
  يادداشت سردبير 

  

  يك منطقه ژئوپليتيكي چگونه تحول مي يابد؟

  نيا دكتر محمدرضا حافظ

  
لحاظ  عنوان زير مجموعه فضاي جغرافيايي سطح كره زمين بخشي از آن است كه به به  منطقه

هاي  خصيصه ي باشد و بر پايه ساختاري و يا كاركردي از تجانس و يگانگي برخوردار مي
تواند خشكي پايه،  منطقه مي. گردد ساختاري و يا كاركردي از مناطق همجوار خود متمايز مي

جزيره تا مقياسهاي بزرگ  هاي كوچك نظير درياچه يا شبهسباشد و از مقيا پايه و يا تلفيقي آب
  ). 65-71: 1383نيا،  حافظ(نظير اقيانوس و يا قاره را در بربگيرد

مناطق جغرافيائي بر پايه يك يا چند خصيصه ساختاري نظير كالبد فضا، نوع اقليم، نوع 
توليد : هاي كاركردي نظير ا خصيصهزبان، نوع دين و مذهب، نوع و سطح فرهنگ و تمدن و ي

ارتباطي، فرهنگي، سياسي و غيره تعيين هويت  ي اقتصادي، اجتماعي،ها محصول و يا عملكرد
هاي  منطقه يك اصطالح جغرافيايي است كه در صورت باردارشدن عناصر و خصيصه. شوند مي

 نيا، حافظ(شود آن از حيث سياسي، تغيير ماهيت داده و به منطقه ژئوپليتيكي تبديل مي
ميك و پويا دارند و ديناميسم آنها  مناطق ژئوپليتيكي استاتيك نبوده و سرشتي دينا). 111: 1385
كه از سوي نگارنده ارائه شده است از مدل  »نظريه تحول و تكامل منطقه ژئوپليتيكي« بر پايه

  .كند نظري خاصي تبعيت مي
گانه زير  يكي در چارچوب مراحل پنجمطابق اين مدل، تحول و تكامل هر منطقه ژئوپليت

  :پذيرد انجام مي
وجود يك منطقه جغرافيايي محض است كه بر پايه يك چند خصيصه يا عنصر  :مرحله اول

مثابه كالبد فضائي و  اي به چنين منطقه. باشد ساختاري و كاركردي داراي تجانس و يگانگي مي
  .نمايد هاي سياسي عمل مي چارچوب جغرافيايي فرآيند

پيدايش منطقه ژئوپليتيكي مستلزم باردار شدن . پيدايش منطقه ژئوپليتيكي است :مرحله دوم
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هاي ساختاري و كاركردي منطقه  كه عناصر و خصيصه بدين معني. منطقه از حيث سياسي است
كند و نظر آنان را  جغرافيائي از نظر بازيگران سياسي بويژه حكومتها ارزش و اعتبار پيدا مي

به سخن ديگر عناصر مزبور در اهداف و منافع و استراتژي بازيگران . نمايد لب ميج خود به
  .نمايند اي پيدا مي جايگاه ويژه
در اين مرحله بازيگران سياسي بر  .گيري و توسعه سازه ژئوپليتيكي است شكل :مرحله سوم

ست به اقدام و مين منافع آنها دارند دأپايه تصور خود از ارزش عناصر منطقه و نقشي كه در ت
 د،نند تا كاركرد عناصر مزبور را به كنترل درآورده و در راستاي اهداف و منافع خو ز تكاپو مي

. برداري قرار دهند و دست رقبا را از كنترل آنها دور نگهدارند آنها را شكل داده و مورد بهره
ده و يا رقبا را از كنند نقش عناصر مزبور را در راستاي منافع خود مديريت نمو آنها سعي مي

  .كار ببرند هدسترسي و مديريت آنها دور كنند و يا آنها را بر عليه رقباي خود ب
اي و برون  در اين مرحله و در پرتو فعال شدن بازيگران سياسي اعم از درون منطقه

هاي مختلف رفتاري اعم از همگرايي، واگرايي، رقابت، كشمكش، ستيز،  ، الگو اي منطقه
آيد  وجود مي هو عناصر منطقه ب ها ارزشن بازيگران سياسي براي كنترل و مديريت همكاري بي

بنابراين سازه ژئوپليتيكي از جنس رابطه است كه . شود كه از آن به سازه ژئوپليتيكي تعبير مي
شامل شبكه اي از روابط بين بازيگران بوده و در طيفي از همگرايي و واگرايي در نوسان است 

. ستيز مشغولند و با يكديگر به رقابت همگرا و واگرا در منطقه ژئوپليتيكي دائماًهاي  و نيرو
نظير (مناطق ژئوپليتيكي جهان ممكن است براي مدت طوالني در اين مرحله به سر ببرند 

  .، و تداوم يا پايان اين مرحله تا حد زيادي به نقش ديپلماسي بستگي دارد )منطقه خليج فارس
غلبه نيروهاي همگرا بر  -1: اين مرحله، منطقه بر سر دو راهي قرار دارد در:  مرحله چهارم

غلبه نيروهاي واگرا بر همگرا و توسعه  -2واگرا و توسعه همگرايي در منطقه بين بازيگران 
البته حالت سومي نيز ممكن است تصور شود و آن موازنه بين نيروهاي . واگرايي در منطقه

وضعيت در واقع همان تداوم مرحله سوم يا سازه ژئوپليتيكي ، كه اين  همگرا و واگراست
ي ذاتي ها اي و كاهش كاركردها و اثربخشي پتانسيل است، كه به تقسيم نيروها و شكاف منطقه

  .نمايد اي كمك مي منطقه
چنانچه در پرتو ديپلماسي مثبت، . آفريني ديپلماسي بسيار اهميت دارد ، نقشدر مرحله چهارم
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ا در منطقه غالب شوند و منطقه به سوي همگرايي حركت كند نوعي ادراك نيروهاي همگر
رسند كه  آيد و بازيگران به اين نتيجه و خرد جمعي مي منفعت جمعي بين بازيگران پديد مي

پذير  اي امكان دستيابي به اهداف و منافع آنها در پرتو همكاري، تعاون و ثبات و آرامش منطقه
سوي ثبات، آرامش، همگرايي و توسعه و فعال شدن كاركردها و  بهبنابراين منطقه . است

آيد و زمينه  كند و منطقه به كمال و عقالنيت ژئوپليتيكي نائل مي پتانسيلهاي ذاتي آن حركت مي
  .كند اي فراهم مي را براي رسمي كردن همكاري منطقه

ا در منطقه غلبه برعكس چنانچه در پرتو ديپلماسي منفي، نيروهاي واگرا بر نيروهاي همگر
شود و منطقه را به  اي منجر مي ثباتي و هرج و مرج منطقه يابد و به بي كنند، واگرايي توسعه مي

  .كند سوي ستيز و جنگ بين بازيگران هدايت مي
يعني چنانچه . باشد چهارم مي محصول وضعيت دوگانه مرحله ، اين مرحله :مرحله پنجم

ه كمال و عقالنيت ژئوپليتيكي برسد و زمينه براي رسميت نيروهاي واگرا چيره شوند و منطقه ب
سازمان . گردد اي تشكيل مي اي فراهم شود، سازمان منطقه پيدا كردن همكاري و تعاون منطقه

آيد ، در واقع چارچوب نهادي  مي اي كه در پرتو ديپلماسي فعال و مثبت همگراساز پديد منطقه
عد و بر پايه يك ين بازيگران را در يك يا چند بو حقوقي رسمي است كه الگوهاي همكاري ب

تعداد زيادي از مناطق ژئوپليتيكي . نمايد يا چند عنصر ساختاري و يا كاركردي تعريف مي
ي آمريكااروپا، :  نظير. اي در آنها تشكيل شده است جهان به اين مرحله رسيده و سازمان منطقه

پايداري، استحكام و توسعه كاركردها و .  شمالي، جنوب شرق آسيا، اقيانوس كبير و غيره
، مستلزم  )نظير اتحاديه اروپا (و سپس يكپارچگي كاركردي آنها  اي منطقهي سازمان ها فعاليت

پايداري و تداوم نقش ديپلماسي مثبت و پايداري ادراك منفعت جمعي در بين بازيگران 
  .سياسي است

سوي تشديد   ر منطقه چيره شوند، منطقه بهدر نقطه مقابل چناچه نيروهاي واگرا بر همگرا د
نظير منطقه خليج فارس، جنوب آسيا،   .بحران و يا برگشت به مرحله سوم حركت خواهد نمود

  .قفقاز، شرق مديترانه و جنوب غرب آسيا
  .نظريه تحول و تكامل منطقه ژئوپليتيكي در مدل نظري زير به نمايش در آمده است
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 1383نيا، حافظ؛ از ل منطقه ژئوپليتيكيگيري و تكاممدل نظري شكل
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اي تشكيل سازمان منطقه  مرحله پنجم   تشديد بحران 

ژئوپليتيكي كمال و عقالنيت  مرحله چهارم 
)توسعه، ثبات و آرامش(  

ثباتي در منطقه توسعه بي  

+ 
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 ديپلماسي فعال

- 

- 

 سازه ژئوپليتيكي مرحله سوم 
 شروع و توسعه عمل بازيگران سياسي در فضاي منطقه

 پيدايش منطقه ژئوپليتيكي
 جلب توجه ارزشهاي جغرافيايي توسط بازيگران سياسي

 مرحله دوم 

 وجود منطقه جغرافيايي محض مرحله اول 

 پيدايش متغير سياسي


