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چكيده
كـه هـر روز بـر شـدت آن در سيسـتم      شودميفرايند تاريخي طوالني مدت تصور عنوانبهجهاني شدن اصوالً

بويژهوالمللبينيستم باشد و سميجهاني شدن داراي پيامدهاي مختلفيدر اين مسير.شودميافزوده المللبين

البتـه منـاطق   .از اين منظر جهان به سيستمي از مناطق تبديل شده است.دهدي دروني آن را تغيير ميهامرزبندي

و مطالعات المللبينين مباحث در روابط مهمتريكي از گراييمنطقهبا رشد .باشندنيز در انزواي از يكديگر نمي

ات جهاني شدن بـر امنيـت   تأثيراست در اين راستا چگونگي ايمنطقهن و امنيت رابطه بين جهاني شدايمنطقه

كـه در شودمياين سوال مطرح ديگرعبارتبه.شودميسيستم جهاني و مناطق تبديل به سوال اصلي اين مقاله 

در ايـن  باشـد؟ قابل ترسـيم مـي  ايمنطقهي تحليلي از امنيت ها، چه مدلالمللبينوضعيت جهاني شدن سيستم 

هـد و بـر   آثار آن بر مناطق را مورد تجزيه و تحليل قرار مـي وگراييمنطقهراستا مقاله رابطه بين جهاني شدن و 

قـرار  تـأثير را تحـت  ايمنطقهنظامي و اقتصادي  و مديريتي امنيت اين باور است كه جهاني شدن ابعاد سياسي،

، تفـاوت  ايمنطقـه ي جهـاني شـدن بـر امنيـت     تأثيرگذاره در داده است و در اين ميان به اين نكته توجه دارد ك

.مهم خواهد بودايهاي منطقههشبك
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مقدمه -1

انگيز در از موضوعات مهم و در عين حال جداليكي عنوانبهجهاني شدن در دو دهه اخير، 

.خاص تبديل شده استصورتبهالمللبينعام و روابط طوربهحوزه مطالعات علوم اجتماعي 

نيز در مورد تعريف و تجزيه و تحليل ابعاد مختلف آن در اي به همين سبب ادبيات گسترده

دولت ملي،، المللبينسياست اقتصاد،بر فرهنگ،آن راتأثيروجود داشته كه المللبينسيستم 

و ايمنطقهرسد در حوزه مطالعات مينظربهدهند اما ميهويت و قوميت مورد كنكاش قرار 

باشد كمتر مورد واكاوي ميالمللبينكه البته خود حوزه نويني در روابط ايمنطقهبويژه امنيت 

المللبينز روندهاي حاكم بر روابط امروزه تبديل به يكي اگراييمنطقه.قرار گرفته است

جهاني شدن تبديل به سيستم جهاني شده است تأثيرتحت المللبيني سيستم عبارتبه.باشدمي

از مناطق مختلف را در درون خود جاي داده است كه در عين تعامل با نظم اي كه خود منظومه

اهاي امنيتي موجود در آنها و باشند به همين سبب معمميمسلط جهاني، داراي نظم ويژه خود 

به آن المللبيني تحليلي خاصي است كه ادبيات موجود روابط هاتحليل آنها مستلزم ارائه مدل

.اندتوجه جدي نشان نداده

بر اين محور اساسي شكل ،لذا پرسش اساسي كه در اين پژوهش مطرح خواهد شد

ي سيستم جهاني،گيرشكلي عبارتهبو المللبينگيرد كه در وضعيت جهاني شدن سيستم مي

باشد؟ در رابطه با پرسش مذكور، اجماع ميقابل ارائه ايمنطقهاز تحليل امنيت ييهاچه مدل

ي مختلف از هاضمن برداشت.وجود نداردالمللبينخاصي در ميان انديشمندان حوزه روابط 

خاصي از جهاني شدن ابعادهر بخشي از ادبيات موجود بر بعد يا تأكيدمفهوم جهاني شدن و 

بر اين موضوع كه رابطه جهاني ،المللبيناز اين پديده در روابط اي و تصور فرايندي يا پروژه

را گراييمنطقهبرخي . نيز اختالف نظر وجو دارد،چيستگراييمنطقهشدن و ايمنطقهشدن با 

.نمايندميي شدن تصور پاسخي در برابر جهاني شدن و برخي همراه با آن و يا نتيجه جهان

گردد كه ميي آن نيز اجماعي مشاهده نهادر مورد پيامدعالوه بر وجود چنين اختالف نظري،

گر در ي تجزيههاالبته اين عدم اجماع، ريشه در توجه انديشمندان به فرايند ادغامي و يا فرايند

ي آن را هاتوان پيامدمي، ايمنطقهموضوعي كه در حوزه مطالعات جهاني شدن خواهد داشت،
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.مشاهده نمود

كه جهاني شدن، شودميبه هر حال در پاسخ به سوال اصلي پژوهش، اين فرضيه مطرح 

را تبديل به سيستم جهاني نموده كه در قالب نوين نظري يعني شبكه جهاني المللبينسيستم 

شبكه ،ايمنطقهيك يعني شبكه ژئواكونومباشد، اين شبكه به سه شبكه فرعي،ميقابل تعريف 

گردد كه بر همين اساس سه مدل امنيتي ميو شبكه ژئواستراتژيك تقسيم ايمنطقهژئوكالچري 

.  گرددميمدل ژئوكالچر و مدل ژئواستراتژيك ارائه تحت عنوان مدل ژئواكونوميك،ايمنطقه

نوع كاركردي باشد كه با توجه به تميالبته در بررسي فرضيه مذكور اين پيش فرض نيز مطرح 

ايهاي منطقههانواع مختلفي از شبك)ي آنهاهابر اساس ويژگي(اين فرايند درمناطق مختلف 

اثرگذاري آنها دليل ويژگي داخلي و ميزان مشاركت وبههابرخي از اين شبكه. آيندميوجودبه

ايمنطقهنظم در اين حالت جهاني شدن سبب يافته بوده ودر نظم مسلط جهاني،  از نوع سامان

. مشترك سخن به ميان آوردايمنطقهامنيت عنوانبهتوان ازآن ميشده است كه گراچندجانبه

عدم انسجام، در معرض دليلبهساماندهي دروني بوده و از سوي ديگر برخي از مناطق فاقد

باشند كه با يمفاقد معيار هاي هاين نوع از مناطق، از نوع شبك.اندهامواج نظم مسلط قرار گرفت

ايمنطقهدر اينجا امنيت .شوندميگرايانه جهاني شدن روبرو ي تجزيههافروپاشي و فرايند

هاي هنيز در زمره شبكايهاي منطقههبرخي از شبك.ي منفي آن خواهد بودهاپيامدتأثيرتحت 

اصي برخوردار از ويژگي خهادرهم ريخته و فاقد انسجام هستند كه امنيت در اين نوع از شبكه

.باشدمي

به اين .قياسي بنيان نهاده شده استسازيمدلبررسي فرضيه، پژوهش بر روش منظوربه

در سيستم ايمنطقهمدل كلي تحليلي از مدل امنيت سبب ابتدا در قالب بنيان نظري پژوهش،

هاني در بخش بعدي پژوهش، با توجه به پيچيده شدن سيستم ج. جهاني شده ارائه خواهد شد

در سه شاخه ژئوپليتيك،ايمنطقهي تحليلي امنيت هامدلبر اثر فرآيند جهاني شدن،

هاگيري از انواع شبكهبهرهو سرانجام در بخش آخر با شودميژئواكونوميك و ژئوكالچر ارائه 

.پرداخته خواهد شداي به بررسي موضوع در قالب تمايز شبكه
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مباني مفهومي و نظري پژوهش-2

از يك المللبينفرآيند جهاني شدن از جمله فرآيندهايي است كه سبب تحول سيستم والًاص

در اين ميان سه دوره اساسي در حوزه مطالعات .سيستم ساده به سيستم پيچيده شده است

گانه سههاي هو در همين راستا برخي از انديشمندان نيز از دورجهاني شدن وجود دارد

.آورندميگرايان در مطالعات جهاني شدن صحبت به ميان و تحولشكاكيونگرايان،جهان

ي تعريف هامذكور را براساس متغيرهاي هخالصه تصورات از جهاني شدن در دورطوربه

:نشان داد1جدول شماره صورتبهتوان ميكننده، 

هاي مختلفجهاني شدن از ديدگاه: 1جدول شماره 

ايانتحول گرشك گرايانجهان گرايان

ي بودن جهاني شدنعلّجهاني شدن

يك عنوانبهجهاني شدن 
ي شدن،المللبين.گفتمان

ديگر عوامل تأثيرتحت 
.باشدميديگري 

تحول جهاني اما 
متمايز و در هم تنيده

كيفي تا كميبرداشت تجربيبرداشت عموميانتزاعي،روش

اقتصاد
همگرايي،اقتصاد جهاني،
تجارت آزاد باز

سه قطبي،،المللبيناد اقتص
نابرابر همراه با ،ايمنطقه

مداخله دولت و 
.گرايانهحمايت

جهاني شده اما متمايز

سياست
يا مديريت جهاني،

–زوال دولت نوليبراليسم،
ملت

ي هابلوكملت،-دولت
،المللبينقدرت ،ايمنطقه

.نابرابري

مهم بودن دولت ملت 
اما بازسازي شده و در 

ركحاكميت مشت

همگون شدنفرهنگ
ها،برخورد فرهنگ

.يي شدنآمريكاناسيوناليسم،

متحول شده،
پيچيده و اختالطي،

جهاني شدن متمايز

.ي شدنالمللبينقديمي بودن نوين بودن پديده جهانيتاريخ
قديمي ولي متمايز 

بودن شكل حاضر

سياست هنجاري
مديريت جهاني يا 

پايان دولت نوليبراليسم و
ي دموكراتيكرفاه

پذير بودن تنظيم امكان
.يالمللبين

گرادموكراسي جهان

جهاني شدنآينده
سه بلوكي بودن،ملت،-دولت

.نابرابريتعارضات،
عدم اطمينان
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كلي بر اثر فرآيند جهاني شدن پارامترهاي مختلف سيستم از جمله چارچوب طوربهاما 

محيط سيستمي بندي سيستم ،ساختنده آن،ساختار سيستم و عناصر تعريف كننظم سيستمي،

ي سيستم گيرشكلحاصل جهاني شدن . گيردميقرار تأثيرو اهداف واحدها و امنيت تحت 

از جمله در .سازدميپيچيده و آشوبي است كه قواعد خاص خود را در حوزه نظم نمايان 

مكاني و موضوعي نوينهاي هي حوزعبارتبهخواهد شد و اي نظم شاخهسيستم جهاني شده،

به .سازي نمودتوان آنها را در قالب شبكه و نظريات مرتبط با آن مفهومميآيند كه ميوجودبه

اين ترتيب سيستم جهاني تبديل به شبكه جهاني خواهد شد كه خود به سه شبكه تابعه اما 

شودميندي بشبكه ژئواكونوميك و شبكه ژئوكالچر دستهشبكه ژئوپليتيك،تحت عنوان،اصلي،

محيطي و كنترلي در ميان ارتباطي،پيوندهاي كاركردي،متمايز رفتاري،هاي هكه با وجود حوز

,kacowicz(آنها برقرار است 1999; Hetten, 2002: 29-30; Ghasemi, به همين ). 218-219 :2007

يف باز و اين تعرشودميباز تعريف ايمنطقهسبب مفهوم منطقه نيز در قالب مفهوم شبكه 

.) ;Kay, 2004: 15Cha, 2000: 391-403(را در پي خواهد داشتايمنطقهتعريف عناصر امنيت 

در سيستم جهاني ايمنطقهكلي بر اساس اين منطق، مدل نظري ،تحليلي مطالعه امنيت طوربه

:توان ترسيم نمودمي1شكل شماره صورتبهشده را 
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ل نظريمد: 1شمارهشكل

سيستم جهاني

جهانيسيستم سياسي جهاني           سيستم اقتصادي جهاني           سيستم فرهنگي

جهاني شدن و عناصر تحليلي سيستم  جهاني

ي سيستمهافرايندساختار سيستمچارچوب نظم
بندي ساخت

سيستم
محيط سيستمي

هااهداف واحد

و امنيت

ي هادر واحدتكثر :ي سيستمهاواحد- 1

تنوع فرايندي در سيستم- 1تنوع ساختاري - 1سيستم

شدن اي شبكه- 1
سيستم جهاني در 

ايمنطقهقالب 
شدن

اهميت محيط - 1
در سيستماي شبكه

تغيير و تنوع - 1
كارگزاران امنيت در 

سيستم

اهميت يافتن - 2هاعملياتي  واحدهاي هتكثر در حوز- 2
ي مختلف هاساختار
يستمدر س

ي هااهميت يافتن فرايند- 2
مختلف در سيستم و عدم 

سلسله مراتب بين آنها

هاي هتنوع شبك- 2
مكاني و 
موضوعي در 

سيستم

اهميت اصل - 2
ارتباط و پيوند در 

هاميان محيط

تغيير در - 2
گيري امنيتي سمت
هاواحد

:هاكنش متقابل بين واحد- 3
هاتنوع كنش- 
هايابي كنششدت- 
پذيري شدت يابي حساسيت و آسيب- 

هادر كنش
فشردگي زمان و مكان در اصل - 

ي جريانات بر يكديگرتأثيرگذار

تغيير در - 3
بندي ساختاري شكل
سيستم

ي هاگسترش فرايند- 3
نظامي در سيستم و امكان 

در آنهامشاركت واحد

وجود - 3
هاي هشبك

يافتهسامان

مهم بودن اصل - 3
د بازگشتي در پيون

هامحيط

تغيير در ابعاد - 3
ي گيرشكلامنيت و 

ابعاد نوين در امنيت 
سيستمي 

:مرزهاي سيستم- 4
پذير شدن مرزهارسوخ- 
نفوذپذير شدن مرزها- 

تغيير مرزبندي دروني سيستم و 
بندي نوين مرزهاشكل

فرصت مشاركت - 4
ي هادر  بازيهاواحد

ساختاري سيستم

جهاني شدن گستره - 4
د اقتصادي در سيستم و فراين

ي هادرگير شدن واحد
سيستم در تقسيم كار جهاني

جود- 4
فاقد هاي هشبك
معيار

كاركرد اصل كل،- 4
در ارتباط بين جزء

هامحيط

تغيير در - 2
امنيت و هاي هگستر
ايمنطقهو اي شبكه

شدن امنيت 

:قواعد- 5
محوري از قدرت تغيير قاعده قدرت- 

سخت به قدرت نرم
ي قدرت سايبريگيرشكل- 

يهاپيوند- 5
ساختاري و امكان 
جبران ناكارآمدي 
نقشي در برخي 

از طريق هاحوزه
مشاركت در 

ديگرهاي هحوز

ي هاي وفاداريگيرشكل- 5
نزولي و صعودي فرهنگي،

هويتي در سيستم

جود- 5
هاي هشبك

تصادفي

تقارن و عدم - 5
گيري تقارن در سمت

ابط رودرهاجريان
هابين محيط

مهم شدن ابعاد - 5
و ژئواكونوميك

ژئوكالچري امنيت در 
ي هاي فرايندهاقالب

نوين ناشي از جهاني 
شدن
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ي پيچيده و آشوبهاشدن نظم در سيستم جهاني بر اثركاركرد منطق سيستماي شاخه

ي سيستميهاشدن مكاني و فضايي سيستم جهاني بر اثر منطق جهاني شدن و پاسخاي شاخه

؛)همگراهايروند(جزئي از جهاني شدنعنوانبهشدن ايمنطقه-1

؛)ي واگراهاروند(يك چالش يا پاسخي به جهاني شدنعنوانبهشدن ايمنطقه-2

).ي متقاطعهاروند(دو فرآيند همزمان عنوانبهشدن و جهاني شدن ايمنطقه-3

ايهاي منطقههي پيچيده تحت عنوان شبكهايستمبازيابي مفهوم منطقه در قالب نظريه س

ژئوكالچر و ژئوپليتيك در شبكه جهانيفرعي ژئواكونوميك،هاي هي شبكگيرشكل
كاركردي:يهابا پيوند

ارتباطي 
محيطي

كنترلي

ايمنطقهتغيير در حوزه امنيت 

ايمنطقهامنيت هاي هتغيير در ساز

؛كارگزار و گستره و ماهيت  تهديداتتغيير�

؛رنگ شدن مرز بين داخل و خارج و برداشت پيوندي از امنيتكم�

ي امنيتي؛هاو رفتارهاتغيير در عالئق امنيتي واحد�

؛ي دستيابي به امنيتهاابزاروهاتحول و تغيير در روش�

؛در برابر يكديگرهاتغيير نحوه محاسبه توان و قدرت نسبي  واحد�

؛المللبيني نامتقارن قدرت در حوزه امنيت هامهم شدن بازي�

.غيرخطي عمل نمودن شبكه در حوزه امنيت�
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هاتحليل دادهگردآوري و تجزيه و-3

ايمنطقهوميك امنيت جهاني شدن و ابعاد ژئواكون: الف

.باشدميايمنطقهدر مدل جهاني شدن و امنيت ين ابعاد امنيتي مهمتريكي از بعد ژئواكونوميك

جهاني شدن در يكي از ابعاد خود، داللت بر سيستم اقتصاد جهاني و تقسيم كار جهانياصوالً

سازي در مفهوم.نمايدميتأكيدتئوري سيستم جهاني والرشتاين بر اين بعد . دارددر آن 

پيرامون و شبه در يكي از نواحي مركز،باشند وميجزئي از ساختار جهانيهاوالرشتاين كشور

سيستم جهاني قواعد رفتاري و داري،پيراموني قرار دارند و به علت منطق بنيادين سرمايه

يع و توزسيستم جهاني،. دهدميگانه نشانسههاي هارتباطي ميان كشورها را در حوز

نمايد و چگونگي تعامل مناطق مذكور با يكديگر در قالب ميگيري جريانات را تنظيمسمت

.)Chang, 2009: 3-4(دهدميي احتمالي را نشانهانتايج و پيوند

گانه در چرخه جهاني قدرت و و مناطق سههاگذاري كشورتأثيردر اين ميان نقش و ميزان 

در فرآيند جهاني شدن و هاميزان و نحوه مشاركت واحدرديگعبارتبه. اقتصاد متفاوت است

محسوبايمنطقهگذار در امنيت تأثيرآنها از جمله متغيرهاي ي استراتژيك بين هاتوزيع پيوند

شكل نيزي اقتصادي نابرابرهاو بازيمندي متفاوتبهره،مشاركت نابرابردنبالبه.شوندمي

نظيم فرايند جهاني شدن در درون مناطق مختلف نيز از از سوي ديگر ميزان ت.گرفتخواهد

برخي از مناطق از همگرايي دروني بيشتري برخوردار بوده و جريانات .يكديگر متمايز است

در برخي ديگر جريانات .آن مانند حجم مبادالت تجاري داراي شدت بيشتري استمرتبط با

آنها به محيط برون گيريسمتيا شده استگيريسمتاز بيرون از منطقه به درون آنها 

ي استراتژيك مختلف ناشي از جهاني هاي پيوندگيرشكلدليلبهبه همين سبب . استايمنطقه

، ايمنطقهو يا درون و برون ايمنطقهچه در قالب يي،هاشدن و نابرابر بودن ميزان چنين پيوند

در همين قالب است كه .نوعي جهاني شدن نامتقارن در سيستم جهاني شكل گرفته است

ي هاتواند حداقل به يكي از طرفميجهاني شدنبرخي در حوزه تجاري، بر اين باورند كه 

متنوع و گوناگون نيزتوان گفت كه منافع كشورهاميعالوه بر آن.تجاري زيان وارد نمايد
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,Gomory(خواهد بود Ralph and Baumol, 2009(.

ميزان مشاركت در اقتصاد جهاني و تمايز بين مناطق،،ايهمنطقمتفاوت گيريسمتدليلبه

در صورتي كه جهاني شدن به تغيير . شودميمنجر ايمنطقهجهاني شدن به باز تعريف امنيت 

را نيز در مورد هاتعريف امنيت اقتصادي منجر شود، به همان ميزان تعريف مجددي از نگراني

ي آسيا شروع شد،هاكه از بازار1990مالي دهه بحران .تهديدات اقتصادي سبب خواهد شد

از سيستم جهانياي ساز ديدگاه بدبينانهتهديدات مذكور سبب.گر اين موضوع استبيان

بين دپيون.)Kahler, 2004(شودميي متعدد را سبب هاباز بودن اقتصاد خود ناامني.گرددمي

بنابراين .باشدميي موجودهاين ناامنيترمهمشده از جمله اي شبكهداريسرمايهدر هابحران

.يي قرار دارند كه در مناطق ديگر ريشه داردهادر اين حالت مناطق در معرض بحران

ين پيامد امنيتي جهاني شدن نامتقارن، برقراري مهمتردر حوزه اقتصادي از سوي ديگر

ه ماحصل آن ي استراتژيك از نوع كاركردي بين مناطق ژئواكونوميكي است كهاپيوند

ضمن تداوم و در اين نقطه عدم تعادل،.باشدميي نوعي عدم تعادل استراتژيكگيرشكل

و داريسرمايهي موجود در جهاني شدن بويژه سيستم هاپايدارسازي نابرابري توسط نيرو

تر براي مركزي به مناطق ضعيفهاي هپيوند كاركردي مذكور سبب حساسيت حلقاقتصاد بازاز،

ي هاي اقتصادگيرشكلو پايدارسازي اين رابطه خواهد شد كه نتيجه چنين اقدامي تقويت 

تبديل آنها به شدن مناطق مذكور در اقتصاد جهاني،اي حاشيهشكننده در داخل مناطق ضعيف،

ي هامناطق ژئواستراتژيك سيستم سياسي جهاني و اهميت يافتن در استراتژي نظامي قدرت

برخي مناطق اهميت استراتژيك يافته و در معرض انواع سوب از يكبه اين ترتي.مركزي است

و ناهمگوني و اي نقش حاشيهدليلبهاز سوي ديگر مداخالت خارجي خواهند بود و

.  شوندميي داخلي و خارجي روبروهاشكنندگي داخلي با انواع بحران

ايمنطقهدن  بر امنيت ي ژئواكونوميكي جهاني شهاين پيامدمهمترگيري كلي در يك نتيجه

:عبارتند از

؛تعريف مناطق در قالب كاركرد آنها در اقتصاد جهاني-1

؛شدن برخي مناطق در چرخه جهاني اقتصاداي حاشيه-2
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؛ي تعريفيهاي استراتژيك مناطق در قالب نقشهانامتقارن بودن روابط و پيوند-3

؛ي استراتژيك خود با مناطق مركزيهايوندپذير بودن مناطق پيراموني در پشكننده و آسيب-4

اثر اصل ي احتمالي سيستم جهاني برهاپذير بودن مناطق پيراموني در برابر بحرانآسيب-5

؛هاپيوند بحران

امنيتي و قرار ي،ژئوپليتيكي هاي ژئواكونوميكي مناطق به حساسيتهاتبديل حساسيت-6

ي عبارتبهسياسي سيستم جهاني و ي كنترلي بخشهاگرفتن آنها در معرض سياست

ي سيستم؛هاسوپرهژمون و هژمون

معضل مناطق پيراموني اما حساس از منظرعنوانبهپديدار شدن عنصر مداخالت خارجي -7

.ژئوپليتيكو ژئواكونوميك
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سيستم جهاني نوينايمنطقهژئواكونوميك هاي هشبكمدل امنيت در:2شماره شكل

:ضات مدلمفرو

؛شودب ميسيستم جهاني بنيان نظري  تحليل كننده نظم جهاني نوين محسو-1

پيرامون و شبه پيرامون -اسي مركزچارچوب كاركردي نظم در سيستم جهاني از سه بخش اس-2

؛تشكيل شده است

؛قوانين نظم سيستمي استقواعد قدرت و انباشت جزء-3

از نوع كاركردي است؛مرزهاي سيستمي در چارچوب نظم،-4

؛اقتصادي استسياسي،باشند كه انگيزه رفتاري آنها،ميعنوان بازيگران اصليشورها بهك-5

دوچرخه اصلي تحت عنوان چرخه سياسي و چرخه اقتصادي در سيستم جهاني مشاهده-6

نمايند؛ميعملهمعنوان مكملچرخه سياسي در خدمت چرخه اقتصادي بوده و بهگردد،مي

؛دو قالب الگوهاي رفتاري سياسي و اقتصادي قابل تبيين استالگوهاي رفتاري واحدها در -7

؛الگوهاي رفتاري در هر دوچرخه از نوع تعارضي است-8

شدن الگوهاي رفتاري واحدها در سيستم در قالب مناطق كاركردي از جمله مناطق اي منطقه-9

چرخه شدن الگوهاي مندرج دراي اين در حالي است كه منطقه.گيردميژئواكونوميك صورت

شود؛مياقتصادي در قالب ژئواكونوميك تجلي

نظم ژئواكونوميك و نظم (نظم در سيستم جهاني داراي دو بعد اقتصادي و سياسي است-10

؛)ژئوپليتيك

شدن در دو قالب مناطق ژئواكونوميك و ژئوپليتيك تجلي اي ي دوگانه در قالب منطقههانظم-11

؛نمايندمي

در سيستم اي نوميك و ژئوكالچر اساس معماي امنيت منطقهتعامل بين دو نوع نظم ژئواكو-12

؛دهندمينوين جهاني را شكل

؛مناطق ژئواكونوميك داراي تنوع ساختي و فرآيندي خواهند بوداي منظر شبكهاز-13

اي اثرگذار اي ژئواكونوميك بر الگوهاي امنيتي منطقهاي و فرآيندي شبكه منطقهتنوع سازه-14

.باشندمي
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سازه فيزيكي مدل

مناطق ژئواكونوميك                                                                             مناطق ژئوپليتيك
ژيك در صحنه عملياتشبه پيرامون                                      مناطق  استرات-پيرامون  - منطقه  مركز

متداخل  ژئواكونوميك و ژئوكالچرايمنطقهشبكه 
تداخل دو نظم ژئواكونوميك و ژئوكالچر

تداخل دو چرخه اقتصادي و سياسي نظم و همزماني آن
تداخل در الگوهاي رفتاري  و همزماني آن

ايمنطقهتداخل در سيستم مديريتي شبكه 
متداخلايههاي منطقهي انواع شبكگيرشكل

منسجمايمنطقهشبكه -فاقد معيارايمنطقهشبكه -متداخل از هم گسيختهايمنطقهشبكه  

شدن سيستم جهاني در قالب شبكه متداخلايمنطقه

برقراربودن انواع پيوندها بين سامانه دروني شبكه متداخل

تي مشترك    كنترل نظممحيط عمليادر قالب منابع مشترك  دپيونپيوند كاركردي

ايمنطقهي هاو نظم)نظم مورد نظر در راس سلسله مراتب جهاني(ي تعارضات بين نظم جهاني گيرشكل

)ايانواع الگوهاي رفتاري امنيتي در شبكه ژئواكونوميك منطقه(

برخي مناطق در چرخه جهاني اقتصاد؛شدن اي حاشيه-1
هاي تعريفي؛ي استراتژيك مناطق در قالب نقشهانامتقارن بودن روابط و پيوند-2
هاي استراتژيك خود با مناطق مركزي؛پذير بودن مناطق پيراموني در پيوندشكننده و آسيب-3
ها؛مالي سيستم جهاني براثر اصل پيوند بحراني احتهاپذير بودن مناطق پيراموني در برابر بحرانسيبآ-4
امنيتـي و قـرار گـرفتن آنهـا در معـرض      ي ژئـوپليتيكي، هـا ي ژئواكونـوميكي منـاطق بـه حساسـيت    هاتبديل حساسيت-5

هاي سيستم؛عبارتي سوپرهژمون و هژموني كنترلي بخش سياسي سيستم جهاني و بههاسياست
.ژئوپليتيكيوژئواكونوميكيعنوان معضل مناطق پيراموني اما حساس از منظرپديدار شدن عنصر مداخالت خارجي به-6

تعارضات داخلي و 

مداخالت خارجي

الگوي مداخله خارجي 

ازاي سيستم منطقهدر

بيرون شبكه

همكاري امنيتي 

ايدرون شبكه
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ايمنطقهمدل ژئوكالچري امنيت سيستم جهاني و:ب

ي مختلفي را هاي آن پيامدهادر بخش،المللبينايز سيستم ي متمهاويژگيدليلبهجهاني شدن 

گذاري جهاني شدن بر حوزه ژئوكالچري سيستم جهاني و تأثيراز جمله حوزه .دارددنبالبه

شبكه ژئوكالچري سيستم جهاني يكي از . ي استالمللبيندهنده سيستم ي تشكيلهاواحد

شبكه مذكور .شودميسيستم جهاني محسوب يعبارتبهگانه در شبكه جهاني يا سههاي هشبك

در معرض امواج جهاني شدن قرار گرفته و به شدتداراي منطق و سازه مشخصي است كه 

سازه فيزيكي شبكه مولود .ات خود را در صحنه شبكه جهاني نمايان ساخته استتأثير

در وهله .باشدميارتباطات فرهنگي و توزيع الگوهاي ارتباطي مذكور در گستره فيزيكي آن

سطح هويتي تعريف شده در سيستم جهاني عنوانبههادولتنخست عناصر شبكه در قالب،

و هاي هويتي در داخل دولتهاگاه سطحيكي از تجليعنوانبههاافراد و گروهموجود،

سازه مذكور محصول . باشندميسطح هويتي فراملي نوين  مطرحعنوانبهفراملي هاي هگرو

در وهله دوم بر اساس سطح و ميزان ارتباطات، سازه شبكه.ط بين چنين عناصري استارتبا

يافته تعريف فاقد معيار و ساماننابسامان،تصادفي،اي شبكههاي هي سازهاتواند در قالبمي

قاعده قدرت هويت،از سوي ديگر منطق شبكه ژئوكالچري بر اساس عنصر فرهنگ،.شوند

تالقي قدرت نرم و سخت در قالب قدرت هوشمند  ي قدرت نرم فرهنگي،عبارتبهيا ارتباطي

ين چرخه مهمترعنوانبهمنطق چرخه راهبردي فرهنگي را گيرد كه چنين منطقي،ميشكل

رشد،فرهنگي،نمايد كه در اين چرخه ظهور و سقوط واحدهاي هويتي،ميمطرحاي شبكه

، تعريف كننده الگوهاي رفتاري ايهچنين چرخيگيرشكل.گرددميبلوغ و زوال آنها مشاهده

اين شبكه، جهاني شدن برتأثيراولين . و ساماندهي چنين الگوهايي در شبكه ژئوكالچري است

در اين راستا جهاني . استايمنطقهلچري اژئوكهاي هي شبكگيرشكلشدن نظم و اي شاخه

اولين نقطه هدف آن .دهدميرا هدف قرارايمنطقهشدن چندين بخش از شبكه ژئوكالچري 

صورتبههااست اما اين دولتاي واحدهاي هويتي موجود در چنين شبكهعنوانبههادولت

به همين سبب برخي از .يكساني در معرض چنين امواجي از جهاني شدن قرار ندارند

را در سيستم جهاني مطرحهاي و وجود انواع دولتگيرشكلانديشمندان اين حوزه،
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براي نمونه شاو بر اين باور است كه در وضعيت جهاني شدن، چهار نوع دولت . نمايندمي

:گيرد كه عبارتند ازميشكل

طلب؛ي جهاني غربي  شامل كشورهاي  صنعتي و توسعههادولت-1

چين هند،روسيه،ي بزرگ غربي مانندهاامپراتوري شامل دولتي شبههاملت-دولت -2

عراق؛    ايران ،،برزيلاندونزي،

ي جديد در حال رشد كه در جهت كسب استقالل و يا خودمختاري تالشهاشبه دولت-3

كنند؛مي

كه در آن هويت مستقل و )دولت جهاني شده(ي چندمليتيهاي مشترك المنافعگيرشكل-4

عضوسازمان ملل ي مانند ناتو،المللبيني هانمايند و در نهادميمتمايز خود را حفظ

,Shaw(باشندمي ي المللبينموجود در حوزه مطالعات هاي هدر اين راستا يكي از ديدگا).2000

ي گيرشكلآنها برتأكيدي عبارتبهو هابه خرده واحدهاآنها بر فروپاشي واحدتأكيدو سياسي،

حاز اين منظر سه موضوع اساسي زير مطر. ي استالمللبيني نزولي در سيستم هاوفاداري

:گرددمي

؛)Ohme,1998(فروريختن مرزهاي ملي:هش نقش دولت و زوال آنكا-1

؛)Gurr, 1998: 207(ي قوميهاگرايي و هويتافزايش آگاهي قومي و رشد قوم-2

؛)Ohme,1998(مليتي-فروپاشي كشورهاي چندقومي-3

و تعارضات ي سيستم هاانواع  واحدكلي در خصوص رابطه بين جهاني شدن وطوربه

مختلفي مطرح و مورد بررسي قرار گرفته است هاي هفرضيالمللبيندر ادبيات روابط احتمالي،

:ين آنها عبارتند ازمهمتركه 

ي قومي هابه جنگهايعني برداشت كلوزويتسي از جنگ بين دولت،هادر ماهيت جنگ-1

ي كوچك تغيير صورت گرفته است؛هاداخلي و جنگ بين دولت

ي مابعد صنعتي روبروهاي ناشي از جنگهابويژه اياالت متحده با چالشهادولت-2

هستند، اين مفهوم به نوع جديدي از تهديد يعني حمالت توسط مبارزاني كه در مناطق محروم 

در اين وضعيت مراكز غيرنظامي و تجاري مورد معموالًاشاره دارد وزنند،ميدست به عمليات
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؛گيرندميارحمله قر

رفاهي خواهد ابعاد غير نظامي، تجاري،محيط زيست،اي فزايندهصورتبهامنيت ملي -3

؛يابندمي.. .اقتصادي ويافت و تهديدات نيز ماهيت محيطي،

؛باشدميگستره دستگاه نظامي رو به زوال و كاهش-4

؛باشدميدفاعي رو به كاهشهاي ههزين-5

ي از حالت تهاجمي به حالت دفاعي و بازدارندگي تغيير جهتي نظامي ملهادكترين-6

؛دهندمي

؛نمايندميسيسات نظامي از حالت جنگي به نيروي پليسي تغييرأت-7

؛نمايندميي دفاعيهابازيگران غيردولتي را وارد فعاليتهادولت-8

؛كنندميدنباليامنطقهي هاامنيت خود را از طريق نهاداي فزايندهصورتبههادولت-9

:ي زير تعريف شوندهادر عصر جهاني شدن ممكن است در موقعيتهاعالوه بر آن دولت

-ي با نفوذ در سيستم جهاني و بازيگران اصلي عرصه امنيتهادولت:ي بزرگهاقدرت-1

؛نظامي

و زياد ايمنطقهباثبات كه در آنها همكاري ايمنطقهي هاي موجود در سيستمهادولت-2

؛باشدمينهادينه شدهصورتبه

دار كه مملو از تعارضات ريشهاندهرقابتي قرار گرفتايمنطقهي هايي كه در سيستمهادولت-3

و رقباي ديرينه خواهند بود؛

تأميندر ي دولتي كار آمدهاساختاري شكست خورده و ضعيف كه قادر به ايجادهادولت-4

.باشندوندانشان نميامنيت يا حمايت اقتصادي از شهر

نتايج را).Ripsman, 2005(المللبيني تجربي صورت گرفته در ادبيات روابط هااز بررسي

: نشان داد2شماره توان در قالب جدول مي
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هاچهارگانه دولتهاي هامنيت و گونفرضيات جهاني شدن،: 2جدول شماره 

ررقباي پايدامناطق با ثباتي بزرگهاقدرتفرضيات
ي از هم هادولت

گسيخته

تغيير تعارضات به 

تعارضات با شدت 

پائين

فرضيهناسازگار بافرضيهناسازگار با
تا حدودي سازگار با 

فرضيه
سازگار با فرضيه

به ها تغيير جنگ

مابعد صنعتي
سازگار با فرضيه

گار با زتا حدودي سا

فرضيه

تا حدودي سازگار با 

فرضيه
سازگار با فرضيه

ه بودن با مواج

تهديدات جديد
فرضيهناسازگار باسازگار با فرضيهبدون  همبستگي

با سازگارتا حدودي 

فرضيه

كاهش بودجه 

دفاعي
فرضيهناسازگار بافرضيهناسازگار بابدون  همبستگيناسازگار بافرضيه

كاهش نيروي 

انساني نظامي
فرضيهسازگار بانافرضيهناسازگار بابدون  همبستگيسازگار با فرضيه

سازگار با فرضيهبدون  همبستگيدكترين دفاعي
با سازگارتا حدودي 

فرضيه
فرضيهناسازگار با

تغيير جهت به 

سمت اقدامات 

پليسي

سازگار با فرضيهسازگار با فرضيهسازگار با فرضيهسازگار با فرضيه

بازيگران غير 

دولتي
فرضيهناسازگار با

با نسبتا زياد ناسازگار

فرضيه

زياد ناسازگار با اًنسبت

فرضيه
سازگار با فرضيه

دنبال نمودن امنيت 

ي هااز طريق نهاد

ايمنطقه

زياد ناسازگار با اًنسبت

فرضيه
ناسازگار با فرضيهسازگار با فرضيه

زياد ناسازگار با اًنسبت

فرضيه

توسط فرايند جهاني هاگيري دولت، با توجه به هدفايمنطقهدر اين ميان در حوزه امنيت 

گردد اما در مييكي از موضوعات مهم محسوبي از هم گسيخته،هاوجود دولتشدن،

را براي اين هااز شاخصاي راتبرگ مجموعه.اجماع وجود نداردهاتعريف اين نوع از دولت

يراموني ناتواني در كنترل مناطق پي داخلي ناپايان،هاكند كه جنگميمطرحهاقبيل از دولت

فقدان مشروعيت ،زوال و كاهش رشد اقتصاديفساد شايع،و جرايم فزاينده،هاخشونتخود،
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ي شكست خورده،هادولتاصوالً.)Rotberg, 2003: 4-9(باشدميسياسي و غيره از آن جمله

امنيت براي شهروندان شان بويژهخيرجمعي تأمينيي هستند كه قادر به هادولت

گردد كه چه همبستگي بين ميبه همين جهت اين پرسش مطرح.)Zartman,1995(باشندنمي

ي مركزي، بين هادر اين راستا كشوروجود دارد؟ايمنطقهي از هم گسيخته و امنيت هادولت

ارتباط مستقيم زيرگونهبهايمنطقهي مذكور با تهديدات فراملي عليه امنيت جهاني و هادولت

:نمايندميبرقرار

ي المللبينتروريستي هاي هيي، باعث توانمندي شبكهااز اين منظر چنين كشور:ريسمترو-1

دهند،ميمذكور قرارهاي هي مذكور فضاي امني را در اختيار شبكهادولت.خواهند شد

از .دهندميگيرند و حوزه عملياتي آنها راشكلميپايگاه آموزشي مورد استفاده قرارعنوانبه

براي هاي مركزي نيز از اين كشورهانكته نيز قابل طرح است كه برخي قدرتسوي ديگر اين 

؛)Marshal and Gurr, 2005(اندهي تروريستي استفاده نمودهاطراحي  سازمان

ي ضعيف                                                     هاي كشتار جمعي در صورت از هم پاشيدگي دولتهاگسترش سالح-2

؛ييهامجهز به چنين سالح

؛يالمللبيني برخي از جرائم گيرشكل-3

.)Patrick, 2007(ناامني در جريان انرژي جهانيايجاد-4

.تغيير در چرخه ژئوكالچري جهاني و عناصر آن را در پي داردديگر جهاني شدن،از سوي

تخاصمي بين واحدهاي موجود تغيير الگوبندي روابط رقابتي،تغيير قدرت رقابت در چرخه،

بندي نوين شبكه از آن و به كالم نظريه شبكه خوشههاو ائتالفهاي اتحادگيرشكلدر چرخه،

متداخل هم در سطح درون هاي هي شبكگيرشكلنين جهاني شدن سبب همچ.باشدميجمله

ژئوپليتيك ژئواكونوميك،يعني تداخل شبكه ژئوكالچر،اي و هم در سطح بين شبكهاي شبكه

.استاي در قالب پيوندهاي شبكههاخواهد شد كه نتيجه آن فراهم شدن سطح سرايت بحران

شكل صورتبهتوان ميدر شرايط جهاني شدن راايمنطقهكلي مدل ژئوكالچري امنيت طوربه

:ترسيم نمود3شماره 
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ايمنطقهمفروضات مدل ژئوكالچري امنيت :3شماره شكل

؛اقتصادي و فرهنگي استسيستم جهاني داراي تنوعي از روابط سياسي،-

؛دهدميژئواكونوميك و ژئوكالچر نشاني سرزميني تحت عنوان سازه ژئوپليتيك،هاروابط خود را در تنوع سازهتنوع-

ساختار ژئواكونوميك جهاني و ك سيستم  جهاني،يگانه تحت عنوان ساختار ژئوپليتساختارهاي سهگانه،ي سههاسازه-

؛نمايدميساختار ژئوكالچري جهاني را پديدار

؛چرخه سياسي و چرخه فرهنگي استاني داراي سه چرخه بلند تحت عنوان چرخه اقتصادي،سيستم جه-

باشند كه در اين نقاط عطف نظم حوزه مربوطه در آن نقطه با تحول اساسي ميداراي نقاط عطفيهاهركدام از چرخه-

شود؛ميروبرو

؛رزميني استيكي از مهمترين تحوالت در نقاط عطف چندشاخگي نظم بويژه در حوزه س-

ي ژئوكالچري هاعبارتي شبكهشاخگي نظم در نقطه يا نقاط عطف چرخه فرهنگي پيدايش مناطق فرهنگي و بهچند-

اي است؛منطقه

و باشندميعنوان مولود چرخه فرهنگي سيستم جهاني در تعامل با ژئوكالچر جهانيبهاي ي ژئوكالچري منطقههاشبكه-

؛آن قرار دارندثير پيامدهاي أبنابراين تحت ت

باشند كه بر اساس الگوي توزيع ارتباطات فرهنگي از جمله شدت و ميي ژئوكالچري داراي ساختار معينيهاشبكه-

؛آيندميوجودهتراكم اين اين ارتباطات ب

يافته شكلفاقد معيار و سامانسامان،يي سه نوع شبكه بيهابراساس الگوي توزيع ارتباطات در درون چنين شبكه-

؛گيرندمي

ي هويتي خرد يا هاباشند اين در حالي است كه گروهميهمچنان مهمترين واحد تشكيل دهنده اين سازههادولت-

؛محدودكننده و ابزاري وجود داشته باشندثيرگذار،عنوان بازيگران تأتواند بهميتر از دولتكالن

؛باشندميثيرگذاري  و مركزيت با يكديگر متمايزأت،ي عضو شبكه ژئوكالچري از نظر درجه و ميزان انسجامهادولت-

؛باشندميگذاري با يكديگر متمايزأثيرانسجام و تنيز از نظر مركزيت،اي ي ژئوكالچري منطقههاشبكه-

؛شودميبه هم مرتبط تقسيماي ي ژئوكالچري منطقههااز شبكهاي شبكه ژئوكالچري جهاني به مجموعه-

محيط كنترلي،سه نوع پيوند تحت عنوان پيوند كاركردي و تغذيه كنندگي،اي ي منطقهي ژئوكالچرهابين شبكه-

.عملياتي مشترك برقرار است
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ايمنطقهشبكه ژئوكالچر

سامان و از هم گسيختهبياي فاقد معيار و خوشهو منسجم  يافتهسامان

بكهشياعضا:الف

؛)واحدهاي كنترل كننده(ژئوكالچري هاي هي بزرگ و كانوني در شبكهاقدرت-1
؛با ويژگي محدودكنندگيايمنطقهي موجود در شبكه ژئوكالچري هادولت-2
:دهندهگري و پيوندژئوكالچري با ويژگي واسطهايمنطقههايهي عضوشبكهادولت-3
؛ي عضو شبكه با كاركردهاي ابزاريهادولت-
.ي از هم گسيخته و سرگردانهاتدول-

مرزهاي شبكه ژئوكالچر: ب

ايهاي منطقههو تداخل شبكايمنطقهسيال بودن مرزهاي شبكه ژئوكالچري 

قاعده شبكه: ج

قدرت نرم:قدرت و فرهنگ

كنش متقابل: د

كنش متقابل فرهنگي

متداخلهاي هي شبكگيرشكل

انواع تداخل

؛ي متفاوت و متمايزبا يكديگرژئوكالچرهاي هتداخل در شبك-
؛ژئواكونوميكهاي هژئوكالچري با شبكهاي هتداخل شبك-
؛ژئواكونوميكهاي هتداخل شبكه ژئوكالچري با شبك-
.تداخل شبكه ژئوكالچر با شبكه ژئواكونوميك و ژئوپليتيك-

ي امنيتي در شبكه ژئوكالچرهاانواع بحران
؛يامنطقهي درون شبكه ژئوكالچر هابحران-
؛ي ناشي از پيوند شبكه ژئوكالچر با شبكه ژئواكونوميكهابحران-
؛ليتيكپي ناشي از پيوند شبكه ژئوكالچر با شبكه ژئوهابحران-
.ي ناشي ازپيوند شبكه ژئوكالچر با شبكه ژئواكونوميك و ژئوپليتيكهابحران-



79اي در سيستم جهانيطقههاي امنيت منجهاني شدن و مدل___________________________

مدل ژئواستراتژيك:ايمنطقهي نظامي جهاني شدن در حوزه هاپيامد: ج

.شودميسيستم جهاني محسوب گانهسهين ساختارهاي مهمترختار ژئواستراتژيك يكي از سا

.باشدميي دروني سيستمهااين ساختار محصول قاعده قدرت و جايگاه آن در روابط و كنش

خودياري و امنيت،محوري و اصول مرتبط با آن از جمله،ي قانون آنارشي و قدرتعبارتبه

فرآيند جهاني شدن .ي چنين ساختاري خواهد بودگيرشكلز اصلي ساموازنه قدرت سبب

يافتن روابط متقابل ايجاد كننده آن و تغيير سازه فيزيكي سيستم جهاني در اين سبب شدت

ي گيرشكلمداري سيستم سبب به اين سبب منطق فضا و مكان در حوزه قدرت.باشدميحوزه

اين .گرددميت عنوان شبكه ژئواستراتژيكتحسازه نويني در وضعيت جهاني شدن سيستم،

انسجام .بندي شودتقسيمسامانبيفاقد معيار و يا تواند در قالب شبكه منسجم،ميشبكه،

ميزان بر تمركز قدرت در سيستم به هر.شبكه ارتباط مستقيمي با تمركز قدرت در شبكه دارد

خواهد شد و به هر ميزان تمركز بر سطح انسجام شبكه ژئواستراتژيك افزوده افزوده شود،

به اين سبب سازه فيزيكي .شودميبر عدم انسجام آن افزوده ،قدرت در سيستم كاهش يابد

سازه به اين ترتيب در سيستم هژمونيك،.سيستم ارتباط مستقيم با تمركز سيستم خواهد داشت

با پراكندگي قدرت اين در حالي است كه.فيزيكي شبكه از نوع منسجم و يكپارچه خواهد بود

نمايد و ميشدن و فاقد معيار سيرايشبكه ژئواستراتژيك نيز به سمت خوشهدر سيستم،

از سوي ديگر هر شبكه . گرددميسامانبيشبكه سرانجام با پراكندگي گسترده قدرت،

فيزيكي به هم مرتبط تحت عنوان مناطق ژئوپليتيك را هاي هاستراتژيك در درون خود ساز

يي تحت هااز سازهاي ي هر شبكه استراتژيك در برگيرنده مجموعهعبارتبه.داده استجاي 

فرآيندهايي است كه در اما بعد ديگر شبكه ژئواستراتژيك،.باشندميعنوان مناطق ژئوپليتيك

ين جريان و فرآيند ارتباطي در درون اين مهمتراز جمله .يابدميجرياناي درون چنين شبكه

تغيير در شدت و حدت چنين ارتباطي سبب . باشدميضوع فرآيند نظامي مرتبطشبكه به مو

.خواهد شد كه موضوع امنيت  و مدل آن در شبكه مذكور متحول گردد

بويژهي نظامي، هاگسترش فناوريي امنيتي جهاني شدن،هادر اين راستا يكي از پيامد

ن نوع تهديدات، بيشتر از ناحيه البته اي.باشدميي كشتار جمعيهافرايند گسترش سالح
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فرايند گسترش، انحصار برخي از .گرددميتصورايمنطقهگر در امور ي مداخلههاكشور

ي استراتژيك از بينهاكنترل سالحي مركزي شبكه را درهاكشورها، بويژه قدرت يا قدرت

و همچنين كمك با توجه به منطق قدرت و جهاني شدن چنين منطقي رسدمينظربهبرد ومي

مذكور وهمچنين به علت خصلت در فرايندهافناوري به فراگير شدن و اعمال نقش كشور

كلي با نگرش طوربه. ناپذير استفشردگي زمان و مكان در عصر جهاني شدن، اجتناب

 ,Mearsheimer(گرددميچرايي چنين موضوعي به وضوح روشنالمللبينرئاليستي به روابط 

سعي در دستيابي به امنيت هاين نگرش بويژه مكتب نوين آن يعني نورئاليسم كشوردر ا.)2001

يا تالش براي هژموني طريق تالش براي حفظ توازن موجود ودارند و اين مهم از دو

يي هاي استراتژيك و يا حفظ چنين ابزارهادر چنين وضعيتي دستيابي به ابزار. پذير استامكان

. ضروري است

كسب منابع جديد دنبالبهي جديد، در راستاي منطق سيستم، هاايه برخي از دولتبر اين پ

ي قطب و تهديد هااز جمله كشورهابويژه در برابر تهديدات ديگر كشورو مطمئن قدرت،

ي بزرگ نيز چنين خواستي را هاي تاريخي آنان از رفتار قدرتهاالبته يادمانباشند،ميكننده

در اين .شوندمييي با قدرت مطلق بهترين گزينه محسوبهاذا سالحنمايد، لميتشديد

و باشدمييي بويژه در عصر جهاني شدن مورد انتظارهاكه گسترش چنين سالحست راستا

و كشتار جمعي را در دوره اي ي هستههاآمدن نسل دوم يا عصر دوم سالحوجودبهبرخي 

ي هاي مذكور به كشورهاگسترش سالحدر نسل دوم ضمن.نمايندميجهاني شدن مطرح

:باشدمينادار، با نسل اول داراي تفاوت ساختاري زير

.ي چندگانههاي استراتژيك با طرفهاي بازيگيرشكل-1

براي دولت سازي اساسي محسوباي بمب هسته:و دولتاي ي هستههاسالح-2

يي بيش از يك ابزارهاسالحغرب، به چنين ي برآمده از عصر استعمارهادولت.گرددمي

بقا در هاي هشوند و شايد يكي از راميسمبل قدرت و استقالل تصورهااين سالح.نگرندمي

محور همراه با يادمان تلخ گذشته استعماري اكثر كشورهاي نوين، در اختيار سيستم قدرت

يي است؛هاداشتن چنين سالح
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بر كشورهايي هاحميل بسياري از محدودتتي محدودساز در عصر دوم وهاوجود نهاد-3

يي هستند؛هاكه خواهان چنين سالح

اي؛ي نوظهور هستههاآسيايي بودن اكثر كشور-4

).Bracken, 2003(عصر دوم نسبت به عصر اولاي ي هستههاضعف بنيه مالي كشور-5

و هااهو جهاني، ديدگايمنطقهآن بر نظم تأثيري اتمي وهادر خصوص گسترش سالح

، المللبيندر اين راستا نظريه پردازان روابط .ي متمايز و حتي متضادي وجود داردهابرداشت

گردند؛ميمختلف تقسيمهاي هي مذكور به گروهادر خصوص كاربرد و آثار گسترش سالح

چراكه آيند،ميشماربهي اتمي نيروي مستحكمي براي صلح هابرخي بر اين باورند كه سالح

تقويت فوري توان بازدارندگي خواهند شد، برخي ديگر در مورد ايجاد چنين بازدارندگي سبب

اي، جهاني مملو از تعارضنگرند و بر اين باورند كه جهان هستهميترديدبا ديده شك و

، در مركز المللبينمحدود كننده نفوذ در سياست عنوانبهي اتمي، هالذا نقش سالح.باشدمي

را ناشي از هارفتارمرشايمروالتز و . نديشمندان نورئاليسم ساختاري قرار داردجدال بين ا

بر اين نكته توافق دارند كه هدف دوهرنمايندميساختاري تصوري سيستمي،هامحدوديت

ق برقراري توازن و از طريهادر ديدگاه والتز دولت. باشدمي، دستيابي به امنيتهااوليه دولت

تأكيدبر اين نكته مرشايمردرحالي كه . باشندميامنيت خودتأمينخواهان ،دحفظ وضع موجو

باشند كه تمامي رقباي مهم خود را از بين ميتنها زماني از امنيت برخوردارهادارد كه دولت

حالت حداكثر يعني بنابراين دستيابي به امنيت مستلزم اين است كه قدرت بزرگ در.ببرند

بوده ورقيب هژمونيك ديگري وجود نداشته ايمنطقهداقل هژموني هژموني جهاني و ح

براي كسب هاتالش دولتدليلبهالمللبينبنابراين سيستم ).Mearsheimer, 2001: 35(باشد

.باشدميمحورسيستمي جنگامنيت،

گرايانه آنها جهان و ويژگي مطلقاي ي هستههاكند كه سالحميوالتز اين موضوع را مطرح

ساختاري والتز، اين درست است كه در رئاليسم.نمايدميرا از جهان متعارف متمايزاي هسته

چراكه ماهيت خودياري سيستم همچنان وجود دارد اما از ديد پذير استجنگ همچنان امكان

,Waltz(گيردميوي جنگ اقدامي عقالني است كه تحت قانون سود و هزينه قرار 1990: 732(.
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از آنجا كه در جنگ متعارف، احتمال محاسبه غلط در مورد نتيجه جنگ وجود از ديد وي

،هادر زمان شروع و وجود دشمنيدر دسترس،هاي هتصميم به جنگ بر اساس تفسير داددارد،

دهد كه حتي اگر بر اساس شناخت قبلي احتمال ميدر حقيقت نشان. عقالني خواهد بود

ميم به جنگيدن، همچنان عقالني است، چرا كه اين شكست هم قابل تصور باشد، باز تص

معناي از دست دادن همه چيز دهد و باخت در آن بهميشكست در صحنه عمليات رخ

اين بنابر.نخواهد بودپذيرامكاناي در يك جنگ هستهاي چنين سوء محاسبه.باشدنمي

به هرگونه پرهزينه برند و جنگ مياحتمال چنين موضوعي را از بيناي ي هستههاسالح

ي داراي هابر اين باور است كه احتمال جنگ بزرگ بين دولتبه همين سبب والتز.خواهد بود

كند كه ميو اين موضوع را مطرح) Ibid: 740(باشدمي، نزديك به صفرايهستهي هاسالح

,Waltz(ي اتمي ممكن است براي نظم سيستمي بهتر باشدهاافزايش و گسترش سالح 1981.(

از نظر ايشان زماني .ي اتمي مخالف استهابرخالف والتز، اسكات سگن با گسترش سالح

:يابد، سه خطر مهم زير نيز ظاهر خواهد شدميكه دولتي جديد به سالح اتمي دست

دهد؛ميي دارنده را افزايشهاي اتمي خصلت تهاجمي و پرخاشگري دولتهاسالح-

مسئله سرقت تروريستي؛-

هاي هي مذكور به گروهاو همچنين فروش سالحاي ي هستههافقدان كنترل بر سالح-

Sagan, Waltz(تروريستي and Betts, 2007.(

در اولين دوره بر محور .نمايدمينيز سيكلي متشكل از سه دوره متمايز را مطرحمرشايمر

جنگ اي ي هستههاالحبه اين موضوع كه س)Mersheimer, 1983(كتاب بازدارندگي متعارف

توجهي نداشته و آن را در نظر داند،ميي بزرگ را غيرعقالني يا غيرقابل تصورهابين قدرت

ي هابر اين باور است كه سالحباشد،ميدوره دوم كه همزمان با پايان جنگ سرد.گيردنمي

ي اتمي را هاحثبات بيشتري را در پي دارند و در حقيقت به مانند والتز گسترش سالاي هسته

نمايد تا ثبات در مناطقي كه با تعارضات بالقوه ميتشويقهابه كشورهاي فاقد اين سالح

اه ي بزرگ همرهادوره سوم كه با انتشار كتاب تراژدي سياست قدرت.روبروست، افزايش يابد

در خصوص دارد اماناذعاهازاي اين سالحات ثباتتأثيربه )Mersheimer, 2001(است
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با توجه به استدالل ساختارگرايانه خود كه معتقد به تالش (هاات بلندمدت اين سالحتأثير

وي بر .نگردميبه ديده شك)باشدميايمنطقهبراي گسترش و دستيابي به هژموني هادولت

قدرت تخريبي مطلق هادهد كه اگر دولتمينشاناسنايدرثباتيبي/ اساس پاردوكس ثبات

موضوعي كه  استفاده از آنها را غيرقابل تصور(رسميت بشناسند،تمي را بهي اهاسالح

اي به جنگ هستهاي ي غيرهستههامطمئن باشند كه جنگهادر صورتي كه كشور،)نمايدمي

ي هابه همين سبب قدرت.ي متعارف همچنان وجود داردهاشوند، امكان جنگمنتهي نمي

گذاري در حوزه سرمايهدنبالبهي فراوان، همچنان ي اتمهاحداشتن سالرغمعليبزرگ 

.)Mersheimer, 2001: 132(باشندميتسليحات متعارف

يجه جهاني تنعنوانبه( ي كشتارجمعيهابنابراين از اين بعد و از دو منظر، گسترش سالح

از يك منظر گسترش .در پي داردايمنطقهنتيجه خاص در امنيت در عرصه نظامي دو) شدن

مبناي .نمايدميو تهاجمي شدن استراتژي كشورهاي موجود در منطقه كمكايمنطقهه ناامني ب

عالوه اينكه هاين ديدگاه بر عدم تعادل استراتژيك ناشي از چنين گسترشي نهفته است ب

ايمنطقهبنابراين ناامني .باشنديي نميهاكشورهاي نوين قادر به مديريت و كنترل چنين سالح

كشورها به دارا و بنديتقسيمين نقطه ضعف اين ديدگاه در مهمتر.يش خواهد داشترا در پ

. باشدميباشد و بر اين تصور است كه انحصار همچنان در سيستم قدرت محور حاكمميندار

بين بردن نقطه برهم زدن وضع موجود و ازدليلبه، هابنابراين دستيابي برخي به اين سالح

اين .دهدميرا افزايشايمنطقهي هاي مركز و دارا، ناامنيهاتوسط قدرتتعادلي ايجاد شده 

باشد، اما نقطه ميدر حالي است كه سيستم قادر به تغيير نقطه تعادلي خود با شرايط جديد

ي بزرگ بايستي آن را هاجديد تعريف كننده قواعد جديدي است كه ديگران از جمله قدرت

نمودن سيستم باشد غيرعقالني تصورمير اين ديدگاه واردانتقاد ديگري كه ب.بپذيرند

باشد و اينكه كشورهاي مذكور توان مشاركت در سيستم ميگيري كشورهاي نوينتصميم

سيستم بايد گفت،عقالني را نخواهند داشت كه با واكاوي در اين مفروض،صورتبهجهاني 

توان تمايزي در اين مفروض تئوريك نميمبتني است و هابر كارگزاري انسانگيريتصميم

را به دو گروه عاقل موجود در كشورهاي بزرگ و غيرعاقل كشورهاي ها قائل شد و انسان
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رسميت شناخته و هرگونه تغيير در آن را گروه دارا وضع موجود را به. نمودبنديدستهنوين 

تغيير وضع موجود را توان هرگونهنمياين در حالي است كه .نمايندميغيرعقالني تصور

حفظ و تالش براي كسب،المللبيناز همين منظر نيز سياست اصوالً. غيرعقالني دانست

,Morgenthau(افزايش قدرت است رسميت تالش نيز دائمي است و بايد بهاين.)2 :1985

.شناخته شود

اشد كه با توجه بميو جهاني گسترشايمنطقهزايي زايي و امنيتديدگاه دوم، ديدگاه ثبات

توانند نقطه تعادلي جديد با ميتوان بازدارندگي خواهند داشت و،هابه قدرت مطلق اين سالح

ي مياني مندرج در شرايط هاي متغيرتأثيرگذارامادر اين . قواعد نوين را در پي داشته باشند

از آن عبور نموده توانندمياز طريق ايجاد بازدارندگي پوششيهاباشد كه كشورميگذار نهفته

رسد كه گسترش با رعايت قواعد و مينظربه.و سيستم را به نقطه تعادلي نوين رهنمون سازند

.    زايي داشته باشدتواند نقش ثباتميگري مياني و مداخلههامتغير

تحوالت مختلفي در عرصه نظامي عالوه بر آن بر اثر جهاني شدن و انقالب در امور نظامي،

:دهد، از جملهيك رخ ميژژئواستراتشبكه 

در قالب بهتر در ژئوپليتيك عملگراعبارتبهابعاد مختلف ژئوپليتيك نظامي و يا تحول در-1

ژئوپليتيك رسمي ي وابسته به دولت،هانهادبروكراسي سياست خارجي،،هارهبران دولت

؛)Ek, 2000(ژئوپليتيك عمومي  و ژئوپليتيك ساختاريي استراتژيك مختلف،هانهاد

تحول در سازه فيزيكي شبكه ژئواستراتژيك و تبديل آن به صحنه عمليات از منظر -2

اي درگير در فرآيند مديريت جهاني؛استراتژي نظامي كشوره

؛يك جهانيژنامتقارن شدن روابط قدرت در درون شبكه ژئواسترات-3

ي منطق عبارتبه،ي پيچيده و آشوبهابر اساس منطق سيستماي ي نظم نوين شبكهگيرشكل-4

خطي عمل كردن شبكه؛غير

مهم دوره جنگ،از جمله  دري ژئوپليتيكي معاصر،هااهميت يافتن عنصر سرعت در فرايند-5

زمان محدود؛دليلبهبودن آمادگي براي جنگ،

ژئوپليتيكي هاي هي درون شبكه ژئواستراتژيك و شبكهانامتقارن شدن تعارضات و ستيزش-6



85اي در سيستم جهانيطقههاي امنيت منجهاني شدن و مدل___________________________

آن؛

مديرت نظم شبكه از جمله نامتقارن و غيرخطي عمل كردن آنها از جمله تحول در سيستم-7

دگي و موازنه قوا؛سيستم بازدارن

و موضوعيت سرزمين و تعريف جغرافياي جديد كه در آن هارنگ شدن مرزها و مكانكم-8

).Clinton, 1997(معناستمرزها نامرتبط و فواصل بي

بهاني شدن در حوزه ژئواستراتژيك،ين پيامدهاي جهمهمتراز سوي ديگر يكي از 

از جمله متغيرهاي مياني كه انتقال دهنده .ريختگي سازه ژئواستراتژيك سيستم جهاني استمه

جهاني شدن چرخه قدرت و عناصر موجود در باشد،ميپيامدهاي جهاني شدن در اين حوزه

يابد و مينيويژگي جهااي در اين وضعيت رقابت قدرت در چنين چرخه.باشدميآن

ي تمامي صحنه سرزميني چنين سيستمي تبديل به صحنه استراتژيك واحدي خواهد عبارتبه

براي تحقق چنين رقابتي مناطق ژئوپليتيك .باشندميكه كشورهاي مختلف در آن درگيرشد

ي درگير در هاعملياتي قدرتهاي هگيرند كه نقش صحنميشكلفرعياي سازه شبكهعنوانبه

يكي از عنوانبهايمنطقهسازي به همين سبب پايگاه.نمايندمييت سيستم جهاني را ايفامدير

به اين ترتيب از منظر .در سيستم جهاني در چنين وضعيتي مشاهده خواهد شدروندهاي حال

رخ خواهد ايمنطقهبايد گفت در اثر جهاني شدن دو تغيير اساسي در امنيت ايمنطقهامنيت 

نخست در سازه فيزيكي شبكه ژئواستراتژيك و ديگري تغيير در سامانه دروني چنين تغيير:داد

:ترسيم نمود:4شكل شماره صورتبهتوان ميخالصه مدل آن راطوربه.استاي شبكه
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در وضعيت جهاني شدن سيستمايمنطقهمدل ژئواستراتژيك امنيت :4شماره شكل 

هم وابستگي استراتژيكبه

ي صحنه عمليات استراتژيك واحد در مديريت امورجهانيگيرشكل
بويژهگسترش فناوري تسليحات جهاني شدن فرآيند فناوري                              

تسليحات با  خصلت نابودكنندگي جمعي

ي استراتژيك نظاميهاجهاني شدن بازي

بازي استراتژيك جهانيدرگير شدن و مشاركت تمامي واحدها در

ي چرخه استراتژيك جهانيگيرشكل

ي اهداف استراتژيك جهاني  نقاط هدف استراتژيك مشتركگيرشكلتنوع در بازيگران   جهاني شدن تهديدات استراتژيك   گشترش ابزارهاي استراتژيك    

)صحنه عمليات منسجم و به هم وابسته(در نظم هژمونيك جهانيبويژهم جهاني به شبكه استراتژيك واحد تبديل سيست

:ي زيرهابا محيطفرعي ژئوپليتيك در سيستم جهانيهاي هيا شبكهاتبديل شبكه استراتژيك به حوزه
؛سيستم كنترلي سلسله مراتبي فردگرايانه هژمونيكتالش براي كنترل چرخه قدرت و اعمال مديريت ومحيط امنيتي فردگرايانه رقابتي و تخاصمي كه در قالب- 1
؛پذيريمحيط امنيتي مبتني بر وابستگي متقابل و حساسيت و آسيب- 2
.نظاميجمعي در حوزه سياسي،محيط امنيتي دسته- 3

ژئوپليتيك با ويژگيهاي هشبك

منابع      پيوندي و ارتباطيتأمينسازي     عملياتي                پايگاه

يهابا گونههاشبكه

فاقد معيار                                منسجمنابسامان      

ايمنطقهمقاومت نظم ايمنطقهي هاتداخل نظم مسلط و نظمگرايي نظم جهانيمداخله
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استنتاجات نظري پژوهش-4

ايمنطقهامنيت گانهسهي هاي شدن بر سيستم جهاني و مدلبا توجه به پيامدهاي فرآيند جهان

:ترسيم نمود5صورت شكل شماره توان بهرا ميدر اين وضعيت مدل نظري 

مدل نظري استنتاجي:5شماره شكل 

فرآيند جهاني شدن سيستم

)شبكه جهاني(سيستمي پيچيدهعنوانبهسيستم جهاني 

عدم تقارن استراتژيك در سيستمسيستم جهاني وشدن نظم دراي شاخه

ايهاي منطقههي شبكگيرشكل

شبكه ژئواكونوميك                            شبكه ژئواستراتژيك                                  شبكه ژئوكالچر

ايمنطقهسامانه دروني شبكه ايمنطقهسازه فيزيكي شبكه 

الگوي ارتباطي   چرخه شبكه    مديريت نظمو منسجم   يافتهساماننيافته       فاقد معيار    سامان

شبكه ژئواكونوميك

؛نيافته در چرخه جهاني اقتصاد و عدم مشاركت آنها در مديريت اقتصاد جهانيشدن شبكه ساماناي حاشيه-1
؛يافتهساماني تعريفي با شبكه هانيافته و فاقد معيار در قالب نقشي استراتژيك شبكه سامانهايوندنامتقارن بودن روابط و پ-2
ي استراتژيك خود با مناطق مركزي در قالب فرآيندهاي تحميلي هانيافته و فاقد معيار در پيوندپذير بودن شبكه سامانشكننده و آسيب-3

؛عدم اقدام جمعي از ناحيه آندليلبهيت نسبي اين شبكه در شبكه ژئواكونوميك جهاني و خنثي گرديدن اصل مزيافتهسامانشبكه 
؛هاي احتمالي سيستم جهاني براثر اصل پيوند بحرانهاو فاقد معيار در برابر بحرانسامانبيپذير بودن شبكه آسيب-4
امنيتي و قرار گرفتن آنها در معرض ي،ژئوپليتيكي هاتو فاقد معيار به حساسيسامانبيي ژئواكونوميك شبكه هاتبديل حساسيت-5

؛ي سيستمهاي سوپرهژمون و هژمونعبارتبهي كنترلي بخش سياسي سيستم جهاني و هاسياست
؛هاشبكه ژئواكونوميك فاقد معيار با يكديگر و فروپاشي برخي از خوشههاي هادغام برخي از خوش-6
و ژئواكونوميكينيافته و فاقد معيار پيراموني اما حساس از منظرمعضل شبكه سامانعنوانبهپديدار شدن عنصر مداخالت خارجي -7

.ژئوپليتيكي

شبكه ژئوكالچر

؛ايمنطقهي درون شبكه ژئوكالچر هابحران�
؛و فاقد معيارسامانبيهاي هي ناشي از وفاداري نزولي و فروپاشي در شبكهابحران�
؛فاقد معيارهاي هو برخي از شبكيافتهامانسهاي هفرآيند ادغام در شبك�
؛تغيير قدرت رقابت در چرخه�
خاصمي بين واحدهاي موجود در چرخه؛تتغيير الگوبندي روابط رقابتي،�
.بندي نوين شبكهو خوشههاو ائتالفهاي اتحادگيرشكل� 
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شبكه ژئواستراتژيك

؛تحول درابعاد مختلف ژئوپليتيك نظامي�
اي ازه فيزيكي شبكه ژئواستراتژيك و تبديل آن به صحنه عمليات از منظر استراتژي نظامي كشورهتحول در س�

درگير در فرآيند مديريت جهاني؛
؛يك جهانيژنامتقارن شدن روابط قدرت در درون شبكه ژئواسترات�
؛ي پيچيده و آشوبهابر اساس منطق سيستماي ي نظم نوين شبكهگيرشكل�
ن شبكه؛خطي عمل كردمنطق غير�
؛ي ژئوپليتيكي معاصرهااهميت يافتن عنصر سرعت در فرايند�
ژئوپليتيكي آن؛هاي هي درون شبكه ژئواستراتژيك و خرده شبكهانامتقارن شدن تعارضات و ستيزش�
ه سيستم بازدارندگي و موازنه خطي عمل كردن آنها از جملمديرت نظم شبكه و نامتقارن و غيرتحول در سيستم �

قوا؛
؛ريختگي سازه ژئواستراتژيك سيستم جهانيهمهب�
؛جهاني شدن چرخه قدرت و عناصر موجود در آن�
.ي از روندهاي حاكم در سيستم جهانييكعنوانبهايمنطقهتبديل پايگاه سازي �

قدرداني-5

ي ژئوپليتيك به جهت فراهم المللبينداند كه از مسئولين  فصلنامه مينگارنده بر خود فرض

تر مناسب جهت طرح مباحث ژئوپليتيك و گسترش آن در ميان جامعه علمي كشور ساختن بس

. عمل آوردهنهايت تشكر و قدرداني را ب
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