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مقدمه

گير مباحث مربوط به رغم محبوبيت چشمي و بهژئوپليتيكاز ميان مسائل و مطالعات متعدد 
 آن بر تأثيري و ژئوپليتيكي ها بحث تغييرات مدل،سازي و جهاني شدني جهانيهاسياست

 مد نظر انديشمندان ،ي خاصي برخوردار است كه همچنان در سطوح عاليهاامنيت از جذابيت
اين موضوع از آن جهت در خور توجه است كه از نگاه بسياري از .اين حوزه قراردارد

ي در حال تغييرات مستمر بوده و ديگر ژئوپليتيكي اه در دوره حاضر همسانيهاژئوپليتيسين
وقايع اقتصادي اخير در جهان و وقوع ناگهاني بحران .توان دل به فرايندهاي قديمي بستمين

ي از پيش تعيين ها بر فرضيهبينيپيشي غير قابل هامالي در دنيا باعث شد يكبار ديگر چالش
ي هاعنوان رقابتهتوان از آن بميدر اين رويدادهاي جهاني كه. شده پيشي بگيرد

ژئواكونوميكي تحت عنوان موضوعي جديد ياد كرد، در بيان مسئله براي اين تحقيق انتخاب 
. شده است

، در بسياري از نقاط جهان بنا به هر دليليانسانيبه عبارت ديگر ستيز مداوم و فجايع 
از .  پيش روي ما قرار داده استتر از گذشتهي و امنيت را واضحژئوپليتيكماهيت تغييرات 

ي داخلي در پاكستان هاگرفته تا دامنه ناامني) سومالي(فريقا آدزديهاي دريايي در حوزهاي آبي 
 بر سر زبانها »جدال ابدي تمدنها « ساموئل هانتينگتون را مبني بر90يكبار ديگر نظريه دهه 

.آورده است
پردازد سپس ساختار ميي امنيت ژئوپليتيكي گيري متغيرهامقاله حاضر ابتدا به داليل شكل

.ي آن مورد بررسي قرار خواهد دادهاي امنيت را بنا بر جديدترين دادهژئوپليتيك

 تحقيق سواالت

ي هاي استراتژيك از ويژگيها و همچنين بررسيالمللبين و نه روابط »ي امنيتيهابررسي«.1
 مطرح است كه سؤاللذا اين .اندوردار شدهبسيار متفاوتي نسبت به روشهاي سنتي گذشته برخ

به حفاظت محدود تنهابه كلي ازدست داده ورا خودقديميبا توجه به اينكه امنيت مفهوم 
، در شودمي محدود و منحصر ن،ي گزافهاواسطه دولتها در ازاي پرداخت هزينههانسانها ب
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يت هستند؟امنيت جهاني بازيگران به دنبال تبيين چه مفاهيمي از امن
ايهعنوان علمي كه ريشه در تبيين فرايندها دارد، با اين شرايط چه رابطه بژئوپليتيكنقش .2

توان ميان مفاهيم قديم و جديد امنيت برقرار برقرار كرد؟مي

مفاهيم و اصطالحات

ي در مطالعات امنيتي بسيار اهميت پيدا ژئوپليتيكترديدي نيست كه سهم متغيرها و الزامات 
 عناصري همچون چگونگي مديريت تأثيرتوان گفت مفهوم نظام امنيتي تحت مي. كرده است

از همه مهمتر آشوبها و و چالشهاي قومي،، اقتصاد جهاني،دنياي مدرن و متحول شده
لذا در كنار تمام تدابير امنيتي تعريف شده . ي آتي و نابودي محيط زيست قرار داردهانابساماني

ي امنيتي در بسياري از مناطق جهان به اوج خود رسيده ها دغدغه، عصر حاضرو تبيين شده در
جب تغيير و دگرگوني از طرفي ديگر مفاهيم امنيتي به سبب آنكه راههايي كه مو.است

البته اين . مبهم بوده و نوعي بي نظمي و آشفتگي بر آن حاكم شده استكامالًشوند مي
هر .عنوان يك چالش جدي در قرن آتي مورد توجه استه براي قدرتهاي بزرگ هم بهادغدغه

 اختصاصي از امنيت دارند و آنرا بر اساس مصالح كامالًيك از دولتها نيز امروزه تعابيري 
اين مسئله خود نيز بر مفاهيم سنتي يا كالسيك امنيت .كنندمي طراحي و اجرا ،داريحكومت

 استراتژي بلند  در كه دولتهايي كهدهدميان  نش1ي اتل سالينگنهايافته.سايه افكنده است
، كنند از ثبات امنيتي بهتري برخوردارندمي قراردادهاي بلند مدت اقتصادي را دنبال خودمدت 

.  اول قابل طرح هستندسؤالكه در پاسخ به 
مفاهيم تلفيقي و تبيني : عبارتند ازمطرح مي شوند، اين رابطه مهمترين مفاهيمي كه در

ي ژئوپليتيكهاي مربوطه و نقش سازگاري و يا عدم سازگاري مفاهيم  دستورالعمل،رامنيت بش
تر باشد و لذا هرچه مفاهيم مربوط به امنيت بشر پيچيده.ي امنيتي استهامؤلفهمدرن با 

ي بويژه عوامل متغيير آن ژئوپليتيكتر، به همان ميزان نقش عوامل هاي آن گستردهدستورالعمل
تي در زمينه صلح و امنيت و واقعيات سازماندهي سؤااللذا واضح است كه .شودميتر شفاف

و جايگاه اين  از جمله نيروهاي نظامي و انتظامي مطرح شود،نيروهاي درگير در ايجاد امنيت

1 - Etel Solingen
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لذا واژه امنيت در مفهوم ياد .اندازهاي علمي و سياسي بايد مشخص شودعناصر در چشم
اي است كه در شكل جديد نگرشي هم پيوسته آن و اثرات بهبيانگر ماهيت استراتژيكشده،

ي جهان نيز با درك ساختاري ژئوپليتيكسيستمي و منظم به امنيت بشر دارد و ساختار نظام 
 قدرت و محيط هستند كه اثر متقابل بر مفاهيم جديد نيزمهمترين عنصر آن .باشدميمواجه 

.امنيتي دارند

مباني نظري تحقيق

 در يك مقطعي به موضوع  مستقيماً، يكپارچهژئوپليتيكبا اشاره به ساختار 1بيسيمون دال
رسد كه ميوي در نهايت به اين نتيجه .پردازدميامنيت و معناي اين واژه در سياست جديد 

.الملل كمتر مورد توجه است و اين براي آينده بشري بسيار خطر ناك است امنيت بين،امروزه
گذار از بعد از پايان جنگ تأثيرنتيجه مجادالت و مناظرات قدرتهاي پيامد،يكي از داليل اين 

ي متفاوتي در خصوص امنيت جهاني ها كه متعاقب آن فرضيهباشدميتا پايان قرن بيستم سرد
طوربهارائه شد و موجب شد تا امروزه نتوان به هيچ يك از مفاهيم و مباني نظري اين تعاريف 

.امنيت جهاني هستندمامي اينها بيانگر عدم اطمينان و ثبات درباره آيندهت.مطلق اطمينان كرد
ي سياسي امروزي را شامل هاثباتي خود بخشي از ناامني موجود در نگرانياين حس بي

).2006روزنيو، (شودمي
را مصداق جهان آشوبگر و آن2كنند و روز نيوميطلبي تعبير اين ناامني را امروزه به آشوب

ي شناختي مربوط هااين نكته بخش مهم و اساسي مناظرات فلسفي و شيوه.داندميب زده آشو
در نهايت مناظرات آكادميك در حيطه .به امنيت جهاني را به خود اختصاص داده است

اما مطالعه طيف شناخته شده از .ي نيز به جمع اين رويكردها اضافه شده استژئوپليتيك
ان از تنوع ديدگاهها بر سر مفاهيم امنيت جهاني و عدم توافق ي نشژئوپليتيكنظران صاحب

اين موضوع مربوط به عصر .ي به انضمام مناظرات وسيع درباره مفهوم امنيت داردژئوپليتيك
ي از دوران جنگ سرد تا به امروز ژئوپليتيكحاضر نيست بلكه از مطالعه ديدگاههاي بزرگان 

1 - Simon Dalby

2 - Rooz Niw
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اما امروزه يك نكته مشترك . را به خوبي حس كردتوان سير تدريجي اين اختالف نظرهامي
 يك هاهم عبارت است از اينكه امنيت از نگاه ژئوپليتيسين آن،توان در ديدگاهها پيدا كردمي

.آيدميشمار مطلوب سياسي اثرگذار به
ي امنيتي هابحث عنوان شده در اين مقاله حاكي از آن است كه در تعمق در خصوص يافته

ي چگونه و تا چه حد بر اين ژئوپليتيك شده و اينكه تغييرات تأكيدفاهيم آكادميك آن بيشتر بر م
گيري عصر توان گفت با پايان جنگ سردو شكلمي كلي طوربهو  گذار است؟تأثيرفرآيندها 

كه بوجود آمد ايهي در سطح جهان و جهان سياسي شده تغييرات گسترژئوپليتيكجديد 
برخي .ي نوين امنيتي ياد كردهاي و ظهور شيوهژئوپليتيك عصر تغييرات توان از آن به عنوانمي

:از اين شيوها عبارتند از
؛امنيتي جهان حاضر-ي نظير ساختار سياسيالمللبينعوامل و تحوالت جهاني و نظام .1
؛ امنيتي حاكم بر واحدهاي سياسي–عوامل داخلي و شرايط سياسي .2
؛مهاجرت داخلي و خارجي.3
؛ديگريكارهاي متقابل كشورها در مقابل كنش و رفت.4
؛نقش منابع حياتي مثل نفت و گاز و آب و ديگر ذخاير انرژي.5
؛ و مواد مخدرالمللبينخطرات تروريسم .6
.غذا.7

ي امنيتژئوپليتيكي هاتغييرات مدل

اتي كه بر تأثيري و ساختار نوين آن بويژه ژئوپليتيكي ها مدل،در اين بررسي با الگوهاي جديد
 وجود در اين رابطه دو الگوي جديد.شودمي دوم ارائه سؤالپاسخ ويكردهاي امنيتي دارد،ر

توان هم در ديدگاههاي اين موضوع را مي.نظمي جديدالگوي نظم جديد و الگوي بي:دارد
ي جنگ سرد و آثار و تبعات آن بر سرنوشت امنيتي جهان مشاهده كرد و هامنتقدان سياست
آسايي كه در حوزهاي سياسي چه از بعد داخلي آن و چه از بعد پيراموني آن هم اتفاقات برق

ي جنگ سرد فروكش كرد و زماني كه هاكه تنشزيرا هنگامي. درك نمود،افتدمياتفاق 
 باعث تغيير .م1980در دهه ) رهبر شوروي سابق(ي ابداعي ميخائيل گورباچف هاسياست
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 شوروي و پيدايش پانزده كشور جديد در نقشه سياسي سريع و ناگهاني ساختار اتحاد جماهير
.ي جاري در ساختار امنيت ملي مورد انتقادهاي جدي قرار گرفتها بار ديگر شيوه،جهان شد

 به اشكالي ديگر به وقوع 1940 در اواخر دهه 1980شايان ذكر است كه مورد مشابه اتفاق دهه 
وازه قرن بيست و يكم و هزاره سوم ميالدي  كامل وارد درطوربهاما اكنون كه بشر .پيوست

ي شكننده امنيتي هزاره پيش رو شده هارسد كه خيلي سريع وارد نگرانيمي چنين به نظر ،شده
هنوز .سازندميي يكي پس از ديگري دارند خود را نمايان ژئوپليتيكتغييرات رفتارهاي . است

 از ياد نرفته كه مخاطرات خاطرات تلخ جنگهاي جهاني اول و دوم و حوادث جنگ سرد
 گسترش ، غذا، جمعيت، ذخاير طبيعي و انرژي، آينده تلخ و مبهم كره خاكي،زيست محيطي

 غيرقابل كنترل و غيرقابل تحمل اًكه بعض(ي متعدد امنيتي هالجام گسيخته شهرها و بروز حفره
 جنگها از اصول هاي مبارزاتي و در كنار رفتارهاي خطرناك بشري در تغيير رويه،)اندشده

گسيخته و بدون اتكاء به هرگونه  لجام،بينيكالسيك آن در گذشته به اصول غيرقابل پيش
موارد متعددي .  را افزايش داده است21ي امنيتي بشر در قرن ها به شدت نگراني،ارزش انساني

 مشاهده گذار جهاني براي كنترل اوضاع امنيتي جهانتأثيردر دستورالعملهاي امنيتي نهادهاي 
مثل ( بشر در كنار حوادث و بالياي نادر طبيعي بينيپيش اما رفتارهاي غيرقابل ،شودمي

ينده امنيتي بشر و جهان  آانديشي نسبت بهي را براي چارهالمللبينمجامع )سونامي در اندونزي
.)1995باب روا،(متغيير به تكاپو انداخته است

را همچون ت وسعت نظر بيشتري به خرج داده و آن درباره مفهوم و هويت امني»باب رو«
 حياتي ،اصطالحات پزشكي كه نقش كليدي در سالمت بشر و درمان بيماريهاي اساسي دارند

امنيت و  «:فرمايدتوان به جمله ارزشي برگرفته از كالم خدا اشاره كرد كه مياينجا مي.داندمي
.»ايط خاص قادر به درك آن استسالمت دو نعمت پنهان هستند كه انسان فقط در شر

توسعه قلمرو امنيت

بررسي وضعيت حاكم بر جهان پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروري نشانگر اين واقعيت 
 كه ترس از ايهگونبه.است كه هويت مفهومي امنيت دچار دگرگوني ساختاري شده است

.ياي جهان سايه افكنده است از جغرافايهتوسعه قلمرو جغرافيايي ناامني بر بخشهاي گسترد
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هنوز راهكارهاي الزم براي . امروزه بازيگران عرصه جهاني دچار سرگيجگي خاصي هستند
ي هامبارزه با تروريسم پيچيده و لجام گسيخته به جايي نرسيده كه دزديهاي دريايي تمام برنامه

يطي امنيت در در اين ميان سنجش مح.دهدميمربوط به امنيت جهاني را تحت شعاع قرار 
با در نظر گرفتن اين واقعيت در بخش امنيت .سياره به ظاهر امن زمين غير ممكن شده است

ي امنيتي حتي در حد يك انتخابات محلي و ملي هم ها و نشانهها معين كردن صفت،محيطي
ي گذشته مفاهيمي چون هامثأل در دهه. نيستبينيپيش قابل اجراء و ، كامل و دقيقطوربه
موكراسي و حقوق بشر در كانون توجه عمومي قرار داشت اما اكنون مفهوم توسعه و ثبات در د

فقر .  زدودن فقر در جامعه است،ي دولتهاهاكانون توجهات قرار گرفته است و يكي از دغدغه
 بويژه ، تمام كشورهاصلي ناامني در جهان است كه تقريباًي اهادر دنياي امروز يكي از محركه

اين موضوع باعث شده بخش .ته درگير آن هستندفياي در حال توسعه و كمتر توسعهكشورها
زيرا . فقر در جهان متمركز شودژئوپليتيك به ،اعظمي از نگاهاي مطالعاتي در حوزه امنيت

.طلبدميجوامع امروزي با تهديدهايي مواجه هستند كه اتخاذ استراتژي فراگير و هماهنگ را 
. نشان از گستردگي و پيچيدگي آن در عصر حاضر دارد،مفاهيم امنيت از هاساير بررسي

 كه امروزه تمام جزئيات قديمي از مفاهيم امنيت از اعتبار دهدميتوسعه قلمروهاي امنيتي نشان 
ي امنيت نظامي خود را با هاكشورهاي غربي نگراني،در دوران جنگ سرد.اندكاربردي افتاده

لذا براي درك امنيت در جهان امروزي .كردندميمام ابعاد آن مقايسه ي اجتماعي در تهابرنامه
مهمترين توصيف در خصوص امنيت با مفاهيم .نبايد از ابعاد تاريخي اين موضوع غافل بود

اين توصيف .  در گزارش توسعه انساني سازمان ملل متحد ارائه شد1994جديد آن در سال 
 حداقل چهار خصوصيت ،واند بشر امروزي را قانع كندنشان داد كه مفهوم امنيت بشري كه بت

:شاخص بايد داشته باشد
؛شودمي امنيت مسئله جهاني است و به همه مردم جهان مربوط -1
؛انداجزاء امنيت به هم پيوند و گره خورده-2
؛گرددمي با پيشگيريهاي اوليه دستيابي به امنيت انساني آسانتر -3
اين مهمترين مطلب .باشدميكشور و دولت به سوي ملت و مردم  تغيير هدف امنيت از -4

تر امنيت بشر در عصر حاضر به عبارت ساده.در موضوع مفاهيم امنيت در عصر حاضر است
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 به ايمن بودن از خطرات مزمني همچون گرسنگي، بيماري و شودمي اول مربوط ةدر وهل
ت ناگهاني و حوادث مخرب در جريان سركوبي و در وهله دوم به معناي حمايت از اختالال

.)Le Billon, 2007: 561(باشدميعادي زندگي 
كه مفهوم امنيت امروزه بايد بر روي مردم متمركز شود و توجه اين است اين بحث نتيجه 

گري نفي نظامي.از تسليحات نظامي به توسعه قابل مالحظه و مقبول بشري معطوف شود
دست هزيرا اگر همه ابزارهاي مدرن نظامي ب.منيت جهاني استبخشي اساسي از دستورالعمل ا

 در يك دامنه ناامني داخلي تمام آن ابزار نظامي به تهديدي ،آيد ولي امنيت مردمي فراهم نشود
رن بيستم بخشي قگري به شيوه لذا نفي نظامي.شودميداخلي براي سرنگوني حكومتها تبديل 
زيرا موارد متعددي .هداف امنيتي در آينده خواهد بوداز اهداف عصر جديد براي پيشبرد ا

كند كه از بين بردن آنها و يا مبارزه با آنها تنها در گرو پيشرفت ميامروز امنيت بشري را تهديد 
تهديدات1مركز توسعه سازمان ملل متحد.نظامي و يا داشتن حداكثر تجهيزات نظامي نيست

:بندي كرده استبقه دستهامنيت بشري در عصر حاضر را در هفت ط
؛افزايش بدون كنترل جمعيت.1
؛تفائتهاي فاحش در توسعه اقتصادي كشورها.2
؛كمبود غذا.3
؛سالمت و بهداشت.4
؛تنزل محيط زيست و كاهش كيفيت زمين.5
؛مهاجرتهاي زياد.6
.يالمللبينمواد مخدر و تروريسم .7

. ي و شكننده شده است كه تهديدات امنيت بشري بسياري جددهدميبندي نشان اين طبقه
 راهكارهاي »راسچايلد«. يرد و بدان توجه كافي نمايدگانسان بايد اين تهديدات را جدي ب

:مفيدي براي كاهش اين تهديدات و توسعه قلمرو امنيت ارائه داده است كه عبارتند از
؛يعني توسعه مفهوم امنيت از امنيت كشوري به امنيت فردي و گروهي: پائينرو به-1
ي و يا محيط المللبينيعني توسعه امنيت از سوي مردم به سمت امنيت : باال رو به-2

1 - United Nations Devlopment Program (UNDP)
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؛)خارج از مرزها(فيزيكي فراملي 
 اقتصادي و ، اجتماعي، حركت از سيستم امنيت نظامي به امنيت بشري، محيطي: افقي-3

؛سياسي
تا اهداف  استاين مراقبت به اين منظور:مراقبت از جايگاه و مفهوم حقيقي امنيت-4

. امنيت تحقق يابدتأمينمربوط به توسعه توسعه 

امنيت بشري 

 تعريفي شود كهمعلوم مي،در مرور اجمالي و تازه در مباحث و مفاهيم امنيتي در جهان معاصر
البته اين مسئله بيشتر درباره امنيت . وجود نداردواضح و مشخص از مفهوم امنيت بشري 

مند بودند كه ول جنگ سرد اكثر حقوقدانان به سياستمداراني عالقهدر ط.كندجهاني صدق مي
اين نشان دهند اين واقعيت است كه در دورا سخت جنگ وگرايشات فكري نظامي داشتند

گونه كه اما امروزه آن. تفكر نظامي بود،سرد تفكرات غالب در عرصه امنيت ملي و جهاني
 سمت و سويي ها تغيير كاربري داده و اولويت،اهيعنوان مفهومي دانشگپيداست امنيت بشر به

وجود آمد و شرايط آرام براي ه  ب1980ي اين تفكر در دهه هازمينهالبته پيش.اندديگر يافته
كه امنيت ديگر به عنوان : گويد در اين باره مي»ديويد بالدوين«. تغيير مفهوم امنيت نمايان شد

را به قدري به علل تعدد و تراكم مفاهيم سياسي مورد زي.مفهومي تحليلي هيچ كارآيي ندارد
. خود را از دست داده استايهاستفاده قرار گرفته كه معناي هست

كه  وجود داردها دو استدالل روشن و قراردادي در مورد اين فرضيه،مسألهجداي از اين 
ي معاصر ئوپليتيك ژ روش مناسبي براي تأمل درباره مسائلتوسعه دستورالعمل امنيت را ضرورتاً

.پنداشته است
گران رئاليستي و قديمي امنيت ملي است كه معتقدند دستورالعمل در  نگراني تحليل:اول

،يعني ساختار و اهداف همان است.داردگام بر مي) به مفهوم گذشته(جهت رفع مسائل نظامي 
تراتژيهاي نظامي و اين استدالل حاكي از اين است كه اس. تغيير كرده استهافقط تاكتيك

دفاعي همچنان حوزه اصلي و مناسب تفكرات استراتژيكي باقي بمانند ولي اهداف با 
.رويكردهاي جديد و تغييرات تاكتيكي دنبال شود
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 با ،آميز در اين استدالل دستورالعمل و شيوه راهكارهاي جديد امنيتي به شكل طعنه:دوم
ي نظامي هاستدالل بر اين باور استوار است كه روشاين ا.پردازدمياستدالل اوليه به مخالف 

زننده ي امنيتي عصر حاضر و عناصر و ابزارهاي برهمهاوسيله مناسبي براي مواجهه با پيچيدگي
لذا يافتن راهكارهاي مهم . بنابراين بايد روشهاي جديدتري را جايگزين كرد،امنيتي آن نيستند

،  مثل محيط زيستمسائلي در ارتباط با ويژهب.در اين زمينه بسيار ضروري و حياتي است
 مسلم ابزارها و تفكرات صرف نظامي طوربه اقتصاد و وضعيت مالي مردم جهان و حقوق بشر،

.پاسخگوي تهديدات امنيتي به اشكال فوق نيست
ا تهديدات عيني خود يعني امروزه بشر بايد تهديدات فرضي را كنار گذاشته و براي مقابله ب

جمعي يك پيامد يا تهديد يكي از  توانايي سياسي تعريف و تعيين دستهه كندو مسلماًرا آماد
 در برابر تهديد »ما«توانايي تعيين خطر و بسيج نمودن .كليدي فرآيند امنيت استهاينقش

ن توجه كافي ه آ كه بايد بشودمي همواره يكي از مسائل بنيادين سياست محسوب »آنها«فرضي 
.نمود

 درباره اينكه تشخيص دوست از دشمن يكي از مسائل اصلي سياست »كارل اشميت«ةنظري
 خطر و تهديد ،در مباحث امنيتي عصر حاضر بويژه امنيت داخليمعموالً : گويدمي چنين ،است

ق زيرا اين دو عامل ريشه در عم.را كه از موضوعات مهم امنيتي هستند، بايد جدي گرفته شود
از طرفي ديگر . )2006اشميت،(بيني نيستند هم قابل پيش و معموالً گرايشات اجتماعي داشته

 يا اعتراض به ،يك اقدام ناشيانه پليس در قتل يك شهروند:  مثلكوچكگاهي بر اثر يك حادثه 
 تهديد به شديدترين حالت خود در درون واحد سياسي تبديل ،يك تصميم ساده دولتي

 اشكال برخورد و ،مل تهديد از نيروهاي دروني هستند عوادر چنين حالتي كه معموالً. شودمي
.بر خواهد بوددفع آن بسيار سخت و هزينه

 نقش عوامل غيرنظامي ،با اين حال بررسي ارزشهاي سياسي امنيت در عصر حاضر يكبار ديگر
.)1366بوفر،(نمايد بويژه عناصر سياسي امنيت را در عصر حاضر گوشزد مي،و نامرئي

 در شرايط شودميديدات و خطرات و كسي يا چيزي كه مورد تهديد واقع بنابراين ته
توان آنرا از طريق ميي جهان كنوني كه هاخاص يك موضوع سياسي است، نه شناخت واقعيت

 ايجاد ،گيريم امنيت به جاي اينكه بخشيده شودميلذا نتيجه .تجزيه و تحليل عقالني بيان كرد
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 مثل .گر ايجاد خواهند شدواسطه عوامل مداخلههنيتي ايجاد كند بو يا اگر ضرورتهاي ام.شودمي
,Colin S( افغانستان و حتي پاكستان،عراق 1999(.

ي پيچيده امنيتي در زندگي بشري ها خطرات و آسيب،امروزه شاهد حضور گسترده تهديدات
د حتي اندركاران امنيتي باييعني دست.هستيم كه كار امنيت بشري را سخت كرده است

زننده به امنيت ملي مثل امنيت محلي در واحدهاي كوچك را ترين عناصر و عوامل آسيبكوچك
 در ژئوپليتيكاشاره شد به دليل اهميت گونه كه قبالً  از طرفي همان.هم مد نظر خود قرار بدهند

رك  دانش دژئوپليتيك. بوجود آمده استژئوپليتيك رابطه مستقيمي ميان امنيت و ،عصر حاضر
 پاسداشت و قدرت افزوني در مناسبات واحدهاي ،يابيي جغرافيايي به منظور دستهاواقعيت

 و جهاني شد و از ايهآفريني منطقسياسي است به نحوي كه بتوان در باالترين سطح وارد نقش
 كه وظيفه ژئوپليتيكدر واقع .طرفي الزمه چنين دركي وجود امنيتي مقتدر در عرصه داخلي است

ات عوامل جغرافيايي بر روابط ميان واحدهاي سياسي را دارد، امنيت مقدمه تأثيرساندن شنا
زا باشد يا كاهند حال ممكن است جايگاه مذكور قدرت.برقراري چنين رابطه معناداري است

زيرا .منفيات تأثير هم  است و در اين ارتباط دوجانبه نهفتهمثبتتأثيريعني هم .قدرت ملي شود
 تابعي از راهبر ،مؤثرافزايي براي بازيگران  امروزي در بسياري از موارد موقعيت قدرتدر جهان

گيريم كه پس نتيجه مي.كم گرفترا دستنقش نبايد آن.نظام امنيتي آن كشور يا دولت است
 برتر در عصر حاضر نيازمند امنيت مقتدر و برتر است و تمام متغيرهاي امنيتي در ژئوپليتيك
.)1387مرادي،(گذارندتأثيري ژئوپليتيكغير و ثابت عوامل مت

تحقيقات نوين امنيتي 

 كه تمدن شناسان نيز دشوميمعلوم، دقيق اگر به پيشينه اين تحقيق توجه كنيمطوربهدر حقيقت و 
امروزه به اين نكته توجه دارند كه امنيت يك حقيقت مربوط به طبيعت نيست، بلكه مربوط به تمدن 

 كه امنيت نه در شود اساس بايد اشاره نبر همي. براي امنيت اصولي قائل هستند.بشر است
 بلكه سرآغاز بسط و ،كننده استبيني شده و نه يك هدف تعيينشناسي موجودات پيشهستي

تحقيقات جديد دانشگاهي در .هاستگسترش و چگونگي باب گفتگو درباره خطرات و گرفتار شدن
ي مدرن امروزي كه در دو دايره ثروت و قدرت ها كه انساندهدمين  نشا،ييآمريكاي هاكالج
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.)1385نوري دلوئي، (تر براي حال و آينده جهان هستندتر از و خطرناكگرفتارند به مراتب خشن
مدرن خود را ت  پسانسان عصردر گستره اين تحقيقات بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه 

 امنيتي كرده كه ديگر تنها موجوديت تهديدات - خطرناك نظامي يهابيش از حد گرفتار داشته
 بلكه رفتارهاي مبتني بر تفكرات خشن امروزي را ،توان مالك قرار دادميمرزي و زميني را ن

 را ها غير متمركز، ناشناخته و لجام گسيخته بروز بدهد، نگرانيكامالًكه ممكن است در شكلي 
ي از انبارهاي انباشته از سالحهاي غيرمتعارف و اتمي به يعني اگر روزي يك. زندميدامن 

توان براي مي آنوقت چه حالتي را ،پذير بيفتد هرج و مرجعمدتاًدست عناصر خود سر و 
.ي ايدئولوژيكي استها كه عمده اين رفتارها نيز آميخته انديشهويژهب. امنيت بشري تصور نمود

ي مرتبط با هاو تحقيقات امنيتي و برنامهالبته مسائل جديدي هم حول و حوش مباحث 
مباحثي . تر مورد توجه قرار گرفته است با ابعادي وسيعتر و جامع21تدوين امنيت بشر در قرن 

 شيوه مداخالت در –زا بينانه به عوامل تهديد نگاه واقع–ي جديد امنيتي هاچون سياستمه
 و چگونگي گسترش قلمرو -شريسازي حيات بهاي ايمنمشيو خط–ي ناامن هاواحد
.اند از موضوعاتي هستند كه در چارچوب عقايد روشنفكرانه مورد مطالعه قرار گرفته،امنيت

 پيگيري و دنبال ،اين مباحث با رهنمودهاي روشن و دقيقي كه بتواند مفاهيم را برساند
شته و با در نظر كننده را كنار گذاي سنتي و محدودها شيو،در حقيقت اين مطالعات. شودمي

گرفتن ضرورتهاي عصر حاضر به تدوين راهكارهاي علمي امنيت مشغول است و راهكارهايي 
از جمله محققان اين .ي در عصر حاضر در اولويت اول قرار گرفته استژئوپليتيككه تغييرات 

رچوبهاي چا.نگاه وي به امنيت نگاهي متمركز است.اشاره كرد» ديويد بالدوين «توان بهميرويه 
.)2004بالدوين،(باشدمي محصول تفكرات جديد وي ،ي آنالمللبينتازه امنيتي در بعد 

 سطح اًاساس.  استدانش امنيتي در عصر حاضر حفظ كننده و ارتقاء دهنده قدرت ملي
يافتگي آن يك عامل عمده براي ارزيابي قدرت ضريب امنيتي يك كشور نسبت به سطح توسعه

توان اين نتيجه را گرفت كه ميزان توسعه اقتصادي هر كشور و ميزان جا ميدر اين.ملي است
 تعيين كننده ميزان ،مندي مردم آن كشور از رفاه عمومي و كيفيت متناسب و متعادل زندگيبهره

كنار هم باشند و به ميزان مساوي مورد امنيت ملي آن كشور است و اگر اين سه فرايند در
.قدرت ملي آن كشور در سطح بااليي خواهد بود سطح ،توجه قرار گيرند
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 شدني تأميناز سوي ديگر امروزه امنيت كشورها تنها با مفاهيم سنتي حفاظت از مرزها 
از عوامل اصلي امنيت ملي ...  دارويي و اطالعاتي و ، بهداشتي،بلكه امنيت غذايي. نيست

 شرايط جديد تأمين در ايهكنندبر اين مبنا دانش و تحقيقات امنيتي تعيين . شوندميمحسوب 
: مهمترين مصاديق در تحقيقات امنيتي عصر حاصر عبارتند از.امنيتي دارند

؛ي ارتباطيهافناوري.1
؛نانوتكنولوژي و بيوتكنولوژي.2
؛هوا و فضا.3
؛صنايع نظامي هوشمند.4
؛ابزار جنگ نرم و فناوري اطالعات و فناوري زيستي.5
؛مطالعات سياسي و قدرت ملي.6
؛ و اطالعاتامنيت.7
.تخصص محوري در زمينه امنيتي و عناصر مرتبط با آن.8

هويت و تسلط جهاني امنيت،

 جنبه نظامي آن مورد توجه بوده ، كه در گذشتهدهدميمطالعات كالسيك امنيت نشان 
در قرن  و يعني نبود جنگ و درگيري مسلحانه به منزله امنيت و آسودگي مردم بود.است

ترين  به عنوان اصليهاطلبي براي توسعه سرزمين ميالدي جاه1940ر دههبويژه دبيستم 
شد و پذيرش معيار عدم دخالت به فرضيه ثابت مرزي ميي شناخته المللبينعلت نزاع 

وزارت دفاع و امنيت ملي به عنوان باالترين اولويت كشورها بر اساس .شدميمربوط 
العات گسترده در زمينه امنيت نشان از تغيير اما اكنون مط.  استوار بود ژئوپليتيكيفرضيات

ي ها متفاوت با دورهكامالًقوع حوادثي ويژه وب.اساسي اين رويكرد به مفاهيم امنيت دارد
،ي نظاميهالذا عالوه بر جنبه. در خصوص امنيت شده استهاگذشته باعث تغيير ذهنيت

طوربهسائل متعدد سياسي نيز ها و حواشي مفرهنگ، مسئله قوميتيي چون اقتصاد،هاجنبه
.)1387،آيتي(جدي مورد توجه قرار گرفته است

ي نيز در نيم قرن اخير باعث تغيير بسياري از فرايندهاي امنيتي شده المللبيندگرگوني نظام 
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زيرا .اندگذار شدهتأثيري ژئوپليتيكهاياما در اين ديدگاه بيشتر از هر چيزي انديشه. است
. دچار جابجايي جغرافيايي شده استالمللبيني پايدار در حوزه امنيت ليتيكژئوپي هاحوزه

يعني تسلط جهاني اروپا و ارزشهاي اروپايي پايان يافته اما جهان تسلط جهاني قدرت 
شد را نپذيرفته مي به شكل كالسيكي قرون گذشته كه توسط اروپا اعمال آمريكاجايگزين يعني 

.)1384، كاظمي(است
زيست را به هاي مربوط به محيطمحيط و بينش، امنيت، ست كه در اين شرايطاروشن 

هاي اقتصادي قرن بيست هم چندان متوجه انديشه.گرفتندعنوان منابع خطر در نظر نمي
اين استدالل هنگامي شكل گرفت كه .هاي پنهان تهديدات امنيتي و عناصر فوق نبودواقعيت

.)Galen, 1994: 87(زندگي بشري نمايان شد رفته رفته آثار و شواهد آن در 

جغرافياي سياسي و امنيت

ي به ژئوپليتيك متغيرهاي ،در روند استداللي كه در فضاي مطالعاتي امنيت بشر حاكم شده
ملي،  سازماندهي فضا در سطح فراملي،،لذا نقش ويژه جغرافياي سياسي.  گذارندتأثيروضوح 

زيرا اين جغرافياي سياسي است كه جايگاه و نقش .شودمياي و محلي هم آشكارا ديده ناحيه
و در عصر حاضر كنداستراتژيك مناطق را در كره زمين به لحاظ اهميت جغرافيايي آن بيان مي

المللي حاكم شده ها نام دارد و شرايط جديدي در نظام بيننيز كه دوره تحوالت و دگرگوني
المللي مشاهده ها و عرصه بيندر روابط بين دولتاست، يعني دوراني كه هيچ ثبات و دوامي 

.توان حس كردا بيشتر ميرشود، اين اهميت نمي
با توجه به تجزيه و تحليل فوق و مجموع رفتارهاي امنيتي از جمله از طرف قدرتهاي 

:توان به نكات زير اشاره كردميبزرگ 
 قصد دارد آمريكا مثال طوربه. يي امنيتي و پديده فزاينده مناطق خاص امنيتهاافزايش شركت-

ي امنيتي واگذار كند كه در حال آزمايش هاامور امنيت داخلي عراق و افغانستان را به شركت
؛باشدمياين مدل 

آمريكااين روش مدتهاست كه در جامعه . افزايش حفاظهاي امنيتي به دورن زندگي افراد-
؛گيردميمورد استفاده قرار 
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.جهاني و اهداف پيش رو كه آنها را وادار به تغيير رويه كرده استيعالئق جديد قدرتها-
يافتگي در جوامع انـساني در نظـر         عقيده دارد كه يكي از معيارهاي توسعه       »گرهارد لنسكي «

يـافتگي در جوامـع   گرفتن تمام فرايندهاي امنيتي در مقابل عوامل تهديدزاي ناشي از آثار توسعه 
بندي آثار امنيتـي پيچيـده   كند و همين طبقهميبندي جامعه را طبقه  زيرا تكنولوژي   .انساني است 

.)1378، لنسكي( داردايهبراي هر جامع

گيرينتيجه وبنديجمع

اندازهاي امنيتي گيريم كه جهان معاصر به لحاظ چشمبا توجه به مباحث طرح شده نتيجه مي
تي مواجه شد كه در آن نقش در دهه اول هزاره سوم ميالدي با رخدادهاي كم نظير امني

از طرفي ديگر . ليتيكي بويژه در حوزه زمان و فضا بسيار چشمگير بودپمدلهاي متغيير ژئو
 در جهان،هاي جهاني از روند ناامنيهااندازهاي انتقادي و افزايش نگرانيظهور و بروز چشم

بعد از پايان .استوقوع پيوسته هناشي از حوادث عجيب و غريبي است كه در دنياي امروز ب
البته مفاهيمي كه . اند در كنار امنيت پديدار گشتهايهجنگ سرد انواع مفاهيم جانبي و حاشي

پردازان امنيتي نگران وضعيت كمك چنداني به ايجا ثبات امنيتي نكرده و همچنان نظريه
ي ابداعي هاي جنگ سرد فروكش كرد و زماني كه سياستهاهنگامي كه تنش.موجودند

 مؤثر واقع شد، انتقاد از امنيت ملي بار ديگر مسايل و بويژه 1980گورباچف در سالهاي دهه 
از اينرو موارد متعددي در دستورالعمل .ي محيطي را تحت لواي خود قرار دادهانگراني

ها بر  تا اين دستورالعملشودميامروزه تالش زيادي .امنيت پس از جنگ سرد مطرح شد
بندي موضوع فوق بايد به در جمع. نظر گرفته شده براي بشر اجرا شوندمبناي فرضيات در

اين نكته اشاره كنم اين كه در شرايط موجود، يكي از مختصات مهم دانش امنيتي و مباحث 
.  زيادي در رشد و توسعه يك كشور داشته استتأثيرمرتبط يا نزديك به آن اين بوده كه 

آنها با كشورهاي تفاوت  كه نقطه دهدمينشان بررسي شرايط فعلي كشورهاي پيشرفته 
و اين مسئله همچنان ي برتر در هر مقطع از تاريخ است هابرخورداري از دانشمانده، عقب
در اين حالت اين رابطه معنا دار ميان متغيرهاي .گير بسياري از واحدهاي سياسي استدامن

عامل در مسائل جهاني  از اين دو كه نقض هر يكشودميژئوپليتيكي و امنيت جهاني برقرار 
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. بوجود آوردهاتواند تبعات ناگواري را براي بشر در قرن بيست و يكم و در تمام زمينهمي
ي هااما از اين نكته واقعي نبايد غافل بود كه امنيت در بعد استراتژيك آن امروزه با شاخص

ي آن بايد شيوه استفاده هامتعددي در ارتباط است و هر واحد سياسي به منظور كسب حداقل
گسترش امروزه عناصري همچون دستاوردهاي تكنولوژيكي،.باشدو بكارگيري آنرا بلد

هاي مهم اجتماعي در درماني، رفاهي، آموزشي، ارتباطي، و خواستامكانات بهداشتي،
.ثباتي واحدهاي سياسي دارندهاي مختلف نقش مستقيم در ثبات يا بيعرصه
نوآوريهاي تكنولوژيكي بر بسياري از الگوهاي زندگي بشري        :گويدمي زمينه    در اين  »واگو«

واگـو،  (از جمله نحوه كسب ثروت، قدرت، اوضاع فرهنگي و روابط انسانها اثر گذاشته اسـت              
اي بر ابعاد زندگي بشري حاكم شده و اولين اثر مـستقيم            در همين راستا شرايط پيچيده    .)1373

: اعتقاد دارنـد كـه     »الوين تافلر  «افرادي مثل .تبط با امنيت گذاشته است    خود را بر فرايندهاي مر    
هـا گـذار در تمـام زمينـه   تأثيراي و   هاي امنيتي بويژه در حوزه استراتژيك امروزه فرارشـته        دانش

ي اصلي آن است، به مثابه دانش       هامؤلفهءژيك كه امنيت جز   تي استرا هاهستند و در واقع دانش    
 دور از ذهـن از منظرگـاه    به عبارت ديگر حتي مـواردي كـه قـبالً       .)1373لر،  افت( هستند »مادر«

 اگر آب شرب يك نقطه      مثالً.كنندميآفريني   امروزه در بحث امنيت و ناامني نقش       ،امنيتي بودند 
جغرافيايي با آلودگي همراه شود همين مسئله ممكن است به بحراني امنيتي با اشكالي غيرقابـل                

ژئوپليتيـك پـردازان حـوزه     عالوه بر اين نظريـه    .  نقطه جغرافيايي تبديل شود     براي آن  بينيپيش
هـا يي كـه توانـسته در كـوران رقابـت         ها و موفقيت  هامعتقدند كه هر كشوري بر اساس فعاليت      

آفرينـي كنـد و   تواند در دوره ثبـات نقـش  مي،ثباتي بدست بياوردي گذار و بي  هابويژه در دوره  
مطابق با اين   . نموده و يا خود را بر بدنه هرم قدرت جهاني تحميل نمايد           تثبيت  جايگاه خود را  

شود دوره طـوالني ثبـات و امنيـت          مي ، است ژئوپليتيكاصل كه يك فرضيه ثابت شده در علم         
تـر از عناصـر     اما آنچه در تغيير دستورالعمل امنيتي بشر در سده بيست و يكم نمايان            .ايجاد كرد 

ي در جهـان اسـت كـه خـود ناشـي از      ژئوپليتيكثباتي م ناامني و بي سيطره موج سو ،ديگر است 
جفـري   « و بـه قـول     باشـد مـي  و رقابتهاي كاذب قدرتهاي جهـاني        ژئوپليتيكدوره سيال بودن    

. نه تنها شديدتر شده بلكه باعث پيچيدگي امنيتي نيز شده استها رقابت»كمپ
 جديد ژئوپليتيك و بازخواني لذا كالم آخر اينكه در بررسي استراتژيك نظام امنيتي
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ساز  و كاركردهايي از اين دو واژه حياتي و سرنوشتهابا خصلت)مدرنت  پسژئوپليتيك(
.اند و جهاني در خور تأمل و بررسيايه، منطق)محلي(شويم كه در هر سه بعد ملي ميمواجه 

. واحد بستگي دارد ثبات و امنيت آنتأمينتوان و توازن قدرت براي هر واحد سياسي فعال به 
ي هامبين انديشه نظام جهانيژئوپليتيكنقشه  و قلمرهاي ژئواستراتژيك، امنيتيهاي قلمرو

ي هاو شاخصجديد مطالعاتي در اين موضوع مهم هستند كه بايد توجه كافي بدان نمود
 را در تحول ساختاري نظام فكري امنيتي و گرايشاتمؤثرانتزاعي و انضمامي اين سه مبحث 

زيرا نظريه كمربند شكننده . ي آن گنجاندهاامنيتي را در مباحث مربوطه و تحقيقات و پژوهش
مؤثركه دو دهه قبل مطرح بود ممكن است به بحثي مجزا براي هريك از واحدهاي سياسي 

ي در ژئوپليتيكي هاات شگرف متغييرهاي مدلتأثيركه اين خود نشان دهنده .تبديل شود
گيريم كه مطابق با نظريات جديد ميپس نتيجه .ات امنيتي عصر حاضر استديپلماسي و تنظيم

آن ر عناصر متغيبويژه عوامل و(ي ژئوپليتيكرابطه نزديك و تنگاتنگي ميان متغييرهاي مدلهاي 
وهاگيافزايش آاليندو يا تغييرات ساختار زيست محيطي مثل افزايش دماي كره زمين،

.امل امنيتي جهان وجود داردو عو) ي زيست محيطيهاآلودگي
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