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 چکیده
ختلفیرابروضعیتژئوپلیتیکیجهاانبارجاایشتاشاتهشیوعویروسکروناتاثیراتم

ریاییبارایروباتوجهبهتاثیراتمنفایویاروسکروناا،جهاتهرشوناهبرناماهاست.ازاین
رویسااتتارژئاوپلیتیکیروشدنبامسائلآنضروریاستکهحاالتمختلا پایشروبه

ورکاارواعاششاود.ایانهاایمارتبببااحااالتمختلا دردساتجهانبررسیواساتراتژی
هااتحلیلیاست.تجییهوتحلیلداده–پژوهشازنظرهدف،کاربردیوروشآنتوصیفی

8پژوهیازجملهتحلیلتاثیراتمتقابلاست.دراینتحقیا بارایهایآیندهمبتنیبرتکنیک
قیا هاایتح)عدمعطعیت(درنظرشرفتهشادهاسات،یافتاه حالت04عاملکلیدیمجموعا

رویآینادهسناریویعاویومحتمال،پایش99دهدازبینسناریوهایتدوینشده،نشانمی
سااناریویعااویو99وضااعیتژئااوپلیتیکیناشاایازشاایوعویااروسکروناااوجااوددارد.از

سااناریونیاایدارای5سااناریووضااعیتمطلااو ،2سااناریووضااعیتنااامطلو ،0محتماال،
هاایمنفایسااتتاردهدکهاحتمالوعوعحالاتتایجنشانمیوضعیتایستاوبینابینیاست.ن

هاایمطلاو ژئوپلیتیکیجهاندرمواجههباویروسکرونادوبرابراحتماالر دادنحالات
است.بنابراینباتوجهبههادفاصالیداناشژئوپلیتیاککاه راحایبهتاریناساتراتژیدر

هادرارتباا بااپیامادهایمنفایایانتژیتریناسترامناسباتبینبازیگراناست،بایدمناسب
ویروسدرنظرشرفتهشود.
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 مقدمه

تمدن بر توجهی عابل تاثیرات بیولوژیکدارای عرنتهدیدات  ی در بشری هایهای

مثالمی عنوان به است. بیانمتمادیداشته اولینبیماریتوان یکیاز هایعفونیکهنمود

توانستهاستتاثیراتعابلتوجهیبرجوامشانسانیبگتاردمربو بهیونانباستاندرحدود

شود.اینبیماریسالعبلازمیالداستکهتحتعنوان اعونویرانگرآتنشناتتهمی034

(.اشرچهعلتبیمار اعونآتنMorens, 2008: 15نفرازمردمشد)04444سببکشتهشدن

ناشناتتهبودهاستاماازآنزمانتاکنونبسیاریازعوامل بیعیوبیوترویستیوبیولوژیکی

یکیازکشنده مرگسیاه است. ثبترسیده هایعفونیدرترینبیماریدر ولتاریخبه

مرگ به 54 ولتاریخمنجر تقریبا کشورهایدرصدتلفات04میلیوننفرشدکه آناز

(.درحالSmolinski, 2003: 5اروپاییبودهاستوسببکاهشجمعیتبهیکسومشردید)

نفردر53444هایاستکهساالنهمنجربهمرگترینبیماریحاضرآنفوالنیایکیازکشنده

می امریکا درواعشعواملبیولوژیکیسببایجNarayan, 2017: 15شود)ایاالتمتحده اد(.

 ,Allhoffشردد)هنجارهاییدرعدرتملیجهتدفاعوجلوشیریازانتشارآنمحسو می

Evans, Henschke, 2013: 25امنیت در مهم موضوع عنوان به بهداشتی عوامل ظهور .)

هامهمتلقیباشدکهفراترازتهدیدهاینظامیایجادشدهازسویدولتالمللیمطرحمیبین

متغیمی سه شاملشود. امنیتملی تجدید تغییر اوال دارد: وجود ارتبا  این در مفهومی ر

محیطی،جرائمسازمانیافته،پناهندشانوتروریسمتهدیدهایغیرنظامیمانندتخریبزیست

اصلRichard, 1983: 130است) تهدیداتدر این استکه این دهنده نشان دوم تغییر .)

بازیگ دربرداردکشورهایجهانینیستندبلکه بهصورتشسترده غیردولتیرا رانفراملییا

(Jessica, 1997: 55شروه و امنیتافراد بر تمرکی سوم تغییر فقب(. نه و هایداتلکشور

(.بنابراینامنیتبشردرعصرکنونیتحتتاثیرBuzan, 1994: 23هااست)کشورهاودولت

(.Koblentz, 2010: 98یعرارشرفتهاست)هایشستردهوعرضهتدماتبهداشتروندبیماری

 Commission on Humanباشد)امنیتانسانیوامنیتبهداشتیازاهمیتبسیاییبرتوردارمی

Security, 2003: 6مولفه سایر با مستقیم ارتبا  در کنونی عصر در عامل این زیرا های(.

ژئوپلیتیکامنیت ابعاد تمامی و دارد عرار جهانی وآفرین تحتتاثیراتمستقیم را جهانی
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ایازشیوعتواندبهعنوندورهدهد.باتوجهبهاینکهعصرکنونیمیغیرمستقیمتودعرارمی

هاترازجنگ،جوامشانسانیوحکومتتواندبیشهایواشیرشناتتهشودبنابراینمیبیماری

آنج از دهد. عرار معنوی و مادی اعتصادی، معرضتسارت در ژئوپلیتیک؛را علم که ا

هابهعنوانتوانبیاننمودکهبیماریدهدمیعدرت،سیاستوفضاراموردبررسیعرارمی

توانندوجودداشتهباشندوبهعنوانعنصریهایمخل مییکعاملاصلیکهدرسرزمین

زنژئوپلیتیکیفرامرزیعملنمایندعدرتکشورهارادرتمامیابعادتحتتاثیرعراردادهوو

91نماید.هماکنونعرصهجهانیبابیماریکووئیدهارادچارتغییروتحوالتیمیحکومت

درشیرشدهاست.اینبیمارینخستینبارازشهرووهانچینبهسایرمنا  2491ازدسامبر

دارایهمه اکنون هم استو کرده شسترشپیدا میجهان وسیعی  وریکهشیری به باشد

برند.شیوعاینبیماریبهصورتنیدیکبهنیمیازمردمجهاندرعرنطینهاجباریبهسرمی

المللیداشتهباشد.ایوبینتواندتاثیراتژئوپلیتیکیوسیعیدرسطحملی،منطقهشستردهمی

باتوجهبهاینکهاندیشدندرموردآیندهبرایداشتنعملکردهایمناسبوصحیحضروری

ایوهایموجوددریکعلمروسرزمینیدرعرصهمنطقههاوکنشزماستتاواکنشاستال

اینبین از دهیم. عرار تود کار دستور در را آرمانالمللی آینده تصورهای مقاصد،رو ها،

هایفعلیمادرنظرشرفتهشوند.بنابراینتوانندبهعنوانپیشرانهاوآرزوهامیامیدها،نگرانی

موضوعاتموردبررسی از آن تغییراتژئوپلیتیکیمرتبببا و کرونا جهانیپساز آینده

بینیتواهدباشدکهاز ری تهیهسناریوهایمناسبوصحیحعابلبررسیوپیشتوجهمی

بنابراین ابیاریهایآیندهیکیازروشتحتعنوانسناریونویسیبود. مناسببرایپژوهی،

وشنتحلیلسیاست فرصتها تهدیدات، وارزشاتتشرایب، نیازها ها، درهایبرترآینده

می شرفته نظر روشآیندهشود. با اینمقاله رونددر تاثیراتاینبیماریبر دنبال نگریبه

تحوالتژئوپلیتیکجهانیازمنظرعواملاعتصادی،سیاسیوفرهنگیاجتماعیهستیم.

سببشدهاستCOVID-19شیرهمهکندبیمارییایبیانم(درمقاله2424)9هیسبورگ

هاراباتوجهبهنقشسنتیتودبهعنوانحامیانومحافظانجوامشمدنیدرتاعدرتدولت

چالش با تارجی تهدیدات )برابر سازد روبرو در2424)2بای (.Heisbourg, 2020هایی )

                                                                                                                                             
1. Heisbourg 
2. Bai 
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رایهمیشهتغییرتواهدداد.ازدیدشاهنظمجهانیراب91کندبیماریکووئیدایبیانمیمقاله

شیردادند.ازیکسوتناعضهایمتفاوتیبهاینبیماریهمهجهانینییکشورهایجهانپاسخ

وچینبسیارزیاداستواز رفدیگرهمکاریبینکشورهایآسیای بینایاالتمتحده

می را بهشرعی نمود. مشاهده جنوبیتوان کره و ژاپن چین، چشمگیریویژه متقابل رابطه

دارند.بنابراینتاثیراتژئوپلیتیکیاینبیماریدمنا  مختل جهانبهصورتمتفاوتینمود

بیانمی2424)9سیمینو (.Bai, 2020یافتهاست) سببیکشوک91کندبیماریکووئید(

اعتصادشردیدازسوییدیگرباعثبهوج مخر وفوریبه ودآمدناستراتژیکوتقریبا

نمود توسعه حال در کشورهای در عامل این است. شده جهانی نظم در اتتالالتثانویه

اینحالایناتفاقبهعنوانبیرشترینتهدیدبراینظمجهانیبعدازوعوع با بیشتریدارد.

(نییاعتقادداردکهاینبیماری2424)2(.رشرنیCimmino, 2020باشد)جنگجهانیدوممی

نقشسبب با لیبرال انترناسیونالیسم بقایای است. ژئوپلیتیکجهانی در انتقالی دوره ایجاد

ایزیرسوالرفتهاست.درواعشاینهایژئوپلیتیکیبه ورفیایندهامریکاهمیمانبانگرانی

افیایش و مبنایشسترشتجارتجهانی بر لیبرال انترناسیونالیسم استتا عاملسببشده

ارزشسازجهانی و هنجارها به متصل تحتسیستم )ی شردد متیلیل غربی  ,Regensهای

مقاله2424)3کلیمکین (.2020 در نیی می( بیان عواعبمختل ژئوپلیتیکیای ازجمله کند

اولویت91بیماریکووئید سازمانهایکوتاهتعری مجدد المللیهایبینمدتبسیاریاز

هایداتلیدیهاروپاوسازمانآتالنتیکشمالیدرشیرچالشاست.درمیانسایرموارد،اتحا

می عامل این استو شده سازماننوینی بازتعری ژئوپلیتیکی در باشدتواند تاثیرشتار ها

(Klimkin, 2020.)
 

 مبانی نظری

 کیتیژئوپل مفهوم

وتوانددرکش جغرافیاییعنوانیکعاملیکهمیژئوپلیتیکدردورهجنگجهانیبه

پردازانایجادکنندهیکرعابتسیاسیشستردهدرسطحجهانیمطرحباشدتعری شد.نظریه
                                                                                                                                             
1. Cimmino 
2. Regens 
3. Klimkin 
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هاییرابرایتقویتنمودنعدرتکشورهابیاننمودند.دراینمرتببباایندیدشاه،تئوری

ارتبا یکیازجغرافی نام تالشبیانمی9داسدانانبه در ولصدسالشتشته هایکند:

اینعاملبسیاری استو ژئوپلیتیکصورتشرفته علم تاریخپیچیده نمودن برایترسیم

پیچیدشی ایجاد بیستمسبب عرن  ول در و شده حوزه این در سیاسی و تاریخی های

بررسیتاریخیاینعلمپدیدآمدهاست)  : Dodds, 2007رویکردهایتنوعیدرارتبا با

تعری 31 درارتبا با دراینبین، و توانبیاننمودکهاینعلمبهتجییهژئوپلیتیکمی(.

بین سطح در عدرت روابب بر جغرافیایی اثرات همچنینتحلیل است. تاثیرشتار المللی

باشدژئوپلیتیکبهعنوانمطالعهتاثیرموععیت،جمعیتوغیرهبررویسیاستیککشورمی

(Longman, 433هوشفر.)هااستکهمیجدیدبرایدولتملتکندژئوپلیتیکعلبیانمی2

ویژشی سیاسیاز جغرافیای بویژه سیاسی فرایندهای تاثیر تحت محیطی جبرشرایی های

است) بنابراینمیTaylor, 1993برتوردار ژئوپلیتیکداراینوعی(. که نمود توانمشاهده

ازسویهاشانتعصبملیمی تعریفیدیگر در عنوانس3باشد. یاستعدرتژئوپلیتیکبه

یکیازویژشیAltunışık, 2010: 15مطرحشدهاست) ژئوپلیتیک،(. هایتعاری مرتبببا

تحلیل و دنبالتجییه اینعلمبه واعش در تاریخاست. و برعراریپیوندبینمفاهیمجغرافیا

سیاندازهایجغرافیاییوفرایندهایسیاسیاستکهبتواندفرایندهایسیاتعامالتبینچشم

بررسینماید) را ومییانتاثیرشتاریوتاثیرپتیریآنها شناسایینموده را  ,Cahnmanپویا

مبناییک56 :1943 ژئوپلیتیکبر به دانشگاهیان بسیاریاز جنگجهانیدوم، پساز .)

شرایانهکهمرتبببافضایحیاتیلبنسرومبودتاکیدداشتند.اینعاملسببشددیدشاهنظامی

 اروپاشیریآنازسایرزمینهاینعلمموجبفاصلهتا امریکایشمالیو هایجغرافیاییدر

درسال منتشر«مرزهادربحثجغرافیایسیاسی»ایباعنوانمقاله0شوچوننت9100شردد.

یکشبه عنوان به که ژئوپلیتیکمحسو مینمود علم سپسانقال در 5هرودتشردد.

یرادرارتبا بااستراتژیوایدئولوژیباهدفشناتتبحراندرهایمنحصربهفردبحث

منا  جغرافیاییمطرحنمودکهبیشتردربرشیرندهعملگراییدرحیطهعلومجغرافیاییبود.
                                                                                                                                             
1. Doss 
2. Haushofer 
3. Hagan 
4. P. Guichonnet 
5. Hérodote 
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9والکوستیاهرودوتبهبیانجغرافیاوتحلیلژئوپلیتیکیپرداتت.دراینبین9183درسال

درتدمتعلومنظامیدرراستایافیایشراتیلنصورتکهاظهارداشتکهژئوپلیتیکبدا

باشد.الکوستاصطالحژئوپلیتیکرادرارتبا باصلحفضایحیاتیتعری نمودهاستنمی

( نمود بیان دموکراسی عدالتاجتماعیو ازCosta, 2008: 243و برتی تعری در این .)

حققانژئوپلیتیسینکهدرامنیتملیبرزیلتربود،زیرامکشورهامانندبرزیلوشیلیحساس

 ,Cavalla, Chateauxوشیلیاستقرارداشتنددارایدیدشاهیفاشیستینسبتبهمسائلبودند)

(اصطالحژئوپلیتیکبهعنوانیکمولفهاساسیدرسیاست9111)2(.ازنظرپیترز25 :1977

ایناصطالحبیانکنندهشد.زیرتارجیکشورهایغربیدر ولجنگسردمحسو می ا

هاینفوذناشیازتنگنایاستراتژیککشورهایغربیازمفهومیبرایتبیینرعابتدرحوزه

شورویمحسو می جماهیر سویاتحاد دهه در جنگسرد،9114شد. پساز دوران و

ایننگرشبیانمی پایانمرزبندیآرمانگراییلیبرالتقویتشدو راهایسیاسیفنمودکه

باشدکهسببشدهناپتیرمطرحمیرسیدهاستوشسترشدموکراسیبهعنوانامریاجتنا 

استتادنیابهیکدهکدهکوچکتبدیلشود.فرانسیسفوکویامااستداللنمودهاستکه

است، جهانشده از شکلجدید سببایجاد آزاد بازار پیروزیدموکراسیلیبرالغربیو

مرزهاازاهمیتکمتریبرتوردارهستندودراینبینموضوعاتمرتببجاییکهجغرافیاو

بامسائلملیباعثایجادنسلجدیدازتهدیداتازجملهجرائمسازمانیافته،تروریسمو...

هادربرابرتهدیداتدنیایجدیدکهدیگرشدهاست.اینامرباعثتضعی حاکمیتدولت

نمی احترام مرزها شدهبه صاحبنظران،Petta, 2019: 45است)شتارد فارسینیی متون در .)

 ژئوپلیتیکعبارتاستاز»تعاری مختلفیازژئوپلیتیکارائهدادندکهبدینشرحاست:

هابرالمللتوسبصاحبانعدرتواندیشهوتأثیرآنهایعرائتونگارشسیاستبینشیوه

منطقهشیریتصمیم و ملی سطح در سیاسی 9300)میرحیدر،«یاهای ژئوپلیتیکیا».(22:

هایمحیطی،چونموععیتجغرافیایی،شکلسیاستجغرافیاییاثرمحیبواشکالیاپدیده

انتقالی امکاناتارتبا یو منابشکمیا ، دریازمین، فضایی(یئ)زمینی، هواییو وسایل،ی،

درتصمیمغیرهارتبا جمعیو بههایسیاسیشیریرا د، منطقهویژه ایورسطوحشستردة

                                                                                                                                             
1. Yves Lacoste 
2. Peters 
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بررسیمی و مطالعه )«کندجهانی، 9389مجتهدزاده، ژئوپلیتیکعبارتستاز(.928: علم»:

«هایناشیازترکیبآنهابایکدیگرمطالعهرواببمتقابلجغرافیا،عدرتوسیاستوکنش

ازدانششناتت،توانشفت،ژئوپلیتیکعبارتاستدربیاندیگرمی(.9385:30نیا،)حافظ

بهره منطقهکسب، ملی، مناسباتفروملی، عدرتدر جغرافیایی منابش حفظ و وبرداری ای

استراتژی بازبینی و ژئوپلیتیکدانش راحی دیگر، بیانی به جهتجهانی. بازیگران های

(.9313:21پرور،ندستیابیبهمنافشواهدافمبتنیبرمنابشجغرافیاییعدرتاست)جا

 

 تهدیدات بیولوژیکی

تعدادزیادیازعواملعفونیدر ولتاریخبشریتوجودداشتهاستکهمسئولبروز

بوده بیولوژیکی بیماریحوادث از پیشگری کنترل مراکی )اند. ملیCDCها انستیتوی و )

بیماری )آلرژیو دسته سه به (A, B, Cهایعفونیعواملکلیدیتهدیداتبیولوژیکیرا

عواملبیماریبندیمی بقه کنند. باالترینAزایدسته شاملباالترینعواملبیولوژیکیبا

هستند. برتوردار بهداشتعمومی و ملی امنیت برای تطر بیشترین از که است اولویت

بر تاثیراتعمده ایجادمرگومیرباال، تواناییانتشارشخصبهشخص، مقوالتمرتبببا

تواندازنتایجهراساجتماعیوبروزاتتالالتفردیوعمومیمیسالمتعمومیوایجاد

)بیماری محسو شود اینشروه CDC, 2000: 19های از، Bعواملشروه(. وسیعی شروه

ونییتوکسینهایبیماریمیکروارشانیسم شوندکهانتشارنسبتاهایبیولوژیکراشاملمیزا

هازاییکمتریبرتوردارند.تشخیصاینارشانیسمسیبآسانیدارند،اماازعدرتکشتاروآ

هاینوینتشخیصیاستکهمرکیکنترلوکارشیریانواعیازروشبههانیازمندوتوکسین

هایشاملمیکروارشانیسم،Cواملشروه.عکندپیشنهادمیامریکاهادرپیشگیریازبیماری

به که بیمارییاییهستند شدیداً و دسترستا نوظهور در انتشارر و عدرتتکثیر و بودن

هایمرشباردرعنوانارشانیسمبههایزیستی وریتغییریابندکهتوانندبافناوریآسان،می

افیارهایبیولوژیکعابلاستفادهشردند.اینعواملازایننظرموردتوجههستندکهبهجنگ

زاییوکنترلآنها،برایمواجههایعفونتهایانتشار،مکانیسمعلتنبوددانشکافیازراه

پژوهش باید عواملاینشروه، حوزهاحتمالیبا در پیشگیریازها و درمان هایتشخیص،
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یداینبررسیسندرومحادتنفسیکوو.در(9310:985)زارع،هایحاصلهتوسعهیابدعفونت

عابلبررسیاست. Aری بقهوتاثیراتژئوپلیتیکیآنبرعرصهجهانیتحتعنوانبیما91

 
 1ای کشورهای دارای بیشترین تلفات بر اثر ویروس کرونا: نقشه پراکندگی قاره1شکل 

 

 روش تحقیق
هاتحلیلیاست.ماهیتداده–اینتحقی ازنظرهدف،کاربردیوازنظرروش،توصیفی

روششردآوریداده کمیو بهکیفیو میدانیصورتکتابخانهها تأثیرات)ای، پرسشنامه

کتابخانه منابش به مراجعه با برایتحقی ابتدا است(. چندمرحله پیمایشی)در و ای،متقابل(

درمرحلهمهم شناساییشدند، ترینعواملکلیدیتاثیراتژئوپلیتیکیشیوعویروسکرونا

ومجموعاًهایاحتمالیمختلفیبرایهرکدامازعواملکلیدیدرنظرشرفتهشدبعدوضعیت

هایمختل عاملکلیدیاتتصاصیافت،براساسعواملکلیدیوحالت8حالتبرای04

نفراز98صورتمتقا ش راحیشدودراتتیارجامعهآماریتحقی کهایبهآنپرسشنامه

علومسیاسیوژئوپلیتیکبوده تجییهمتخصصانرشتهجغرافیایسیاسی، واندعرارشرفت.

برای)پژوهیدرچندبخششاملپویشمحیطیهایآیندههابااستفادهازتکنیکدادهتحلیل

افیارسناریووییاردبرایاستفادهازنرم)هایمربو ه(وتکنیکآثارمتقابلآوریشاتصجمش
                                                                                                                                             

.است9311مهر9شنبه.آمارارائهشدهازسویسازمانجهانیبهداشتتاروزسه 9
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وزن است. بهصورتمقایسهتدوینسناریو( پرسشنامه مییانارتبا بیندهیبه ایزوجیو

بودهاست.رواییاینپرسشنامهتوسبجامعهآماریموردتائید3تا-3اعدادبینمتغیرهابا

پرسشنامه نرمهایتکمیلواعششد. در واز ری دستورشده  Ensemble افیارسناریووییارد

ودرنهایتسناریوهایسازشاروضعی ،شناساییوتحلیلشدند.واردشدند؛


 تاثیرات ژئوپلیتیکی کرونا

 های ژئوپلیتیک )ارزش( همولف
متغیرهاییمیمنظورازمولفه باشندکهدارایتاثیرشتاریوتاثیرپتیریهایژئوپلیتیکی،

این از که پدیدارهایی صورتیکه به هستند یکدیگر روی سیاسی و جغرافیایی عوامل از

می محسو میواکنششکل جغرافیایی صرفا نه عنشیرند به بلکه سیاسی؛ نه و وانشوند

سیاسی رواببیکسازه همچنینمجموع و سیاستداتلییککشور عواملیهستندکه

دهد.بنابرایناینعواملناشیازالمللشکلمیفضاییراباسایرکشورهادرنظامسیستمبین

میترکیبمولفه ارتبا  این در هستند. جغرافیا عدرتو سیاست، ثباتهای متغیر به توان

از ناشی عدرتسیاسی جغرافیایی، محیب بر تاثیراتی دارای که نمود اشاره کروناویروس

بی تواندبرتغییراتسیاسیوهایداتلیمیثباتیسیاسیوجنگکشورهاوسیاستاست.

باشد) تاثیراتعابلتوجهیداشته Bowlsby,  2019: 1اجتماعیکشورها ثباتسیاسیدر(.

9هایمردمیهتواستتوازنمیانتعادلبیانکننده،اصل
2هایدولتیازیک رفوکارویژه 

 

نظامسیاسیحاکمبتواندبهاشرایدردرونهرجامعهعبارتیدیگر،بهاست. رفدیگراز

دهدونظاممیبورمطاب راارائهایوعانشکنندهتوجهدرتورپاسخهایمتنوعمردمتواست

تاییدشردد،هاباشدوازجانبآنملتموردعبولولوژیئعقایدودریککالماید ،باباور

وکاراییبرتوردارتواهدبود،پسچنانچهکارآمدیمناسبوعابلتوجهیآننظامازثبات

زمینهنفیالگویحاکمتعل شیرد،بهویااینکهباورملیپیداکنددولتبههردلیلیکاهش

وتعلی آنافیایشآیدکهدرصورتاهممیفرآفرینیدریکجامعهوتنشبروزنارضایتی

پدیدآمدنودرنهایتحاکمدربرابرملتمشروعیتسیاسینظامازبینرفتنممکناستبه

                                                                                                                                             
1. Needs People 
2. State of  Functions 
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:9313شود)روحانی،،منجرباشدمیثباتیسیاسیآمییکهتجلیبیرونیبیرفتارهایاعتراض

شرایببی(.995 برنامه،ثباتیسیاسیدر ملت-ایدولتسعههایتواجرای  شکستوها با

شودومیدریکجامعهنییافیایشریسکسببثباتیسیاسی.بیتواهدشدناکامیروبرو

کاهش سرمایه بازده انتظار ارزشمورد  ری  این نمودهاز پیدا انگییه اندازپسجهتو

میتضعی  افیایشمصرفشود، میشرایی یابد نهایتاینعاملسببو شسطحکاهدر

بینشتاریسرمایه اینبیماریمیالمللیملیو بر عالوه کروناشردد. ازجمله هایواشیردار

ثباتیسیاسیثباتیسیاسیدرکشورهاتاثیرشتارباشد.بهعنوانمثالبیتواندبرشدتبیمی

ههایبهداشتعمومیداشتتواندتاثیراتمنفیبرزیرساتتدربرتیازموارددرشیریمی

توانندتحتتاثیراتالمللیمیباشد.دوکشورسوریهویمنبهعلتاتتالفاتداتلیوبین

اتتالفاتسیاسیبینرژیمشسترده بهعنوانیکیازاینبیماریعرارشیرند. هایرعیبنیی

شودتاشرددوسببمیهایمراعبتیدرمنا  درشیریمحسو میموانشموجودبرایدرمان

مشکالتاساسیدرزمینهبهداشتعمومیدرصو با رتبروزکروناویروسدراینمنا  ،

اینتودسببافیایشبی اینمنا  میمواجهشوندو همانطورکهثباتیسیاسیدر شردد.

تواندارزشتودرادرارتبا باکروناویروسکاهشدهدوبهصورتبیانشداینعاملمی

رتملی،نوعرواببکشورهابایکدیگروهمچنیننظامژئوپلیتیکمستقیموغیرمستقیمبرعد

بنابرایندرایندورهجهانیوظهوروسقو دولت هاداریتاثیرشتاریعابلتوجهیباشد.

 هایمختل بود.هایبنیادینژئوپلیتیکدرعرصهتوانشاهدتغییراتیدرارزشمی

 

 های ژئوپلیتیک )تعداد(مولفه
بُعد این میدر کروناویروس، تاثیرشتاری مولفهاز کاهش یا افیایش شاهد هایتوان

اتحادیه ایجاد مثال عنوان به بود. جهانی عرصه در منطقهژئوپلیتیکی دارایهای که ای

نمونه کروناویروسسببشدهپیوندهایدرونیمستحکمیهستند افیایشاست. این ایاز

کشوردرشیرباآنصلحو2424امنیتیموجوددرهایاعتصادی،اجتماعیواستتابحران

تهدیدمی بنابراینکشورهاباتوجهبهنوعایدئولوژیسعادتجهانیرا هایموجودبهنماید.

عنوانیکتانوادهبیرگبهدنبالتقویتظرفیتهمکاریوسازوکارهایموثربرمهاراین
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هبهعنوانیکچالشجهانیمحسو هایعفونیهمیشویروسهستند.شیوعشستردهبیماری

سویشدهمی به توجهات افیایش سبب کورناویروس و ابوال سارس، سنگین تلفات اند.

میهمکاری جهان است. مبادالتفرهنگیشده اعتصادیو بیماریهای این پرتو در تواند

اعداماتمقتدرانهبراینشاندادناصولاتالعیوحمایت با یمادیدرهااستفادهکاملرا

هایناشیازاینبیماریعملنماید.اینبیماریبهچندصورتسببافیایشمواجهباچالش

هاشدهاست:اوالدانشمندانچینیعالئمبالینیاینبیماریرابهصورتمقاالتبههمکاری

همکاری دوما نمودند، منتشر جهانیان برای انگلیسی شستردهزبان زیستهای زمینه در ای

پیشکیبرایکنترلوپیشگیریازاینبیماریبینکشورهاصورتشرفتهاست.منابشپیشکی

اندوچندینآوریا العاتیدرارتبا باتحقیقاتداروییوواکسنپرداتتهجهانیبهجمش

بایکهاروارداند.بهعنوانمثال،دانشمنداندانشکدهپیشکیبرنامهمشترکراتدویننموده

برایساتتدارووشوانگژدرانستیتویتنفسینانشانژانگصیبهسرپرستیدکترتیمتخص

المللیبرایکاهشکمبودمنابشپیشکیازسویهایبینکنند.سوماکمکواکسنتالشمی

کشورهاانجامشرفتهاست.تقاضابرایموادپیشکیافیایشیافتهاست؛بنابراینکشورهانیی

هایاند.ازسوییدیگراینبیماریسببجداشدنشروهیکدیگرآمدهدراینزمینهبهکمک

مالیجهانی بازار نتیجهدر استدر درصدسقو درهرهفته94اعتصادیازیکدیگرشده

المللیشود.عدمعطعیتبازارسببشدهاستتااعتصاددانانبرجستهصندوقبینمشاهدهمی

هایعینیواستدالالتمرتببباتاثیراتارائهارزیابیپولوبانکجهانیدچارهراسمالیبا

تامین بنابراینبرایجلوشیریازاینموضوعدرزنجیره ایناپیدمیبراعتصادجهانیشوند.

جهانی،ماشاهدترکیبامورمالیواعداماتمالیاتیچینباسایرکشورهاوکمکبهمشاغل

شرکت دنباهایتارجیمیو به بیماریازباشیمکه این لکاهشنتایجاعتصادیناشیاز

هاینهادیبرایاعتصادداتلیوجهانیالمللیوهمچنینمشوقهایبین ری ایجادهمکاری

است.ازسوییدیگرفضاهایناامنوبحرانیتحتتاثیرحضورفیییکیورعابتیبازیگرانو

ایشتواهدیافت.درمنا قیکهدارایشراندرامورسیاسیکشورهادرایندورهافیمداتله

می فارس، تلیج منطقه مانند هستند باالیی استراتژیک عاملبار این از استفاده با توان

هایعملیاتیوجوالنگاهبازیگرانمختل بامنافشتواممتضادوکشورهایمنطقهرابهصحنه
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مشابهدرسطوحشوناشونیتبدیلنمود.

 

 )جایگاه(بازیگران ژئوپلیتیک 
توانبیاننموددرارتبا باکروناویروسوتاثیراتآنبرجایگاهبازیگرانژئوپلیتیک،می

کهدردورهکنونیدراروپاوایاالتمتحدهبرایمقابلهباکروناویروسانیواشراییوسیاست

کروناویروسس دارندکه پوپولیستیاعتقاد سیاستمداران است. اعمالشده ببدرهایبسته

(.نُهکشورRoberts , 2020ترشردد)شدهاستتابحثمحافظتازمرزهایکشورهاپررنگ

کنترل برتیاز بازشرداندن به مجبور فرانسه و آلمان ازجمله اروپا اینزماناتحادیه در ها

)شده هستند عوامل این جمله از مهاجرت و پناهندشی عوانین تغییر (.Laurent, 2020اند؛

روایتینشانانهپوششرس به تالشایجهان اینمیان پکندر رهبریجهانیاست. دهنده

همچنینسرمایه نمایدو ایفا اسپانیا و ایتالیا کمکبه نقشاصلیدر استتا شتارینموده

باکروناویروسدرمقابلسیاست انجامدادههنگفتیبرایمبارزه هایایاالتمتحدهآمریکا

(.دراواسبماهCampbell, 2020هایاینکشوراست)درونیسیاستاستکهبیانگرتمرکی

-مارس،چینمدعیپیروزیبربیماریشدوسخنگویوزارتتارجهاظهارنمودکهعرنطینه

باعثهایدسته کشور سراسر در زندشیروزمره کامل تعطیلنمودن توع سفر، جمعی،

دعی چین است. بیماریشده این انتشار کامل کاهشموج و اعداماتپیشگیرانهترین ترین

شیرراانجامدادهاستودرمقابل،ایاالتمتحدهآمریکاباانتقاداتیبرایمقابلهبابیماریهمه

بی مسئولیتو عدم است)در شده سوینخبگانسیاسیواشنگتنروبرو  ,Kurtکفایتیاز

نسیستمژئوپلیتیکجهانیشد.باتوجهبهتواندباعثتغییرجایگاهبازیگرا(.اینامرمی2020

هایاینکهدیپلماسیعمومیوعدرتنرمچینباموفقیتروبروشدهوتوانستهاستراهنمایی

هایچینبامناسبیرابهکشورهایاسپانیا،عراقوایرانو...دهدوازسوییدیگرهمکاری

بهعنواننمونه بنابراینمیواندهمیایدلچسبازهمبستگیجهانیتایتالیا توانانتظارشود؛

داشتکهاینکشورکههماکنونرهبریجهانیدربهداشتعمومیرادراتتیارداردآماده

باشدتادرانواعدیگریازرهبریجهانینییایفاینقشکند.کشورهایاروپاییوایاالت

ریبودهاستوازتاثیراتمتحدهتاحدودیدربرابراینبیماریدچارضع سیستمساتتا
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هایبسیاریدیدهووجههغر ناسیونالیسمودموکراتیکدرمنفیناشیازاینبیماریزیان

دارشدهاست.درحالیکهبرتیازکشورهایبهاصطالحجهانسومباعرصهجهانیتدشه

انداینمعادلهراباچالشروبروسازند.انجاماعداماتپیشگیرانهتوانسته

 

 بازیگران ژئوپلیتیک )تعداد(

ایبرسیستمجهانیواردساتتهاستوباعثشدهتاایاالتهایتارقالعادهکروناشوک

الگوی با آمریکا بهعنوانعطبجهانمحسو میساله54متحده بحرانایکه شوددچار

تتامردمسببشدهاس ایشردد.اولینسناریو،وجوددشمنمشترکاستکهعابلمالحظه

هستند. مشترکروبرو تارجی تهدید و یکدشمن با که درکمشترکبرسند این به

هم و همکاری نوعی تا است سالمتکروناویروسسببشده به هدفرسیدن با جوشی

جهانیشکلشیرد.درشیرشدنایاالتمتحدهبهصورتشستردهبااینبیماریموجبشده

اینکشوربرایحلمعضالتناشیازاستتابهعطبیبودناینعدرت جهانیتاتمهدهد.

صورت به روسیه جمله از کشورهایجهان سایر همکاریبا بیماریبه این شسترده شیوع

دهدکهجهانبهسمتچندعطبیشدندرحالحرکتشستردهنیازمنداستوایننشانمی

سیاریازمعضالتومشکالتتوانباستزیرابدونهمکاریوهمیاریباسایرکشورهانمی

(.Coleman, 2020راحلنمود)91روازجملهکووئیدپیش

 

 مناسبات ژئوپلیتیک ملی

ملی شراییبهعنوانمکتبیجهتشناتتوحفاظتازمنافشملیشناتتهناسیونالیسمیا

مکتبملتمیمی این در مهم عنصر بدوشود. که نمود توجه نکته این به باید و نباشد

در9310:939شناتتیکملت،شناتتناسیونالیسمامکانپتیرنخواهدبود)الهیمنش، .)

فلسفه یکملتو زندشی شناتتعوانین آیین عنوان به اصطالح این راستایواعش در ای

(.در9314:24شود)تل زاده،حفاظتازموجودیتآنیاصیانتازمنافشملیشناتتهمی

ناسیونالیسم عومیمیواعش، همبستگی و انسجام وحدت، در مهم عنصری عنوان به تواند

تواندسببافیایشآشاهیشروهی،افیایشواشیردارکرونامیمحسو شردد.بروزبیماری
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ملت بین یگانگی و همبستگی ادبیات،حس دین، زبان، در اشتراکاتی دارای که هایی

توانبهجرات.باتوجهبهاهمیتناسیونالیسممیهاو...شودهایتاریخی،تاریخ،اسطورهسنت

تواندایناحساسمثبتراایجادنمایدکههامیبیاننمودکهتقویتاینعاملدرمیانملت

دربرابرمعضالتومشکالتپایداریبیشتریداشتهباشند.کرونایکیازمعضالتیاستکه

نوعیوفاقملیدر ولاینبحرانشکسببمی اینلشیرد.شود واعشهویتملیدر در

نییشکلمی دهدوبخشیازهویتافرادبرایناساسبحراننوعیتعهدوتعل عا فیرا

می استتاشکل سببشده حاضر حال کروناویروسدر با مبارزه دیگر سویی از شیرد.

بهبررسیهایمحلیوفدرالازدولتمرکییتقاضایکمکداشتهباشند.هنگامیکهدولت

می پرداتته موضوع نقشدولتاین در ملیکشورها رهبران که هستیم شاهد ما هایشود

توانندازنقشمهمیدرسالمتیورفاهمردمبرتورداراندکهمیبیرگدوبارهظهورنموده

مامی بایدازنقشدولتباشند. توانیممالحظهکنیمکهبهعنوانمثالایاالتمتحدهامریکا

شتاریدر یچهاردههاتیریرگبرایتروجازاینبحراناستفادهنمایدزیراعدمسرمایهب

عدمموفقیتآناندرکنترلاینبیماریازسویدرزیرساتت نشاندهنده هایاینکشور

سخنانیدردولت که هستیم شاهد ما ایندوره در واعش در است. بوده موجود هایفدرال

-منازدولتهستمومنبرایکمکدراینجاهستمازسویمردمشنیدهمیارتبا بااینکه

کنددولتذاتابدنیستوبیانگرایناستکهشود.درحقیقتاینچیییاستکهبیانمی

وجودیکدولتکارآمدبرایایجادنمودنیکجامعهسالمالزموضروریاست.همانطور

ترباهمبستگیملیدرایاالتدیکدولتعویهایجنگجهانیدومسببایجاکهآسیب

تواندبترایجادیکفدرالیسممدنیتوانشفتویروسکرونانییمیمتحدهآمریکاشد؛می

نماید تولید ایالتجدیدرا آن در دولتکه و همبستگیوها عدالت، مراکی هایمحلیبه

کنیمکهبرتیوبیمشاهدهمیشردیمبهتشوند.وعتیبهعقببرمیدموکراتیکتبدیلمی

اند.وهایبهوجودآمدهدرعرصهجهانیرابهترازسایرینحلوفصلنمودهازجوامشبحران

موفقیتدرکشورهاییر دادهاستکهرهبرانآنهاباروحیهایثارشریبرایمنافشمشترک

واشنگتنبهمراتببیشترشناسیدردانشگاهاند.بهعنوانمثالآزمایشگاهویروستالشنموده

برتیازفرمانداران،شهرداران،مسئوالنآموزشوپرورشو ازسایرینتالشنمودهاست.
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برایحمایتازجوامشتودبهتقویتنوع پتیریدرجامعهموردنظردوستیومسولیت....

بنابراینمیپرداتته ممکاند. محلینیی نوعیفدرالیسم که نمود مشاهده ناستشکلتوان

(.Fung, 2020شیرد)

 

 ای مناسبات ژئوپلیتیک منطقه
توانبیاننمودکشورهاییکهعبالتمایلبهتوسعهدرارتبا بامنطقهجنو شرقآسیامی

هایتودداشتندبعدازبیماریکروناوابستگیبسیاربیشتریبهپکنتواهندداشتزیرساتت

و اجتماعی اعتصادی، تاثیرات بود.زیرا تواهد باال بسیار بیماری این از ناشی بهداشتی

تراعتصادیباچینتواهندداشتوسایرکشورهاییمانندکامبوجوالئوسرواببنیدیک

( آسیا دنبالهASEANکشورهایجنو شرق زمینه این استدر ممکن ایاالتمتحده( رو

اندونییدر پروژهیککمربندیکجاده)جادهآمریکاوایجادارتبا بااینکشورباشند.

ابریشم(همکارینیدیکیباچیندارد.اینکشورباتوجهبهضع سیستمبهداشتیودرمانی

وهمچنینبرایشسترشزیرساتت اعداماتپیشگیرانهوکنترلکننده هایبرایحمایتاز

توانشاهدوناویروسمیشتاریازسویچیننیازدارد؛بنابراینبعدازکراعتصادیبهسرمایه

بهشسترشرواببمنطقه درایدرجنو شرقاسیا بهداشتیبود. اعتصادیو زمینه در ویژه

هایایناتحادیهبرایتوانبیاننمودکهتالشایاتحادیهاروپانییمیارتبا بامناسباتمنطقه

کشورهایهایامنیتیودفاعیدرسایهاعداماتاستراتژیکیعرایجادعابلیت ارشرفتهاست.

عضوایناتحادیهعادرنیستندتادرزمینهکروناویروسبهیکدیگراعتمادکنندبنابراینچگونه

تواننددرمبارزهبایکعدرتوتهدیدتارجیاعداماتیراانجامدهند؟عدرتنرماتحادیهمی

ک کمککننده زیرا شد. روبرو شکست با کروناویروس زمینه در واروپا ایتالیا شورهای

ترازاندکهباانتقالتجهییاتپیشکی،هواپیماهایباریو...موف اسپانیا،روسیهوچینبوده

اند.بنابراینمناسباتکشورهایاینمنطقهدردورهپساکروناویروساتحادیهاروپاعملنموده

-ستبهمقابلهبابیماریایروبروتواهدشد.اینبارممکناهایویژهباتحوالتودشرشونی

هایواشیرداربراساسهمبستگیداتلیواعتبارتارجیکمترنسبتبهشتشتههمراهباشد.به

-توانبیاننمودکهاتحادیهاروپاوکشورهایعضوآنبایدتالشکنندصرفهعنواننتیجهمی
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درشوندمنابشبیشتریهاییرادربعدسیاسیواعتصادیداشتهباشندتاازاین ری عاجویی

 برایتقویتبعداعتصادیوسیستمبهداشتیاتتصاصدهند.

 

 مناسبات ژئوپلیتیک جهانی
جهانیشدناصطالحیاستبرایتوصی نمودنوابستگیمتقابلوروبهرشداعتصادها،

جمعیتفرهنگ جریانها، و تدمات و کاال بخش در جهانی تجارت از ناشی های

ا العاتاست)شتاریسرمایه (.Peterson Institute for International Economics, 2019و

جنبش تسهیل جهت اعتصادی افیایشمشارکت برای محرکه  ینیروی مختل در های

شکلجدیدیازمناسبات9114هایمتمادیوجودداشتهاست.اماایناصطالحازدههعرن

شتاری،شکلداد.آزادسازیتجارتوسرمایهاعتصادیوزندشیمردمکشورهایجهانرا

( آنها آزادسازی و فناوری در فعالیتBetoret, 2020: 181تغییر فرهنگی،(، اجتماعی، های

(وهمچنینتقویتمتقابلآنهاازتاثیراتTendall, 2015محیطی)سیاسیوفرایندهایزیست

است. بیانگریاستمنفرد جهانیشدن سیاسی علوم معنایمیدانشمند به جهانیشدن کند

هایدوردستتشدیدروابباجتماعیدرسراسرجهاناستکهسببنیدیکیمنا  ومکان

دهددارایتاثیرشتاریعابلتوجهیشودکهاتفاتمحلیوحوادثیکهر میایمیبهشونه

هاناویروسرانییدرنظرشرفت.بیماریتوانکرو(.دراینبحثمیSteger, 2013: 13باشد)

تواننداتتالالتیرابهوضوحایجادنمایند.شردشکاال،تدماتودرفرایندجهانیشدنمی

می روبرو توجهی اتتالالتعابل با جهانی عرصه در وتیم... بین، این در شدنشوند. تر

برد.حتیالمللیزیرسوالمیننابرابریاعتصادی،ظرفیتجهانیشدناعتصادرادرعرصهبی

جهانیصندوقبین عنوانیکتهدیدعلیه وضوحبه تاثیراتایننابرابریبه از المللیپول

تواندمویدایننکتهشدناعتصادینامبردهاست.کندشدنادغاماعتصادیدرایندورهمی

دترامپباتحمیلتعرفهباشدکهجهانیشدنبهپایانتودرسیدهاست.بهعنوانمثالدونال

ازمعاهداتتجاریبیرگ باالتربرمتحدینوعقبراندنمشارکتایاالتمتحدهآمریکا

بهچالشکشانده اعتصادیاعیانوسآرام،جهانیشدناعتصادیرا مانندمشارکتدرحوزه

می واعش در میاست. که نمود بیان الگوهاتوان کروناویروسجدید داشت انتظار یتوان
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تغییردهدوشایدبه ریقیبهویژشی بهتجارتجهانیرا هاوتصوصیاتمحلیبازشردد.

کمک مثال بیعنوان اثراتهای کاهش هدف با کارشران، و مشاغل برای دولت سابقه

اعتصادیاینبیماریسببشدهاستتابرتیازتحلیلگراناستداللنمایندکهدولتبهعقب

هایمدلنولیبرالیوبازارآزادظهوریافتهاست.محدودیتبازششتهاستواینکه

 

 ساختار ژئوپلیتیک جهان

هایناپتیریازفرایندهاییمانندشرکتساتتارعدرتدرعصرکنونیبهصورتاجتنا 

رژیم جنبشچندملیتی، تصوصی، سازمانهای اجتماعی، تشکیلهای .... و غیردولتی های

عدرت بنابراین است. دولتشده توسب انحصاری صورت عمودیبه صورت به یا و ها

مرزیایازارتبا اتاجتماعیواعتصادهایبرونشودبلکهاز ری مجموعهسازماندهینمی

بنابراینمیCerny, 2010: 65بهصورتافقیساتتاربندیدارد) توانبیاننمودکهساتتار(.

هاو...بهبهپایین،تارجوتوسباتحادها،ائتالفمراتبیویاازباالعدرتبهصورتسلسله

-(.ساتتارعدرتدرجهانامروزبهصورتتک9315:935شود)آجیلی،چالشکشیدهمی

وعطبیمی روسیه کشورهایچین، دارد. عرار آمریکا ایاالتمتحده راسآن در که باشد

اینبینچینباعدرتباالییکهشوند.درهایردهدوممحسو میعدرتجیءاتحادیهاروپا

بین عرصه در ابرعدرتی کسب دنبال به دارد اعتصادی عرصه بادر تاکنون و است المللی

پسازسیاست است. موف عملنموده اینعرصه حدودیدر تا هایاعتصادیکالنتود

شداشتباهاتاولیهدولتچیندربحثکروناویروسکهنخستینباردرووهانچینکش 

می شد. تبدیل ملی یکموفقیت به موضوع برایاین شدید اعدامات که نمود بیان توان

هایتودبهسرکو نمودناینبیماریدرحدزیادیانجامشدهاست.اکنونچینباکمک

ایتالیاوکشورهایآسیبدیدهاعتبارتودرابهعنوانیکعدرتجهانیبدستآوردهاست.

بهیکابیارعدرتنرمبرایغلبهبررعیبابرعدرتتود،ایاالتمتحدهاینویروسدرواعش

دهدآمریکا،تبدیلشدهاست.دستاوردهایچیندرارتبا بااینموضوعبهتوبینشانمی

اینمسئلهمی است. بسیارموف عملنموده اثربخشیمدیریتداتلیآنها تواندساتتارکه

ایکند.غییروتحوالتشستردهعدرترادرعرصهجهانیدچارت
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 تحقیق مفهومی مدل

 

 کرونا یکیتیژئوپل راتیتأث یها ویسنار نیتدو
میآینده اعداماتی مجموعه دربرشیرنده تجییهنگری از استفاده با که منابشباشد وتحلیل

به آینده ترسیم به متغیره، و ثابت عوامل و موردعبول الگوهای بالقوهموجود، صورت

امروزوواععیتجهانفردارابهازد.آیندهپردمی نگاریعادراستتاباتدوینسناریوهایی،

آینده و بکشد بهتصویر برنامههاییکه با را صحیحصورتمطلو هستند ریییمناسبو

نگاریدرواعشعادراستتابهمعرفیوتوصی نیروهاییکه(.آیندهBell, 2008ترسیمنماید)

(.درواعشاینGlenn, 2009توجهیداشتهباشندبپردازد)برتصمیمات،تأثیراتعابلتوانندمی

می کمک سیاستعامل سوینماید از موردنظر آینده با مطاب  مناسب اعدامات و ها

تواندنگاریمیزیراآیندههایمختل شرفتهشود؛رییاندرابعادوجنبهسیاستمدارانوبرنامه

آورد فراهم برنامهبا فرایندهای در شواهدی شیردن عرار توجه مورد استراتژیک رییی

(Roney, 2011.)روشسناریونویسیبه ابیاریبرایتحلیلهایآیندهعنوانیکیاز پژوهی،

تهدیدات،سیاست شرایب، شناتت و ارزشفرصت ها و نیازها ها، آینده برتر استهای

ترعریضوآیندهرهاریوسازی،شسترشتفکردرباهدفسن(.9313:53موسویوهمکاران،)
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اینسناریوها،یکریییبرپایهباشد.برنامهموردنظرتواندمیکهاستهاییبدیل ی کردن

ریییبلندمدتدرشرایبنامشخصاست.اینبهمابرنامهریییراهبردیبرایابیارمؤثربرنامه

هایغیرمنتظرههابرایموععیت رحعدامبهتدوینکندتاباراهبردمطلو ومؤثر،اکمکمی

)کنیموانتخا مسیردرستومناسبمربو بهمسائل 9313موسویوکهکی، :993 با(.

همه بحران اینکه به بهتوجه کرونا بیماریشیری یکعامل تمامیعنوان مشترکدر زایی

سازه و بشری میجوامش مختل شناتته فضایی رویکردشودهایسیاسی با تا دارد جای ،

نگریبهپیامدهایاینبیماریبرساتتارژئوپلیتیکجهانیپرداتتهشود.آینده
 

 کلیدی عوامل احتمالی هایوضعیت

هایتصوراستکهاینوضعیتپیشرانکلیدیفوقعابل8رویهایمختل پیشوضعیت

یادیبرتوردارهستند.باتوجهبهاحتمالیدرتأثیراتژئوپلیتیکیکرونابرجهانازاهمیتز

رویوضعیتژئوپلیتیکیجهان،هایاحتمالیآیندهپیشمباحثشتشتهوبراساسوضعیت

 اینوضعیت8وضعیتمختل برای04مجموعاً  یفیازعاملکلیدی راحیشدکه ها

شاملمی نامطلو را جدلشرایبمطلو تا ها(عدمعطعیت)هایاحتمالیوضعیت9شود.

مختل رادرارتبا باآیندهوضعیتژئوپلیتیکیجهانحاصلازانتشارویروسکرونانشان

فهرستوضعیتمی تهیه از بعد عالبماتریسدهد. در پرسشنامه  راحی به احتمالی، های

متقا شکلیدیپرداتتهشدوتوسبمتخصصانجغرافیایسیاسیوژئوپلیتیکپاسخدادهشد.

افیارسناریووییاردفراهمکرد.هایالزمرابرایتدوینسناریوتوسبنرمامه،دادهنتایجپرسشن

وضعیتاحتمالیمربو 04باتوجهبهاینمسئلهکهدراینجاهدف،تهیهسناریوهایممکناز

هیارسناریویتلفیقیمحتملازمیاناین044رودبیشازعاملکلیدیاست؛انتظارمی8به

تمامیحاالتپیشهایوضعیت تأثیراتاحتمالیاستخراجشودکهدربرشیرنده رویآینده

افیارسناریووییاردآمدهازنرمدستژئوپلیتیکیناشیازویروسکرونادرجهانباشد.نتایجبه

سازشاریعویومحتمل،99دهدکهنشانمی سناریوباسازشاریضعی ،9041سناریوبا

ناساز948 نیی پیشسناریو وجودشار، ویروسکرونا تأثیراتژئوپلیتیکیشیوع رویآینده

نوعیسناریوهایاحتمالیرابههمراهتابلویسناریوهایباسازشاریعویوبه2دارد.شکل

دهد.دراینتابلویسناریو،هایمحتملازنظربحرانیبودنیامطلو بودننشانمیوضعیت
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مطلو ، دهندهوضعیتنیمهمطلو ،رنگزردرنگنشانسبیکمرنگسبیوضعیتکامالً

دهندهوضعیتبحرانیبیانگروضعیتایستا،رنگصورتیدرآستانهبحرانورنگعرمینشان

تابلویسناریوهایعویاز همانوضعیتاحتمالیمختل تشکیل03است. شونهشدهاست.

0وضعیتبحرانی،8یتاحتمالی،وضع03شود،ازاینهممشاهدهمی2کهدرشکلشماره

حالتنییوضعیتمطلو دارند.8نیمهمطلو ،94وضعیتایستا،94بحرانی،وضعیتنیمه

 مجموع 02در وضعیتنامطلو داشته58درصدوضعیتمطلو و نیی درصد از 99اند.

وضعیت9،2،3،0دارایوضعیتمطلو ،سناریوهای1،94سناریویمحتمل،سناریوهای

اند.نامطلو داشته

 
 ی کروناکیژئواکونومروی آن در آینده تأثیرات های احتمالی پیش: عوامل اصلی و وضعیت1جدول 

 های احتمالیشرح حالت حالت عوامل کلیدی عامل

A 

های  مولفه
ژئوپلیتیک 

 )ارزش(

A1 های ژئوپلیتیک کاهش کامل ارزش مولفه 

A2 ژئوپلیتیکهای  کاهش نسبی ارزش مولفه 

A3 های ژئوپلیتیک تداوم وضعیت موجود ارزش مولفه 

A4 های ژئوپلیتیک افزایش نسبی ارزش مولفه 

A5 های ژئوپلیتیک افزایش قابل توجه ارزش مولفه 

B 

های  مولفه
ژئوپلیتیک 

 )تعداد(

B1 های ژئوپلیتیک کاهش قابل توجه تعداد مولفه 

B2 های ژئوپلیتیک کاهش نسبی تعداد مولفه 

B3 های ژئوپلیتیک تداوم وضعیت موجود تعداد مولفه 

B4 های ژئوپلیتیک افزایش نسبی تعداد مولفه 

B5 های ژئوپلیتیک افزایش قابل توجه تعداد مولفه 

C 

بازیگران 
ژئوپلیتیک 
 )جایگاه(

C1 
آفرینی بازیگران  کاهش قابل توجه جایگاه و نقش

 ژئوپلیتیک

C2 آفرینی بازیگران ژئوپلیتیک کاهش نسبی جایگاه و نقش 

C3 
آفرینی بازیگران  تداوم وضعیت موجود جایگاه و نقش

 ژئوپلیتیک

C4 آفرینی بازیگران ژئوپلیتیک افزایش نسبی جایگاه و نقش 

C5 
آفرینی بازیگران  افزایش قابل توجه جایگاه و نقش

 ژئوپلیتیک
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D 

 
بازیگران 

یک ژئوپلیت
 )تعداد(

D1 کاهش قابل توجه تعداد بازیگران ژئوپلیتیک 

D2 کاهش نسبی تعداد بازیگران ژئوپلیتیک 

D3 عدم تغییر تعداد بازیگران ژئوپلیتیک 

D4 افزایش نسبی تعداد بازیگران ژئوپلیتیک 

D5 افزایش قابل توجه تعداد بازیگران ژئوپلیتیک 

E 

 
مناسبات 

 ژئوپلیتیک ملی

E1 
کاهش و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات 

 ژئوپلیتیک ملی

E2 
کاهش نسبی و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات 

 ژئوپلیتیک ملی

E3 
عدم تغییر و تداوم وضعیت موجود مناسبات ژئوپلیتیک 

 ملی

E4 
افزایش نسبی و حرکت به سمت کنش مثبت در مناسبات 

 ژئوپلیتیک ملی

E5 
بل توجه و حرکت به سمت کنش مثبت در افزایش قا

 مناسبات ژئوپلیتیک ملی

F 

 
مناسبات 
ژئوپلیتیک 

ای منطقه  

F1 
کاهش و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات 

 ای ژئوپلیتیک منطقه

F2 
کاهش نسبی و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات 

 ای ژئوپلیتیک منطقه

F3 
سبات ژئوپلیتیک عدم تغییر و تداوم وضعیت موجود منا

 منطقه ای

F4 
افزایش نسبی و حرکت به سمت کنش مثبت در مناسبات 

 ای ژئوپلیتیک منطقه

F5 
افزایش قابل توجه و حرکت به سمت کنش مثبت در 

 ای مناسبات ژئوپلیتیک منطقه

G 

 
مناسبات 
ژئوپلیتیک 

 جهانی

G1 
کاهش و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات 

 ژئوپلیتیک جهانی

G2 
کاهش نسبی و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات 

 ژئوپلیتیک جهانی

G3 
عدم تغییر و تداوم وضعیت موجود مناسبات ژئوپلیتیک 

 جهانی

G4  افزایش نسبی و حرکت به سمت کنش مثبت در مناسبات
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 ژئوپلیتیک جهانی

G5 
افزایش قابل توجه و حرکت به سمت کنش مثبت در 

 لیتیک جهانیمناسبات ژئوپ

H 

 
ساختار 

ژئوپلیتیک 
 جهانی

H1 تغییر و کاهش کامل جایگاه ساختار ژئوپلیتیک جهان 

H2 تغییر و کاهش نسبی جایگاه ساختار ژئوپلیتیک جهان 

H3 
عدم تغییر و تداوم وضعیت موجود ساختار ژئوپلیتیک 

 جهان

H4 افزایش نسبی جایگاه ساختار ژئوپلیتیک جهان 

H5 ایش قابل توجه جایگاه ساختار ژئوپلیتیک جهانافز 

 

 
کرونا شیوع ژئوپلیتیکی تأثیرات قوی سازگاری با سناریوهای تخته: 2 شکل
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 گیرینتیجه
پیامدهایمنفیآنبرفضاهایمختل باعث و شتشته درچندماه شیوعبیماریکرونا

بازیگرانسیاسیشدهاست.بهایدرساتتارعدرتجهانیومناسباتبینبروزمسائلعدیده

سازعبارتدیگرتاثیراتمختل اینویروسبررویفضایجهانیدرابعادمختل ،زمینه

این از است. عدرتجهانیشده ساتتار وپیامدهایمختل در بررسیپیامدها به مقاله رو

دربرابرسناریوهایرویبازیگرانهایپیشآیندهتاثیراتژئوپلیتیکیشیوعکروناواستراتژی

 ابتدا منظور بدین است. پرداتته مختل 8مختل  ابعاد در )پیشران( موثر کلیدی عامل

ژئوپلیتیکیبهمنظوربررسیتاثیراتشیوعویروسکرونابرآنهاشناساییشدهوبراساسآن

دوینشودتصورنمودتعاملکلیدیکهمی8هایاحتمالیممکنکهبرایهرکدامازحالت

حالتمختل )عدمعطعیت(در04پیشراناصلیشناتتهشدهتحقی ،8شدودرنهایتبرای

بحثآینده در شد. شرفته عرصهنظر در حاضر بازیگران استکه این مهم مسئله نگاری،

عبارتدیگر به باشند داشته سناریویممکناستراتژیتاصیرا حالتو برایهر بتوانند

تواندموف عملکندکهدرکبهتریازشرایبمختل داشتهباشدوهمیبازیگریدرآیند

مبتنیبرشرایبمختل استراتژیتاصیرادرپیشبگیرد،دراینصورتاستکهبازیگر

حالتو95حالتموجوددرتختهسناریو،03تواندتداومحکومتتودراحفظکند.ازمی

عبارتی احتم35به درصدنشاندهنده 98الوعوعشرایبنامطلو ، یا درصد02حالتو

شکلحالت در 2هایموجود احتمالر دادنحالتووضعیتمطلو است، 23بیانگر

درصدحالت از99هایهر نشان نتایجپرسشنامه از عویبدستآمده و سناریویسازشار

از رفدیگرنتایجپیشرانتدوینشدهتحقی است.8تداوموضعیتموجوددرهراحتمال

می نشان سناریوها از که 99دهد تحقی ، عوی و سازشار بحرانی0سناریوی سناریوی

پیش همچنین و بوده کرونا ژئوپلیتیکی تاثیرات آینده وجود2روی نیی مطلو  سناریوی

وتلفیقیازحالت بینابینیبوده مابقیسناریوها بیهایمختل دارند، نتایجسناریوها انگراند.

 استکه پیش33آن سناریوهای دردرصد و بوده بحرانی کرونا ژئوپلیتیکی آینده روی

مشکالتمختل می به منجر اینصورتوعوع، از استبازیگرانعدرتدرشود. الزم رو

بدینکلیهسطوحبرایمواجههباشرایبمختل ،استراتژی هایمختلفیرادرپیشبگیرند.
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استرا ادامه حکومتتژیجهتدر برایشرایبمختل درهایمیهایپیشنهادیکه توانند

پیشبگیرندتدوینشدهکهعبارتنداز:

 ساختار و مناسبات ها،مولفه جایگزینی و تغییر: بحرانی شرایط استراتژی -

 ژئوپلیتیکی

-پیشرانکلیدیکهمهم8ترینحالتممکنبرایهرکدامازبهصورتکلیاشربحرانی

تاثیراتژئوپلیتیکیکروناهستندر دهد،استراتژیبازیگراندرارتبا باکاهشارزشترین

تغییروجایگیینیمولفهمولفه ازاینهایژئوپلیتیکعبارتستاز: هایژئوپلیتیکیموجودتا

مولفه از منظور واعش در نمایند. کنترل را مشکالتپیشآمده و مسائل بتوانند های ری 

درمقیاسملیوفراترباشدودرکیمنابشجغرافیایعدرتیهستندکهارزشآنژئوپلیتی ها

منطقه ملی، فروملی، بهرهمناسبات و استفاده مورد جهانی و میای عرار دربرداری شیرند،

مولفه تعداد و کاهشکاملارزش)تاثیر( بهترینصورتکاهشنسبیو هایژئوپلیتیکی؛

 از شتر برای مولفهاستراتژی جایگیینی و تغییر وضعیت، ایناین نمونه است. جدید های

-هاکهتحتتاثیرکروناعرارشرفتهاست،منابشجغرافیایعدرت،سوتتهاوارزشآنمولفه

برهه در که است، شاز بهکمترینمییانممکنهایفسیلیمثلنفتو ایارزشاینمنابش

ندارندهاینمنبشجغرافیایعدرت،کاهشعرضهورسیدوبرایناساس؛استراتژیبازیگرا

باعثتغییر تاثیراتکرونا مناسباتژئوپلیتیکیهم، درزمینه است. تولیداینمحصولبوده

نوعمناسباتبازیگراندرسطوحمختل شد،بازیگرانیکهعبلازکرونامرزهایبازیبرای

شامدهازکرونا،مناسباتتودرادرشهروندانهمدیگرداشتند؛براساسشرایبجدیدپی

سطحملیبادیگربازیگرانتغییردادند،نمونهاینکاردرمرزهایبینکشورهایاروپاییر 

ایبازیگراندرسطحدادواینمناسباتدرسطحملی،منجربهتحوالتدرمناسباتمنطقه

نیمنطقه جهانی سطح در همچنین و شده اروپا اتحادیه چون بازیگرانای بین مناسبات ی

دست امروزه لحاظپیشکیعدرتمندهستند از کشورهاییکه و کرده تغییر ژئوپلیتیکنیی

تغییر اساساین بر و دارند عدرتنظامیبیشتریداشتند، کشورهایکه نسبتبه را باالتر

عبارتبهترساتتارژئوپلیتیکحاصلازکرونا،مناسباتبینکشورهانییتغییرکردهاست.به

تاثیریکهبررویارزشوتعدادمولفه باتوجهبه هایمنابشجغرافیاییشیوعویروسکرونا
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عدرتداشتهوبهدلیلبااهمیتبودنمنابشجغرافیاییدرمناسباتژئوپلیتیکیباعثشدهکه

مناسباتکاهشپیداکردهوبهسمتتنشبیشترحرکتکند،درصورتتداوماینکاهش

هادرروجایگیینیمنابشجدیدوکاربستآنهایمختل ،استراتژیپیشاسباتدرمقیاسمن

مناسباتدرسطوحمختل است.



  بازساخت و بازآفرینی: بحرانی نیمه یا و بحران آستانه در شرایط استراتژی -

بحرانیدرآینده،استراتژیدرصورتتداوموضعیتموجودوواردشدنبهشرایبنیمه

هاومناسباتژئوپلیتیکیموجودرویبازیگرانژئوپلیتیکیبازآفرینیوبازساتتمولفهپیش

نظرمی به نظاماست. اکثر وجودداردرسدشرایبفعلیکهدر کرونا با هایسیاسیدرشیر

بازساتت بازآفرینیو صورتعدم در استکه بودن بحران آستانه حالتدر وضعیتو

ا ناشی مولفهوضعیتموجود تغییر کرونا بهز بود، تواهد بازیگران مناسبات ساتتار و ها

ها،مناسباتوتر،بازآفرینیوبازساتتمولفهعبارتدیگرالزمهعدمورودبهمرحلهبحرانی

ساتتارژئوپلیتیکیموجوداست.آنچهکهامروزهبازیگرانژئوپلیتیکدرارتبا باپیامدهای

هایمختل بازآفرینیوبازساتتاندبهصورتددرپیششرفتهکرونابررویفضاهایتو

هایژئوپلیتیکهمازلحاظتعدادوهمازلحاظارزشاست،بهعبارتبهترآنچهکهمولفه

جلوشیریازکاهشمنابشجغرافیایعدرتکهدر ارتبا با در بازیگرانژئوپلیتیکامروزه

می انجام بازدستدارند در سعی و ازدهند که دارند عدرتتود جغرافیای منابش آفرینی

کاهشسطحتولیداتنفتیدرسازمان-9کاهشارزشآنجلوشیرینمایند،اعداماتیمانند

تالش-2اوپکپالسجهتجلوشیریازکاهشبیشترارزشمنبشجغرافیایعدرتنفتو

یعدرتجدیدبهمنظوربازیگرانبهمنظورکش دارویکروناوتبدیلآنبهمنبشجغرافیا

سایرهایژئوپلیتیکیوبهرهشرفتنازآنافیایشتعدادمولفه درمناسباتسیاسیتودبا ها

بازیگرانژئوپلیتیکیدرصورتبحرانی که هررویآنچه به تربازیگرانژئوپلیتیکیاست.

مولفه ارزش کاهش از جلوشیری برای تالش دارند پیش در موجود شرایب هایشدن

درزمینهمناسباتژئوپلیتیکیوتعدادآن بهوسیلهبازآفرینیوبازساتتاینمنابشاست. ها

ژئوپلتیکینییهمینمسئلهصادقاست؛کاهشوحرکتبهسمتکنشمنفیبینبازیگران
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هایمختل باعثتشدیدمخاصماتوپیشرفتنبهسویجنگاستژئوپلیتیکیدرمقیاس

بازآفرینیوبازساتتمناسبتوجنگنییبازیدو هایسرباتتبرایهردو رفاست.

هایمختل زمینهرابرایافیایشهمگراییوکمکژئوپلیتیکیبازیگراندرسطوحومقیاس

می فراهم پیش از بیش کرونا بیماری معضل حل برای صورتجهانی در بنابراین کند،

رویبازیگرانبهناسباتبهتریناستراتژیپیشترشدنشرایب،بازآفرینیوبازساتتمبحرانی

برکشوری پیامدهایمنفیویروسکرونا تواهدبود. کاهشپیامدهایمنفیکرونا منظور

وانگلستانباعثشدهکهاینبازیگرانبهدنبالافیایشسطحتنشباکشور همانندآمریکا

هایهمکاریایشتنشکاهشزمینهعنوانمرکیشیوعاینبیماریباشند،نتیجهاینافیچینبه

روتالشبرایبازآفرینیوبازساتتبرایتولیدزودترواکسناینبیماریتواهدبود.ازاین

بحرانیشدنبیشترشرایباستراتژی منظورعدم بازیگرانژئوپلیتیکیبه مناسباتوساتتار

است.بحرانیرویبازیگرانتواهدبوددرصورتوعوع،شرایبنیمهپیش
 

 مناسبات و بازیگران هایمسئولیت تعدیل: موجود وضعیت تداوم استراتژی-

 هاآن خارجی و داخلی

ایوهایمنطقهبرایبازیگرانژئوپلیتیکیدرشیرتأثیراتکروناهمچونکشورها،اتحادیه

تعدیلمسئولیتسازمان بنظر وضعیتموجود، صورتتداوم در نیروهایهایجهانی، و ها

 مناسبتحت درصورتیامر، استراتژی این باشد. مشکالت حل برای استراتژی کهترین

بهسمتبحرانیوضعیتمولفه لحاظتعداد از چه لحاظارزشو از ترهایژئوپلیتیکیچه

پیش اصلی شیینه است( جریان در امروزه که آنچه )همانند پیشبرود تعدیلشدن روی

غرافیایعدرتچهازلحاظارزشوچهازلحاظتعدادهایمرتببباوضعیتمنابشجسیاست

هایجاریوتاحدامکانکاستنازمخارجاضافیاست،بهعبارتیکمکردنازمییانهیینه

توجیه زیانبیشتر، پیششرفتنایناستراتژیدرصورتتداومبرایجلوشیریاز در کننده

مولفه تعداد و ارزش کاهشی ژئوپلیتیکی،وضعیت توسبهای ویروس این شیوع دلیل

به دیگراستراتژیبازیگرانبرایمقابلهباضررکمتردرصورتعبارتبازیگرانتواهدبود.

بحرانی یا تارجی، مناسبات حوزه در موجود شرایب شدن سطح-9تر و مقدار کاهش
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یانجامهایتارجیکهبهدلیلمقاصدسیاسبهرهبهشروههایکمهایبالعوضیاوامکمک

کاهشبودجه-3زدهچونافغانستانیاکمکردنکمکبهکشورهایجنگ-2شد،ویامی

نظامسازمان واعش در بود. تواهد ... و بهداشت سازمان همچون جهانی سیاسیهای های

اندایوجهانیبهدلیلتبعاتاینبیماریتاحدودیکارآییعبلیتودراازدستدادهمنطقه

هاترنمودنسازمانهاوکوچکاشیازدرپیششرفتهشدنسیاستتعدیلمسئولیتواینن

تواندرعدمکمکمناسباتحادیهاروپابههااست،نمونهاینکاررامیبرایکاهشهیینه

اعضایتود)ایتالیاواسپانیا(کهناشیازعدمرغبتسایرکشورهایعضوبرایکمکفوری

کنندسیاستروبهداتلداشتهباشندتاتدیگرکشورهابیشترسعیمیبودهدانست.بهعبار

روبهتارج.



 ساختار و مناسبات ها،مولفه تقویت و بهبود: موجود وضعیت بهبود استراتژی-

  بازیگران ژئوپلیتیکی

ترشود؛بهتریناستراتژیدرصورتیکهشرایبموجودروبهبهبودنهدووضعیتمناسب

بپیش میروی ژئوپلیتیکی، ازیگران موجود برایشرایببایستتقویتساتتارهای تا باشد

انسان تاریخی اساستجربه بر ر میبحرانیدیگریکه همیشه آمادهها وضعیتدهد تراز

سریش بیشترینهمگراییو بتوان نحویکه تقویتمناسباتبه واعش در باشند. ترینموجود

درکوتاهتصمیم مناسبتریشیریرا تریناستراتژیبرایشرایببهبودنزمانممکنداشت؛

هایمختلفیبهسمتنابسامانیدروضعیتموجوداست،وضعیتیکهدرآنفضاهابهصورت

برایدرپیششرفتناستراتژی حرکتبودهدرواعشبروزچنینشرایطیشایدزمینهالزمرا

وضع بهبود زمان در مناسبات و ساتتارها تجربهتقویت باشد. داشته همراه به موجود یت

بیماریتاریخیانسان بعدازجنگو انسانهایمهلکنشانمیها دنبالدهدکه به کمتر ها

برایبهسامان وبیشترتمایلدارندکهحتیدرصورتبهبودساتتارها هستند، ترشدنفضا

بازی سایر مناسباتبا در اهدافتود به سویدیگرنابودیفضاهایدیگر از برسند. گران

تا تقویتمولفه منظور آنهایژئوپلیتیکیبه درآوریبیشتر شرایبمختل است، در ها

هایژئوپلیتیکی)منابشجغرافیایعدرتیواعشدرصورتبهبودوضعیتفعلیکهدرآنمولفه
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بهعبلازدستبرند(ارزشتودرانسبتکهبازیگراندرمناسباتسیاسیتودازآنبهرهمی

استراتژیتقویتاینمولفهداده صورتاند. به بازیگرانها کمکبه منظور هایمختل به

برایرسیدنبهاهدافتوددرمناسباتبادیگربازیگراناست.

شونهکهدرتعری ژئوپلیتیکبیانشد،بازیگرانژئوپلیتیکتوانشفتهماندرآترمی

استفادهازمنابشجغرافیایعدرتبهمنظوردرپییافتنبهتریناسترا تژیدرمناسباتتودبا

دستیابیبهاهدافموردنظردراینمناسباتاست.درشرایبفعلیکهکروناتأثیراتزیادی

بازیگرانمختل به شتاشته، هایشوناشوندرصورتبررویوضعیتژئوپلیتیکیکشورها

ازجملهاستراتژیبیان0برشرایبفعلیهستندکهپییافتنبهتریناستراتژیبرایغلبه شده

کمکوتاه آیندههیینهترین، و کارآمدترین استراتژینگرانهترین، پیشترین ممکن رویهای

بتواندبا بازیگریموف تواهدبودکه مسئلهمهمایناستکه بازیگرانژئوپلیتیکیباشند.

شناتتمشکالتبتوآینده با برایرسیدنبهاندهمنگریدعی و زمانچندیناستراتژیرا

استراتژیبیانشدهممکناستهمیمانازسوی0اهدافتوددرپیشبگیرد.بهعبارتبهتر

0بازیگراندرشرایبمختل مورداستفادهعراربگیرد،بنابراینمسئلهاصلیدرارتبا بااین

تو بیرونی و شرایبدرونی استراتژیاستراتژیشناتتدعی  انتخا نوع برای بازیگر سب

جهترسیدنبهمنافشواهدافتوداست.
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