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 بادون مناقشات به قطر ورود ،یکلطدر است. به دهینرس یینها جهیبه نه 1111سال 
 آنهاا یبارا پاساخ افهنیا باه قاادر یالمللنیب برر  ینهادها و گرانیباز که حلراه
 باا قطار دولهماردان کاه کارده حاصل یالمللنیب اعهبار کی کشدر نیا یبرا سهندین

بلندپروازنه خدد را در منطقاه و  یهااستیس اندتدانسهه پشهدانه نیا از یبرخدردار
 از آن دنبال کنند. رونیب

 یريگجهينت

ی رقام امنطقه ای یالمللنی بیهای در نظمثباتی مهدسط به هنگا  بیهاقدرت ظهدر
ی مهدساط هاای قدرتعنی ؛گرانیباز ندع نیا از مجمدعه دو ،یلطدر ک. بهخدردمی

ی برخ گاهیجا. اندپس از آن ظاهر شده ۀسنهی و ندظهدر در طدل جنگ سرد و دور
در طادل جناگ سارد ظهادر  هکا اناداو ک ایاسهرال ری مهدسط سنهی نظیهااز قدرت

در  یگریانجیام الملل،نیب تی امنیارهاکسازو در شهریب نقش یفایا ۀواسط به افهندی
ی هااقادرت اماا. شاد مشاخص مخاصام نیطارف نمنازعات و برقراری ارتبا  بی

 باا اسیاق در آمدند نائل مقا  نیا به سرد جنگ از پس ۀدور در همهدسط ندظهدر ک
  ی تعریاارهاایمع بار بناا. ردنادی مهفاوتی را دنبال کهای خدد برنامهسنه انیهمها
شاهروند خادب  ۀدر زمار تدانینم را گرانیباز از دسهه نیا ،ی سنهیالگد در شده

ی مسهقل هساهند و خارج استی سیدارا طلبلا صا گرانِیباز نیا هقرار داد؛ چراک
 انیاپا هک طدرهمان ،چهارچدب نی در امدر جهانی دارند. در ایادسروصداهای زی

ی هاای قدرت شد، نااآرامیالمللنی سلسله مراتب بیربندیکبازپ مدجب سرد جنگ
 هی کاطدربه. دی مجدد قدرت انجامیربندیکپ به انهیخاورم در رنی 1111عربی سال 

 لیتباد خداهاان هاماارات و قطار کا ه،یترک رییی نظهای ظهدر دولتبرا را طیشرا
 گااهیجا یارتقاا ساه،یمقا مقاا  در. سااخت فراهم هسهند، مهدسط قدرت به شدن
 تعجاب...  و ینیسارزم وساعت ت،یاجمع ،یخیتاار ۀنیشایپ دلیال به هیترک دولت
 قطار و اماارات کدچاک یهادولت تیظرف از بالاتر ینیآفرنقش اما ،ستین ریبرانگ
 .دیآینامهعارف به حساب م یی امرامنطقه تحدلات در

 یبرا مهدسط یهاقدرت ظهدر بر رگذاریثأت یالمللنیب نابسامانِ طیشرا آنکه با
 تیانها ماذکدر طیشارا از تداننادیما یگرانیباز تنها ،است کسانی گرانیباز یتمام


