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 صاد ژئوپليتيکي( تتبيين مفهوم ژئواکونومي )اق
 هايي براي ايرانو توصيه

 

 اصفهاندانشگاه استاديار جغرافياي سياسي،  -حسين مختاري هشيدکتر 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 14/04/1397تاريخ پذيرش:                                               11/09/1396تاريخ دريافت: 

 چکيده

ژئوپليتيک شامل سه عنصر جغرافيا، سياست و قدرت است. اقتصاد از طرفي يکي از ابعاد فضاي جغرافيايي و از         

دهنده خود يعني طور ذاتي در دو عنصر از سه عنصر تشکيل    ک بهطرف ديگر يکي از ابعاد قدرت است. ژئوپليتي 

 مايد. بنابراين چنا چه اقتصــاد با قدرت و ســياســت خورده و به آن توجه ميجغرافيا و قدرت با اقتصــاد پيو د 

صـــورت ژئواکو ومي بهگيرد که در اينپيو د بخورد و با جغرافيا  يز عجين شـــود، در هوزه ژئوپليتيک قرار مي

شکل مي    صادي ژئوپليتيک  سي قرار دارد. اگرچه از قديم    عنوان بُعد اقت سيا گيرد که در زير مجموعه جغرافياي 

سرد و جها ي           شته ولي پس از جنگ  ست وجود دا سيا صادي در  ستفاده از ابزارهاي اقت شدن که رويکردهاي  ا

شتر قرار گرفتند، بحث ژئواکو ومي  يز    صادي مورد توجه بي ست  د روزروزبهاقت سيا هاي داخلي و خارجي و بهر 

شد. با وجود اينکه از     شورداري مطرح  شاخه     ظرعنوان يک روش  وين ک سبت، ژئواکو ومي  اي از ژئوپليتيک  

شـــو د که بر پيچيدگي اين رويکرد ميبا آن دارد و بازيگران متعددي در آن درگير مي ييهاتفاوتاســـت، ولي 

ــتفاده در  ژئواکو ومي  يز عالوه بر تعدد و تنوع زياد، عمدتاً از  وع ابزارهاي قدرت  رم افزايد. ابزارهاي مورد اس

افزايند. در سياست داخلي و امور کشورداري  يز توجه به اين رويکرد موجب الملل ميبوده بر پيچيدگي  ظام بين

ساخت زتقويت زيربناها و  شور کمک مي    هايير شده و به افزايش وزن ژئوپليتيکي ک کند که اين امر قدرت ملي 

شود. در خصوص ايران   موجب تغيير رفتار و جايگاه کشور در  ظام ژئوپليتيک در راستاي تحصيل منافع ملي مي   

اي بينا هتوا د موجب باز شدن زاويه جديد و واقع رسد تحليل مسائل کشور از ديدگاه ژئواکو وميک مي    ظر ميبه

  مايد.ر ميمفيدتتر و تجويزي را بيش از پيش دقيقبه فهم مسائل شده و راهکارها و راهبردهاي 
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 مقدمه  -1

شود که غالباً از ا سجام اي در مورد ژئواکو ومي مطرح ميدر سالهاي اخير مطالب جسته گريخته

نکه است. با توجه به اي و جامعيت الزم برخوردار  بوده و به تبيين دقيق اين مفهوم منجر  شده

المللي گرايش فراوا ي به اين رويکرد بوده و رفتار اغلب بازيگران هاي اخير در سطح بيندر دهه

گيرد، الزم است اين مفهوم در کشور المللي بر اين مبنا شکل ميچه در سطوح داخلي و چه بين

هاي علمي و درستي در عرصهصورت منسجم تبيين و تشريح گردد تا بتوا د بيش از پيش و بهبه

ا هد و تشريح اين مفهوم بوده و ت يينتباجرايي مورد استفاده قرار گيرد. لذا هدف  وشتار هاضر 

امکان به سازما دهي و منسجم کردن مطالب موجود در اين هوزه پرداخته است. ژئواکو ومي 

کند. در ژئواکو ومي تأکيد مي عنوان ابزار رقابتهاي ژئوپليتيک است که بر اقتصاد بهيکي از جنبه

که بعد گير د که عمدتاً با جغرافيا پيو د دار د. همچنانهايي از اقتصاد مورد توجه قرار ميجنبه

شود، شود، و وقتي آب تبديل به موضوع ژئوپليتيکي ميفرهنگي ژئوپليتيک، ژئوکالچر  اميده مي

پليتيک  يز ژئواکو ومي است. در هقيقت شود، بُعد اقتصادي ژئواز آن به هيدروپليتيک ياد مي

توان ژئوپليتيکي شدن اقتصاد يا اقتصاد ژئوپليتيکي  يز در  ظر گرفت. بنابراين ژئواکو ومي را مي

با اين توضيح کوتاه، جايگاه بحث ژئواکو ومي در ذيل مباهث ژئوپليتيک و جغرافياي سياسي 

ئواکو ومي گيرد، ژمورد تحليل قرار مي تيکييژئوپلگيرد، يعني وقتي اقتصاد از ديدگاه قرار مي

عنوان رابطه بين به -1گيرد: از دو جنبه مورد توجه قرار مي معموالًشود. ژئواکو ومي مطرح مي

، پيامدهاي ديگر عبارتبههاي اقتصادي و تغييرات در قدرت ملي و ژئوپليتيک )سياست

ي اقتصادي رو دهاي ژئوپليتيک و قدرت عنوان پيامدهابه -2 هاي اقتصادي(؛ژئوپليتيک پديده

توا د موجب تغيير قدرت در هاي داخلي يک کشور چگو ه ميدر جنبه اول يعني سياستملي. 

ک هاي اقتصادي، مثالً اقتصاد يآن کشور شود، ما ند چين. يعني پيامدهاي ژئوپليتيکي پديده

ف زدن و رفتارش در  ظام رود و هرشود، وزن ژئوپليتيکي آن کشور باال ميکشوري قوي مي

د بال کند. در جنبه دوم يعني رو دهاي ژئوپليتيک چه پيامدهاي اقتصادي بهالملل هم فرق ميبين

 دار د. در پژوهش هاضر سعي شده است به هر دو جنبه مطرح شده پرداخته شود.  
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 روش تحقيق -2

ت و وصيفي تحليلي اسماهيت پژوهش هاضر از  وع  ظري بوده و روش تحقيق مورد استفاده ت

اي است که از منابع چاپي و اينتر تي بهره گرفته شده گردآوري اطالعات  يز به شيوه کتابخا ه

 است.

 مباني نظري -3

 تعريف ژئواکونومي -1-3

 Cowenاصطالح ژئواکو ومي با وجود کاربرد زياد، هنوز تعريف دقيق و مشخصي  دارد ز)

and Smith, 2009ي را استفاده از قدرت ژئوپليتيک يا  ظامي براي رسيدن (. برخي ژئواکو وم

(. برخي ديگر تعريف Martiningui and Youngs, 2011: 14دا ند )به اهداف اقتصادي مي

دا ند الملل، ژئوپليتيک و استراتژي ميموسع دار د و آن را درهم تنيدگي اقتصاد بين

(Thirlwell, 2010برخي ديگر بر تجارت و همايت ا .) ز صنايع داخلي بدون در  ظر گرفتن

(. گروهي  يز استفاده از اين واژه را براي بررسي Lorot, 2001هاي ژئوپليتيکي تأکيد دار د )جنبه

اي  يز (. در  هايت عدهBremmer, 2010کنند)ها محدود ميالملل و تحريمسنتي تجارت بين

بر د و قدرت کار ميخلي و خارجي بههاي اقتصادي دابراي تمام فعاليت تقريباًاين واژه را 

دا ند. کشوري که براي ريزي يک کشور را با قدرت يا ضعف اقتصادي داخلي آن مرتبط ميطرح

د  قش توا مدت طوال ي از تقويت قدرت اقتصادي خود غفلت کند، از  ظر ژئوپليتيکي  مي

د که تعاريف متفاوت شو(. مالهظه ميBlackwill and Harris, 2016: 20مهمي ايفا کند)

 صورت زير بيان کرد:توان بهاست و خالصه آ ها را مي

 ژئواکو ومي استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي توليد  تايج مفيد ژئوپليتيکي است. -

 کار بردن ابزارهاي اقتصادي براي کشورداري است.ژئواکو ومي، به -

 ايو ابعاد گسترده ژئواکو ومي يک روش تحليل و يک شکلي از کشورداري است -

 (.Soilen, 2010)دارد
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صر عدر و ترکيبي از آن منطق با ابزارهاي اقتصادي  ژئواکو ومي ادامه منطق ژئوپليتيک -

 شدن است. جها ي

ژئواکو ومي، چگو گي اقدام يک دولت براي ايجاد و اعمال قدرت با استفاده از عوامل  -

 اقتصادي،  ه عوامل صرفاً جغرافيايي است.

دست آوردن ي فضايي، فرهنگي و استراتژيک منابع با هدف بهها ومي مطالعه جنبهژئواکو -

توا يم توليد بکنيم يک مزيت رقابتي پايدار است. مزيت رقابتي يعني اينکه ما چه چيزي مي

ش از شود و  ه قيمتکس به ا دازه ما در آن تخصص  دارد و  ه کيفيتش از ما بهتر ميکه هيچ

کند )منظور توليد غالب است که ود. امروزه هر کشوري که کااليي توليد ميشتر ميما پايين

شود يا با کيفيت پايين شود( اگر مزيت رقابتي  داشته باشد، يا گران تمام ميبا آن شناخته مي

 شود که اين کار منطق اقتصادي  دارد. بوده و به مردم تحميل مي

توا د تا هدود زيادي جامعيت داشته و ومي ميرسد يک تعريف سه بخشي از ژئواک ظر ميبه

ژئواکو ومي استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي دفاع از منافع ملي و توليد  تايج مفيد "باشد: 

اولين  "ها بر اهداف ژئوپليتيکي کشور است.اقدامات اقتصادي ساير ملت تأثيرژئوپليتيکي؛ و 

ينه کردن و دفاع از منافع ملي؛ دومين بخش؛ فهم بخش، استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي بيش

توا د موجب ارتقاي تصوير اينکه چگو ه )هداقل از  ظر تئوريک( قدرت اقتصادي داخلي مي

ها اقدامات اقتصادي ديگر ملت تأثيرالملل شود؛ و سومين بخش؛ قدرت يک کشور در  ظام بين

 (.Blackwill and Harris, 2016: 20و کشورها بر اهداف ژئوپليتيکي کشور )

 نسبت ژئواکونومي با ژئوپليتيک، اقتصاد و جغرافياي اقتصادي  -2-3

تر شدن  سبت ژئواکو ومي با ژئوپليتيک ابتدا الزم است ديدگاههايي که  سبت به منظور روشنبه

ژئوپليتيک وجود دارد مطرح شود، چرا که متناسب با تفاوت ديدگاهها به ژئوپليتيک  سبت آن 

شود و ارتباط اين دو مفهوم را  يز در طيفي از تفاوت ژئواکو ومي  يز دچار تفاوتهاي اساسي ميبا 

( سه ديدگاه  سبت به 1395 يا )دهد. مطابق  ظر هافظمطلق تا همپوشا ي و اشتراک قرار مي

اي است ديدگاه عاميا ه، که يک تصور  اشيا ه و  اآگاها ه -1ژئوپليتيک وجود دارد که عبارتند از: 



60 1397فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال چهاردهم، شماره دوم، تابستان   ________________________

ژئوپليتيک  معموالًشود که که عمدتاً توسط اصحاب رسا ه، سياستمداران و امثال آ ها مطرح مي

ها(، اين ديدگاه که ديدگاه اصحاب اتاق فکرها )تينگ تنک -2دا ند. گري برابر ميرا با  ظامي

ا د و دمي ها مطرح است، ژئوپليتيک را بُعد کاربردي جغرافياي سياسيغالباً در وزارت خارجه

توان از دا ش فضائي و علم جغرافياي سياسي براي سلطه شان اين است که چطور ميدلمشغولي

استفاده کرد.  گاه اينها به ژئوپليتيک  گاهي امپرياليستي و سلطه بر ديگران، کنترل و تسلط بر 

طرح مها ها و کشورگشاييگشاييفضاي ديگران است، چيزي که در طول تاريخ به شکل جهان

و کارشان اين است که چگو ه مي ها دغدغهبوده است. امروز هم اين گروه در وزارت خارجه

توان وارد فضاي جغرافيايي ديگران شد؟ و اين را هم توان بر ديگران مسلط شد؟ چگو ه مي

ديدگاه سوم، ژئوپليتيک را  ظام علمي و آکادميک زيرمجموعۀ جغرافياي  -3دا ند. ژئوپليتيک مي

کند، دا د. در اين ديدگاه جغرافياي سياسي بُعد سياسي فضاي جغرافيايي را مطالعه ميياسي ميس

اش فضا و مکان بنيان فلسفي علم جغرافياست، فضاي جغرافيايي ابعاد مختلفي دارد، بُعد سياسي

اش را جغرافياي سکو تگاهي و شهري و کند، بُعد سکو تگاهيرا جغرافياي سياسي مطالعه مي

شناسي و... اش را جغرافياي اقتصادي؛ بُعد اقليم و آب و هوا را اقليموستايي؛ بُعد اقتصادير

ن بُعد کند. بنابراياي از جغرافيا مطالعه ميهر بُعدي از فضاي جغرافيايي را يک شاخه يکل طوربه

طالعه م هاي ترکيبي سياست و فضا را جغرافياي سياسيسياسي و ترکيبات سياست و فضا و تجلي

ا اثربخشي خورد، يهاي ترکيبي جغرافيا و سياست با قدرت پيو د ميکند، هنگامي که اين تجليمي

قدرت دارد، يا کاربري در قدرت دارد، يا ابزاري است در دست قدرتمندان، در آن صورت قدرت 

 هکند و آن بخش از مباهث جغرافياي سياسي کبخشي از مباهث جغرافياي سياسي را درگير مي

شود که گيرد که به اين ترتيب مالهظه ميشو د موضوع ژئوپليتيک قرار ميبا قدرت درگير مي

 (.Hafeznia, 2017ژئوپليتيک بخشي از جغرافياي سياسي است )

با توضيح فوق روشن است که منظور از  سبت ژئواکو ومي با ژئوپليتيک، ديدگاه سوم  سبت 

ياي از ژئوپليتيک مطرح معنوان شاخهئواکو ومي بهاست که در اين چارچوب ژ يتيکژئوپلبه 

عبارتي بُعد اقتصادي ژئوپليتيک است. بنابراين سه عنصر ژئوپليتيک که جغرافيا، سياست شود و به

باشد که يکي از هاي مختلفي مطرح ميشود که در فضاي جغرافيايي ارزشو قدرت را شامل مي
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هاي مختلفي است که يکي از آ ها اقتصاد ابعاد و مؤلفهآ ها ارزش اقتصاد است. قدرت  يز داراي 

است. پس ژئوپليتيک در دو عنصر از سه عنصر خود يعني جغرافيا و يا قدرت با اقتصاد پيو د 

گيرد. خورد و  اگزير از توجه به آن است و اينجاست که اقتصاد در ژئوپليتيک مد ظر قرار ميمي

پليتيک در  ظام علمي خودش مجبور است با اقتصاد درگير و به اين ترتيب الزاماً و اجباراً ژئو

ل شود و از اين ترکيب است که ژئواکو ومي شکعجين شود و اقتصاد در ژئوپليتيک ترکيب مي

صورت چنا چه توان گفت ژئواکو ومي بُعد اقتصادي ژئوپليتيک است. در غير اينگيرد که ميمي

شود، جايگاه آن در ژئوپليتيک  يست و مفهوم اقتصاد معطوف به سياست و قدرت مطالعه  

شود که رشته و موضوع توان به آن  سبت داد و اقتصاد محض مطرح ميژئواکو ومي را هم  مي

ديگري است. هتي چنا چه اقتصاد از ديد فضا مطالعه شود، يک  ظام علمي ديگري بنام جغرافياي 

شود، بحث ديگري بنام اقتصادي مطالعه  شود و عالوه بر آن اگر فضا از ديداقتصادي مطرح مي

شود که در اين صورت بحث ژئواکو ومي مطرح اي از علم اقتصاد مطرح مياقتصاد فضا که شاخه

، خورد و با جغرافيا هم عجين است يست. ولي هنگامي که اقتصاد با قدرت و سياست پيو د مي

عنوان يک  ظام علمي زير ومي بهگيرد که در اين صورت ژئواکو در هوزه ژئوپليتيک قرار مي

باشد. پس در تعريف از ژئواکو ومي آ هايي که ژئوپليتيک مجموعه جغرافياي سياسي مطرح مي

 کنند.دا ند، اغلب از ديدگاه اول و دوم به ژئوپليتيک  گاه ميرا جدا از ژئواکو ومي مي

 تاريخچه ژئواکونومي -3-3

اي اقتصادي در امور  ظامي و کشورداري از قديم مورد ايده اصلي ژئواکو ومي و توجه به ابزاره

 1وپيروزي غير ظامي؛ سون تسبراي  هاي قديمي چينيتوجه بوده است. بخصوص در استراتژي

ارتش دشمن بدون جنگ است. اگر بتوان منابع  درآوردنبهترين  وع برتري به زا و  :گويدمي

 .(Soilen, 2012: 45)شما خواهد شدکرد، او وادار به تسليم در برابر  کنترلرا  رقبا

در ايران  يز از گذشته اقتصاد و بازرگا ي مورد توجه بوده است و خواجه  صيرالدين طوسي 

ميالدي( در کتاب  13دا شمند ايرا ي و وزير هالکوخان مغول در قرن هفتم هجري شمسي )قرن 

                                                           

1- Sun Tzu 
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 جامعه را هما ند عناصر اخالق  اصري که در باب اخالق، اقتصاد و سياست  وشته است، اصناف

دسته تقسيم کرده و هر يک از اين  4گا ه طبيعت يعني آب، خاک، آتش و هوا )باد( به چهار

ان گا ه طبيعت تشبيه کرده است. ايشچهارشان به يکي از اين عناصر اصناف را با توجه به اهميت

و ارتش را به آتش و  علما و اهل قلم را به آب، کشاوزران و دهقا ان را به خاک، قواي مسلحه

هاي اهميت بازرگان و تجّار را ما ند اهميت هوا )باد( در جامعه دا سته است که بايد در ريه

 (. Tusi, 1981: 350اجتماع جاري شده و به آن هيات و ز دگي بخشند )

هاي فکري ژئواکو ومي در اروپاي قرن هفدهم و عمدتاً مرکا تيليسم فرا سوي قرار دارد. ريشه

دهد تا صادراتش اخله  ظامي در بازارها، منابع و شمش مورد  ظر به يک کشور اجازه ميمد

بيشتر و وارداتش کمتر شود و خريد ارزان و فروش گران داشته باشد، چرا که استعمارگران و 

 ,Baruکرد د )دست داشتند و طرف مقابل را وادار به قبول خواسته خود ميسوداگران اسلحه به

. در اوايل قرن بيستم برخي معتقد بود د گسترش ليبراليسم و تجارت موجب (47 :2012

 د که  فس آن تجارت براي دشود و لذا مروج تجارت بين ملتها و کشورها بوگسترش صلح مي

 (.Copeland, 1999تجارت بود  ه براي اهداف ژئوپليتيک )

بود و  عوامل صرفاً اقتصاديپارادايم غالب دوران جنگ سرد غلبه ژئوپليتيک ايدئولوژيک بر 

هاي رقيب هر دو مجبور بود د براي گسترش ايدئولوژي منطق اقتصادي جايگاهي  داشت قدرت

هاي اقتصادي هتي بالعوض هفظ خود هتي ضرر اقتصادي بدهند، بايد اقمار خود را با کمک

 ديد هياتکرد د. پس از جنگ سرد، رويکرد ژئواکو ومي مورد توجه قرار گرفت و اين تجمي

اي به اقتصاد طور فزايندهالملل بهمدرن خود را مديون سه عامل است: اول؛ قدرت در  ظام بين

هاي هاي قبل، کشورها براي  مايش قدرت، بيشتر به جنبهکشيده شد. دوم؛ در مقايسه با دوره

 جها ياقتصادي قدرت و منابعي که در اختيار دار د، توجه کرد د. سوم؛ تغييرات بازارهاي 

ها عمدتاً متناسب با اين تغييرات رفتار ها شد و دولتموجب تحول الگوهاي رفتاري دولت

 کرد د.
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 تفاوت رويکردهاي  ژئوپليتيک و ژئواکونومي -4-3

قتصادي بُعد ا عنوانبهاي از ژئوپليتيک بوده و عنوان شاخهاگرچه از  ظر  سبت، ژئواکو ومي به

 :تفاوت استمژئوپليتيک رويکرد  بااز دو جهت اساسي رويکرد  ژئوپليتيک مطرح است، ولي اين

رگير دهاي اقتصادي  بوده و با فعاليت هاي سياسي و  ظامياول، از  ظر موضوع، درگير فعاليت

مدتاً عاست که  ويژه در غرب، فرايندي، رويکرد ژئواکو ومي بهدرگير است. دوم، از  ظر بازيگران

هاي ملي و  مايندگان آ ها  بوده و اغلب با ابتکارات اقتصادي ت دولتدر کنترل و محدود به فعالي

در ژئواکو ومي يک فرد کارآفرين هم بازيگري  رود.جلو مي الملليبخش خصوصي در سطح بين

 ها بازيگر د. کند، ولي در بحث ژئوپليتيک عمدتاً دولتمي

تر از ژئوپليتيک است. استفاده دليل تعدد بازيگران در سطوح مختلف، پيچيدهژئواکو ومي، به

اي از ژئوپليتيک است  ه ژئواکو ومي از قدرت  ظامي براي رسيدن به اهداف اقتصادي، جنبه

(Clinton, 2011منطق ژئوپليتيک عمدتاً منطق هاصل جمع صفر است، درهالي .) که منطق

د(. هاصل جمع توا ند بر ده باشنها ميژئواکو ومي منطق هاصل جمع مثبت است. )همه طرف

کند و هر دو کشور صفر به اين معني است که مثالً يک کشوري به يک کشور ديگر همله مي

رسد. ولي در بازي هاصل شو د و در  هايت کشور همله کننده  يز به اهدافش  ميتخريب مي

ه گو وبيش از وضعيت رضايت دار د و اينشو د و کمجمع مثبت هر دو طرف بر ده محسوب مي

(. در ژئوپليتيک عمدتاً از Mandelbaum, 2014: xviست که هيچ چيزي عايدشان  شود) ي

شود ولي در ژئواکو ومي عمدتاً از قدرت  رم قدرت سخت براي تحصيل منافع بيشتر استفاده مي

از  ظر ديدگاه اول و دوم، عمدتاً اعضاي  ويژهبهشود. خوا ندگان مطالب ژئوپليتيکي استفاده مي

ها هستند و اي اطالعاتي، افسران  يروهاي مسلح، سياستمداران و کارمندان دولتهسازمان

د بال هاي بخش خصوصي که بهخوا ندگان مطالب ژئواکو وميک عمدتاً مديران اجرايي سازمان

 المللي هستند. وکار خود در سطح بينها براي گسترش کسباستفاده از اين ايده
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 اي صورت مقايسههاي رويکردهاي ژئوپليتيکي و ژئواکو وميکي بهوت: برخي از تفا1جدول شماره 

 ژئواکونومي ژئوپليتيک

ملي رشد  در زمان کاهش تجارت آزاد و افزايش اقتدار

  .کندمي

ملي  در زمان افزايش تجارت آزاد و کاهش خودکفايي

 .کندرشد مي

هاي سرزميني براي سلطه بر دهنده مبارزه بين دولت شان

 .است ام جها ي ظ

گاه شدن در درون يک دهنده مبارزه براي گره شان

 تسلط سيستم هژمو يک جها ي است که در آن آمريکا

 طور کامل.اما  ه بهدارد 

ل با مسائ توسط  ويسندگان مرتبط از لحاظ تئوريک

 اتزل.ر – مکيندر مطرح شد:  ظامي

ائل مسبا  تبطتوسط  ويسندگان مر از لحاظ تئوريک

 کنيچي اوهامه. - ادوارد لوتواکمطرح شد:  تتجار

سازي براي ها بر روي سلطه و ائتالفتمرکز سياست

 امنيت است.

ها بر روي رقابت و همکاري براي  فوذ تمرکز سياست

 اقتصادي است.

 گذاران.آل: مشتريان و سرمايهافراد ايده آل: شهرو دان و سربازان.افراد ايده

ا، و مرزه ها، کشورهاراف بلوکتصويرسازي سرزميني اط

 .«پرده آهنين»ما ند 

گاهي، سرزميني در اطراف  قاط گره تصويرسازي

کشورهاي منطقه و ايجاد ارتباطاتي ما ند اينتر ت و 

 «.وب»

 ها و شتاب.مرزي شبکهتمرکز شديد بر بي ها.تمرکز شديد بر مرزها، سرهدات و مکان

(Sparke, 2000: 14) 

 تحقيقهاي يافته -5

 ابزارهاي ژئواکونوميکي -1-5

طرح مارشال بعد از جنگ جها ي دوم يکي از  مودهاي ژئواکو ومي بود. اما برخي از ابزارهاي 

ژئواکو وميک امروزي، ما ند همالت سايبري، در زمان طرح مارشال وجود  داشتند. امروزه 

کار گرفته رد ژئواکو ومي بههداقل از  ظر تئوريک هفت ابزار اقتصادي وجود دار د که در رويک

 شو د: مي
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 هاي تجاريسياست -1

هاي تجاري شامل ممنوعيت ورود محصوالت  ظير: ورود محصوالت کشاورزي ترکيه سياست

به روسيه، ممنوعيت ورود مشروبات و آب معد ي از گرجستان به روسيه، ممنوعيت ورود 

ان به روسيه، ممنوعيت ورود شکالت اوکراين به روسيه، ممنوعيت ورود آجيل تاجيکست

(، بسته شدن تمام Blackwill and Harris, 2016: 50محصوالت لبني ليتوا يايي به روسيه)

به روي محصوالت کشاورزي گرجستان، ممنوعيت سفر  2008بازارهاي روسيه در جنگ سال 

ن اگردشگران روس به ترکيه، افزايش قيمت گاز صادراتي به اوکراين در اوج سرماي زمست

(Cornell and Starr, 2009 محاصره تجاري گرجستان و بستن هوا، دريا، جاده، و همل و ،)

هاي مشابه در  قل ريلي، همراه با ارتباطات پستي توسط روسيه، استفاده روسيه از تاکتيک

 امه با مولداوي و اوکراين در تالش براي مجبور کردن هر دو کشور براي عدم امضاي موافقت

ها و همايت از ها، يارا ه(. مقررات واردات و تعرفهPapava, 2012: 66حاديه اروپا )جامعه ات

هاي همايتي از جمله سياستهاي تجاري شکني)دامپينگ( و سياستکاالهاي صادراتي، قيمت

 شو د. محسوب مي

 گذاريهاي سرمايهسياست -2

شد ولي در جارت ا جام ميصورت تهاي خارج از مرزها بهدرصد از جريان 90چهل سال قبل، 

گذاري هاي مالي بوده و به شکل سرمايهصورت جريانها بهدرصد جريان 90، 2014سال 

(. امکان يا عدم امکان Steil and Litan, 2006مدت و بلندمدت صورت گرفته است )کوتاه

د  توافارس ميعنوان مثال کشورهاي هاشيه خليجتمليک دارايي خارجيان در يک کشور به

گذاري در گذاران خارجي شود. آزاد بودن يا  بودن سرمايهرغبتي سرمايهموجب ترغيب يا بي

رسد امروزه اگر شرايط داخلي يک کشور فراهم شود و شفافيت  ظر ميهاي کشورها. بهبورس

گذاران خارجي قطعاً جهت سرمايهوجود داشته باشد  يازي به سرمايه داخلي  يست و سرمايه

شو د، ولي براي اين کار  ياز به دولت کاردان و کارمندان ه اقتصادهاي شفاف سرازير ميگذاري ب

درستي هدايت کنند و به آ ها گذاران را بهکرده و متخصص است تا اين سرمايهقوي و تحصيل
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 برد.جايي  ميطلب راه بهطلب و کارمند راهتکمک  مايند. دولت راهت

 هاي اقتصاديتحريم -3

ا دازه بازار داخلي )از دست دادن آمريکا  -1ها با دو متغير اساسي مرتبط است: تحريم تأثير

سهم يک  -2اشتاين(؛ عنوان يک بازار بالقوه براي صادرات يک کشور در مقايسه با مثالً ليختنبه

 کشور از بازار جها ي در يک يا چند کاال، برخي از کشورها در توليد برخي کاالها ا حصار دار د

ام تم تقريباًآن کاالها  يست. امروزه  تأمينو اگر کشوري را تحريم کنند راه ديگري براي 

شود. استقرار سويفت ( ا جام ميSWIFTبا کداري الکترو يکي جها ي از شبکه ) هايتپرداخ

تر هاي ايران راهت، استفاده از آن را براي تحريمعنوان يک کشور غربيبه در بلژيک

همچنين ا گلستان يک بازيگر مهم در صنعت بيمه . (Blackwill and Harris, 2016: 50)کرد

 هايمهمل و  قل است و اين اهرم ژئواکو وميک قابل توجهي براي کشورهاي غربي بود تا تحري

اعالم کرد که واردات  2010ايران را تشديد کنند. وقتي شرکت بيمه دريايي لويد در جوالي 

 ,BBC Newsد بال آن ارزش ريال بيشتر سقوط کرد )کند، بهميبنزين به ايران را بيمه  

October 2, 2012.) 

 سايبر -4

داليل زير بخشي از توان ژئواکو وميکي دا ست، ولي بهاگرچه همه همالت سايبري را  مي

 همالت سايبري ژئواکو وميک هستند: 

 شودا جام مي در داخل روسيه و چين  IPهايبخش اعظمي از همالت سايبري از آدرس

(Dwyer, 2011).  درصد از ترافيک اينتر ت جهان را اشغال  15همالت سايبري روزا ه هدود

، که روز ملي چين و تعطيل رسمي است به هدود 2011اکتبر  1کنند ولي اين رقم در روز مي

روسيه همالت سايبري گسترده 2008(. در تابستان Capaccio, 2012درصد کاهش يافت ) 6.5

 ت عليه تأسيسات استاکس 2009هاي اينتر ت گرجستان ا جام داد. در سال ي عليه زيرساختا

کار گرفته شد. همله سايبري ايران بر روي کامپيوترهاي اي ايران توسط آمريکا و اسرائيل بههسته
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هاي هفته قبل از آن که در پاسخ به تصويب تحريم 2013متحده در سال  يروي دريايي اياالت

توان از هاي خصوصي را ميد. همالت مداوم هکرهاي چيني براي هدف قرار دادن شرکتبو

طور کلي همالت سايبري که عامالن آن سازما دهي شده و هساب آورد. به وع ژئواکو وميک به

شو د. همالت سايبري وابسته به يک دولت هستند، جزو ابزارهاي ژئواکو وميک محسوب مي

ها بر امه ان بخش دفاعي آمريکا که منجر به سرقت اطالعات بيش از دهعليه ارتش و پيما کار

هاي جديد  يروي دريايي براي ، و طرحF-35سالح، از جمله سيستم موشک پاتريوت، جنگنده 

 ,Segalهاي ساهلي شد، مطابق تعاريفي که ارائه شد، ژئواکو وميک  يستند)مبارزه با کشتي

هساب آيند، بايد دو معيار جزو ابزارهاي ژئواکو وميک به براي اينکه همالت سايبري (.2013

 داشته باشند:

شود، عوامل همله سايبري الف: از آ جا که ژئواکو ومي لزوماً به رفتار دولت مربوط مي

مله شده باشد. ب: ه تأمينژئواکو وميک بايد دولتي بوده يا هداقل هزينه آن از سوي يک دولت 

 :Blackwill and Harris, 2016و تأثيرگذاري اقتصادي باشد) سايبري تالشي در جهت  فوذ

60).   

دهنده شو د. همله سايبري به يک ارائههمالت سايبري از  وع سالح  رم محسوب مي

ها، از  وع ژئواکو وميک  يست، اما همله به خدمات اينتر ت بزرگ تنها با هدف خوا دن ايميل

يف خود آن شرکت و يا اخالل اقتصادي در کشور با دهنده اينتر ت با هدف تضعهمان ارائه

طور کلي، همالت سايبري هدف ايجاد اختالل  گسترده اينتر ت، از  وع ژئواکو وميک است. به

د بال هاي اقتصادي يا بازارهاي مالي بهژئواکو وميک آ هايي هستند که با استفاده از مکا يسم

يک بر امه ژئوپليتيک بزرگتر هستند. همالت  عنوان بخشي ازهاي اقتصادي بهتحميل هزينه

هاي اقتصادي و مالي مهم يک کشور و يا اشخاص د بال هدف قرار دادن زيرساختسايبري که به

ها دولتي يا خصوصي باشند( و از طرف ديگر مهم اقتصادي يا تجاري هستند )چه اين زيرساخت

يک بالفعل ايجاد کنند، از  وع ژئواکو ومهاي ژئوپليتيک بالقوه يا براي کشور همله کننده مزيت

ههاي سايبري ژئواکو وميک، بهستند. عالوه بر سرقت عظيم مالکيت معنوي تجاري، توا مندي

هايي از اقتصاد ملي و از کار هاي خصوصي، تضعيف تمام يا بخشد بال هدف قرار دادن شرکت
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 (.Danzig, 2014با کي هستند )هاي هاي الکترو يکي سيستمهاي مهم شبکها داختن زيرساخت

برخي همالت سايبري آشکارا هر دو مشخصه ژئواکو وميک و غيرژئواکو وميک را دار د. 

وقتي استو ي يک بناي تاريخي مربوط به دوره شوروي را از شهر تالين هذف کرد، مورد همله 

سايت وب سايبري قرار گرفت که اين همالت ترکيبي از اهداف سياسي و ژئواکو وميک بود:

هاي دولت استو ي، اهزاب سياسي، سه تا از شش رياست جمهوري استو ي و مجلس، وزارتخا ه

آژا س بزرگ خبري، دو با ک دولتي و يک شرکت ارتباطات هدف قرار گرفتند. وقتي ابزار سايبر 

 باشد ولي قربا يان اقتصادي، از  وع ژئواکو وميکي است. بخشي از همالت براي سرقت اطالعات

ها و براي خاموش کردن صنايع استراتژيک و در هال ظهور است. همالتي که به با ک

 ,Traynorدارد ) د بالبهگيرد، هزينه و زيان بسيار زياد اقتصادي کامپيوترهاي آ ها صورت مي

2007 .) 

ميليارد دالر در جهان  400همالت سايبري هدايت شده دولتي يا شخصي ساال ه بيش از 

(. McAfee, 2014شود )ها به آمريکا تحميل ميچهارم اين هزينهآور د، که يکار ميهزينه به ب

درصد ارزش افزوده ايجاد شده توسط اينتر ت را  ابود مي 20الي  15همالت سايبري هدود 

شود که برد. تخمين زده ميکنند، که اين امر عالوه بر هزينه زياد، مشاغل زيادي را  يز از بين مي

درصد  0.3هزار شغل از بين رفته است که اين رقم  200گو ه اقدامات، در آمريکا در اثر اينتنها 

 (. Ibid رخ اشتغال آمريکا را کاهش داده است )

اطالعات، هوا فضا، و صنايع در هال ظهور  فناوريهمالت سايبري اغلب امور مالي، ا رژي، 

ميان اهداف اقتصادي، بخش ا رژي يکي  (. درShauk, 2013دهند)استراتژيک را هدف قرار مي

هاي ا رژي درصد از همالت به شرکت 41در آمريکا  2012ترين اهداف است. در سال از جذاب

که به چين  سبت داده « اژدهاي شب»(. همله سايبري مشهور Clayton, 2013ا جام شده است)

از  2011تا سال  2008ل ترين همله عليه اهداف ا رژي آمريکا بود که از هدود ساشد، مخرب

پنج شرکت بزرگ ا رژي غرب آمريکا جاسوسي کرده بود و صدها گيگابايت از اطالعات هساس 

معامالت مالي و مناقصه، و اطالعات مربوط به عمليات  فت و گاز را به سرقت برده بود 

(Clayton and Segal, 2013: 2 در سال .)عنوان شد که هکرهاي ايرا ي به شرکت  2012
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آرامکو عربستان همله کرد د که منجر به از بين رفتن اطالعات و در هايت خاموش شدن هدود 

 (.Nakashima, 2012کامپيوتر شد ) 30،000

 هاي اقتصاديکمک -5

دوستا ه که با هدف  فوذ هاي ا سانهاي توسعه دوجا به، کمککمک اقتصادي يا  ظامي، کمک

هاي ساده ابزارهاي ژئواکو وميک هستند. از  مو هشو د، استراتژيک در کشورها ا جام مي

هاي  ظامي و بشردوستا ه در معناي وسيع ژئواکو وميک هستند، چرا که پول قابل مبادله کمک

توا د مسير مصرف آن را کند، مياست و کشوري که کمک  ظامي يا ا سان دوستا ه دريافت مي

ترين و طوال يبرخي از بزرگ .(Blackwill and Harris, 2016: 68تغيير و يا ذخيره کند )

ميليارد دالر  5.5شود، اختصاص ساال ه ها که از سوي آمريکا اجرا ميترين  مو ه اين کمکمدت

(. در مورد روسيه و عربستان سعودي اثبات شده Londoño, 2014به اسرائيل و مصر است)

 د اثرات ژئوپليتيک مهمي داشته تواهاي  ظامي، در زمان مناسب ا جام شود، مياست، اگر کمک

براي تقويت تمايل  2013ميليارد دالري عربستان سعودي به لبنان در  3باشد.  ظير بسته کمک 

 (.Barnard, 2014اهلل )دولت لبنان به عربستان و مقابله با هزب

 هاي پولي و ماليسياست -6

 بر سياريب تأثيرکشور  مالي مديريت بسياري از ا ديشمندان معتقد د که تغيير و تحوالت در

هايي گفته هاي پولي به سياست(. سياستSuri, 2014تجلي جها ي آن دارد) و ملي قدرت

خواهد از طريق تغيير و کنترل در هجم پول و تغيير در سطح و ساختار  رخ بهره شود که ميمي

 ئل گردد. مقاماتو يا ساير شرايط اعطاي اعتبار و تسهيالت مالي به اهداف معين اقتصادي  ا

وسيله تغيير در عرضه پول يا تغيير در ا تظارات هاي اقتصادي را بهتوا ند سطح کل فعاليتپولي مي

هايي قرار دهند. سياست مالي به سياست تأثيرمردم يا هر دو براي تغيير در  رخ بهره آينده تحت 

کند به اهداف و ماليات سعي مي هاي دولتيگويند که از طريق ابزارهايي  ظير تغيير در هزينهمي

گذاران خارجي و در تمايل يا عدم تمايل سرمايه هاياستسگو ه معين اقتصادي  ائل گردد. اين
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توا ند منجر به افزايش بودن واردات يا صادرات مؤثر هستند که در  هايت مي صرفهبههمچنين 

 يا کاهش قدرت ملي گرد د.

 و کاالهاهاي ملي حاکم بر انرژي سياست -7

هاي  کنند. در سالکشورها از ا رژي يا کاال براي دستيابي به اهداف ژئوپليتيک خود استفاده مي

ه هايي از اروپا را بد بال اختالفات سياسي، روسيه گاز صادراتي به بخشو به 2008و  2006

 50ز اهالت تعليق درآورد. مطابق تحقيقات ا جام شده پس از فروپاشي شوروي، روسيه بيش 

، گازپروم کنترل شرکت 2014(. در ژا ويه Johnson, 2013بار از اين تهديد استفاده کرده است )

دست گرفت و هتي  ام آن را به گازپروم ارمنستان تغيير داد. در آوريل دولتي گاز ارمنستان را به

به گازپروم  ميليارد دالر شرکت گاز قرقيزستان را خريد و  ام آن را  يز 1، گازپروم با 2014

اي روسيه فاقد منطق تجاري است و با اهداف قرقيزستان تغيير داد. برخي قراردادهاي ا رژي هسته

هاي غربي است. روسيه از  ظر تمايل تر از گزينهشود چرا که بسيار ارزانتوسعه  فوذ پيگيري مي

ورهاي سياري از کشفرد است. ببه استفاده از ا رژي و کاالها در مسائل ژئوپليتيک، منحصربه

آسياي مرکزي براي برقراري تعادل در روابط خود با روسيه، با چين قراردادهاي ا رژي امضاء 

 .(Blackwill and Harris, 2016: 85کنند)مي

 المللژئواکونومي در سياست خارجي و نظام بين -2-5

يکا بههمي هستند. آمرژئوپليتيکي م تأثيراتهاي اقتصادي اهميت زيادي داشته و داراي و پديده

دليل اقتصادي اکنون  يز چين بهدليل اقتصادي بعد از جنگ جها ي دوم قدرت رهبري پيدا کرد. هم

همچنان که الملل ارتقا دهد. بسياري معتقد د توا سته موقعيت ژئوپليتيک خود را در  ظام بين

ورت د با منطق ژئواکو وميک صژئواکو ومي بوده مهار آن  يز بايتوجه به ارتقاي موقعيت چين با 

يژه وترامپ به چين هشدار داده است که در صورت سوء رفتار چين با همسايگا ش به گيرد.

ن گذاري، عدم دادتايوان، اقداماتي از قبيل مخالفت با موا ع تجاري همايتي، ممنوعيت سرمايه

 گيرد.ت ميتکنولوژي هساس و هتي اعمال محدوديت بر صادرات مواد خام به چين صور
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کرد د، امروز همچنان که در گذشته سربازان و جوا ان براي تصرف مناطقي راهپيمايي مي

شو د. هاي صنعتي ميهاي پيروزي در زمينهدهندگان متقاعد به پرداخت يارا ه براي طرحماليات

نايع ص مالي تأمينجاي رقابت با يکديگر، در هال همکاري براي فرا سه، آلمان و بريتا يا به

هاي خط مقدم بر روي  قشه، گيري پيشرويجاي ا دازهايرباس در برابر بوئينگ هستند. امروزه به

شود. سياست دست آوردن سهم بيشتر از بازار جها ي براي محصوالت مورد  ظر د بال ميبه

هاي سياست خارجي به سمت اهداف اقتصادي شود که اولويتخارجي ژئواکو وميک باعث مي

اي از منطق تقابل با الملل آميزهگري دور شود. ژئواکو ومي در  ظام بينر يابد و از  ظاميتغيي

مرور تهديدات  ظامي و اتحادهاي  ظامي روش تجارت است. با توجه به اينکه در جهان امروز به

کشور شو د، البته کشور به ها غالب ميهاي ژئواکو وميک در اقدامات دولتکنند، اولويتافول مي

 شرايطش متفاوت است.

جاي استفاده از هاي جها ي است. کشورها بهامروزه رقابت ژئواکو وميک، خط مقدم رقابت

کاري هاي تجارت، رقابت و دستاقتصادي، استقرار  ظام هاي سنتي؛ از اقدامات تنبيهيروش

ک خود، ئوپليتيتوجه کشورها به اقدامات اقتصادي براي تثبيت قدرت ژ کنند.استفاده مي قيمت

هاي سياسي براي تسهيل روابط اقتصادي بر گسترش تجارت جها ي و همکاري تأثيرموجب 

کند و يابد، تجارت جها ي رشد ميالملل ژئواکو ومي گسترش ميشده است. هرچه در  ظام بين

براي اينکه تجارت تسهيل شود روابط سياسي را بايد تسهيل کرد. تجديد هيات مدرن 

ي در جهان در هال هاضر در مقياس قابل توجهي در هال وقوع است که سطح ژئواکو وم

 کارگيري آن در سياست خارجي را افزايش داده است. ابزارهاي ژئواکو وميک از شش طريقبه

 : دهندا داز ژئوپليتيک کنو ي جهان را تغيير ميچشم

 .گذاردرو ميهاي سياسي جديدي پيشرويکرد ژئواکو وميک ا تخاب -1

ميليون دالر ذخاير مالي بود و وابستگي زيادي به صندوق  15داراي کمتر از  1998روسيه در سال 

ميليارد دالر ذخاير  600بيش از  2008(، اما در سال Kharas et al, 2001المللي پول داشت)بين

(، در  تيجه  سبت به همسايگان خود يعني 1998داشت )بيش از چهل برابر بيشتر از سال 

(. امروز روسيه به ديگر  Kramer, 2008جستان و اوکراين و... سياست تهاجمي اتخاذ کرد )گر
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آفريني در  ظام هايش براي  قشدهد و ا تخابها و گزينهکشورها طرح کمک اقتصادي ارائه مي

 الملل افزايش يافته است.بين

ر سياست خارجي خود دهد ابزارهاي جديدي دبه کشورها اجازه مي کرويکرد ژئواکو ومي -2

 ديگر رهبران غربي  يست. وبرخي از آ ها در دسترس آمريکا هتي کار گير د که هب

تر بين دو ملت ، وي همکاري  زديک2013جمهور چين از روسيه در مارس در ديدار رئيس

 روس»ميليارد دالري به شرکت  فت روسيه  2عنوان هسن  يت، يک وام را خواستار شد و به

صورت فروش  فت به چين آن را بازپرداخت وپنج ساله و بهاد تا طي يک دوره  بيست، د« فت

جمهور چين ، رئيس2011جمهور برزيل به چين در سال  مايد. در سفر ديلما روسف رئيس

از برزيل « امبرائر»فرو د هواپيماي  30کشور سفارش خريد منظور تقويت روابط ديپلماتيک دوبه

 Rudnitsky and Bierman, 2013 and BBCدولتي چين را داد ) براي سه شرکت هوايي

News, 2011توا ند ا جام دهند، چرا هاي آمريکا يا ژاپن  مي(. اينها چيزهايي است که دولت

ها دولتي  يستند و ثا ياً از  ظر تکنولوژيکي توجيهي وجود  دارد که آمريکا يا ژاپن که اوالً شرکت

دليل وجود  هادهاي دموکراتيک در آمريکا و ژاپن و... تصميمو ثالثاً بهاز برزيل هواپيما بخر د 

و  هايي از  هادهاي قا و ي استتوا د به يکباره باشد و  ياز به مصوبهها  ميگيري در اين زمينه

 (. Luttwak, 2012بر است )اين کار زمان

ماهيت ديپلماسي را تغيير  تنها هکنند، کشورهايي که از ابزارهاي ژئواکو وميکي استفاده مي -3

 دهند.دهند بلکه بازارها را  يز تغيير ميمي

درصد از سهام خود را به با ک دولتي  20، استا دارد با ک آفريقاي جنوبي 2008در سال 

تر شدن مبادالت با کي، همکاريصنعت و بازرگا ي چين فروخت. تا از اين طريق ضمن راهت

 ,England and Schaferطرف بهتر بتوا ند بر بازار آفريقا تمرکز کنند)ها افزايش يابد و هر دو 

(. وقتي آرژا تين تعرفه برخي از کاالهاي با ارزش افزوده پايين چيني را باال برد، چين  يز 2014

(. وقتي چين به سودان وام Economist, 2011واردات گوشت گاو از آرژا تين را محدود کرد )

توا د در تمامي ارکان رهبري آن  فوذ کند و دموکراتيک بودن اين کشور ميدليل غيردهد، بهمي

 دست بگيرد. سياست و بازار اين کشور را يکجا به
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توا د به عوامل مهم در محاسبات سياست خارجي يک کشور معامالت با ا گيزه ژئوپليتيک مي -4

 تبديل شود.

آفريقا آموز ده است. رهبر چين در هاي استراتژيک چين در سراسر گذاريمجموعه سرمايه

 1خود به آفريقا اعالم کرد که چين خط اعتباري خود به کشورهاي آفريقا را از  2014سفر سال 

ويژه (. بهWall Street Journal, 2014ميليارد دالر افزايش خواهد داد ) 30ميليارد دالر به 

فوذ توا د موجب  ازير شود، ميهنگامي که اين مبالغ به کشورهاي ضعيف و غيردموکراتيک سر

گذاري چين وارد کننده  فت بود ولي پس در سياست خارجي آ ها گردد. سودانِ قبل از سرمايه

ميليارد دالر درآمد  فت  2گذاري با توسعه صنعت  فت خود در هال هاضر ساال ه از اين سرمايه

رآمدها عمدتاً صرف خريد باشد که اين ددارد که  يمي از آن از راه فروش  فت به چين مي

 80، هدود 2011(. قبل از استقالل سودان جنوبي در سال Blair, 2005گردد)اسلحه از چين مي

شد و طلبان جنوب ميدرصد از درآمد  فت سودان صرف خريد سالح براي سرکوب جدايي

 هتي با کمک چين، دولت سودان سه کارخا ه توليد سالح در  زديکي شهر خارطوم پايتخت

منظور محافظت از يک خط لوله سرباز به 4000سودان ايجاد کرده است. همچنين چين هدود 

مرزي است  وعي يک پايگاه  ظامي برون فت، در سودان جنوبي مستقر کرده است که به

(Blackwill and Harris, 2016: 44).  

 رسديم ظر هستند و به بسياري از اين قراردادها اغلب مذاکره هاکمان مطلق با هاکمان مطلق -5

 ا د.مربوطه طراهي شده هايبراي تقويت رژيم

توا ند توسط هاکمان مطلق با هاکمان مطلق تر ميويژه از  وع بد آن، راهتمعامالت، به

دليل  ياز به شفافيت و  ظارت ها که بهتر از دموکراسيمورد مذاکره قرار گير د، و قراردادها سريع

توا ند از منافع ملي بهتر ميشو د. چرا که اين هاکمان مطلق راهتسته ميشو د، بطوال ي مي

پوشي کنند و به کسي  يز پاسخگو  يستند. قبل از ا تخابات و زوئال منظور هفظ قدرت خود چشم

ميليارد دالر از چين در قبال صادرات  فت در آينده، دريافت کرد که آن مبلغ  1.5هوگو چاوز 

سازي در شهر کاراکاس شد که اين هاي خا هگذاري چين صرف پروژهمايه يز توسط شرکت سر

د بال آن شرکت  فت امر در کمپين ا تخاباتي چاوز بسيار مورد تأکيد و استفاده قرار گرفت. به
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 Crooks andگذاري چين واگذار کرد)درصد از سهام خود را به شرکت سرمايه 10و زوئال 

Orozco, 2012هاي دهند ما ع از تغيير رژيماقداماتي که چين و روسيه ا جام ميگو ه (. با اين

استبدادي و ضد غربي  ظير بالروس، ازبکستان، کره شمالي، زيمبابوه، سودان، آ گوال، و اخيراً 

 (.Kagan, 2006شو د )ميا مار مي

 کنند.هاي امنيتي و اقتصادي  سبت به قبل يکديگر را بيشتر  تقويت ميتنش -6

مدت، رويکردهاي پذير کردن ژئوپليتيک در کوتاهال هاضر کشورها اغلب براي ا عطافدر ه

کنند. تهاجم روسيه به کنند و از  يروي  ظامي کمتري استفاده ميژئواکو وميکي اتخاذ مي

هاي چين و رفتار  يروي دريايي چين در دريا 2014و به کريمه در سال  2008گرجستان در سال 

هاي خارجي کشورها در اي از اين رفتارهاست. اما اختالفات سياستمو هجنوبي و شرقي  

صادي هاي اقتهاي اقتصادي، از ممنوعيت صادرات کاالهاي کليدي تا همله سايبري به بخشزمينه

 Blackwillکند )هاي اقتصادي را فلج ميو با کي کشورها در هال فزايش است و زيرساخت

and Harris, 2016: 46-47). 

 ي الملل کنوهاي بسيار مهم در روابط بيندرت ژئواکو ومي و استفاده از آن يکي از جنبهق

کا دهنده اين است که آمرياست.  گاهي به مواز ه قدرت جها ي از منظر ژئوپليتيک سنتي،  شان

توازن قدرت به است، ولي از منظر ژئواکو وميکهژمون بالمنازع  بر اساس قدرت  ظامي يک

ميشدن پيش  چندقطبيسمت که قدرت آمريکا در هال کاهش است و جهان به حوي است 

الملل ديدگاه يابد. در روابط بينو سهم اقتصاد آمريکا از اقتصاد جها ي به مرور کاهش مي رود

 است.«  رم توازن»در هال برقراري  هاي اقتصاديژئواکو وميک از طريق روش

 رداري ژئواکونومي در سياست داخلي و کشو -3-5

 وعي به بحث کشورداري ژئواکو وميک و مد ظر قرار دادن ژئواکو ومي در سياست داخلي به

پذيري اصول و مبا ي اين رويکرد مربوط است که موجب تقويت قدرت ملي شده و رقابت

 کند. اين رويکرد در سياست داخليالمللي تضمين ميکشور در مسائل گو اگون را در  ظام بين

 گيرد:هاي زير مورد توجه قرار ميطريق مد ظر قرار دادن جنبهعمدتاً از 
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 فرهنگي جنبه -1

 هاي فرهنگيالمللي تا هد زيادي مربوط به درک و مديريت تفاوتوکار بينموفقيت در کسب

ل هاي فرهنگي غافاقتصاد  ئوکالسيک از درک تفاوت است )چه  وع کااليي براي کدام جامعه(.

که در ژئواکو ومي افتد. درهاليمرور فرهنگ آ جا ميکند و به را توليد مياست و ابتدا يک کاال

هاي فرهنگي گردد. عدم توجه به هساسيتمتناسب با هر فرهنگ کاال و خدمات مناسب ارائه مي

هس   وعي( بين توليد کننده و مصرف کننده و ايجاد موجب توليد دوگا گي )ما و آ ها

واضح است که توجه  .(Soilen, 2012: 15) گرددمي کنندهمصرفدر   اسيو اليستي و مقاومت

توا د به توليدات اقتصادي مي ها دولتي و خصوصي کشور به مسائل و ساليق فرهنگي دربخش

المللي کمک  مايد و موجب مقبوليت کاالها و خدمات ارائه شده توسط يک کشور در سطح بين

خصوص کاالهايي که مصرف داخلي و چه صادراتي  تضمن تداوم صادرات گردد. بنابراين چه در

 هستند، الزم است ظرافتهاي فرهنگي لحاظ گردد.

 اقتصادي جنبه -2

شامل معامالت مواد مخدر، که  طور کلي  يمي از اقتصاد جهان غيرقا و ي و يا پنهان استبه

ت ماليات پرداخت هاي مالياتي( است که به دولفحشا، قاچاق ا سان، اسلحه و بخش مالي )پناهگاه

گيرد و هاي ژئواکو وميکي اين مسائل مورد توجه قرار مي(، در تحليلIbid: 148کنند ) مي

گذاران بينهرچه شيوع اين موارد در يک کشور بيشتر باشد، عالقمندي کارآفرينان و سرمايه

ان به تضعيف در مرور زم ويژهبهشود که اين مسئله المللي براي فعاليت در اين کشور کمتر مي

شود. توجه به کارآفرينان و رفتار دولتاقتصاد ملي و در  هايت قدرت ملي آن کشور منجر مي

وجه تهاي ملي با آ ها يکي ديگر از مسائلي است که در ژئواکو ومي مورد توجه مداوم قرار دارد. 

تي  يز بخش دولدر  وريوکار و همچنين مشکل بهرهکسبفضاي  هايشاخصهداوم مبه بهبود 

از مواردي است که در ژئواکو ومي مورد تأکيد است. در هقيقت هرچه اقتصاد يک کشور به 

رود سمت رقابتي شدن و خصوصي شدن و توليد محصول برمبناي مزيت رقابتي کشور پيش مي

 افزايد.از  ظر ژئواکو وميکي با اهميت بوده و بر قدرت ملي آن مي
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 سياسي جنبه -3

 و بنيادگرايي، مشروعيت داخلي، ساالريدموکراسي و شايستهواردي  ظير: در بعد سياسي م 

گير د چرا که وجود مشکل در وتحليل قرار ميمورد تجزيهثباتي سياسي يبو همچنين  تروريسم

توليد و در  تيجه رواج سيستم اقتصادي گذاري و سرمايه اقبال  سبت به موجب عدماين موارد 

د بال دارد و ثباتي دائمي را به، يک چرخه بيفقر مضاعفضمن توليد  ا جامد کهگري ميواسطه

  وبه خود فرار سرمايه و کارآفرينان واقعي را در پي دارد.ثباتي  يز بهاين بي

 ثبات جهان از جنبه سياسي: مناطق بي1 قشه شماره 

Ibid: 160 

 جنبه اجتماعي -4

هاي آن )سواد و...(، عدالت، اد جمعيت و ويژگيدر بعد اجتماعي مسائلي  ظير: ا واع فساد، تعد

ويژه  خبگان و کارآفرينان مورد بررسي و تحليل قرار ميهاي جمعي، مهاجرت بهامنيت، رسا ه

دارد که  امناسب بودن آ ها يک دافعه  وجودهايي براي سنجش اين مسائل گيرد و شاخص

 دهد.ر ميالشعاع قراپذيري کشور را تحتگردد و رقابتمحسوب مي

که در موارد فوق  يز مورد اشاره قرار گرفت، در عصري که رويکرد ژئواکو ومي در همچنان

تر دستور کار قرار گرفته است، هرچه کشورها خودشان را با اين رويکرد منطبق  مايند راهت

ور اخل کش مايند و از منافع هداکثري برخوردار گرد د. در د يگريبازالملل توا ند در  ظام بينمي
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هاي داخلي با منطق ژئواکو وميک و در  يز توجه به اصول و مبا ي ژئواکو ومي به ا طباق بخش

 تيجه استحکام و کارآمدي سياسي، اقتصادي و اجتماعي داخلي منجر گردد که در اين صورت 

 يابد. توان تأثيرگذاري خارجي کشور  يز افزايش مي

 يرانهايي براي اگيري و توصيهنتيجه -5

ا د، جويي مورد توجه بودهعنوان ابزارهاي قدرت و برتريبنا به مقتضيات هر عصري عواملي به

ها، زما ي  وع و قدرت تخريب سالهها، در زما ي گستردگي سرزمين کشورها و امپراتوري

عصري ديگر  يز ايدئولوژي و ميزان مقبوليت آن در سطح جها ي عامل قدرت در  ظر گرفته 

پس از جنگ سرد و با گسترش پديده جها ي شدن، عوامل اقتصادي به ابزاري براي  ا د.شده

يري مفهومي گقدرت و رقابت تبديل شد د. مورد توجه قرار گرفتن اقتصاد در ژئوپليتيک به شکل

اي هطور کلي مباهثي  ظير پيامدهاي ژئوپليتيک پديدهبنام ژئواکو ومي منجر شد که در آن به

ي در گيرد. ژئواکو ومدهاي اقتصادي رو دهاي ژئوپليتيک مورد بررسي قرار مياقتصادي و پيام

هقيقت ادامه منطق ژئوپليتيک و ترکيب آن با ابزارهاي اقتصادي در عصر جها ي شدن است و 

 ويژههبشاخه يا رويکردي در ژئوپليتيک است، ولي تفاوتهايي با ژئوپليتيک  عنوانبهبا وجود اينکه 

همچون تعدد زياد بازيگران، پيچيدگي، توسل به ابزارهاي متعدد و متنوع قدرت  هاييدر زمينه

داخلي و کشورداري مورد توجه  الملل و هم سياستهاي رم دارد. اين مفهوم هم در روابط بين

لملل اکنند به بازيگران مهم عرصه بينگرفته است و کشورهايي که اين رويکرد را د بال مي رقرا

 .ا دتبديل شده

اگرچه ماهيت مقاله هاضر  ظري است و جايگاهي براي طرح مباهثي از  وع مطالعه موردي 

رسد اشاره کوتاه به وضعيت ايران از جهت رويکرد ژئواکو وميک هم مي ظر مي دارد، ولي به

توا د توجهات بيشتري را  سبت به لزوم اتخاذ آن رويکرد در سياستهاي داخلي و خارجي جلب 

اينکه به فهم مسائل کشور در قالب اين رويکرد کمک کند. چندين دهه است که   مايد و هم

تالشهاي فراوا ي در جهت رفع مسائل اقتصادي کشور صورت گرفته است که بعضاً به  تايج 

هال همچنان مسائل فراوا ي وجود دارد که الينحل ما ده خوبي  يز منجر شده است ولي با اين
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رسد تحليل  ظر ميافزاري هستند، بهمباهث ژئواکو وميک از  وع  رم است. از آ جايي که ماهيت

توا د به فهم جديدي از آ ها منجر شود که در مسائل کشور از زاويه رويکرد ژئواکو وميک مي

اي از اين صورت راهکارهاي ژئواکو وميکي شايد بتوا ند مثمر ثمر واقع شو د. بخش عمده

وص تحليل  قش سياست در فضاي جغرافيايي است که يکي مطالعات جغرافياي سياسي در خص

ديگر جغرافياي سياسي در بخشي از مطالعات خود  عبارتبهاز ابعاد آن فضا بعد اقتصادي است. 

پردازد. براي فهم بخشي از مسائل اقتصادي الزم به مطالعه  قش سياست در بعد اقتصادي فضا مي

اکو وميک توجه  مود. امروزه بخش زيادي از مسائل است به آ ها از ديدگاه ژئوپليتيک و ژئو

اقتصادي در کشور اگرچه در ظاهر اقتصادي هستند، ولي در هقيقت از  وع سياسي و ژئوپليتيک 

هاي اخير بر کشور چه از سوي  يروهاي داخلي هستند. ا زواي سياسي و ژئوپليتيک که در دهه

است که بخشهاي زيادي از مسائل  است يکي از مسائل کال ي و چه خارجي تحميل شده

شود اقتصادي را تحت تأثير قرار داده است. هرگو ه ا زوا از  ظر اقتصادي يک دافعه محسوب مي

هاي خودکفايي برد. عالوه بر آن ا زوا موجب توجه به سياستهاي کشور را از بين ميو مزيت

ز د که توجيه اقتصادي من ميولو به هر قيمت شده و به مسئله توليد در شرايط عدم مزيت دا

طور کلي ا زواي هر ارگا يسمي موجب باال دهد. به داشته و منابع ملي را تحت فشار قرار مي

 برد.رفتن آ تروپي آن شده و آن را به سمت  ابودي مي

برخالف اصول و مبا ي رويکرد ژئواکو وميک است  کامالًا زواي اقتصادي موجود در کشور 

طور خودکار ا د عدم ا طباق با آن بهه رقبا اين رويکرد را مورد توجه قرار دادهو در عصري که هم

معني کاهش قدرت ملي است. با اين دهد که بهها کاهش ميمزيت رقابتي را در اکثر زمينه

وضعيت چنا چه به زيرساختها و بسترهاي ژئوپليتکي و ژئواکو وميکي اقتصاد کشور توجه  شود، 

اي کارايي خود را از دست خواهند داد چرا که ا زواي اي اقتصادي و توسعههبهترين بر امه

ژئوپليتيکي به ا زواي سياسي و اقتصادي و در  تيجه عدم کارکرد براساس مزيتها که يک اصل 

شود و هرگو ه توليد و فعاليت اقتصادي برمبناي عدم مزيت، مسلم اقتصادي است منجر مي

جها ي  يز قابل رقابت و فروش  يست که اين امر جايگاه کشور در توجيه  دارد و در بازارهاي 

طور کلي چنا چه کشور بخواهد قدرت ملي خود را کند. بهفرايند تقسيم کار جها ي را مختل مي
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هاي منطبق با رويکرد ژئواکو وميک را با همه ها و بر امههفظ و افزايش دهد، الزم است سياست

در ادامه برخي پيشنهادات در راستاي توجه به ژئواکو ومي در کشور ملزومات آن پيگيري  مايد. 

 گردد:  ارائه مي

 الملل.توجه به رشد اقتصادي براي تقويت جايگاه کشور در  ظام بين -1

 ايجاد و تبليغ گفتمان ژئواکو ومي در کشور. -2

 هاي ژئواکو وميک و توجه به آ ها.شناسايي پتا سيل -3

 رفتن ابزارهاي ژئواکو وميک براي تحصيل  منافع ملي.مالک عمل قرار گ -4

 موريت آ ها.أها متناسب با متوجه به ابعاد ژئواکو وميک در همه سازمان -5

 کردن آ ها. و  ظامي جاي ژئوپليتيکهاي رقابت در منطقه بهژئواکو وميک کردن جنبه -6

 ها در برابر همالت سايبري ژئواکو وميک.تقويت زيرساخت -7

 در اقتصاد و سياست. ويژهبهساالري توجه به شفافيت و شايسته -8

 هاي ژئواکو ومي.تدوين و تصويب قوا ين مناسب براي پيشبرد زمينه -9

 هاي اقتصادي.وکار و رقابتي شدن فعاليتتوجه به بهبود مداوم به فضاي کسب -10

هاي ژئواکو ومي وجود هها )در روسيه دا شکدتوجه به تدريس ژئواکو ومي در دا شگاه -11

 دارد(.

 قدرداني -6

ــا هافظ       گار ده بر خود الزم مي   به  دا د از جناب آقاي دکتر محمدرضـ يا  خاطر رهنمودهاي     

 پژوهش هاضر کمال تشکر را داشته باشد. ا جامارزشمندشان در طول 
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