالدیم 2۰2۰ دهه در جهان

 تنها عنوان به کا،یامر متحده االتیا یخارج استیس اساس بر پژوهش، نیا تیمحور

 بوده آن بر ها تالش و است شده بنا یپساشورو دوران در یجهان نظام بالمنازع ابرقدرت

 دوران در یجهان نظام مستقل قدرت سه هر با کایامر تقابل خچهیتار یبررس با که تا است

 نیامروز طیشرا از یقیدق فیتعر نخست وهله در ران،یا و نیچ ه،یروس یعنی ،یپساشورو

 چون ک،یتیژئوپل یها داده از یاریبس یواکاو با سپس و شود ارائه یجهان نظام بر حاکم

 چهار هر قدرت و ضعف زانیم یابیارز با نیهمچن و ینظام و یاقتصاد ،یاسیس یها داده

 . شود یبررس یالدیم 2۰2۰ دهه در جهان یها دادیرو نیتر محتمل نامبرده، کشور

 متحده االتیا یخارج استیس ریس که کند یم ثابت ها یبررس نیا خالصه، طور به

 استیس با نخست، فاز در که یجهان نظام مستقل قدرت سه هر فیتضع و کنترل در کایامر

 است، شده آغاز کشور نیا به غذا برابر در نفت استیس لیتحم و رانیا هیعل بر یجهان اجماع

 دو هر دور، چندان نه یا ندهیآ در و ماند نخواهد رانیا به متوقف و محدود وجه چیه به

 با البته که ییها بحران کرد؛ خواهد یقیعم یها بحران دچار هم را نیچ و هیروس کشور

 یداخل و یساختار یها ضعف بر فشار نیهمچن و یاقتصاد و یاسیس یها کارت از استفاده

 دهه در را یتحوالت تینها در و شد خواهد یاتیعمل یزود به هیروس و نیچ کشور دو هر

 2۰1۰ دهه البته و 2۰۰۰ دهه تنش پر یها سال ادآوری که زد خواهد رقم یالدیم 2۰2۰

 دهه در جهان تحوالت ریس گذشته، دهه دو برخالف که تفاوت نیا با بود؛ خواهد یالدیم
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 یفروپاش به بار نیا تواند یم یحت که است برخوردار یاستعداد چنان از ،یالدیم 2۰2۰

 نظام تینها در و شود منجر نیچ و هیروس ران،یا یعنی یجهان نظام مستقل قدرت سه هر کامل

 !مطلق      کامال  یشکل به آنهم. درآورد ها ییکایامر کنترل به را یجهان

 که جهان، مردم از یاریبس باور خالف بر که گفت، دیبا ادعا نیا یاجمال فیتعر در

 جهان یها تقابل و ها تنش دوران انیپا را یشورو سمیکمون بر ییکایامر سمیبرالیل یروزیپ

 قرن انیپا که است آن از یحاک قرائن و شواهد اما دانند، یم ستمیب قرن زده یدئولوژیا

 چند هر منظر نیا از و ستین و نبوده سمیالیامپر عصر انیپا اما نیادیبن راتییتغ همه با ستم،یب

 البته و یجهان نظام تحوالت در یعطف نقطه ستیبا یم را یشرق سمیکمون بلوک یفروپاش که

 عنوان به یخیتار دادیرو نیا از که توان ینم اما دانست، معاصر جهان در کیتیژئوپل تقابل

 سمیالیامپر قدرت هنوز تنها نه که چرا. نمود ریتعب یجهان یها قدرت کشاکش یانیپا نقطه

 آنها ز،ین یشورو ریجماه اتحاد بر ها ییکایامر یروزیپ بلکه است، یباق خود قوت به یغرب

 .است کرده تر حیجر یجهان کجانبهی نظام کی ساخت در را

 2۰۰۰ دهه تنش پر تحوالت به ینگاه که است یکاف فقط ادعا، نیا تر قیدق اثبات در

 یشکل 2۰۰1 سال در سپتامبر 11 واقعه الشعاع تحت هرچند که یتحوالت. انداخت یالدیم

 استیس کی نه واقع در اما د،یبخش ها ییکایامر خواهانه تیتمام یها کنش به یتدافع

 و گام به گام که شده یزیر برنامه قبل از و هدفمند      کامال  بود یکنش بلکه ،یواکنش و یتدافع

 انیب به. شد یاتیعمل یشورو پسا جهان بر کایامر متحده االتیا یهژمون گسترش هدف با

 و یرنگ یها انقالب وار نویدوم موج جادیا با ،یالدیم 2۰۰۰ دهه در ها ییکایامر بهتر،

 در مسکو نفوذ دامنه کاهش دنبال به    قا یدق انه،یم یایآس و قفقاز ،یشرق یاروپا در یمخمل

 هرچه را، خود یروس بیرق کنش قدرت بتوانند که تا اند بوده یشورو پسا دول یایجغراف

 به زین نیچ قدرت مهار حوزه در ها یبررس. کنند محدود یپساشورو معادالت در شتریب

 شیافزا با و یاقتصاد هدفمند یها استیس یاجرا با ها ییکایامر که دهد یم نشان یخوب

 2۰۰۰ دهه که تا گرفتند کار به را خود تالش تمام ن،یچ کشور در یگزار هیسرما حجم

. کنند لیتبد وابسته      کامال  یشکل به البته ن،یچ یاقتصاد شرفتیپ و توسعه دهه به را یالدیم
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 ها ییکایامر ست،ین سرد جنگ دوران در مارشال طرح به شباهت یب که استیس نیا در

 سازمان در ها ینیچ جذب از را تیحما نیشتریب ن،یچ قدرت شتریب هرچه استحاله یبرا

 تا دادند انجام نیچ یستیکمون دولت بر حاکم نیقوان در نیادیبن راتییتغ و یجهان تجارت

 منصرف ییکایامر ضد جزم مواضع به بازگشت از را ینیچ یها ستیپراگمات ت،ینها در که

 و داشت یگرید یبو رنگ که هرچند زین انهیخاورم یایجغراف حوزه در تحوالت ریس. کنند

 شده نییتع شیپ از برنامه نیهم از یبخش واقع در اما بود، شده همراه یبزرگ یها جنگ با

 غاتیتبل و ادعاها یتمام خالف بر زین انهیخاورم تحوالت در که چرا. بود ها ییکایامر

 کشور دو اشغال از ییغا هدف اما ،یبعث و یاسالم سمیکالیراد با مبارزه در ها ییکایامر

 ینظام اشغال استیس بلکه ،ییگرا افراط با مبارزه نه ،یالدیم 2۰۰۰ دهه در افغانستان و عراق

 در یرنگ یها انقالب که دینبا منظر، نیا از حداقل حساب، نیا با. بود رانیا مستقل کشور

 نیچ در ها ییکایامر یگذار هیسرما شیافزا و رانیا ینظام محاصره ،یشورو پسا یها دولت

 یم روشن      کامال  تر قیعم ینگاه در که چرا. دانست یمرتبط ریغ و جداگانه یها استیس را

 که بوده یا وستهیپ      کامال  یها استیس ،یالدیم 2۰۰۰ دهه تنش پر تحوالت یتمام که گردد

 ییکایامر کیهژمون قدرت شیافزا و یجهان نظام مستقل قدرت سه هر فیتضع یراستا در

 و افتی تحقق هم یحدود تا البته که یامر. است شده یاتیعمل یپساشورو جهان در ها

 .دهد رییتغ ها ییکایامر نفع به را یجهان معادالت که توانست

 و انهیم یایآس یایجغراف در ها ییکایامر زیبرانگ تیحساس حضور شیافزا اما حال نیا با

 عوارض بدون ها ییکایامر یبرا نیچ و هیروس ران،یا کشور سه هیعل بر داتیتهد شیافزا

 که رساند ییجا به را کار مستقل، کشور سه هر یرو شیپ داتیتهد حجم تینها در و نماند

 اتحاد کی در را واگرا و متنافر قدرت سه هر ،یشورو پسا دوران در بار نینخست یبرا

 که توانست اما بود، داریپا نا و سست چند هر که یاتحاد. داد قرار هم کنار در یکیتاکت

 اتحاد نیا قدرت. کند محدود ها ییکایامر یتاز کهی دهه کی از پس را ها ییکایامر قدرت

 در جهان یها قدرت جنگ و یالدیم 2۰1۰ دهه تنش پر تحوالت در ژهیو به یکیتاکت

 اریاخت ،یپساشورو دوران در بار نینخست یبرا که توانست و داد نشان را خود هیسور خاک
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 و هیروس ران،یا) یشرق مثلث نیمتحد یروزیپ با و کند سلب ییکایامر طرف از را عمل

 را یشرق نیمتحد برتر قدرت دمشق، دولت تیحاکم تیتثب و هیسور یداخل جنگ در( نیچ

 داریناپا و ینسب یروزیپ نیا که ستین یشک اما حال نیا با. دینما لیتحم ییکایامر طرف بر

 و باشد یشرق مثلث قدرت سه با کشاکش در ها ییکایامر ییجو سلطه انیپا نقطه تواند ینم

 یها تنش از یا تازه فصل منتظر که ستیبا یم ک،یتیژئوپل اصول بر بنا و شک بدون

 در رییتغ با اکنون هم که تحوالت از یفصل. بود یالدیم 2۰2۰ دهه در آنهم کیتیژئوپل

 و است یریگ شکل حال در جهان یاقتصاد و ینظام ،یاسیس تحرکات شیافزا و معادالت

 رخ یپساشورو ساله یس دوران در که آنچه بر بنا و نیبنابرا. است شده فراهم آن مقدمات

 یها کنش      صرفا  را جهان امروز تحوالت که بود خواهد لوحانه ساده اریبس است، داده

 ارتباط به توجه بدون و میریبگ نظر در مکان و زمان به محدود البته و یمقطع ،یسطح

 را نیچ و هیروس ران،یا کشور سه هر قدرت که یالدیم 2۰1۰ و 2۰۰۰ دهه دو تحوالت

 لیتحل یا جداگانه یها استیس را ها ییکایامر امروز مواضع بود، داده قرار فشار تحت

 یتوامان و هیسور خاک در ها روس با ها ییکایامر سازش رسد ینم نظر به که چرا. میکن

 ران،یا هیعل بر ها ییکایامر یجهان اجماع نیهمچن و نیچ هیعل بر ها ییکایامر یاقتصاد جنگ

 امروز تحوالت یتمام که ستیبا یم نیبنابرا. باشد یگریکدی به ارتباط یب یها استیس

 کتاب نیا در که یتحوالت. دانست یالدیم 2۰2۰ دهه تنش پر تحوالت بر یا مقدمه را جهان

 . شوند ینیب شیپ یلیتفص یشکل به البته و کیتیژئوپل معادالت یبررس با تا است شده تالش

 ژهیو به و مخاطب یبرا کتاب یفضا آنکه یبرا ،یزیچ هر از شیب اما حال نیا با

 تر فهم قابل و تر ساده ندارند، یجهان نظام مساله به نسبت یمناسب شناخت که یمخاطبان

 نظام یریگ شکل یچگونگ بر یلیتحل اما کوتاه اریبس یگذر با که تا است شده تالش گردد،

 ،یشورو پسا دوران در ژهیو به و ریاخ یها قرن در نوظهور دهیپد نیا سرگذشت و یجهان

 یدرک با بتواند، هم آنها و گردد باز عام مخاطب یحت و همگان بر یحدود تا بحث اتیکل

 .کنند درک را کتاب نیا در شده مطرح احتماالت و اتیفرض فیک و کم تر، قیدق
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 به چه هر که ستیا گونه به کتاب نیا در یجهان نظام سرگذشت یلیتفص انیب ریس البته

 و شوند یم تر قیعم ها لیتحل م،یشو یم کینزد یپساشورو ساله یس متاخر دوران تحوالت

 به ه،یسور یداخل جنگ مساله به دنیرس با که ییجا تا. رندیگ یم بر در را یشتریب اتیجزئ

 یها نوشته به زین ها لیتحل ،یجهان نظام ندهیآ ساز سرنوشت نقاط نیتر مهم از یکی عنوان

 .است شده لیتبد یتر یآمار البته و تر یطوالن

 و است یزمان ارزش یدارا کتاب نیا در شده مطرح مباحث که ییآنجا از اما حال نیا با

 یزمان ارزش کتاب یها ینیب شیپ که شد یم باعث مسائل نیا یواکاو در حد از شیب تعلل

 در یدیکل و مهم مسائل دادن قرار تیاولو با که تا است شده تالش بدهند، دست از را خود

 اتیجزئ در اندازه از شیب یواکاو از و شود پرداخته مسائل تیکل به تنها کتاب، مباحث

 . شود زیپره

 از یعلم یبررس کی تنها کتاب نیا که کرد اضافه هم را نکته نیا دیبا اما انیپا در

 بخش که! تر شیب یزیچ نه و است جهان یالدیم 2۰2۰ دهه تحوالت در محتمل اتیفرض

 تمام اما وجود نیا با. امدین در نگارش به یاطالعات و یتیامن مصالح به بنا هم آن از ییها

 در اشتباه نیبزرگتر که چرا افتد،ین قلم از یمهم و یضرور نکته چیه که بود آن بر من تالش

 اتظمالح و یاسیس تعارفات حد از شیب لحاظ ک،یتیژئوپل و یاسیس یها پژوهش حوزه

 آن استمرار که شد خواهد نانهیب واقع ریغ و یشیفرما یها پژوهش به منجر که است یحکومت

 . کرد خواهد سخت را جهان تحوالت از نانهیب واقع درک     عمال  مدت، یطوالن در

 ای و ها ییکایامر چون ییها واژه از که کتاب نیا یکجا هر در نکه،یا آخر نکته اما و

 یمعنا به بلکه ها ملت یمعنا به نه ها عبارت نیا است، شده استفاده...  و ها روس

 ها ملت انیم جنگ در گاه چیه ها، ملت منافع که چرا. هاست کشور آن استگذارانیس

 .ستین

 

  یریکس یعل
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    2۰19 مه 15 با برابر

 



   
 
 

  


