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دریافت -1311/5/8 :پذیرش1311/8/11 :

چکیده
شیوعویروسکروناتاثیراتمختلفیرابروضعیتژئوپلیتیکیجهاانبارجاایشتاشاته
است.ازاینروباتوجهبهتاثیراتمنفایویاروسکروناا،جهاتهرشوناهبرناماهریاییبارای
روبهروشدنبامسائلآنضروریاستکهحاالتمختلا پایشرویسااتتارژئاوپلیتیکی
جهانبررسیواساتراتژیهاایمارتبببااحااالتمختلا دردساتورکاارواعاششاود.ایان
پژوهشازنظرهدف،کاربردیوروشآنتوصیفی–تحلیلیاست.تجییهوتحلیلدادههاا
مبتنیبرتکنیکهایآیندهپژوهیازجملهتحلیلتاثیراتمتقابلاست.دراینتحقیا بارای8
عاملکلیدیمجموعا04حالت (عدمعطعیت)درنظرشرفتهشادهاسات،یافتاههاایتحقیا 
نشانمیدهدازبینسناریوهایتدوینشده99،سناریویعاویومحتمال،پایشرویآیناده
وضااعیتژئااوپلیتیکیناشاایازشاایوعویااروسکروناااوجااوددارد.از99سااناریویعااویو
محتماال0،سااناریووضااعیتنااامطلو 2،سااناریووضااعیتمطلااو 5،سااناریونیاایدارای
وضعیتایستاوبینابینیاست.نتایجنشانمیدهدکهاحتمالوعوعحالاتهاایمنفایسااتتار
ژئوپلیتیکیجهاندرمواجههباویروسکرونادوبرابراحتماالر دادنحالاتهاایمطلاو 
است.بنابراینباتوجهبههادفاصالیداناشژئوپلیتیاککاه راحایبهتاریناساتراتژیدر
مناسباتبینبازیگراناست،بایدمناسبتریناستراتژیهادرارتباا بااپیامادهایمنفایایان
ویروسدرنظرشرفتهشود .
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مقدمه
تهدیدات بیولوژیک دارای تاثیرات عابل توجهی بر تمدنهای بشری در  ی عرنهای
متمادی داشته است .به عنوان مثال میتوان بیان نمود یکی از اولین بیماریهای عفونی که
توانستهاستتاثیراتعابلتوجهیبرجوامشانسانیبگتاردمربو بهیونانباستاندرحدود
  034سالعبلازمیالداستکهتحتعنوان اعونویرانگرآتنشناتتهمیشود.اینبیماری
سببکشتهشدن04444نفرازمردمشد(.)Morens, 2008: 15اشرچهعلتبیمار اعونآتن
ناشناتتهبودهاستاماازآنزمانتاکنونبسیاریازعوامل بیعیوبیوترویستیوبیولوژیکی
در ولتاریخ بهثبترسیدهاست.مرگسیاه یکیازکشندهترین بیماریهایعفونی در
ولتاریخمنجر بهمرگ 54میلیوننفرشدکه تقریبا 04درصدتلفات آناز کشورهای
اروپاییبودهاستوسببکاهشجمعیتبهیکسومشردید(.)Smolinski, 2003: 5درحال
حاضرآنفوالنیایکیازکشندهترینبیماریهایاستکهساالنهمنجربهمرگ53444نفردر
ایاالتمتحدهامریکامیشود(.)Narayan, 2017: 15درواعشعواملبیولوژیکیسببایجاد
هنجارهاییدرعدرتملیجهتدفاعوجلوشیریازانتشارآنمحسو
Henschke, 2013: 25

میشردد( Allhoff,

 .) Evans,ظهور عوامل بهداشتی به عنوان موضوع مهم در امنیت

بینالمللیمطرحمیباشدکهفراترازتهدیدهاینظامیایجادشدهازسویدولتهامهمتلقی

میشود .سه متغی ر مفهومی در این ارتبا وجود دارد :اوال تغییر تجدید امنیت ملی شامل
تهدیدهایغیرنظامیمانندتخریبزیستمحیطی،جرائمسازمانیافته،پناهندشانوتروریسم

است (1983: 130

 .) Richard,تغییر دوم نشان دهنده این است که این تهدیدات در اصل

کشورهایجهانی نیستندبلکه بازیگرانفراملی یاغیردولتیرابهصورتشستردهدربردارد
(1997: 55

 .)Jessica,تغییر سوم تمرکی بر امنیت افراد و شروههای داتل کشور و نه فقب

کشورهاودولتهااست(.)Buzan, 1994: 23بنابراینامنیتبشردرعصرکنونیتحتتاثیر
روندبیماریهایشستردهوعرضهتدماتبهداشتیعرارشرفتهاست(.)Koblentz, 2010: 98
امنیتانسانیوامنیتبهداشتیازاهمیتبسیاییبرتوردارمیباشد( Commission on Human
2003: 6

 .) Security,زیرا این عامل در عصر کنونی در ارتبا مستقیم با سایر مولفههای

امنیتآفرین جهانی عرار دارد و تمامی ابعاد ژئوپلیتیک جهانی را تحت تاثیرات مستقیم و
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تواندبهعنوندورهایازشیوع

غیرمستقیمتودعرارمیدهد.باتوجهبهاینکهعصرکنونیمی
بیماریهایواشیرشناتتهشودبنابراینمیتواندبیشترازجنگ،جوامشانسانیوحکومتها
را در معرض تسارت اعتصادی ،مادی و معنوی عرار دهد .از آنجا که علم ژئوپلیتیک؛
عدرت،سیاستوفضاراموردبررسیعرارمیدهدمیتوانبیاننمودکهبیماریهابهعنوان
یکعاملاصلیکهدرسرزمینهایمخل میتوانندوجودداشتهباشندوبهعنوانعنصری
فرامرزیعملنمایندعدرتکشورهارادرتمامیابعادتحتتاثیرعراردادهووزنژئوپلیتیکی
هارادچارتغییروتحوالتیمینماید.هماکنونعرصهجهانیبابیماریکووئید91

حکومت
ازدسامبر  2491درشیرشدهاست.اینبیمارینخستینبارازشهرووهانچینبهسایرمنا 
جهان شسترش پیدا کرده است و هم اکنون دارای همهشیری وسیعی میباشد به  وریکه
نیدیکبهنیمیازمردمجهاندرعرنطینهاجباریبهسرمیبرند.شیوعاینبیماریبهصورت
شستردهمیتواندتاثیراتژئوپلیتیکیوسیعیدرسطحملی،منطقهایوبینالمللیداشتهباشد.
باتوجهبهاینکهاندیشدندرموردآیندهبرایداشتنعملکردهایمناسبوصحیحضروری
استالزماستتاواکنشهاوکنشهایموجوددریکعلمروسرزمینیدرعرصهمنطقهایو
بینالمللی را در دستور کار تود عرار دهیم .از اینرو تصورهای آینده آرمانها ،مقاصد،

امیدها،نگرانیهاوآرزوهامیتوانندبهعنوانپیشرانهایفعلیمادرنظرشرفتهشوند.بنابراین
بررسی  آینده جهانی پس از کرونا و تغییرات ژئوپلیتیکی مرتبب با آن از موضوعات مورد
توجهمی باشدکهاز ری تهیهسناریوهایمناسبوصحیحعابلبررسیوپیشبینیتواهد
بود.بنابراینسناریونویسیتحتعنوان یکیازروشهایآیندهپژوهی،ابیاری مناسببرای
تحلیلسیاستهاوشناتتشرایب،تهدیدات،فرصتها،نیازهاوارزشهایبرترآیندهدر
نظر شرفته میشود .در این مقاله با روش آیندهنگری به دنبال تاثیرات این بیماری بر روند
تحوالتژئوپلیتیکجهانیازمنظرعواملاعتصادی،سیاسیوفرهنگیاجتماعیهستیم .
هیسبورگ)2424(9درمقالهایبیانمیکندبیماری همهشیر  COVID-19سببشدهاست
تاعدرتدولت هاراباتوجهبهنقشسنتیتودبهعنوانحامیانومحافظانجوامشمدنیدر
برابر تهدیدات تارجی با چالشهایی روبرو سازد (2020

 .)Heisbourg,بای )2424( 2در
1. Heisbourg
2. Bai
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مقالهایبیانمیکندبیماریکووئید91نظمجهانیرابرایهمیشهتغییرتواهدداد.ازدیدشاه

هایمتفاوتیبهاینبیماریهمهشیردادند.ازیکسوتناعض

جهانینییکشورهایجهانپاسخ
بینایاالتمتحدهوچینبسیارزیاداستواز رفدیگرهمکاریبینکشورهایآسیای
شرعی را میتوان مشاهده نمود .بهویژه چین ،ژاپن و کره جنوبی رابطه متقابل چشمگیری
دارند.بنابراینتاثیراتژئوپلیتیکیاینبیماریدمنا

مختل جهانبهصورتمتفاوتینمود

یافتهاست( .)Bai, 2020سیمینو)2424( 9بیانمیکندبیماریکووئید 91سببیکشوک
استراتژیکوتقریبامخر وفوریبهاعتصادشردیداز سوییدیگرباعثبهوجودآمدن
اتتالالت ثانویه در نظم جهانی شده است .این عامل در کشورهای در حال توسعه نمود
بیشتریدارد.بااینحالایناتفاقبهعنوانبیرشترینتهدیدبراینظمجهانیبعدازوعوع
جنگجهانیدوممیباشد(.)Cimmino, 2020رشرنی)2424(2نییاعتقادداردکهاینبیماری
سبب  ایجاد دوره انتقالی در ژئوپلیتیک جهانی است .بقایای انترناسیونالیسم لیبرال با نقش
امریکاهمیمانبانگرانیهایژئوپلیتیکیبه ورفیایندهایزیرسوالرفتهاست.درواعشاین
عامل سبب شده است تا انترناسیونالیسم لیبرال بر مبنای شسترش تجارت جهانی و افیایش
جهانیساز ی تحت سیستم متصل به هنجارها و ارزشهای غربی متیلیل شردد (

 .)2020کلیمکین )2424( 3نیی در مقالهای بیان میکند ازجمله عواعب مختل
بیماری کووئید  91تعری

Regens,

ژئوپلیتیکی

مجدد اولویتهای کوتاهمدت بسیاری از سازمانهای بینالمللی

است.درمیانسایرموارد،اتحا دیهاروپاوسازمانآتالنتیکشمالیدرشیرچالشهایداتلی
نوینی شده است و این عامل میتواند در بازتعری

ژئوپلیتیکی سازمانها تاثیرشتار باشد

( .)Klimkin, 2020
مبانی نظری
مفهوم ژئوپلیتیک
ژئوپلیتیکدردورهجنگجهانیبهعنوانیکعاملیکهمیتوانددرکش جغرافیاییو
ایجادکنندهیکرعابتسیاسیشستردهدرسطحجهانیمطرحباشدتعری شد.نظریهپردازان
1. Cimmino
2. Regens
3. Klimkin
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مرتببباایندیدشاه،تئوریهاییرابرایتقویتنمودنعدرتکشورهابیاننمودند.دراین
ارتبا یکیازجغرافیدانانبه نامداس 9بیانمیکند :در  ول صد سال شتشتهتالشهای
بسیاری  برای ترسیم نمودن تاریخ پیچیده علم ژئوپلیتیک صورت شرفته است و این عامل
سبب ایجاد پیچیدشیهای تاریخی و سیاسی در این حوزه شده و در  ول عرن بیستم
رویکردهایتنوعیدرارتبا بابررسیتاریخیاینعلمپدیدآمدهاست(

Dodds, 2007 :

.)31دراینبین،درارتبا باتعری ژئوپلیتیکمیتوانبیاننمودکهاینعلمبهتجییه و
تحلیل اثرات جغرافیایی بر روابب عدرت در سطح بینالمللی تاثیرشتار است .همچنین
ژئوپلیتیکبهعنوانمطالعهتاثیرموععیت،جمعیتوغیرهبررویسیاستیککشورمیباشد
(.)Longman, 433هوشفر 2بیانمیکندژئوپلیتیکعلمیجدیدبرایدولتملتهااستکه
از ویژشیهای جبرشرایی محیطی تحت تاثیر فرایندهای سیاسی بویژه جغرافیای سیاسی
برتوردار است (1993

 .)Taylor,بنابراین میتوان مشاهده نمود که ژئوپلیتیک دارای نوعی

تعصبملیمیباشد.درتعریفیدیگرازسوی هاشان 3ژئوپلیتیک بهعنوانسیاستعدرت
مطرحشدهاست(.)Altunışık, 2010: 15یکیازویژشیهایتعاری مرتببباژئوپلیتیک،
برعراریپیوند بینمفاهیم جغرافیا و تاریخاست .در واعش این علم به دنبال تجییه وتحلیل
تعامالتبینچشماندازهایجغرافیاییوفرایندهایسیاسیاستکهبتواندفرایندهایسیاسی
پویاراشناسایینمودهومییانتاثیرشتاریوتاثیرپتیریآنهارابررسینماید(
56

Cahnman,

 .) 1943:پس از جنگ جهانی دوم ،بسیاری از دانشگاهیان به ژئوپلیتیک بر مبنای یک

دیدشاهنظامی شرایانهکهمرتبببافضایحیاتیلبنسرومبودتاکیدداشتند.اینعاملسببشد

تااینعلمموجبفاصلهشیریآنازسایرزمینههایجغرافیاییدرامریکایشمالیواروپا
شردد.درسال 9100شوچوننت 0مقالهایباعنوان«مرزهادربحثجغرافیایسیاسی» منتشر
نمود که به عنوان یک شبهانقال در علم ژئوپلیتیک محسو میشردد .سپس هرودت5
بحثهایمنحصربهفرد یرادرارتبا بااستراتژیوایدئولوژیباهدفشناتتبحراندر
منا

جغرافیاییمطرحنمودکهبیشتردربرشیرندهعملگراییدرحیطهعلومجغرافیاییبود.
1. Doss
2. Haushofer
3. Hagan
4. P. Guichonnet
5. Hérodote
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درسال9183هرودوتبهبیانجغرافیاوتحلیلژئوپلیتیکیپرداتت.دراینبینایوالکوست9
اظهارداشتکهژئوپلیتیکبدانصورتکهراتیلدرتدمتعلومنظامیدرراستایافیایش
فضایحیاتیتعری نمودهاستنمیباشد.الکوستاصطالحژئوپلیتیکرادرارتبا باصلح
و عدالت اجتماعی و دموکراسی بیان نمود (2008: 243

 .)Costa,این تعری

در برتی از

کشورهامانندبرزیلوشیلیحساستربود،زیرامحققانژئوپلیتیسینکهدرامنیتملیبرزیل
وشیلیاستقرارداشتنددارایدیدشاهیفاشیستینسبتبهمسائلبودند( Cavalla, Chateaux,

.)1977: 25ازنظرپیترز)9111(2اصطالحژئوپلیتیکبهعنوانیکمولفهاساسیدرسیاست
تارجیکشورهایغربیدر ولجنگسردمحسو میشد.زیراایناصطالحبیانکننده
مفهومیبرایتبیینرعابتدرحوزههاینفوذناشیازتنگنایاستراتژیککشورهایغربیاز
سوی اتحاد جماهیر شوروی محسو میشد .در دهه  9114و دوران پس از جنگ سرد،
آرمانگرایی لیبرالتقویت شدو ایننگرش بیانمینمودکهپایانمرزبندیهایسیاسیفرا
رسیدهاستوشسترشدموکراسیبهعنوانامریاجتنا ناپتیرمطرحمیباشدکهسببشده
استتادنیابهیکدهکدهکوچکتبدیلشود.فرانسیسفوکویامااستداللنمودهاستکه
پیروزی دموکراسی لیبرال غربی و بازار آزاد سبب ایجاد شکل جدید از جهان شده است،
جاییکهجغرافیاو مرزهاازاهمیتکمتریبرتوردارهستندودراینبینموضوعاتمرتبب
بامسائلملیباعثایجادنسلجدیدازتهدیداتازجملهجرائمسازمانیافته،تروریسمو...
شدهاست.اینامرباعثتضعی حاکمیتدولتهادربرابرتهدیداتدنیایجدیدکهدیگر
به مرزها احترام نمیشتارد شده است (2019: 45

 .)Petta,در متون فارسی نیی صاحبنظران،

تعاری مختلفیازژئوپلیتیکارائهدادندکهبدینشرحاست«:ژئوپلیتیکعبارتاستاز
المللتوسبصاحبانعدرتواندیشهوتأثیرآنهابر


هایعرائتونگارشسیاستبین
شیوه
تصمیمشیریهای سیاسی در سطح ملی و منطقهای» (میرحیدر« .)22 :9300 ،ژئوپلیتیک یا

سیاستجغرافیاییاثرمحیبواشکالیاپدیدههایمحیطی،چونموععیتجغرافیایی،شکل

زمین ،منابش کمیا  ،امکاناتارتبا ی و انتقالی (زمینی ،دریایئی ،هوایی وفضایی) ،وسایل
رسطوحشستردةمنطقهایو

رادرتصمیمشیریهایسیاسی،بهویژهد

ارتبا جمعیو غیره 
1. Yves Lacoste
2. Peters

تاثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا
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جهانی ،مطالعه و بررسی میکند» (مجتهدزاده .)928 :9389 ،ژئوپلیتیک عبارتست از« :علم
مطالعهرواببمتقابلجغرافیا،عدرتوسیاستوکنشهایناشیازترکیبآنهابایکدیگر»
(حافظنیا.)30:9385،دربیاندیگرمیتوانشفت،ژئوپلیتیکعبارتاستازدانششناتت،
کسب ،بهره برداری و حفظ منابش جغرافیایی عدرت در مناسبات فروملی ،ملی ،منطقهای و
جهانی .به بیانی دیگر ،ژئوپلیتیک دانش  راحی و بازبینی استراتژیهای بازیگران جهت
دستیابیبهمنافشواهدافمبتنیبرمنابشجغرافیاییعدرتاست(جانپرور .)21:9313،
تهدیدات بیولوژیکی
تعدادزیادیازعواملعفونیدر ولتاریخبشریتوجودداشتهاستکهمسئولبروز
حوادث بیولوژیکی بودهاند .مراکی کنترل پیشگری از بیماریها ( )CDCو انستیتوی ملی
آلرژی و بیماریهای عفونیعواملکلیدیتهدیدات بیولوژیکیرا بهسه دسته()A, B, C
بقهبندی میکنند .عوامل بیماریزای دسته  Aشامل باالترین عوامل بیولوژیکی با باالترین

اولویت است که از بیشترین تطر برای امنیت ملی و بهداشت عمومی برتوردار هستند.
مقوالتمرتببباتواناییانتشارشخصبهشخص،ایجادمرگومیرباال،تاثیراتعمدهبر
سالمتعمومیوایجاد هراساجتماعیوبروزاتتالالتفردیوعمومیمیتواندازنتایج
بیماریهای این شروه محسو

شود (2000: 19

 .)CDC,عوامل شروه  ،Bشروه وسیعی از

میکروارشانیسمهایبیماریزاونییتوکسینهایبیولوژیکراشاملمیشوندکهانتشارنسبتا
آسانیدارند،اماازعدرتکشتاروآسیبزاییکمتریبرتوردارند.تشخیصاینارشانیسمها
وتوکسینهانیازمند بهکارشیریانواعیازروشهاینوینتشخیصیاستکهمرکیکنترلو
پیشگیریازبیماریهادرامریکاپیشنهادمیکند.عواملشروه  ،Cشاملمیکروارشانیسمهای
نوظهور و شدیداً بیمارییایی هستند که به تا ر در دسترس بودن و عدرت تکثیر و انتشار
آسان،میتوانندبافناوریهایزیستی وریتغییریابندکهبهعنوانارشانیسمهایمرشباردر
جنگ افیارهایبیولوژیکعابلاستفادهشردند.اینعواملازایننظرموردتوجههستندکهبه
علتنبوددانشکافیازراههایانتشار،مکانیسمهایعفونتزاییوکنترلآنها،برایمواجه
احتمالی با عوامل این شروه ،باید پژوهشها در حوزههای تشخیص ،درمان و پیشگیری از
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عفونتهایحاصلهتوسعهیابد(زارع.)985:9310،دراینبررسیسندرومحادتنفسیکووید
91وتاثیراتژئوپلیتیکیآنبرعرصهجهانیتحتعنوانبیماری بقه Aعابلبررسیاست .

شکل  :1نقشه پراکندگی قارهای کشورهای دارای بیشترین تلفات بر اثر ویروس کرونا

1

روش تحقیق
اینتحقی ازنظرهدف،کاربردیوازنظرروش،توصیفی–تحلیلیاست.ماهیتدادهها
کیفی و کمی و روش شردآوری دادهها بهصورت کتابخانهای ،میدانی (پرسشنامه تأثیرات
متقابل) و پیمایشی (در چند مرحله است) .برای تحقی ابتدا با مراجعه به منابش کتابخانهای،
مهم ترینعواملکلیدیتاثیراتژئوپلیتیکیشیوعویروسکروناشناساییشدند،درمرحله
بعدوضعیتهایاحتمالیمختلفیبرایهرکدامازعواملکلیدیدرنظرشرفتهشدومجموعاً
04حالتبرای8عاملکلیدیاتتصاصیافت،براساسعواملکلیدیوحالتهایمختل 
ایبهصورتمتقا ش راحیشدودراتتیارجامعهآماریتحقی که 98نفراز
آنپرسشنامه 
متخصصانرشتهجغرافیایسیاسی،علومسیاسیوژئوپلیتیکبودهاندعرارشرفت.تجییه و
تحلیلدادههابااستفادهازتکنیکهایآیندهپژوهیدرچندبخششاملپویشمحیطی(برای
جمشآوریشاتصهایمربو ه)وتکنیکآثارمتقابل(استفادهازنرمافیارسناریووییاردبرای
.9آمارارائهشدهازسویسازمانجهانیبهداشتتاروزسهشنبه9مهر9311است .
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تدوینسناریو)است.وزندهی بهپرسشنامهبهصورتمقایسهایزوجیومییانارتبا بین
متغیرهابااعدادبین -3تا  3بودهاست.رواییاینپرسشنامهتوسبجامعهآماریموردتائید
واعششد.پرسشنامههایتکمیلشدهدرنرمافیارسناریووییارد واز ری دستور

Ensemble

واردشدند؛ودرنهایتسناریوهایسازشاروضعی ،شناساییوتحلیلشدند .


تاثیرات ژئوپلیتیکی کرونا
مولفههای ژئوپلیتیک (ارزش)
منظورازمولفههایژئوپلیتیکی،متغیرهاییمیباشندکهدارایتاثیرشتاریوتاثیرپتیری
از عوامل جغرافیایی و سیاسی روی یکدیگر هستند به صورتی که پدیدارهایی که از این
واکنش شکل میشیرند نه صرفا جغرافیایی محسو میشوند و نه سیاسی؛ بلکه به عنوان
عواملی هستند که سیاست داتلی یک کشور و همچنین مجموع روابب یک سازه سیاسی
فضاییراباسایرکشورهادرنظامسیستمبینالمللشکلمیدهد.بنابرایناینعواملناشیاز
ترکیب مولفههای سیاست ،عدرت و جغرافیا هستند .در این ارتبا میتوان به متغیر ثبات
سیاسی ناشی از کروناویروس اشاره نمود که دارای تاثیراتی بر محیب جغرافیایی ،عدرت
کشورهاوسیاستاست.بیثباتیسیاسیوجنگهایداتلیمیتواندبرتغییراتسیاسیو

اجتماعیکشورهاتاثیراتعابل توجهی داشته باشد (2019: 1

.)Bowlsby,ثباتسیاسیدر

اصل ،بیانکننده تعادلتوازنمیان تواستههایمردمی 9ازیک رفوکارویژههایدولتی

2

از  رفدیگراست.بهعبارتیدیگر ،دردرونهرجامعهایاشر نظامسیاسیحاکمبتواندبه
تواستهایمتنوعمردمپاسخدرتورتوجهوعانشکنندهایراارائهدهدونظاممیبورمطاب 
باباور ،عقایدودریککالمایدئولوژیموردعبولملت باشدوازجانبآنها تاییدشردد،
آننظامازثباتمناسبوعابلتوجهیبرتوردارتواهدبود،پسچنانچهکارآمدیوکارایی
دولتبههردلیلیکاهشپیداکندویااینکهباورملیبهنفیالگویحاکمتعل شیرد،زمینه
وتنشآفرینیدریکجامعهفراهممیآیدکهدرصورتافیایشوتعلی آن

بروزنارضایتی
ممکناستبهازبینرفتنمشروعیتسیاسینظامحاکمدربرابرملتودرنهایتپدیدآمدن
1. Needs People
2. State of Functions
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میباشد،منجرشود(روحانی:9313،
رفتارهایاعتراضآمییکهتجلیبیرونیبیثباتیسیاسی 
 .)995در شرایب بیثباتی سیاسی ،اجرای برنامههای توسعهای دولت-ملتها  با شکست و
ناکامیروبروتواهدشد.بیثباتیسیاسیسبب افیایشریسکدریکجامعهنییمیشودو
از این  ری ارزش مورد انتظار بازده سرمایه کاهش پیدا نموده و انگییه جهت پسانداز
تضعی

میشود ،مصرفشرایی افیایش مییابد و در نهایت این عامل سبب کاهش سطح

سرمایهشتاری ملی و بینالمللی میشردد .عالوه بر این بیماریهای واشیردار ازجمله کرونا
ثباتیسیاسیدرکشورهاتاثیرشتارباشد.بهعنوانمثالبیثباتیسیاسی

میتواندبرشدتبی
دربرتیازموارددرشیریمیتواندتاثیراتمنفیبرزیرساتتهایبهداشتعمومیداشته
باشد.دوکشورسوریهویمنبهعلتاتتالفاتداتلیوبینالمللیمیتوانندتحتتاثیرات
شسترده اینبیماریعرارشیرند.اتتالفاتسیاسیبینرژیمهایرعیبنییبهعنوانیکیاز
موانشموجودبرایدرمانهایمراعبتیدرمنا درشیریمحسو میشرددوسببمیشودتا
درصو رتبروزکروناویروسدراینمنا ،بامشکالتاساسیدرزمینهبهداشتعمومی
مواجهشوندواینتودسببافیایشبیثباتیسیاسیدراینمنا

میشردد.همانطورکه

بیانشداینعاملمیتواندارزشتودرادرارتبا باکروناویروسکاهشدهدوبهصورت
مستقیموغیرمستقیمبرعدرتملی،نوعرواببکشورهابایکدیگروهمچنیننظامژئوپلیتیک
جهانیوظهوروسقو دولتهاداریتاثیرشتاریعابلتوجهیباشد.بنابرایندرایندوره
میتوانشاهدتغییراتیدرارزشهایبنیادینژئوپلیتیکدرعرصههایمختل بود.
مولفههای ژئوپلیتیک (تعداد)
در این بُعد از تاثیرشتاری کروناویروس ،میتوان شاهد افیایش یا کاهش مولفههای
ژئوپلیتیکی در عرصه جهانی بود .به عنوان مثال ایجاد اتحادیههای منطقهای که دارای
پیوندهای درونی مستحکمی هستند نمونهای از این افیایش است .کروناویروس سبب شده
استتابحرانهایاعتصادی،اجتماعیو امنیتیموجوددر 2424کشوردرشیرباآنصلحو
سعادتجهانیراتهدیدمینماید.بنابراینکشورهاباتوجهبهنوعایدئولوژیهایموجودبه
عنوانیکتانوادهبیرگبهدنبالتقویتظرفیتهمکاریوسازوکارهایموثربرمهاراین

تاثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا
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ویروسهستند.شیوعشستردهبیماریهایعفونیهمیشهبهعنوانیکچالشجهانیمحسو 
میشده اند .تلفات سنگین سارس ،ابوال و کورناویروس سبب افیایش توجهات به سوی
همکاریهای اعتصادی و مبادالت فرهنگی شده است .جهان میتواند در پرتو این بیماری
استفادهکاملرابااعداماتمقتدرانهبراینشاندادناصولاتالعیوحمایتهایمادیدر
مواجهباچالشهایناشیازاینبیماریعملنماید.اینبیماریبهچندصورتسببافیایش
همکاری هاشدهاست:اوالدانشمندانچینیعالئمبالینیاینبیماریرابهصورتمقاالتبه
زبان انگلیسی برای جهانیان منتشر نمودند ،دوما همکاریهای شستردهای در زمینه زیست
پیشکیبرایکنترلوپیشگیریازاینبیماریبینکشورهاصورتشرفتهاست.منابشپیشکی
جهانیبهجمش آوریا العاتیدرارتبا باتحقیقاتداروییوواکسنپرداتتهاندوچندین

برنامهمشترکراتدویننمودهاند.بهعنوانمثال،دانشمنداندانشکدهپیشکیهارواردبایک
تیمتخصصیبهسرپرستیدکترژانگنانشاندرانستیتویتنفسیشوانگژبرایساتتداروو
واکسنتالشمیکنند.سوماکمکهایبینالمللیبرایکاهشکمبودمنابشپیشکیازسوی
کشورهاانجامشرفتهاست.تقاضابرایموادپیشکیافیایشیافتهاست؛بنابراینکشورهانیی
دراینزمینهبهکمکیکدیگرآمدهاند.ازسوییدیگراینبیماریسببجداشدنشروههای
اعتصادیازیکدیگرشدهاستدرنتیجهدربازارمالیجهانی94درصدسقو درهرهفته
مشاهدهمی شود.عدمعطعیتبازارسببشدهاستتااعتصاددانانبرجستهصندوقبینالمللی
پولوبانکجهانیدچارهراسمالیباارائهارزیابیهایعینیواستدالالتمرتببباتاثیرات
ایناپیدمیبراعتصادجهانیشوند.بنابراینبرایجلوشیریازاینموضوعدرزنجیرهتامین
جهانی،ماشاهدترکیبامورمالیواعداماتمالیاتیچینباسایرکشورهاوکمکبهمشاغل
و شرکتهای تارجی میباشیم که به دنبال کاهش نتایج اعتصادی ناشی از این بیماری از
ری ایجادهمکاریهایبینالمللیوهمچنینمشوقهاینهادیبرایاعتصادداتلیوجهانی
است.ازسوییدیگرفضاهایناامنوبحرانیتحتتاثیرحضورفیییکیورعابتیبازیگرانو
مداتلهشراندرامورسیاسیکشورهادرایندورهافیایشتواهدیافت.درمنا قیکهدارای

بار استراتژیک باالیی هستند مانند منطقه تلیج فارس ،میتوان با استفاده از این عامل
کشورهایمنطقهرابهصحنههایعملیاتیوجوالنگاهبازیگرانمختل بامنافشتواممتضادو
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مشابهدرسطوحشوناشونیتبدیلنمود .
بازیگران ژئوپلیتیک (جایگاه)
درارتبا باکروناویروسوتاثیراتآنبرجایگاهبازیگرانژئوپلیتیک،میتوانبیاننمود
کهدردورهکنونیدراروپاوایاالتمتحدهبرایمقابلهباکروناویروسانیواشراییوسیاست
درهای بسته اعمال شده است .سیاستمداران پوپولیستی اعتقاد دارند که کروناویروس سبب
شدهاستتابحثمحافظتازمرزهایکشورهاپررنگترشردد(.)Roberts , 2020نُهکشور
اتحادیه اروپا ازجمله آلمان و فرانسه مجبور به بازشرداندن برتی از کنترلها در این زمان
شده اند؛ تغییر عوانین پناهندشی و مهاجرت از جمله این عوامل هستند (2020

.)Laurent,

پوشش رسانهای جهان به روایتی نشاندهنده رهبری جهانی است .پکن در این میان تالش
نموده است تا نقش اصلی در کمک به ایتالیا و اسپانیا ایفا نماید و همچنین سرمایهشتاری
هنگفتیبرایمبارزهباکروناویروسدرمقابلسیاستهایایاالتمتحدهآمریکاانجامداده
استکهبیانگرتمرکیدرونیسیاستهایاینکشوراست(.)Campbell, 2020دراواسبماه
مارس،چینمدعیپیروزیبربیماریشدوسخنگویوزارتتارجهاظهارنمودکهعرنطینه-
های دستهجمعی ،توع

سفر ،تعطیل نمودن کامل زندشی روزمره در سراسر کشور باعث

کاهش موج انتشار این بیماری شده است .چین دعی ترین و کاملترین اعدامات پیشگیرانه
برایمقابلهبابیماریهمه شیرراانجامدادهاستودرمقابل،ایاالتمتحدهآمریکاباانتقاداتی
در عدم مسئولیت و بیکفایتی از سوی نخبگان سیاسی واشنگتن روبرو شده است (

Kurt,

.)2020اینامرمیتواندباعثتغییرجایگاهبازیگرانسیستمژئوپلیتیکجهانیشد.باتوجهبه
اینکهدیپلماسیعمومیوعدرتنرمچینباموفقیتروبروشدهوتوانستهاستراهنماییهای
مناسبیرابهکشورهایاسپانیا،عراقوایرانو...دهدوازسوییدیگرهمکاریهایچینبا
ایتالیابهعنواننمونهایدلچسبازهمبستگیجهانیتواندهمیشود؛بنابراینمیتوانانتظار
داشتکهاینکشورکههماکنونرهبریجهانیدربهداشتعمومیرادراتتیارداردآماده
باشدتادرانواعدیگریازرهبریجهانینییایفاینقشکند.کشورهایاروپاییوایاالت
متحدهتاحدودیدربرابراینبیماریدچارضع سیستمساتتاریبودهاستوازتاثیرات

تاثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا
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منفیناشیازاینبیماریزیانهایبسیاریدیدهووجههغر ناسیونالیسمودموکراتیکدر
عرصهجهانیتدشهدارشدهاست.درحالیکهبرتیازکشورهایبهاصطالحجهانسومبا
انجاماعداماتپیشگیرانهتوانستهانداینمعادلهراباچالشروبروسازند .
بازیگران ژئوپلیتیک (تعداد)
کروناشوکهایتارقالعادهایبرسیستمجهانیواردساتتهاستوباعثشدهتاایاالت
متحدهآمریکاباالگوی 54سالهایکهبهعنوانعطبجهانمحسو میشوددچاربحران
عابلمالحظهایشردد.اولینسناریو،وجوددشمنمشترکاستکه سببشدهاستتامردم
به این درک مشترک برسند که با یک دشمن و تهدید تارجی مشترک روبرو هستند.
کروناویروس سبب شده است تا نوعی همکاری و همجوشی با هدف رسیدن به سالمت
جهانیشکلشیرد.درشیرشدنایاالتمتحدهبهصورتشستردهبااینبیماریموجبشده
استتابهعطبیبودناینعدرتجهانیتاتمهدهد.اینکشوربرایحلمعضالتناشیاز
شیوع شسترده این بیماری به همکاری با سایر کشورهای جهان از جمله روسیه به صورت
شستردهنیازمنداستوایننشانمیدهدکهجهانبهسمتچندعطبیشدندرحالحرکت
استزیرابدونهمکاریوهمیاریباسایرکشورهانمیتوانبسیاریازمعضالتومشکالت
پیشروازجملهکووئید91راحلنمود( .)Coleman, 2020
مناسبات ژئوپلیتیک ملی
ناسیونالیسمیاملی شراییبهعنوانمکتبیجهتشناتتوحفاظتازمنافشملیشناتته
میشود .عنصر مهم در این مکتب ملت میباشد و باید به این نکته توجه نمود که بدون
شناتتیکملت،شناتتناسیونالیسمامکانپتیرنخواهدبود(الهیمنش.)939:9310،در
واعش این اصطالح به عنوان آیین شناتت عوانین زندشی یک ملت و فلسفهای در راستای
حفاظتازموجودیتآنیاصیانتازمنافشملیشناتتهمیشود(تل زاده.)24:9314،در
واعش ،ناسیونالیسم میتواند به عنوان عنصری مهم در وحدت ،انسجام و همبستگی عومی
محسو شردد.بروزبیماری واشیردارکرونامیتواندسببافیایشآشاهیشروهی،افیایش
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حس همبستگی و یگانگی بین ملتهایی که دارای اشتراکاتی در زبان ،دین ،ادبیات،
سنتهایتاریخی،تاریخ،اسطورههاو...شود.باتوجهبهاهمیتناسیونالیسممیتوانبهجرات
بیاننمودکهتقویتاینعاملدرمیانملتهامیتواندایناحساسمثبتراایجادنمایدکه
دربرابرمعضالتومشکالتپایداریبیشتریداشتهباشند.کرونایکیازمعضالتیاستکه
سببمیشود نوعی وفاقملی در  ول اینبحرانشکل شیرد .در واعشهویتملیدراین
بحراننوعیتعهدوتعل عا فیرانییشکلمیدهدوبخشیازهویتافرادبرایناساس
شکل می شیرد .از سویی دیگر مبارزه با کروناویروس در حال حاضر سبب شده است تا
دولتهایمحلیوفدرالازدولتمرکییتقاضایکمکداشتهباشند.هنگامیکهبهبررسی
این موضوع پرداتته میشود ما شاهد هستیم که رهبران ملی کشورها در نقش دولتهای
بیرگدوبارهظهورنمودهاندکهمیتوانندازنقشمهمیدرسالمتیورفاهمردمبرتوردار
باشند.مامی توانیممالحظهکنیمکهبهعنوانمثالایاالتمتحدهامریکابایدازنقشدولت
یرگبرایتروجازاینبحراناستفادهنمایدزیراعدمسرمایهشتاریدر یچهاردههاتیر

ب
درزیرساتتهایاینکشورنشاندهندهعدمموفقیتآناندرکنترلاینبیماریازسوی
دولتهای فدرال موجود بوده است .در واعش در این دوره ما شاهد هستیم که سخنانی در
ارتبا بااینکه منازدولتهستمومنبرایکمکدراینجاهستمازسویمردمشنیدهمی-
شود.درحقیقتاینچیییاستکهبیانمیکنددولتذاتابدنیستوبیانگرایناستکه
وجودیکدولتکارآمدبرایایجادنمودنیکجامعهسالمالزموضروریاست.همانطور
کهآسیبهایجنگجهانیدومسببایجادیکدولتعویترباهمبستگیملیدرایاالت
متحدهآمریکاشد؛میتوانشفتویروسکرونانییمیتواندبترایجادیکفدرالیسممدنی
جدید را تولید نماید که در آن ایالتها و دولتهای محلی به مراکی عدالت ،همبستگی و
دموکراتیکتبدیلمیشوند.وعتیبهعقببرمیشردیمبهتوبیمشاهدهمیکنیمکهبرتی
هایبهوجودآمدهدرعرصهجهانیرابهترازسایرینحلوفصلنمودهاند.و

ازجوامشبحران
موفقیتدرکشورهاییر دادهاستکهرهبرانآنهاباروحیهایثارشریبرایمنافشمشترک
تالشنمودهاند.بهعنوانمثالآزمایشگاهویروسشناسیدردانشگاه واشنگتنبهمراتببیشتر
ازسایرینتالشنمودهاست.برتیازفرمانداران،شهرداران،مسئوالنآموزشوپرورشو
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دوستیومسولیتپتیریدرجامعهموردنظر


....برایحمایتازجوامشتودبهتقویتنوع
پرداتتهاند .بنابراین میتوان مشاهده نمود که نوعی فدرالیسم محلی نیی ممکن است شکل
شیرد( .)Fung, 2020
مناسبات ژئوپلیتیک منطقهای
درارتبا بامنطقهجنو شرقآسیامیتوانبیاننمودکشورهاییکهعبالتمایلبهتوسعه
زیرساتتهایتودداشتندبعدازبیماریکروناوابستگیبسیاربیشتریبهپکنتواهندداشت
زیرا تاثیرات اعتصادی ،اجتماعی و بهداشتی ناشی از این بیماری بسیار باال تواهد بود.
کشورهاییمانندکامبوجوالئوسرواببنیدیکتراعتصادیباچینتواهندداشتوسایر
کشورهای جنو شرق آسیا ( )ASEANممکن است در این زمینه دنبالهرو ایاالت متحده
آمریکاوایجادارتبا بااینکشورباشند.اندونییدر پروژهیککمربندیکجاده(جاده
ابریشم)همکارینیدیکیباچیندارد.اینکشورباتوجهبهضع سیستمبهداشتیودرمانی
برایحمایتازاعداماتپیشگیرانهوکنترلکنندهوهمچنین برایشسترشزیرساتتهای
اعتصادیبهسرمایهشتاریازسویچیننیازدارد؛بنابراینبعدازکروناویروسمیتوانشاهد
شسترش رواببمنطقهایدرجنو شرقاسیا بهویژهدرزمینه اعتصادی و بهداشتیبود.در
ارتبا بامناسباتمنطقهایاتحادیهاروپانییمیتوانبیاننمودکهتالشهایایناتحادیهبرای
ایجادعابلیتهایامنیتیودفاعیدرسایهاعداماتاستراتژیکیعرارشرفتهاست.کشورهای
عضوایناتحادیهعادرنیستندتادرزمینهکروناویروسبهیکدیگراعتمادکنندبنابراینچگونه
می تواننددرمبارزهبایکعدرتوتهدیدتارجیاعداماتیراانجامدهند؟عدرتنرماتحادیه
اروپا در زمینه کروناویروس با شکست روبرو شد .زیرا کمک کننده کشورهای ایتالیا و
اسپانیا،روسیهوچینبوده اندکهباانتقالتجهییاتپیشکی،هواپیماهایباریو...موف تراز
اتحادیهاروپاعملنمودهاند.بنابراینمناسباتکشورهایاینمنطقهدردورهپساکروناویروس
باتحوالتودشرشونیهایویژهایروبروتواهدشد.اینبارممکناستبهمقابلهبابیماری-
هایواشیرداربراساسهمبستگیداتلیواعتبارتارجیکمترنسبتبهشتشتههمراهباشد.به
عنواننتیجهمی توانبیاننمودکهاتحادیهاروپاوکشورهایعضوآنبایدتالشکنندصرفه-
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جوییهاییرادربعدسیاسیواعتصادیداشتهباشندتاازاین ری عادرشوندمنابشبیشتری
برایتقویتبعداعتصادیوسیستمبهداشتیاتتصاصدهند.
مناسبات ژئوپلیتیک جهانی
جهانیشدناصطالحیاستبرایتوصی نمودنوابستگیمتقابلوروبهرشداعتصادها،
فرهنگها ،جمعیتهای ناشی از تجارت جهانی در بخش کاال و تدمات و جریان
سرمایهشتاریوا العاتاست (.)Peterson Institute for International Economics, 2019

نیروی محرکه برای افیایش مشارکت اعتصادی جهت تسهیل جنبشهای مختل

در  ی

عرنهایمتمادیوجودداشتهاست.اماایناصطالحازدهه 9114شکلجدیدیازمناسبات

شکلداد.آزادسازیتجارتوسرمایهشتاری،

اعتصادیوزندشیمردمکشورهایجهانرا
تغییر در فناوری و آزادسازی آنها (2020: 181

 ،)Betoret,فعالیتهای اجتماعی ،فرهنگی،

سیاسیوفرایندهایزیستمحیطی()Tendall, 2015وهمچنینتقویتمتقابلآنهاازتاثیرات

جهانی شدن است .منفرد استیگر دانشمند علوم سیاسی بیان میکند جهانی شدن به معنای
تشدیدروابباجتماعیدرسراسرجهاناستکهسببنیدیکیمنا

ومکانهایدوردست

بهشونهایمیشودکهاتفاتمحلیوحوادثیکهر میدهددارایتاثیرشتاریعابلتوجهی
باشد(.)Steger, 2013: 13دراینبحثمیتوانکروناویروسرانییدرنظرشرفت.بیماریها
درفرایندجهانیشدنمیتواننداتتالالتیرابهوضوحایجادنمایند.شردشکاال،تدماتو
 ...در عرصه جهانی با اتتالالت عابل توجهی روبرو میشوند .در این بین ،وتیمتر شدن
نابرابریاعتصادی،ظرفیتجهانیشدناعتصادرادرعرصهبینالمللیزیرسوالمیبرد.حتی
صندوق بینالمللی پول از تاثیرات این نابرابری به وضوح به عنوان یک تهدید علیه جهانی
شدناعتصادینامبردهاست.کندشدنادغاماعتصادیدرایندورهمیتواندمویدایننکته
باشدکهجهانیشدنبهپایانتودرسیدهاست.بهعنوانمثالدونالدترامپباتحمیلتعرفه
باالتربرمتحدینوعقبراندنمشارکتایاالتمتحدهآمریکاازمعاهداتتجاریبیرگ
مانندمشارکتدرحوزهاعتصادیاعیانوسآرام،جهانیشدناعتصادیرابهچالشکشانده
است .در واعش میتوان بیان نمود که میتوان انتظار داشت کروناویروس جدید الگوهای
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تجارتجهانیراتغییردهدوشایدبه ریقیبهویژشیهاوتصوصیاتمحلیبازشردد.به
عنوان مثال کمکهای بیسابقه دولت برای مشاغل و کارشران ،با هدف کاهش اثرات
اعتصادیاینبیماریسببشدهاستتابرتیازتحلیلگراناستداللنمایندکهدولتبهعقب
بازششتهاستواینکهمحدودیتهایمدلنولیبرالیوبازارآزادظهوریافتهاست .
ساختار ژئوپلیتیک جهان
ساتتارعدرتدرعصرکنونیبهصورتاجتنا ناپتیریازفرایندهاییمانندشرکتهای
چندملیتی ،رژیمهای تصوصی ،جنبشهای اجتماعی ،سازمانهای غیردولتی و  ....تشکیل
شده است .بنابراین عدرت به صورت انحصاری توسب دولتها و یا به صورت عمودی
سازماندهینمیشودبلکهاز ری مجموعهایازارتبا اتاجتماعیواعتصادهایبرونمرزی
بهصورتافقیساتتاربندیدارد(.)Cerny, 2010: 65بنابراینمیتوانبیاننمودکهساتتار
عدرتبهصورتسلسلهمراتبیویاازباالبهپایین،تارجوتوسباتحادها،ائتالفهاو...به

چالشکشیدهمیشود(آجیلی.)935:9315،ساتتارعدرتدرجهانامروزبهصورتتک-
عطبی می باشد که در راس آن ایاالت متحده آمریکا عرار دارد .کشورهای چین ،روسیه و
اتحادیهاروپاجیءعدرتهایردهدوممحسو میشوند.دراینبینچینباعدرتباالییکه
در عرصه اعتصادی دارد به دنبال کسب ابرعدرتی در عرصه بینالمللی است و تاکنون با
سیاست هایاعتصادیکالن تودتا حدودیدراینعرصه موف عمل نمودهاست.پساز
اشتباهاتاولیهدولتچیندربحثکروناویروسکهنخستینباردرووهانچینکش شد
این موضوع به یک موفقیت ملی تبدیل شد .میتوان بیان نمود که اعدامات شدید برای
سرکو نمودناینبیماریدرحدزیادیانجامشدهاست.اکنونچینباکمکهایتودبه
ایتالیاوکشورهایآسیبدیدهاعتبارتودرابهعنوانیکعدرتجهانیبدستآوردهاست.
اینویروسدرواعش بهیکابیارعدرتنرمبرایغلبهبررعیبابرعدرتتود،ایاالتمتحده
آمریکا،تبدیلشدهاست.دستاوردهایچیندرارتبا بااینموضوعبهتوبینشانمیدهد
کهاثربخشیمدیریتداتلیآنهابسیارموف عملنمودهاست.اینمسئلهمیتواندساتتار
عدرترادرعرصهجهانیدچارتغییروتحوالتشستردهایکند .
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مدل مفهومی تحقیق

تدوین سناریوهای تأثیرات ژئوپلیتیکی کرونا
آیندهنگری دربرشیرنده مجموعه اعداماتی میباشد که با استفاده از تجییهوتحلیل منابش

موجود ،الگوهای موردعبول و عوامل ثابت و متغیره ،به ترسیم آینده بهصورت بالقوه
ازد.آیندهنگاریعادراستتاباتدوینسناریوهایی،امروزوواععیتجهانفردارابه

میپرد

تصویر بکشد و آیندههایی که بهصورت مطلو هستند را با برنامهرییی مناسب و صحیح
).آیندهنگاریدرواعشعادراستتابهمعرفیوتوصی نیروهاییکه

ترسیمنماید(Bell, 2008
برتصمیمات،تأثیراتعابلتوجهیداشتهباشندبپردازد(.)Glenn, 2009درواعشاین

میتوانند
عامل کمک مینماید سیاستها و اعدامات مناسب مطاب با آینده موردنظر از سوی
زیراآیندهنگاریمیتواند

سیاستمدارانوبرنامهرییاندرابعادوجنبههایمختل شرفتهشود؛
با فراهم آوردن شواهدی در فرایندهای برنامهرییی استراتژیک مورد توجه عرار شیرد
(2011

 .)Roney,سناریونویسی بهعنوان یکی از روشهای آیندهپژوهی ،ابیاری برای تحلیل

سیاستها و شناتت شرایب ،تهدیدات ،فرصتها ،نیازها و ارزشهای برتر آینده است
(موسویوهمکاران.)53:9313،هدفسناریوسازی،شسترشتفکردربارهآیندهوعریضتر
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باشد.برنامهریییبرپایهاینسناریوها،یک

کردن ی بدیلهاییاستکهمیتواندموردنظر
ابیارمؤثربرنامهریییراهبردیبرایبرنامهریییبلندمدتدرشرایبنامشخصاست.اینبهما
کمکمیکندتاباراهبردمطلو ومؤثر،اعدامبهتدوین رحهابرایموععیتهایغیرمنتظره
وانتخا مسیردرستومناسبمربو بهمسائلکنیم (موسویوکهکی.)993:9313،با
توجه به اینکه بحران همهشیری کرونا بهعنوان یک عامل بیماریزایی مشترک در تمامی
جوامش بشری و سازههای سیاسی فضایی مختل

شناتته میشود ،جای دارد تا با رویکرد

آیندهنگریبهپیامدهایاینبیماریبرساتتارژئوپلیتیکجهانیپرداتتهشود .

وضعیتهای احتمالی عوامل کلیدی

وضعیتهایمختل پیشروی8پیشرانکلیدیفوقعابلتصوراستکهاینوضعیتهای
احتمالیدرتأثیراتژئوپلیتیکیکرونابرجهانازاهمیتزیادیبرتوردارهستند.باتوجهبه
مباحثشتشتهوبراساسوضعیتهایاحتمالیآیندهپیشرویوضعیتژئوپلیتیکیجهان،
مجموعاً  04وضعیت مختل

برای  8عامل کلیدی  راحی شد که این وضعیتها  یفی از

شرایبمطلو تانامطلو راشاملمیشود.جدل 9وضعیتهایاحتمالی (عدمعطعیتها)
مختل رادرارتبا باآیندهوضعیتژئوپلیتیکیجهانحاصلازانتشارویروسکرونانشان
میدهد .بعد از تهیه فهرست وضعیتهای احتمالی ،به  راحی پرسشنامه در عالب ماتریس
متقا شکلیدیپرداتتهشدوتوسبمتخصصانجغرافیایسیاسیوژئوپلیتیکپاسخدادهشد.
نتایجپرسشنامه،دادههایالزمرابرایتدوینسناریوتوسبنرمافیارسناریووییاردفراهمکرد.
باتوجهبهاینمسئلهکهدراینجاهدف،تهیهسناریوهایممکناز04وضعیتاحتمالیمربو 
به 8عاملکلیدیاست؛انتظارمیرودبیشاز 044هیارسناریویتلفیقیمحتملازمیاناین
وضعیتهای  احتمالیاستخراجشودکهدربرشیرندهتمامیحاالتپیشرویآیندهتأثیرات
ژئوپلیتیکیناشیازویروسکرونادرجهانباشد.نتایجبهدستآمدهازنرمافیارسناریووییارد

نشانمیدهدکه 99سناریوباسازشاریعویومحتمل 9041،سناریوباسازشاریضعی ،
 948سناریو نیی ناسازشار ،پیشروی آینده تأثیرات ژئوپلیتیکی شیوع ویروس کرونا وجود
تابلویسناریوهایباسازشاریعویوبهنوعیسناریوهایاحتمالیرابههمراه

دارد.شکل 2
وضعیتهایمحتملازنظربحرانیبودنیامطلو بودننشانمیدهد.دراینتابلویسناریو،
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رنگنشاندهندهوضعیتنیمهمطلو ،رنگزرد


سبیکم
رنگسبیوضعیتکامالًمطلو ،
بیانگروضعیتایستا،رنگصورتیدرآستانهبحرانورنگعرمینشاندهندهوضعیتبحرانی

شدهاست.همانشونه

است.تابلویسناریوهایعویاز 03وضعیتاحتمالیمختل تشکیل 
کهدرشکلشماره 2هممشاهدهمیشود،ازاین03وضعیتاحتمالی8،وضعیتبحرانی0،
وضعیتنیمهبحرانی 94،وضعیتایستا 94،نیمهمطلو  8،حالتنییوضعیتمطلو دارند.

در مجموع  02درصد وضعیت مطلو و  58درصد نیی وضعیت نامطلو داشتهاند .از 99
سناریویمحتمل،سناریوهای 94، 1دارایوضعیتمطلو ،سناریوهای 0،3،2،9وضعیت
نامطلو داشتهاند .
جدول  :1عوامل اصلی و وضعیتهای احتمالی پیشروی آن در آینده تأثیرات ژئواکونومیکی کرونا

عامل

A

B

عوامل کلیدی

حالت
A1

کاهش کامل ارزش مولفههای ژئوپلیتیک

مولفههای

A2

کاهش نسبی ارزش مولفههای ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک

A3

تداوم وضعیت موجود ارزش مولفههای ژئوپلیتیک

(ارزش)

A4

افزایش نسبی ارزش مولفههای ژئوپلیتیک

A5

افزایش قابل توجه ارزش مولفههای ژئوپلیتیک

B1

کاهش قابل توجه تعداد مولفههای ژئوپلیتیک

مولفههای

B2

کاهش نسبی تعداد مولفههای ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک

B3

تداوم وضعیت موجود تعداد مولفههای ژئوپلیتیک

(تعداد)

B4

افزایش نسبی تعداد مولفههای ژئوپلیتیک

B5

افزایش قابل توجه تعداد مولفههای ژئوپلیتیک

C1

کاهش قابل توجه جایگاه و نقشآفرینی بازیگران
ژئوپلیتیک

C2

کاهش نسبی جایگاه و نقشآفرینی بازیگران ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک

C3

تداوم وضعیت موجود جایگاه و نقشآفرینی بازیگران

(جایگاه)

C4

افزایش نسبی جایگاه و نقشآفرینی بازیگران ژئوپلیتیک

C5

افزایش قابل توجه جایگاه و نقشآفرینی بازیگران

بازیگران
C

شرح حالتهای احتمالی

ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک

تاثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا

D

بازیگران
ژئوپلیتیک
(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

E1

کاهش و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات
ژئوپلیتیک ملی

E2

E

مناسبات

E3

ژئوپلیتیک ملی

F

ژئوپلیتیک
منطقهای

ملی

E5
F1

کاهش و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات
ژئوپلیتیک منطقهای
کاهش نسبی و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات
ژئوپلیتیک منطقهای

F3

عدم تغییر و تداوم وضعیت موجود مناسبات ژئوپلیتیک
منطقه ای

F4

افزایش نسبی و حرکت به سمت کنش مثبت در مناسبات
ژئوپلیتیک منطقهای

G2

ژئوپلیتیک
جهانی

عدم تغییر و تداوم وضعیت موجود مناسبات ژئوپلیتیک

افزایش قابل توجه و حرکت به سمت کنش مثبت در
مناسبات ژئوپلیتیک ملی

G1

G

ژئوپلیتیک ملی

E4

F5

مناسبات

کاهش نسبی و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات

افزایش نسبی و حرکت به سمت کنش مثبت در مناسبات
ژئوپلیتیک ملی

F2

مناسبات
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افزایش قابل توجه و حرکت به سمت کنش مثبت در
مناسبات ژئوپلیتیک منطقهای
کاهش و حرکت به سمت کنش منفی در مناسبات
ژئوپلیتیک جهانی
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

312

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،دوره نهم ،شماره  ،33تابستان ( 11پیاپی )23

ژئوپلیتیک جهانی

H

ساختار
ژئوپلیتیک
جهانی

G5

افزایش قابل توجه و حرکت به سمت کنش مثبت در
مناسبات 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

افزایش قابل توجه جایگاه ساختار ژئوپلیتیک جهان

شکل  :2تخته سناریوهای با سازگاری قوی تأثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا 

تاثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا

نتیجهگیری
شیوعبیماریکرونادرچندماهشتشتهوپیامدهایمنفیآنبرفضاهایمختل
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باعث

بروزمسائلعدیدهایدرساتتارعدرتجهانیومناسباتبین بازیگرانسیاسیشدهاست.به
عبارتدیگرتاثیراتمختل اینویروسبررویفضایجهانیدرابعادمختل ،زمینهساز
پیامدهای مختل

در ساتتار عدرت جهانی شده است .از اینرو مقاله به بررسی پیامدها و

آیندهتاثیراتژئوپلیتیکیشیوعکروناواستراتژیهایپیشرویبازیگراندربرابرسناریوهای
مختل

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

ژئوپلیتیکیبهمنظوربررسیتاثیراتشیوعویروسکرونابرآنهاشناساییشدهوبراساسآن
حالتهایاحتمالیممکنکهبرایهرکداماز8عاملکلیدیکهمیشودتصورنمودتدوین
شدودرنهایتبرای8پیشراناصلیشناتتهشدهتحقی 04،حالتمختل (عدمعطعیت)در
نظر شرفته شد .در بحث آیندهنگاری ،مسئله مهم این است که بازیگران حاضر در عرصه
بتوانند برای هر حالت و سناریوی ممکن استراتژی تاصی را داشته باشند به عبارت دیگر
بازیگریدرآیندهمیتواندموف عملکندکهدرکبهتریازشرایبمختل داشتهباشدو
مبتنیبرشرایبمختل استراتژیتاصیرادرپیشبگیرد،دراینصورتاستکهبازیگر
میتواندتداومحکومتتودراحفظکند.از03حالتموجوددرتختهسناریو95،حالتو
بهعبارتی 35درصد نشان دهندهاحتمال وعوع شرایب نامطلو  98،حالتو یا 02درصد
حالتهایموجوددر شکل  2بیانگراحتمال ر دادنحالت و وضعیتمطلو است23،
درصد حالتهای هر   99سناریوی سازشار و عوی بدست آمده از نتایج پرسشنامه نشان از
احتمالتداوموضعیتموجوددرهر 8پیشرانتدوینشدهتحقی است.از رفدیگرنتایج
سناریوها نشان میدهد که از  99سناریوی سازشار و عوی تحقی  0 ،سناریوی بحرانی
پیشروی آینده تاثیرات ژئوپلیتیکی کرونا بوده و همچنین  2سناریوی مطلو نیی وجود

دارند،مابقیسناریوهابینابینیبودهوتلفیقیازحالتهایمختل اند.نتایجسناریوهابیانگر
آن است که  33درصد سناریوهای پیشروی آینده ژئوپلیتیکی کرونا بحرانی بوده و در
صورت وعوع،منجر بهمشکالتمختل

شود.ازاینرو الزماست بازیگرانعدرت در

می

کلیهسطوحبرایمواجههباشرایبمختل ،استراتژیهایمختلفیرادرپیشبگیرند.بدین
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جهت در ادامه استراتژیهای پیشنهادی که حکومتهای میتوانند برای شرایب مختل

در

پیشبگیرندتدوینشدهکهعبارتنداز :
 استراتژی شرایط بحرانی :تغییر و جایگزینی مولفهها ،مناسبات و ساختارژئوپلیتیکی
بهصورتکلیاشربحرانیترینحالتممکنبرایهرکداماز8پیشرانکلیدیکهمهم-
ترینتاثیراتژئوپلیتیکیکروناهستندر دهد،استراتژیبازیگراندرارتبا باکاهشارزش
مولفههایژئوپلیتیکعبارتستاز:تغییروجایگیینیمولفههایژئوپلیتیکیموجودتاازاین
ری بتوانند مسائل و مشکالت پیش آمده را کنترل نمایند .در واعش منظور از مولفههای
ژئوپلیتیکیمنابشجغرافیایعدرتیهستندکهارزشآنهادرمقیاسملیوفراترباشدودر
مناسبات فروملی ،ملی ،منطقهای و جهانی مورد استفاده و بهرهبرداری عرار میشیرند ،در
صورت کاهش نسبی و کاهش کامل ارزش (تاثیر) و تعداد مولفههای ژئوپلیتیکی؛ بهترین
استراتژی برای شتر از این وضعیت ،تغییر و جایگیینی مولفههای جدید است .نمونه این
مولفههاوارزشآنهاکهتحتتاثیرکروناعرارشرفتهاست،منابشجغرافیایعدرت،سوتت-
های فسیلی مثلنفت و شازاست،که در برههایارزشاین منابش بهکمترینمییانممکن
رسیدوبرایناساس؛استراتژیبازیگراندارندهاینمنبشجغرافیایعدرت،کاهشعرضهو
تولیداینمحصولبوده است.درزمینهمناسباتژئوپلیتیکیهم،تاثیراتکروناباعثتغییر
نوعمناسباتبازیگراندرسطوحمختل شد،بازیگرانیکهعبلازکرونامرزهایبازیبرای
شهروندانهمدیگرداشتند؛براساسشرایبجدیدپیشامدهازکرونا،مناسباتتودرادر
سطحملیبادیگربازیگرانتغییردادند،نمونهاینکاردرمرزهایبینکشورهایاروپاییر 
دادواینمناسباتدرسطحملی،منجربهتحوالتدرمناسباتمنطقهایبازیگراندرسطح
منطقهای چون اتحادیه اروپا شده و همچنین در سطح جهانی نیی مناسبات بین بازیگران
ژئوپلیتیک نیی تغییر کرده و کشورهایی که از لحاظ پیشکی عدرتمند هستند امروزه دست
باالتر را نسبت به کشورهای که عدرت نظامی بیشتری داشتند ،دارند و بر اساس این تغییر
ساتتارژئوپلیتیکحاصلازکرونا،مناسباتبینکشورهانییتغییرکردهاست.بهعبارتبهتر
شیوعویروسکروناباتوجهبهتاثیریکهبررویارزشوتعدادمولفههایمنابشجغرافیایی

تاثیرات ژئوپلیتیکی شیوع کرونا
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عدرتداشتهوبهدلیلبااهمیتبودنمنابشجغرافیاییدرمناسباتژئوپلیتیکیباعثشدهکه
مناسباتکاهشپیداکردهوبهسمتتنشبیشترحرکتکند،درصورتتداوماینکاهش
مناسباتدرمقیاسهایمختل ،استراتژیپیشروجایگیینیمنابشجدیدوکاربستآنهادر
مناسباتدرسطوحمختل است .

 استراتژی شرایط در آستانه بحران و یا نیمه بحرانی :بازآفرینی و بازساختدرصورتتداوموضعیتموجودوواردشدنبهشرایبنیمهبحرانیدرآینده،استراتژی

پیشرویبازیگرانژئوپلیتیکیبازآفرینیوبازساتتمولفههاومناسباتژئوپلیتیکیموجود
است.بهنظرمیرسدشرایبفعلیکهدراکثرنظامهایسیاسیدرشیرباکروناوجوددارد
وضعیت و حالت در آستانه بحران بودن است که در صورت عدم بازآفرینی و بازساتت
وضعیت موجود ناشی از کرونا تغییر مولفهها و ساتتار مناسبات بازیگران تواهد بود ،به
عبارتدیگرالزمهعدمورودبهمرحلهبحرانیتر،بازآفرینیوبازساتتمولفهها،مناسباتو
ساتتارژئوپلیتیکیموجوداست.آنچهکهامروزهبازیگرانژئوپلیتیکدرارتبا باپیامدهای
کرونابررویفضاهایتوددرپیششرفتهاندبهصورتهایمختل بازآفرینیوبازساتت
مولفه هایژئوپلیتیکهمازلحاظتعدادوهمازلحاظارزشاست،بهعبارتبهترآنچهکه
بازیگرانژئوپلیتیکامروزهدرارتبا باجلوشیریازکاهشمنابشجغرافیایعدرتکهدر
دست دارند انجام میدهند و سعی در بازآفرینی منابش جغرافیای عدرت تود دارند که از
کاهشارزشآنجلوشیرینمایند،اعداماتیمانند-9کاهشسطحتولیداتنفتیدرسازمان
اوپکپالسجهتجلوشیریازکاهشبیشترارزشمنبشجغرافیایعدرتنفتو -2تالش
بازیگرانبهمنظورکش دارویکروناوتبدیلآنبهمنبشجغرافیایعدرتجدیدبهمنظور
افیایشتعدادمولفههایژئوپلیتیکیوبهرهشرفتنازآنهادرمناسباتسیاسیتودباسایر
بازیگران ژئوپلیتیکی است .به هررویآنچهکهبازیگران ژئوپلیتیکیدرصورتبحرانیتر
شدن شرایب موجود در پیش دارند تالش برای جلوشیری از کاهش ارزش مولفههای
ژئوپلیتیکیوتعدادآنهابهوسیلهبازآفرینیوبازساتتاینمنابشاست.درزمینهمناسبات
ژئوپلتیکینییهمینمسئلهصادقاست؛کاهشوحرکتبهسمتکنشمنفیبینبازیگران
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ژئوپلیتیکیدرمقیاسهایمختل باعثتشدیدمخاصماتوپیشرفتنبهسویجنگاست
وجنگنییبازیدو سرباتتبرایهردو رفاست.بازآفرینیوبازساتتمناسبتهای
ژئوپلیتیکیبازیگراندرسطوحومقیاسهایمختل زمینهرابرایافیایشهمگراییوکمک
جهانی برای حل معضل بیماری کرونا بیش از پیش فراهم میکند ،بنابراین در صورت
بحرانیترشدنشرایب،بازآفرینیوبازساتتمناسباتبهتریناستراتژیپیشرویبازیگرانبه
منظور کاهشپیامدهایمنفی کروناتواهد بود.پیامدهایمنفیویروسکرونا بر کشوری
همانندآمریکاوانگلستانباعثشدهکهاینبازیگرانبهدنبالافیایشسطحتنشباکشور
چینبهعنوانمرکیشیوعاینبیماریباشند،نتیجهاینافیایشتنشکاهشزمینههایهمکاری
برایتولیدزودترواکسناینبیماریتواهدبود.ازاینروتالشبرایبازآفرینیوبازساتت
مناسبات وساتتار بازیگرانژئوپلیتیکی بهمنظورعدم بحرانیشدن بیشترشرایباستراتژی
پیشرویبازیگرانتواهدبوددرصورتوعوع،شرایبنیمهبحرانیاست .
استراتژی تداوم وضعیت موجود :تعدیل مسئولیتهای بازیگران و مناسباتداخلی و خارجی آنها
برایبازیگرانژئوپلیتیکیدرشیرتأثیراتکروناهمچونکشورها،اتحادیههایمنطقهایو
سازمانهای جهانی ،در صورت تداوم وضعیت موجود ،بنظر تعدیل مسئولیتها و نیروهای
تحت امر ،مناسبترین استراتژی برای حل مشکالت باشد .این استراتژی درصورتیکه
وضعیت مولفه های ژئوپلیتیکی چهاز لحاظارزش و چهاز لحاظتعداد بهسمتبحرانیتر
شدن پیش برود (همانند آنچه که امروزه در جریان است) شیینه اصلی پیشروی تعدیل
سیاستهایمرتببباوضعیتمنابشجغرافیایعدرتچهازلحاظارزشوچهازلحاظتعداد
است،بهعبارتیکمکردنازمییانهیینههایجاریوتاحدامکانکاستنازمخارجاضافی
برایجلوشیریاززیان بیشتر،توجیهکنندهدرپیش شرفتنایناستراتژیدرصورتتداوم
وضعیت کاهشی ارزش و تعداد مولفههای ژئوپلیتیکی ،دلیل شیوع این ویروس توسب
عبارت دیگراستراتژیبازیگرانبرایمقابلهباضررکمتردرصورت

بازیگرانتواهدبود.به
بحرانیتر شدن شرایب موجود در حوزه مناسبات تارجی ،یا -9کاهش مقدار و سطح
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میشد،ویا-2کمکردنکمکبهکشورهایجنگزدهچونافغانستانیا-3کاهشبودجه
سازمانهای جهانی همچون سازمان بهداشت و  ...تواهد بود .در واعش نظامهای سیاسی
منطقه ایوجهانیبهدلیلتبعاتاینبیماریتاحدودیکارآییعبلیتودراازدستدادهاند
واینناشیازدرپیششرفتهشدنسیاستتعدیلمسئولیتهاوکوچکترنمودنسازمانها
برایکاهشهیینههااست،نمونهاینکاررامیتواندرعدمکمکمناسباتحادیهاروپابه
اعضایتود(ایتالیاواسپانیا)کهناشیازعدمرغبتسایرکشورهایعضوبرایکمکفوری
بودهدانست.بهعبارتدیگرکشورهابیشترسعیمیکنندسیاستروبهداتلداشتهباشندتا
روبهتارج .

استراتژی بهبود وضعیت موجود :بهبود و تقویت مولفهها ،مناسبات و ساختارژئوپلیتیکی بازیگران
درصورتیکهشرایبموجودروبهبهبودنهدووضعیتمناسبترشود؛بهتریناستراتژی
پیشروی بازیگران ژئوپلیتیکی ،میبایست تقویت ساتتارهای موجود باشد تا برای شرایب
بحرانی دیگری که بر اساس تجربه تاریخی انسانها همیشه ر میدهد آمادهتراز وضعیت
موجود باشند .در واعش تقویت مناسبات به نحوی که بتوان بیشترین همگرایی و سریشترین
تصمیمشیریرادرکوتاهترینزمانممکنداشت؛مناسبتریناستراتژیبرایشرایببهبود
وضعیتموجوداست،وضعیتیکهدرآنفضاهابهصورتهایمختلفیبهسمتنابسامانیدر
حرکتبودهدرواعشبروزچنینشرایطیشایدزمینهالزمرابرایدرپیششرفتناستراتژی
تقویت ساتتارها و مناسبات در زمان بهبود وضعیت موجود به همراه داشته باشد .تجربه
تاریخیانسانهابعدازجنگوبیماریهایمهلکنشانمیدهدکهانسانهاکمتربهدنبال
بهبودساتتارهابرایبهسامانترشدنفضاهستند،وبیشترتمایلدارندکهحتیدرصورت
نابودی فضاهای دیگر به اهداف تود در مناسبات با سایر بازیگران برسند .از سوی دیگر
تقویت مولفههای ژئوپلیتیکی به منظور تا آوری بیشتر آنها در شرایب مختل

است ،در

واعشدرصورتبهبودوضعیتفعلیکهدرآنمولفههایژئوپلیتیکی(منابشجغرافیایعدرتی
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کهبازیگراندرمناسباتسیاسیتودازآنبهرهمیبرند)ارزشتودرانسبتبهعبلازدست
دادهاند .استراتژی تقویت این مولفهها به صورتهای مختل

به منظور کمک به بازیگران

برایرسیدنبهاهدافتوددرمناسباتبادیگربازیگراناست .
توانشفتهمان شونهکهدرتعری ژئوپلیتیکبیانشد،بازیگرانژئوپلیتیک

درآترمی
درپییافتنبهتریناستراتژیدرمناسباتتودبااستفادهازمنابشجغرافیایعدرتبهمنظور
دستیابیبهاهدافموردنظردراینمناسباتاست.درشرایبفعلیکهکروناتأثیراتزیادی
بررویوضعیتژئوپلیتیکیکشورهاشتاشته،بازیگرانمختل بهصورتهایشوناشوندر
پییافتنبهتریناستراتژیبرایغلبه برشرایبفعلیهستندکه 0استراتژیبیانشدهازجمله
کوتاهترین ،کمهیینهترین ،کارآمدترین و آیندهنگرانهترین استراتژیهای ممکن پیشروی
بازیگرانژئوپلیتیکیباشند.مسئلهمهمایناستکهبازیگری موف تواهدبودکهبتواندبا
اندهمزمان چندین استراتژی را برایرسیدن به

آیندهنگریدعی و با شناتتمشکالت بتو
اهدافتوددرپیشبگیرد.بهعبارتبهتر0استراتژیبیانشدهممکناستهمیمانازسوی
بازیگراندرشرایبمختل مورداستفادهعراربگیرد،بنابراینمسئلهاصلیدرارتبا بااین0
استراتژی شناتت دعی شرایب درونی و بیرونی توسب بازیگر برای انتخا نوع استراتژی
جهترسیدنبهمنافشواهدافتوداست .
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