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  هاتبيين نظري تغيير ماهيت مناطق ژئوپليتيك در رقابت بين قدرت
  

  تهراندانشگاه استاديار جغرافياي سياسي،  -∗∗∗∗احمديباس عسيد دكتر 

  استاديار جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران -دكتر مرجان بديعي ازنداهي

  دانشجوي دكتري جغرافياي سياسي، دانشگاه تهران -طهمورث حيدري موصلو
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  چكيده

ي آن مبناي اصلي اين دانش قرار  هااز آغاز پيدايش ژئوپليتيك، قدرت و رقابت جهت تسلط بر سرزمين و داشته   

ست، با          شده ا ستعماري نيز كه دوره نخست تاريخ ژئوپليتيك با آن آغاز  ساس، ژئوپليتيك ا ست. بر اين ا گرفته ا

ست. رقابت جهت          شده ا سلط بر مناطق جغرافيايي همراه  صاحب و ت ستعمارگري جهت ت شه ا به  ييابدست اندي

شته  ست.  دو ن تأثيري آن تحت هامناطق و دا ست بر حقايق جغرافياي   مايهبنوع رويكرد قرار گرفته ا رويكرد نخ

در دوره جنگ سرد   كههمچنان خواهانه است.  هاي برتريطبيعي استوار است و رويكرد دوم مبتني بر ايدئولوژي  

سلطه بر مناطق ماهيت ايدئولوژيك پيدا نيز رقابت قدرت ستراتژي ي رقيب در قالب ها. قدرتكندمي ها جهت  ا

يي كه زمينه كمتري از ها؛ سياست  ساختند مييي همچون سد نفوذ، دومينو، ضد دومينو و غيره، خود را آشكار    ها

صر قدرت        شد، در اين ع صر جديدي آغاز  شوروي ع شي  ي هاحقايق جغرافيايي در آن نمايان بود. بعد از فروپا

ــدند كه مناطق و حقاي         اي منطقه  ــاحب موقعيت جديدي شـ اي يافت. به اين    ق جغرافيايي اهميت دوباره   نيز صـ

ست كه مناطق ژئوپ    دنبالبهتحليلي  -ترتيب، پژوهش كنوني در قالب روش تفسيري  سخ به اين پرسش ا ليتيك پا

اين است كه مناطق ژئوپليتيك   گرنشان چه ماهيتي را به خود ديده است؟ فرضيه موجود    هادر رقابت بين قدرت

سپس ماهيت ايدئولوژيك يافت و در دوره كنوني نيز حقايق   ،ابتدا ماهيت طبيعي داشت   هادر رقابت بين قدرت

  .گيردميقرار  تأكيدجغرافيايي مناطق مورد 
  

  ژئوپليتيك، رقابت، مناطق ژئوپليتيك. كليدي: هايهواژ
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  مقدمه  -1

 آفرينينقشدر هر منطقه ژئوپليتيك، عوامل و منابع گوناگوني در الگوي رقابت ژئوپليتيك 

موجود، اهداف و راهكارهاي قدرتاي منطقهي سياسي جهاني و ها. اشكال ويژه نظامكنندمي

و نحوه تقسيم اين منابع از مهمترين اي منطقهبه منابع  هاي موجود، نفوذ و دسترسي قدرتها

ه كشوري ك شودميعوامل مؤثر بر ژئوپليتيك مناطق است. روند ژئوپليتيك مناطق هنگامي آغاز 

ها و برخوردهاي گوناگون رفتار كشورهاي ديگر را تغيير دهد يا ثابت نگه دارد؛ بكوشد با كنش

ي هابه واكنش هادستيابي به آن شودمي هاي مشخصي دارد كه تصورزيرا هر كشور هدف

ي ديگر بستگي دارد. بدين ترتيب، هر كشوري براي اعمال نفوذ در ساير هامشخص دولت

ي ساير كشورها هاتا اينكه به اهداف خود دست يابد يا از كنش كندمي هاي منطقه تالشكشور

كه سد راه اين اهداف است جلوگيري كند و در اين مسير ابزارها و راهبردهاي گوناگوني را به 

  كه ممكن است به منازعه و كشمكش بيانجامد.  گيردميكار 

دچار تحول شده است. در عصر حاضر نيز  سواينمناطق ژئوپليتيك نيز از قرن نوزدهم به 

هاي نواستعماري كسب قدرت رويكردهاي استعمار كهن كاربرد خود را از دست داده اما روش

ي نو هاو رقابت در فضاهاي جغرافيايي و مناطق شكل ديگري به خود گرفته است. روش

د را در دستور كار خواستعماري كسب قدرت كه همچنان نفوذ به مناطق حساس ژئوپليتيكي 

هاي مستقيم استثمار و استعمار، وجود خأل ناشي از دارد، رواج يافته است. اكنون با تغيير شيوه

د. از ايجاد ژئوپليتيك مبتني بر سلطه باش ساززمينهتواند قدرت در يك منطقه ژئوپليتيكي مي

 جهت نفوذ و اينطقهمهاي جهاني و آشكار توسط قدرت صورتبهطرفي نيز رقابت در مناطق 

، با فروپاشي اتحاد جماهير كههمچنان . شودمي ايجاد روابط ژئوپليتيكي مبتني بر سلطه دنبال

شوروي، مناطق ژئوپليتيك نيز همچون بسياري ديگر از مفاهيم جامعه بشري دچار تغيير و تحول 

نو  گ سرد و ازاي براي تعيين شكل و وضع جهان پس از جنشد. ژئوپليتيك جديد شرح تازه

كشيدن نقشه ژئوپليتيكي جهان است. از طرف ديگر، كارايي اشكال ويژه نظام ژئوپليتيك جهاني 

سازد؛ براي نمونه، در  متأثررا اي منطقهباشد و ژئوپليتيك  ايويژهممكن است مستلزم اوضاع 

ي هانظاممشخص است؛ اما در  هامحدود و اهداف آن ها، فضاي رقابت قدرتدوقطبينظام 
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. با اين شودمي ترپيچيدهمتفاوت و  هاهم مقياس فضاي رقابت و هم اهداف قدرت چندقطبي

گذار پس از جنگ سرد، با اصرار بر تجديد انديشه ژئوپليتيك  هاي ژئوپليتيكي دورهوجود، نگرش

ست. ااستعماري و نظريات ژئوپليتيكي دوران جنگ سرد، رويكردهاي مختلفي به خود گرفته 

در مناطق مبناي جغرافيايي خاصي به خود گرفته است.  هابدين ترتيب، رويكرد رقابت قدرت

را باعث شده است.  ايمنطقههاي جهاني و اين مبناي جغرافيايي رقابت آشكاري را ميان قدرت

تبيين نظري ماهيت مناطق ژئوپليتيك در رقابت بين  دنبالبهدر همين زمينه پژوهش كنوني 

  .باشدميها قدرت

  روش پژوهش

دف اصلي از آنجا كه ه است.» مناطق ژئوپليتيك«تبيين نظري تغيير ماهيت  دنبالبهاين پژوهش 

ست؛ هاپژوهش استخراج و شناسايي روند و تغيير ماهيت مناطق ژئوپليتيك در رقابت بين قدرت

هش كيفي است. پژوكيفي به تبيين مسئله پرداخته شده  صورتبهنظري و  -از ابعاد تبييني

به اين  1.است محورانسانو  ايزمينه، سازينظريهتفسيري،  -تأملي -، سياسي، ذهنينگردرون

پاسخ به اين پرسش است كه مناطق ژئوپليتيك در رقابت بين  دنبالبهترتيب، پژوهش كنوني 

اين است كه مناطق در  گرنشانچه روند و ماهيتي به خود ديده است؟ فرضيه موجود  هاقدرت

ابتدا ماهيت طبيعي داشت. سپس ماهيت ايدئولوژيك يافت و در دوره كنوني نيز  هارقابت قدرت

  .گيردميقرار  تأكيدحقايق جغرافيايي مناطق مورد 

  چارچوب مفهومي پژوهش

  ژئوپليتيك

 يافتهتكاملژئوپليتيك محصول زمان خودش است و تعاريف مربوط به آن نيز بر همين اساس 

). ژئوپليتيك علم مطالعه روابط متقابل جغرافيا، قدرت و سياست و Cohen, 2009: 15است(

مركب  ايمطالعه). ژئوپليتيك Hafeznia, 2006: 37تعريف شده است( هاي ناشي از آنهاكنش

                                                           
1- Patton, 2002; Silverman, 2005; Crotty, 1998 
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 واز جغرافياي انساني و علم سياسي كاربردي است كه تاريخ آن به دوران ارسطو، مونتسكيو 

). ژئوپليتيك تحليل رقابت قدرت در مورد سرزمين Walsh, 1944: 12- 39(گرددميكانت باز 

ها، به لحاظ عيني فاقد سودمندي اقتصادي يا استراتژيكي است. در مواردي بسياري از سرزمين

رگير هاي بنيادي مناقشه را براي طرفين دهستند و اين بيشتر مفهوم نمادين مسئله است كه انگيزه

كه بازيگران اصلي  1ها يا مناقشات بايد متوجه بازنمودهايي. براي درك اين رقابتآوردميفراهم 

 دهند، بود. اعتبارياي كه هر يك از دو طرف ماجرا از وضعيت ارائه ميكنند، يعني شيوهعنوان مي

ستردگي خود موجب گ نوبهبه، شودميكه براي بازنمودها در تحليل ژئوپليتيكي در نظر گرفته 

ژئوپليتيك را مطالعه روابط  2). جفري پاركرLacoste, 2012: 269گردد(عرصه جغرافيا مي

). توجه عمده ژئوپليتيك Parker, 1998: 5(كندمي ي از نگاه فضاي جغرافيايي تعريفالمللبين

هان است؛ ي سياسي و اشكال دگرگون شونده سلسله مراتب قدرت در جهابه رقابت ميان قدرت

 ,Ahmadiست(هايا جهاني ميان قدرتاي منطقهي سياسي، هااين سلسله مراتب دستاورد بازي

ي تاريخي و با تغيير نظام ژئوپليتيك جهاني رويكردها و هاژئوپليتيك با دوره). 18 :2011

  تعاريف مختلفي به خود گرفته است.

ارزش واقعي ژئوپليتيك مدرن عبارت است از تحليل علمي عوامل جغرافيايي حاكم بر روابط 

اتي . ژئوپليتيك كه يك قرن پيش رشته مطالعباشدميو هدايت كننده تعامالت سياسي  المللبين

ين از قوان ايمجموعه صورتبهو روش كشورداري معرفي گرديد، براي نخستين بار  3جبرگرايانه

زيربناي  عنوانبهارائه گرديد و سپس  هارافيايي حاكم بر سرنوشت استراتژيك دولتقطعي جغ

). Cohen, 2009: 15(سياست مبتني بر واقعيت) تكامل پيدا كرد(گراييواقعجغرافيايي 

ژئوپليتيك «، »هژموني امپرياليستي«است. رقابت براي  يافتهتوسعهژئوپليتيك مدرن در پنج مرحله 

يك دوران جنگ سرد در مقابل ژئوپليت محوردولت، ژئوپليتيك »ييآمريكاژئوپليتيك «، »آلماني

انديشه و عمل،  عنوانبه). ژئوپليتيك Cohen, 2009: 16گرايانه و دوره پس از جنگ سرد(جهان

                                                           
1- Representation 
2- Geoffrey Parker 
3- Deterministic 
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نهادهاي سياسي غالب پيوند خورده  عنوانبه هاملت -و حكومت هاحكومت گيريشكلبا 

مات، تقسي اثر مطالعه"). الكساندر مورفي معتقد است كه ژئوپليتيكFlint, 2011: 16است(

. ) Murphy, 2015دولت است( مقياس از فراتر سياست رفتار در مفاهيم و جغرافيايي توزيع

 ضاهايف از انساني و طبيعي هايويژگي و جغرافيايي هاياستدالل داراي ژئوپليتيك رويكرد

تيك ژئوپلي: «گويدمياتوتايل از طرفداران ژئوپليتيك انتقادي  .)Giblin, 2015مختلف است(

تفاوت به لحاظ فرهنگي و سياسي م ايشيوهمعنا يا هويتي مجزا و فراگير نداشته، بلكه گفتمان و 

 :O Tuathail, 1998»(ي استالمللينببراي توصيف، نشان دادن و نوشتن از جغرافيا و سياست 

براي تركيب جغرافيا و سياست  ايشيوهو انديشمنداني كه ژئوپليتيك را  مرداندولت). 3

 عنوانبهه يك مكتب فكري، بلك عنوانبه، ممكن است تعريف ژئوپليتيك را نه دانندميي المللبين

ي جغرافيا براي اعمال هااز تحليل بدانند كه به تنوع و گوناگوني در محتوا و مقياس زمينه ايشيوه

مي ي فضايي كه قدرت در آن جريان دارد، مربوطهاقدرت سياسي و شناسايي چارچوب

هدف اصلي در ژئوپليتيك برتري خواهي/ سلطه و ايجاد كنترل بر  ).Cohen, 2009: 44(شود

 ).  Mojtahidzadeh, 2002: 137ن است(امور مناطق و جها

  رقابت

رقابت تالش دو يا چند كشور و ملت جهت دسترسي به منابع فضايي(اعم از مادي و معنوي) 

است. رقابت ژئوپليتيك جهت نفوذ يا سلطه در منطقه يا جهان است كه بدون مقياس معنا ندارد؛ 

. فلسفه قانون رقابت، استيال و برتري گيردميرا دربر اي منطقهزيرا فضاي محلي، ملي، جهاني و 

اقدامات عملي جهت رهبري يا نفوذ در يك كشور، منطقه يا است.  هابه فرصت يابيدستو 

يي مانند استعمار و مهار، استيال و هادر حوزه معموالً. رقابت گيردميجهان شكل رقابت به خود 

  .رودمينفوذ ژئوپليتيكي بكار 

. گيردميرقابت نام  1هاديگر دولت از شدن ترموفق يا و شكست براي تالش يك دولت 

 و رقد كاال، تأمينجهت  مدتكوتاه در و ناپذيرسيري رسدمي نظربه انسان نيازهاي و هاخواسته

                                                           
1- http://www.merriam-webster.com/dictionary/rivalry 
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-http://www.sociologyguide.com/basicزند(دست به اقدامات رقابتي مي منزلت

concepts/Competition.php .( در رقابت ژئوپليتيك، منافع مشترك مادي و معني جاي خود

 . زيرا كه از منافع مشترك، همكاري، ائتالف و ژئوپليتيك صلح حاصلدهدميرا به منافع تقابلي 

  ؛ اما از منافع تقابلي، رقابت، منازعه و جنگ. شودمي

رقابت  -2؛ ترازهمرقابت بين دو يا چند قدرت  -1رقابت از اشكال مختلفي برخوردار است: 

حوزه ). Hafeznia, 2006: 370اي(رقابت مداخله -3؛ 2و  1درجه  سطحناهمبين دو قدرت 

سرزمين، ناسيوناليسم، كمبود منابع، قدرت و اقتصاد باشد. از درون اين  تواندميو منشأ رقابت 

 طوربهدرت گيرد. در رقابت دو يا چند قشكل مي تسليحاتيهاي ها، ائتالف و رقابترقابت

هاي جغرافيايي(مادي و معنوي) سهم بيشتري زنند تا از ارزشدست به اقداماتي مي زمانهم

تبديل به  تواندميي رقيب هاكسب نمايند. رقابت در صورت استمرار و كسب احاطه بر ارزش

ناسايي ش -1 :باشيمميشود. در رقابت ژئوپليتيك نيازمند توجه به دو امر » منازعه ژئوپليتيكي«

ي هاي توجه كنندگان به ارزشهابررسي نگرش، گفتمان و ايده -2ي جغرافيايي؛ هاارزش

  جغرافيايي.

و سبب از دست  كندمي و جهاني پيدااي منطقهدر رقابت ژئوپليتيك، شكست از رقبا انعكاس 

ي هانمونه، شكست سياست عنوانبه. شودمي رفتن اعتبار كشورهاي رقيب و شكست خورده

منزلت ژئوپليتيكي اين كشورها را مورد چالش جدي  تواندميايران، عربستان يا تركيه در سوريه 

 قرار دهد.

  منطقه ژئوپليتيكي

منطقه عبارت است از يك عرصه پهناور جغرافيايي كه به لحاظ فرهنگي يا فيزيكي متجانس 

 1يتيكي در كنار سطوح فضاييدر اغلب موارد، ساختارهاي ژئوپل ). Collins, 1998: 5-7باشد(

ي -1: انديافتهسازمانسلسله مراتب زير  منطقه  -2(سطح كالن)؛ 2قلمرو ژئواستراتژيك

                                                           
1- Spatial Levels 
2- Geostrategic Realm 
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ي هاو زير بخش  2هاي ملي، شبه حكومتهاحكومت -3زيربخشي(سطح مياني)؛  -1ژئوپليتيكي

دومين سطح  منطقه ).Cohen, 2009: 37(سطح پايين) (هاسرزميني در داخل يا ميان حكومت

يي از قلمروها هااز ساختار ژئوپليتيكي است(بعد از منطقه استراتژيك). اغلب مناطق زيربخش

باشند. مناطق توسط  هاقرار داشته يا مستقل از آن هاهستند، هرچند ممكن است برخي ميان آن

 مهاجرت و آميزش واسطهبهجغرافيايي و تعامالت سياسي، فرهنگي و نظامي و شايد  جواريهم

 واسطهبه). مناطق Ibid: 44(خورندميي مشترك ظهور ملي، به يكديگر پيوند هامردمان و تاريخ

ر شوند. دهاي تاريخي، فرهنگي، اقتصادي، يا سياسي از نواحي اطراف خود متمايز ميويژگي

هاي دوران بنديتقسيممناطق مختلف جهان از  بنديتقسيمهاي ژئوپليتيكي جديد براي طرح

ها بر بنديتقسيم(جهان اول، جهان دوم و جهان سوم). گاهي اوقات شودميجنگ سرد استفاده 

گيرد(كشورهاي شمال و اقتصادي صورت مي -هاي اجتماعياساس توسعه نسبي در حوزه

هاي ها و اتحاديهانجمن گيريشكلبر اساس  بنديتقسيمكشورهاي جنوب). برخي اوقات نيز 

). Dahlman, 2009: 210و نمونه بارز آن اتحاديه اروپاست( شودميجديد انجام  ايمنطقه

را جزو اركان اصلي تعريف يك منطقه به شمار » قرابت جغرافيايي«معيار  نظرانصاحببيشتر 

يك منطقه ژئوپليتيكي مستلزم باردار شدن سياسي منطقه جغرافيايي   ).Ziegler, 2000(آورندمي

و عناصر آن است. در يك منطقه ژئوپليتيكي عوامل و متغيرهاي طبيعي و انساني آن داراي كاركرد 

 كندميجلب  به خودرا  ايمنطقهو برون  ايمنطقهها و كشورهاي درون سياسي بوده و نظر دولت

 Hafeznia(انگيزدبرميپيدايش الگوي رقابت، همكاري و نزاع را ها و و كنش و واكنش آن

and Kavianirad, 2004: 75 ًمناطق مختلف جهان هابر پايه برخي شاخص توانمي). اساسا ،

تقسيم كرد. مناطق از نوع اول به لحاظ سياسي باثبات و  4و مناطق پيرامون 3را به مناطق مركز

ي بااليي در كنترل جهان دارند. مناطق از هاهستند و توانمندي تهيافسازمانداراي اقتصاد پويا و 

هستند و اقتصادشان گرفتار ركود است و اغلب در مسير  زدهآشوبنوع دوم به لحاظ سياسي 

                                                           
1- Geopolitical Region 
2- Quasi- State 
3- Core Region 
4- Peripheral Region 
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  ).Hettne, 2000: xx-xxiشدن قرار دارند( ايحاشيه

  خاصي است: گانهسهي هااز نظر نگارندگان، در دانش ژئوپليتيك مناطق داراي ويژگي

مناطق فاقد منازعه(داراي حداقل منازعه): ويژگي بارز اين مناطق اين است كه منازعات  -1

ن از اي درواقعكم بوده و  هاارضي، قومي، مذهبي و زباني) در آن -ژئوپليتيكي(منازعات مرزي

انشي د . اين مناطق پيشرو در صنعت، تجارت و امنيت بوده و اغلب عقالنيتاندكردهمراحل عبور 

اغلب ملتي هستند. اين مناطق از نظر سياسي داراي ثبات  هاحاكم است. حكومت هابر اعمال آن

ي شمالي. همچنين به جهت داشتن قدرت آمريكااست. مانند منطقه اروپاي  غربي و منطقه 

  گرند).مداخلهاقتصادي، سياسي و مادي در ساير جغرافياي جهان دخالتي آشكار دارند(

. شودمي در اين مناطق در قالب رقابت فضايي با حاصل جمع غير صفر دنبال هارترقابت قد

در اين زمينه جوزف فرانكل اعتقاد دارد كه رقابت فرانسه و آلمان از يك بازي با حاصل جمع 

 هاآلمان خواستميصفر در اوايل دوران پس از جنگ دوم جهاني، يعني در هنگامي كه فرانسه 

نگه دارد، در داخل جوامع اروپايي به يك بازي با حاصل جمع متغير تحول يافت  زيردسترا 

براي هر دو  هابازي و افزايش سريع پرداخت آميزرقابتكه در آن همكاري باعث تغيير سرشت 

  ).Frankel, 1973: 96طرف گرديد(

ارضي  -ي مرزيخيز): اين مناطق عموماً جهت منازعات ژئوپليتيكمناطق پرمنازعه(منازعه -2

مي ي بزرگهاپيمان) قدرتپذير و پيرو(هم. همچنين دخالتباشندمي مذهبي مهيا -و قومي

. اغلب داراي منابع مادي و معنوي فراواني هستند. خصومت تاريخي در اين مناطق نمايان باشند

و آسياي  ن و اوراسيا. مانند مناطق جنوب غرب آسيا، بالكاانددانشيبوده و فاقد عقالنيت 

  پذيرند).جنوبي(دخالت

ي هايعني گروه بنديصفباال است. درجه  طلبيتجزيهدر اين نوع از مناطق، درجه تقاضاي 

، از سوي شمار بيشتري از نواحي جغرافيايي و پردازندميكه بر سر قدرت به رقابت  ايعمده

. همچنين درجه مشروعيت يعني شوندميي قومي، مذهبي، اجتماعي و اقتصادي حمايت هاگروه

 داراي دانندميشهروندان تا چه ميزان به حكومت مركزي وفادار بوده و آن را نماينده منافع خود 

. از طرف ديگر، درجه خشونت سياسي در قالب ميزان توسل بازيگران باشدنمي ثبات پايداري
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عني مردم تا چه ميزان براي به خشونت براي دستيابي به اهداف خود باال است. درجه اقتدار ي

واحد سياسي خود مشروعيت قائل بوده و آزادانه حاضرند از حكمراني آن اطاعت نمايند، در 

در قالب بازي با حاصل جمع صفر  هاسطح پاييني قرار دارد. در اين نوع از مناطق، رقابت قدرت

 .شودمي دنبال

مناطق مياني(مناطق در حال گذر از منازعه يا مناطق اميدوار): اين مناطق سعي دارند تا  -3 

و امنيت دار نزديك نمايند. همچنين  يافتهتوسعهاز دوران منازعه عبور كرده و خود را با مناطق 

درصددند به ثبات سياسي و توسعه اقتصادي همانند مناطق كم منازعه دست يابند. اين مناطق 

  .ي التينآمريكااز: شرق آسيا، اروپاي مركزي، حوزه كارائيب و  اندعبارت

  ي پژوهشهايافته

  ادراك ژئوپليتيكي از مناطق

داشته باشد. طبق  تواندميي مختلفي هاادراكات ژئوپليتيك صورت گرفته در مورد مناطق، شكل

كه  گويدميي صورت گرفته سه نوع نگاه به مناطق شده است: نگاه نخست؛ اين نگاه هابررسي

) همانند يكديگر ايمنطقهكشورها در هر مقياسي كه كنار يكديگر قرار گيرند(اعم از جهاني يا 

هستند، در همه جا وجود داشته و همواره نيز يكسان است. رفتارهاي معين و مشخصي از خود 

معنا و مفهوم تحليلي  گونههيچبنابراين، منطقه يك اصطالح است و متضمن  .دهندمي بروز

ي هارا به جهان تعميم داد يا برعكس ديدگاهاي منطقهنظريات  توانمينيست. در اين ديدگاه 

 شانايخاورميانهبرشمرد. اين گروه بر اساس مطالعات اي منطقهي هاجهاني را فراگير در ديدگاه

 را بررسي» اي منطقهالگوي اتحادهاي «)، 1987(1نمونه، استفان والت عنوانبهاين نظر را داده اند. 

)، در توضيح اينكه چرا 1983(2تا يك نظريه عمومي موازنه را بيازمايد. يا جان مرشايمر كندمي

اسب كه من گيردميبازدارندگي در مقياس منطقه كارا بوده يا شكست خورده، تحليلي به كار 

» متضاد« صورتبهنگاه دوم؛ مناطق را  .توضيح رفتار كشورها در همه مناطق باشد(نگاه تعميمي)

                                                           
1- Stephan Walt 
2- Mearsheimer 
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يي داشته و شبيه ها. در اين ديدگاه يك منطقه ژئوپليتيك با ديگر مناطق، تفاوتگيرندميدر نظر 

غالباً اين نوع نگاه را منعكس اي منطقههيچ جاي ديگري نيست. ادبيات مربوط به مطالعات 

، مطالعات در مورد مناسبات كشورها و ها)، براي سال1967مثال، برژينسكي( عنوانبه. كنندمي

. به اين كردمي تحليل هاي متمايز و نظام سياسي آنهاي كمونيست را بر مبناي ايدئولوژيهاملت

، متغيرها و گزارههاو مفروضه طلبدميد را ، مدل خاص خواي منطقهترتيب، در اين ديدگاه، هر 

، نامربوط يا اشتباه روندميي مناسب در يك منطقه، وقتي كه در منطقه ديگر بكار ها

 حد واسط(نگاه خاص، تضادي). ديدگاه سوم؛ رويكرد  )Lake and Morgan, 1997: 8هستند(

ايي دارد. بر اساس رويكرد تطبيقي، مناطق جغرافي» تطبيقي«. اين ديدگاه، رويكرد گيردميرا پيشه 

 ايمنطقهو سياست  دهندمي را تشكيل ايجداگانهو سطح تحليل  گذارندمي تأثيربر رفتار كشورها 

ي جغرافيايي هاو ارزش هامانند سياست جهاني نيست. در اين رويكرد، مناطق از نظر ويژگي

تين ي الآمريكاارند نه بر حسب متغيرها. در حالي كه شرق آسيا، جنوب غرب آسيا يا تفاوت د

ي جغرافيايي با يكديگر هاو ارزش هااز نظر ويژگي هابه يك صورت قابل تحليل هستند، اما آن

د. قطعاً باش قطبيسهي يا قطبيكفرق دارند. يك منطقه ممكن است از نظر ساختاري دوقطبي، 

مهم است. حتي اگر اي منطقه، براي درك و فهم سياست در هر ايمنطقهختار نظام متغير سا

طق تعميم در مورد منا اگرچهاشكال يا سطوح مختلفي در هر منطقه داشته باشد. چنين ديدگاهي 

، اما در عين حال انتظار بروز الگوهاي رفتاري متفاوتي را كه ناشي پنداردميرا ممكن و ضروري 

بر  ياييجغرافمناطق  تأثير، دارد(نگاه تطبيقي و باشدميو خصوصيات فردي مناطق  هااز ويژگي

  .رفتار كشورها)

  فضاي رقابتي در مناطق گيريشكلادبيات ژئوپليتيك و  

است  ايهرشتتولد ژئوپليتيك با ظهور جغرافيا پيوند نزديكي دارد. جغرافيا در مفهوم عام خود 

 Pascal(رسدميق.م)  485 -420سنتي به هرودوت( طوربهساله، كه  2500 ايپيشينهقديمي با 

and Toal, 2002: 2-1و مشاهدات جغرافيايي كه هرودوت در امپراتوري عظيم  ها). بررسي

 ردمسيري را ترسيم كرده است كه يك قرن بعد اسكن گمانبيو در مصر به عمل آورد،  هاپارس
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اين امپراتوري پهناور را در كنترل بگيرد. دهد مي كه اجازه كندمي هو اطالعاتي ارائ گيردميپيش 

... »است رفتهمينخست، جغرافيا به كار جنگ كردن «اين دليلي است بر اينكه از همان ايام، 

، پيشينه مطالعه روابط ميان روازاين).  Lacoste, 1989: Introductionنخست اما نه منحصراً(

كه گردد مي عوامل سياسي و بررسي مدون روابط متقابل اين دو، به زماني برمحيط جغرافيايي و 

يونانيان باستان به مطالعه رابطه ميان عوامل طبيعي و واكنش انساني ابراز عالقه 

). در قرون وسطي نيز عقايد فلسفي بيشتر پيرامون مسائل مذهبي Masters, 1977: 45نمودند(

يايي چندان قابل توجه نبود. تا اينكه از ابتداي قرن شانزدهم، متمركز شده بود و افكار جغراف

مطالعه رابطه علت و معلولي بين عوارض طبيعي و قدرت سياسي دوباره مورد توجه قرار گرفت. 

با اين حال، در حقيقت فردريك راتزل و جانشينان وي موفق شدند در اواخر قرن نوزده و اوايل 

نموده  بنديطبقهمنظم  صورتبهرا  هابر قدرت سياسي ملت ات محيط طبيعيتأثيرقرن بيستم، 

 گيريشكل). اين وضعيت زمينه را براي Mir Heidar, 1992: 6-8و مورد مطالعه قرار دهند(

ي بررسي و مطالعه علمي و آكادميك رشته ژئوپليتيك هامكتب ژئوپليتيك فراهم ساخت و پايه

ي ها). اصوالً پيدايش نظريهToyserkani and Yazdani, 2007: 203-204را بنا نهاد(

ژئوپليتيكي قرن بيستم در جهان غرب، ناشي از فضاي خاص دوران استعماري است. بر اين 

ي بزرگ اروپا طي برنامه ها، اجتماعات جغرافيايي و مراكز آموزشي قدرتهااساس، دانشگاه

وپليتيكي قلمروي خود در مناطق ژئ امپرياليستي و گسترش طلبيتوسعهاي، به رقابت و سابقهبي

). تا اينكه رقابت در دوره ژئوپليتيك O’tuathail, 1996: 172- 173دور و نزديك روي آوردند(

استعماري مبناي مختلفي به خود گرفت. در اين زمينه شش نفر از انديشمندان غربي با توجه به 

در خصوص  پردازينظريهموقعيت جغرافيايي و اهداف استعماري دولت خويش، اقدام به 

هاي جغرافيايي نموده و رقابت ژئوپليتيك را بر مبناي خاصي عرضه نمودند. اين شش اولويت

(فردريك راتزل)؛ دولت: موجود 1عبارت بودند از: فضاي حياتي آميزرقابتنگاه ژئوپليتيكي 

                                                           
1- Living Space 
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ملند/ ؛ ري4(مكيندر) و كارل هاوس هوفر3؛ قدرت خشكي/ قلب زمين2(رودولف كيلن)1زنده

). فردريك Gary, 1999: 5(8(آلفرد ماهان)7؛ قدرت دريا6(نيكالس اسپايكمن)5ايحاشيهكمربند 

كه تمام موضوعات غيرانساني را بر اساس  انگاريانسانراتزل انديشمند آلماني بر اساس انديشه 

و انسان يي زنده ها، بر آن بود تا براي دولت نيز خصوصيتكردمي صفات انسان توضيح و تفسير

 ,Koelschتشبيه كرد كه بايد رشد كند يا بميرد( ايزندهگونه تدوين كند. وي دولت را به اندام 

). از ديدگاه راتزل، كشور براي حيات و رشد خود به انرژي نياز دارد و اين انرژي 184 :1990

با تمدن، . وي ميان وسعت فضايي كشور شودمي تأميناز طريق توسعه فضاي سرزميني و منابع، 

). راتزل در كل، سه مشخصه را Glassner, 1993: 223فرهنگ و قدرت آن ارتباط برقرار كرد(

        ت:دانسسه حقيقت اساسي جغرافيايي، در منزلت و رشد كشورها مؤثر و حياتي مي مثابهبه

سرزمين مشخص و فضاي معين همراه با موقعيت طبيعي و جغرافياي مطلوب در بين ساير  -1

گسترش جغرافيايي و سرزميني  -3ون محيط جغرافيايي كشور؛ درمردمي متجانس  -2كشورها؛ 

رشد جمعيتي صورت  تأثيردر اساس تحت  آنكهكشور از چهارچوب طبيعي و كانون اوليه 

نياز  گرنشانهوفر هاوس تا). انديشه ژئوپليتيك آلمان از راتزل Dikshit, 1995: 6(پذيردمي

كشورهاي بزرگ به گسترش مرزهاي خود، دستيابي به فضاي حياتي، نسل به خودكفايي در مواد 

). اين Ghasemi, 2015: 33بازار براي كاالهاي خود با قدرت ملي مترادف گرديد( تأمينخام، 

ان بسياري داشت. رودلف كيلن، جغرافيد تأثيرنيز  آمريكااروپا و  جغرافيدانانانديشه راتزل بر 

ا كه ر انگاريانسانسوئدي از جمله انديشمنداني بود كه به پيروي از افكار راتزل، اين انديشه 

، ادامه و گسترش داد. وي دولت را شودمي آن، دولت بيش از يك مفهوم حقوقي تلقي موجببه

دولت: «اندام زنده جغرافيايي در فضا توصيف كرد. وي در طرح نظريه خود تحت عنوان:  مثابهبه

                                                           
1- The State as a Form of Life 
2- Rudolf Kjellen (1864-1922) 
3- Land Power/Heartland 
4- Karl Haushofer (1869-1946) 
5- Rimland 
6- Nickolas John Spykman (1893-1943) 
7- Sea Power 
8- Admiral Alfred Thayer Mahan (1840-1914) 
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ك فضايي دولت را ژئوپليتي -با بيان ساختاري جديد از دولت، ساخت فيزيكي» موجودي زنده

) و در اين مورد حقوق و قوانيني به دست داد كه بر آن Tunander, 2001: 451- 452ناميد(

د و بدين ترتيب اصطالح ژئوپليتيك نخستين بار توسط كيلن ابداع نام ژئوپليتيك نها

). در آلمان بين دو جنگ جهاني نيز مكتب مقتدري تحت رهبري كارل Glassner, 2003شد(

و افكار  هازيادي بر سياست تأثيري راتزل و كيلن پديد آمد كه هااز انديشه متأثرهاوس هوفر و 

اغلب هوادار  كهآلمان ژئوپليتيك در  پردازاننظريه). Adhikari, 1997: 38عمومي آلمان داشت(

بر  هاي ملي مشخصي بودند، درصدد توضيح و توجيه آنهاي سياسي و سياستهاايدئولوژي

اساس علل جغرافيايي برآمدند و از اين راه به اعتبار ژئوپليتيك لطمه زدند؛ چرا كه بسياري از 

شامل عناصر  درواقعي علمي عرضه شده بود، هاتجزيه و تحليل نعنوابهبا آنكه  هااين تئوري

زيادي از تبليغات و سياست بودند كه در خدمت ايدئولوژي نظام سلطه قرار 

). در مجموع، ژئوپليتيك آلمان حاوي چنين Toyserkani and Yazdani, 2007: 206داشتند(

 نيازيبيخودكفايي و  -2از محصوالت خارجي؛  نيازيبيفضاي حياتي و  -1هاي بود: انديشه

        مناطق متحد با سرزمين و منابع كافي براي جمعيت يك كشور؛ -3از محصوالت خارجي؛ 

ناحيه بوده و از  ترينپرجمعيتآفريقا چون  -فرض مبني بر اينكه سرزمين اوراسيا -4

يابد؛  بر جهان تسلط تواندمي ين تركيب قدرت زميني و دريايي برخوردار است، لذاترگسترده

 Faltzgraff andحق كشورها نسبت به مرزهاي طبيعي يا مرزهاي ساخته دست طبيعت( -5

Dougherty, 1993: 122 .(  

گذار بنيان ترينمعروفانگليسي را بايد احتماالً  جغرافيداناز طرفي، سرهالفورد مكيندر 

ي مهمترين حامي تفكر ژئوپليتيك در ). وRenni Short, 1994: 18ژئوپليتيك سنتي دانست(

از اصطالح ژئوپليتيك در آثارش استفاده نكرده است. در ديدگاه  هرچندآغاز قرن بيستم بود؛ 

ژئوپليتيك مكيندر، جهان به دو بخش اصلي اوراسيا(مركز قدرت واقع شده در خشكي) و ساير 

). تئوري Mackinder, 1904: 421- 422(شودميهاي دريايي وابسته) تقسيم ها(سرزمينقاره

 توانيمن فرض استوار است كه مجموع اراضي اروپا، آسيا و آفريقا را ايپايهاصلي مكيندر بر 
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ناميد كه سرزمين حياتي يا قلب زمين را كه از راه  1جزيره عظيمي تحت عنوان جزيره جهاني

زوني مبني بر تفوق ف اشفرضيهدريا غيرقابل دسترسي است، احاطه نموده است. وي بر اساس 

آنكه بر اروپاي شرقي حكومت كند، : «كندمي يابنده قدرت زميني بر قدرت دريايي، چنين اظهار

بر سرزمين حياتي حاكم است؛ آنكه بر سرزمين حياتي حكومت كند، بر جزيره جهاني حاكم 

 ,Mackinder»(راندمياست و آنكه بر جزيره جهاني حكومت كند، بر سراسر جهان فرمان 

) 19). در ادامه، با شكست سيستم تجارت آزاد به رهبري بريتانيا(در اواسط قرن 194 :1919

 ايعرفهتاقتصادي با سدهاي  بنديبلوكتدريجي به سمت سيستم مبتني بر  صورتبهجهان 

حركت كرد و بنيان چنين تفكري نيز دستيابي به خودكفايي اقتصادي بود. از طرف ديگر، از آنجا 

مان مستعمرات خود را در دوره بعد از جنگ جهاني اول از دست داده بود، خودكفايي براي كه آل

هوفر و همكارانش، ارتباط اساسي با فضاي حياتي و گسترش به درون اروپاي شرقي پيدا هاوس

هوفر درباره مرزها، جزء مهم ديگري از انديشه ژئوپليتيك  وسها كرد. عالوه بر آن نگرش زيستي

ه ستند به مرزهايي دست يابند كتوانميكه بر طبق اين نظريه، كشورها  دادميا تشكيل آلمان ر

كه خارج از فضاي حياتي اي منطقهبا جمعيتي پراكنده و متفاوت باشد، يعني اي منطقهمتضمن 

). در اين راستا Ghasemi, 2015: 33بوده و كشور مربوط را از كشورهاي مجاور جدا كند(

مناطق  دئولوژيك بر اساسايپايهاقتصادي و  بنديبلوكنطقه متحد بزرگ(بر اساس جهان به سه م

 مناطق عنوانبهقرار داشت و  متحدهاياالتكه در اختيار آلمان، ژاپن و  شدميمتحد) تقسيم 

بعد از جنگ دوم جهاني و تسلط  متحدهاياالت. اما ظهور نمودندميپيراموني مركز اعمال نقش 

ر ب متحدهاياالتمعنا ساخت كه با زوال سلطه آن بر اقتصاد جهاني اين مفهوم از منطقه را بي

). Faltzgraff and Dougherty, 1993: 122اقتصاد جهاني، باز اعتبار گذشته خود را بازيافت(

پرداخت. » ريملند«تئوري  به ارائه اسپايكمن نيز با الهام از تئوري سرزمين حياتي مكيندر بود كه

اطراف آن را  ايحاشيهبراي حفظ سرزمين حياتي، مناطق  كندمي توصيه متحدهاياالتوي به 

حفاظت كند. اسپايكمن بر اين اعتقاد بود كه مناطق پيراموني هارتلند كه وي آن را ريملند 

                                                           
1- World Island 
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ريملند را در كنترل داشته باشد، است. در نظر وي، هر كس  1كنترل اوراسيا كليدشاه، خواندمي

حاكم قلب زمين خواهد بود و دولت مسلط بر اين موقعيت استراتژيكي، سرنوشت جهان را رقم 

). منظور از سرزمين حياتي(قلب زمين) در نظريات مكيندر Spykman, 1994: 443خواهد زد(

ل اروپا و آسيا را در و اسپايكمن، همان منطقه وسيع اوراسيا است كه معناي عام آن، محل اتصا

  .گيردميبر 

براي تئوري جغرافيايي، نخستين بار از سوي آلفرد  ايپايه عنوانبهتوجه به قدرت دريايي 

وي نخستين شرط الزم براي كسب  نظربهعنوان شد.  متحدهاياالتماهان، افسر نيروي دريايي 

 برخالف). بنابراين، ماهان Etaat, 1997: 30قدرت جهاني، احاطه و نظارت بر درياهاست(

برتري يابند.  ايقارهي هابر قدرت كندمي ي دريايي ايجابهامكيندر باور داشت ماهيت قدرت

اين دو نظريه كم و بيش متضاد، نقطه مقابل نمايي است كه پيش از اين طرح كرديم، اما در 

رقابت در مناطق محصور ژئوپليتيك همچنان در حلقه مربوط به قدرت و دهد مي مجموع نشان

  است.

  زا بعد از جنگ دوم جهانيادراك ژئوپليتيكي رقابتماهيت 

جديدي براي ظهور قدرت دانش ژئوپليتيك  و شوروي زمينه متحدهاياالتوقوع جنگ سرد بين 

نظري و هم  صورتبهپس از جنگ فراهم آورد. در اين دوره بحث ژئوپليتيك، هم  در دوره

عملي مورد استفاده قرار گرفت. در حالي كه ژئوپليتيك امپرياليستي در اوايل قرن بيستم بر اهميت 

نگ كرده بود، در دوره ج تأكيدجغرافياي طبيعي در سياست خارجي و استراتژي جهاني  تأثير

بسيار  رتصوبهرا كه  آمريكاسرد ژئوپليتيك بيشتر در تالش بود رقابت و تضاد شوروي و 

 كهن ابرخوردار بودند را توصيف نمايد. همچن ايپيچيدهدرهمنزديكي از جغرافيا و ايدئولوژي 

سرزمين مركزي يا محور يك منطقه داخلي  عنوانبهمكيندر قسمتي از سرزمين روسيه را 

پس از جنگ تحت عنوان  آمريكاطراح سياست خارجي  2، اما جرج كنانكردمي جغرافيايي معرفي

                                                           
1- Eurasia 
2- George Kennan 
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يك قلمرو ساده نگاه نكرد بلكه آن را  عنوانبهشوروي، به روسيه » تراتژي بازدارندگياس«عنوان 

  كه دائماً در حال گسترش يافتن است. دانستمي» تهديدي«

يك قدرت شرقي مطرح شده بود، و  عنوانبهشوروي در تصويري كه غرب ارائه كرده بود، 

بود، آنجا كه دولت وي آن را  آمريكا رجمهورئيس 1اين ماهيت مأموريت ناتمام رونالد ريگان

ند. شديمبلوك شرق شناخته  عنوانبه. مناطق و مردمان اروپاي شرقي ناميدمي» امپراتوري شيطان«

ند شدميكشورهاي جهان دوم محسوب  عنوانبهي كمونيستي هاهمه كشورهاي داراي حكومت

غربي باشد به وجود آمده جهاني كه در نتيجه مقابله با جهان اول كه همان كشورهاي 

). كشورهاي فقير و در حال O’Tuathail and Dolby and Routledge, 2001: 32بود(

كشورهاي جهان سوم ناميده  عنوانبه ،گرفتندنمياز دو بلوك فوق جاي  كدامهيچتوسعه كه در 

رب و غ) نيز معتقد است كه جهان سوم به معناي يك صحنه رقابت بين شرق 1981شدند. پليتز(

). تمام كشورهاي مختلف جهان Pletsch, 1981و يك موضوع برجسته دوران جنگ سرد بود(

ي ژئوپليتيكي تبديل هاي رقابت آتشين استراتژيستهاسوم و مناطق جغرافيايي جهان به صحنه

 دائم در حال بررسي ارزش استراتژيكي مناطقي طوربهشدند. كارشناسان ژئوپليتيكي از دو طرف 

 ي مركزي و ... بودند. ژئوپليتيك بهآمريكاخاورميانه، شاخ آفريقا، جنوب آفريقا، اندونزي، چون 

در تمام مناطق جهان تبديل شد. يك جنگ سرد جديد و مغرورانه  هايك بازي سياسي ابرقدرت

تيك ي كه رقابت طراحان و كارشناسان ژئوپليطوربهدر واشنگتن و مسكو توسعه و گسترش يافت 

جهان كمونيست و «در مقابل » جهان آزاد«، »هاآن«يا » ما«، گرفتبرميجهان را در سراسر 

ي ژئوپليتيك هابحث كهدرصورتيدر مباحث ژئوپليتيك جنگ سرد غرب مطرح شد. » ديكتاتوري

» دارسرمايهغرب امپرياليست و «در مقابل » ي مردميهادموكراسي«جنگ سرد در شوروي، 

و شوروي نگراني و دغدغه خاطر، سرنگوني و شكست  آمريكاهر دو كشور تعريف شده بود. نزد 

 پس از پيوستن چين به هواخواهي آمريكا متحدهاياالتدشمن اصلي بود. اين نگراني خصوصاً در 

شدت بيشتري يافت و همين امر بالفاصله موجبات اصلي حمالت ضد  1949شوروي در 

                                                           
1- Ronald Reagan 
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م  O’Tuathail and Dolby andرا فراهم آورد( آمريكاون در 1كمونيستي مك كارتيس

Routledge, 2001: 33.(  

سده بيستم  70و  60هاي ها درگير جنگ در ويتنام و جنوب شرقي آسيا در دههسال آمريكا

ها و نيروهاي وابسته به كره شمالي در »كنگويت«از  آمريكاميالدي بود كه نهايتاً به شكست 

در مورد موقعيت خود و طرف مقابل، يعني  ديدگاهيك در اين زمينه، منجر گرديد.  1974

اگر تسلط و كنترل خود را بر  كهاينها، اتحاد شوروي و چين وجود داشت و آن كمونيست

كل آسيا را خواهد باخت و اين  در ادامه ويتنام جنوبي از دست دهد، تمامي شرق آسيا وفضاي 

 2»دومينو«با مسكو خواهد شد. اين نگرش به تئوري خود منجر به شكست جهاني در تقابل 

تنام يي وجود داشت كه ويآمريكارهبران سياسي ، اين نگرش در بين ديگرعبارتبه .معروف است

ي از هاي آسيايها، يعني سرزمينآن، تك تك كارت دنبالبه، سقوط كنداگر  واولين كارت است 

  خارج خواهند شد. آمريكاحوزه نفوذ 

 50اين نگرش و برداشت ذهني، خود عامل اصلي كشته شدن صدها هزار ويتنامي و بيش از 

 ،درواقعرا رقم زد.  آمريكاتاريك سياست خارجي  دورانيي شد و يكي از مهمترين آمريكاهزار 

الملل مهم است و از همين طريق است و سياست بين ژئوپليتيكعامل ذهني، در فهم رابطه بين 

  .)Russell Mead, 2014(يابدها اهميت ميانگاره ها وكه نگرش

  

  

                                                           
) در آغاز دوره 1957 -1908فعاليت هاي ضدكمونيستي است كه سناتور جوزف مك كارتي(اصطالحي براي  - 1

ها و فريبي، گزينش شغلي، مخالفت با روشنفكران، افشاگريجنگ سرد، كه موجب شد موجي از سانسور، عوام

  آمريكا را دربر گيرد. 1950هاي نمايشي و تفتيش عقايد فضاي اجتماعي دهه دادگاه

ــت و » ومينود«تئوري  - 2 ها به صــورت عمودي، يك جا و كنار هم كه كارت هنگاميبرگرفته از ورق بازي اس

هاي ديگر، به صـورت اتوماتيك و به شـكل تك تك،   ها برداشـته شـود، كارت  ، اگر يكي از آن كارتگيرندقرار 

  گيرند.به خود ميافتد و حالت افقي مي
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  در مناطق ژئوپليتيك ي رقابتمحور موضوع دوران تحولقرن بيست يكم و 

، پايان عصر مشخصي در تحوالت ژئوپليتيك 1991و شوروي در  آمريكاپايان جنگ سرد بين 

جهاني بود، عصري كه خود محصول فرآيندي طوالني بود و غيرقابل بازگشت است. نتيجه پايان 

اين عصر، باز شدن ژئوپليتيكي مناطقي چون آسياي مركزي، قفقاز و اروپاي شرقي و مركزي 

آغازي براي  ،اما اين پايان قرار داشتند.بوده كه چندين دهه در حوزه انحصاري شوروي 

كشورهاي نوين و  تولدبود كه به فروپاشي يوگسالوي و  90هاي خونين بالكان در دهه بحران

  شرايط ژئوپليتيكي نوين در اين منطقه انجاميد.

محور و هاي موضوعبه ظهور ژئوپليتيكمنجر بعد از جنگ سرد،  يهادگرگونياما 

ژئوپليتيك جهاني، از اهميت ژئوپليتيكي موضوعات بحث  جايبه ديگرعبارتبه ؛محور شدمفهوم

شد. موضوعات و مفاهيم گوناگوني در اين دوران، در كانون توجه ژئوپليتيكي قرار گرفته است. 

شايد  و موجود قرار گرفتههاي ژئوپليتيكي گفتماندر رأس ، ژئوپليتيك انرژي، نمونه عنوانبه

ارشناسان وگو در بين كموضوعي، مانند ژئوپليتيك انرژي، محل بحث و گفتبتوان گفت كمتر 

احي و اجراي م، با تمركز بر طرسژئوپليتيك تروري همچنين الملل باشد.روابط بينژئوپليتيك و 

اص را به خود اختص ايويژهگفتماني ، فضاي جغرافيايي عمليات ترور در نقاط و اماكن مختلف

  داده است. 

 تا حد، شوندموضوعات و مفاهيم گوناگوني كه از زاويه ژئوپليتيكي نگريسته مي، روازاين

ها، قراردادن ترين آنيكي از جذاب اما احتماالً ؛ندارد مرزياند كه حد و شده متنوع يزياد

ك دوميني«كه  طورهمانموضوع و مفهوم احساسات در مركز ثقل مباحث ژئوپليتيكي باشد. 

ي ترس، حقارت و اميد، هاچگونه فرهنگ؛ ژئوپليتيك احساسات«در كتابي كه با عنوان  1»مديسه

اشت ، بيان دجهانمنتشر ساخت، ضمن اشاره به تغييرات ژئوپليتيكي  2»دهندمي جهان را تغيير

كه جهان كنوني براساس سه نوع احساسات و رابطه جغرافيايي و ژئوپليتيكي قابل شناسايي است: 

ـ حسن اميدواري به آينده كه بر چين و 2 ؛س و نگراني كه بر كل غرب حاكم استـ حس تر1

                                                           
1- Dominique Moïsi  
2- The Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope are  eshaping the World 
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كه بر  حقارتـ حس 3، حاكم است و اندشدهصاحب ثروت  بازيگران آسيايي كه در دهه اخير 

وراي بحث دومينيك مديسه، خاورميانه در دو  البته خاورميانه و شمال آفريقا سايه افكنده است.

ر اين منطقه، د ژئوپليتيكي منازعاتشدت  وترين منطقه ژئوپليتيكي دنيا بوده دهه گذشته، بحراني

  داده است.  آناي را به ماهيت نوين و دگرگون شده

در همين چارچوب، بايد به پديده ژئوپليتيكي مهمي اشاره كرد كه در دو دهه گذشته در 

اهميت يافته و آن، ژئوپليتيك مناطق مختلف و پيدايش  و جهاني)اي منطقهمطالعات ژئوپليتيكي(

  است. ايمنطقهشكل جديدي از ژئوپليتيك 

در دوران جنگ سرد، مناطق مختلف دنيا از نگاهي عمودي، از باال و از منشور شرق و 

 جديد، مناطق هاما در دور ؛شدندوارد محاسبات ژئوپليتيكي مي )آمريكا(كانون شوروي و غرب

و  لمللياوارد مناسبات سياسي بين ،اي افقياز زاويه يعنياز پايين و از درون خود  مختلف دنيا

  شوند. مي هارقابت بين قدرت

در رقابت شرق و  آن خاص كنندگيتعيينخاطر منطقه شاخ آفريقا بهكه اهميت  طورهمان

دي شكل نظامي و اقتصا ايمنطقههاي ساير مناطق و سازمان صورتغرب بود. و بر همين 

الملل ، نسبت و رابطه عمودي مناطق مختلف و نظام بيندوقطبيبا فروپاشي نظام  گرفتند.مي

گزاره اين ي معناي ژئوپليتيك اي افقي و از پائين به باال تبديل شد.دگرگون و اين رابطه، به رابطه

ري محصو خاطر وضعيت جنگ سرد، مناطق بسته وآن است كه اوالً برخي از مناطق دنيا كه به

آسياي مركزي، قفقاز، بالتيك، اروپاي  جنوب غرب آسيا، باز شدند. مناطقي چون ،شدندقلمداد مي

شرقي و مركزي در دوران جنگ سرد، با درجات گوناگون، در رابطه با دنياي خارج و حتي در 

اطات بهاي پيراموني خود، بسته بودند و تعامل و كنش و واكنشي با ديگران نداشتند و ارتحوزه

گرفت. پايان جنگ سرد، اين مناطق را باز كرد. هرچند ها از طريق مسكو صورت ميالمللي آنبين

هنوز مسكو نسبت به ديگر بازيگران نفوذ بيشتري دارد ولي همه اين  كه در بسياري از آنها،

سترش گ مناطق، از وابستگي گذشته خارج شده و تعامالت گوناگوني با ديگر بازيگران دارند. اين

  افقي مناطق پديده مهم و درخور توجه است. 

دومين وجه تحوالت ژئوپليتيكي در رابطه با مناطق مختلف جهان، اهميت يافتن بيشتر 
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بعد از  ايمنطقههاي در دوران بعد از جنگ سرد است. تقريباً تمامي قدرت ايمنطقههاي قدرت

ناطق پيراموني در م را و نقش بيشتري تهمنزلت ژئوپليتيكي جديدي ياففروپاشي نظام دوقطبي، 

از ايران در غرب آسيا تا آفريقاي جنوبي درجنوب آفريقا و برزيل در به دست آوردند. خود 

ه است. البته افزايش يافت ايمنطقهو كنشگري بازيگران  تأثير، ژئوپليتيك ي جنوبي، وزنآمريكا

و  متفاوت استبا ديگران  ايمنطقهموقعيت و وضعيت هر كدام از بازيگران  گفت كه توانمي

توان از اين پديده فراگير چشم پوشيد كه در دوران پساجنگ سرد، محيط در عين حال نمي

بازتر شده است. سومين بعد تحوالت ژئوپليتيكي مناطق مختلف  ايمنطقهعملياتي همه بازيگران 

عبارت ديگر در هر كدام از است. به ايمنطقههاي بعد از فروپاشي نظام دوقطبي، رشد سازمان

  متنوع هستيم.  ايمنطقههاي اندازي نهادها و سازمانمناطق جهان در اين دوران شاهد تقويت و راه

 -ژئوپليتيكي تابعي از رقابت ايمنطقهها و نهادهاي در دوران جنگ سرد، سازمان، درواقع

هاي ، از درون مناطق، اتحاديهايمنطقهدر دوران جديد، بازيگران بومي و  اما ؛از باال بودند ايدئولوژكي

 غيير هويتتاند. از اتحاديه اروپايي گرفته تا و قابل توجه گذارتأثير غالباًاند كه را شكل داده ايمنطقه

ي رسازمان وحدت آفريقا به اتحاديه آفريقايي و از سازمان همكاري شانگهاي گرفته تا سازمان همكا

مفهوم نوين  ايمنطقه، به ژئوپليتيك ايمنطقههاي نوين ي التين، سازمانآمريكامركوسور در 

اند. در اين مفهوم نوين، پويايي دروني مناطق بسيار برجسته و قابل توجه است. چهارمين بخشيده

ي در و غير حكومت غيردولتيدر دوران جديد، ظهور بازيگران  ايمنطقهبعد تحوالت ژئوپليتيكي 

 ؛ امامطرح بودند هاو حكومت هادر دوران گذشته، فقط دولت، روازاينمناطق مختلف جهان است. 

خود  نوبهبهو غير حكومتي فراهم آورده و اين  غيردولتيزمينه را براي بازيگران  ،باز شدن مناطق

جنوب  تتحوال بهنگاهي با  . در اين زمينه،فضاي ژئوپليتيكي درون مناطق را دگرگون ساخته است

 -يگري سياسهاي كالسيك نيستند كه به كنشكه ديگر صرفاً دولت شودميروشن  غرب آسيا

كه فاقد  هستيم مواجه ژئوپليتيكياز بازيگران  متنوعيما با مجموعه  ؛ بلكهاندمشغول جغرافيايي

ها مورد اي از دهنمونه ،ژئوپليتيكي در عراق و سوريه موجوديعنوان اند. برآمدن داعش بهسابقه

  .)Russell Mead, 2014(شودمي محسوبكنشگري بازيگران غير حكومتي جديد در اين منطقه 
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  گيريبحث و نتيجه

ي متعددي رخ داده است. در دوره نخست، ها، دگرگونيايمنطقهمطالعات  پردازينظريهدر حوزه 

ژئوپليتيكي تعريف  -ي جغرافياييهامناطق در قالب واحدهاي جغرافيايي و به عبارتي مرزبندي

سنتي در مورد منطقه بود. پس از آن مناطق از ويژگي  پردازينظريهند. اين موضوع محور شدمي

ي كهن، روند تحميلي داشت و هاكاركردي برخوردار شدند. از طرفي، منطقه نام گرفتن در سنت

در عصر امپراتوري كههمچنان . شدميي بزرگ تعريف و مديريت هااز باال به پايين توسط قدرت

عصر  ردگرفت؛ اما منطقه از جغرافياي طبيعي در قالب فضاي خشكي، دريايي و غيره نشأت مي ها

، در قديم ديگرعبارتبه. شودمي كنوني عالوه بر رويكرد قديم، از بعد انساني جغرافيا نيز استفاده

 طورهمانبعد فرهنگي نيز به خود گرفته است.  مروربهمنطقه بيشتر به لحاظ فيزيكي مدنظر بود؛ اما 

حيط ، اغلب به مبردميكه وقتي در ابتداي قرن بيشتم مكيندر از منطقه هالل دروني و خارجي نام 

اشتراكات، يك نوع پيوند  واسطهبهطبيعي اين مناطق اشاره دارد. از طرف ديگر، در اين عصر 

برقرار شده است. بر اين اساس ژئوپليتيك استعماري نيز كه دوره نخست تاريخ ژئوپليتيك  ايمنطقه

با آن آغاز شده است، با انديشه استعمارگري جهت تصاحب و تسلط بر مناطق جغرافيايي همراه 

 دو تأثيري مناطق سبب شده است اين مناطق تحت هابه داشته يابيدستشده است. رقابت جهت 

نظريات مكيندر، اسپايكمن و  كههمچنان هاي تعريف شود. جغرافيايي و ايدئولوژي نوع رويكرد

اي دارند. هر دو هاي راتزل، كيلن و هاوس هوفر  رويكرد انديشهماهان رويكرد طبيعي و ديدگاه

ي بزرگ بوده و هانگاه، در تاريخ عصر استعمار، تعيين كننده بخش بزرگي از استراتژي قدرت

 هاتا تعيين كننده مسير احتمالي تحوالت باشند؛ اما در عين حال تمامي آن اندداشتهرا قابليت آن 

؛ كه اين امر تحميل ژئوپليتيك استعمارگري اندشدهتوسط قدرت مركزي و حاكميت اجرا و اداره مي

سط و. همچنين تولد ژئوپليتيك در عصر استعماري و تاندنمودهرا بر مناطق مختلفي از جهان اعمال 

به منابع سبب پديد آمدن  يابيدستجهت  هاي بزرگ نشانگر اين است كه رقابت قدرتهاقدرت

درجات مختلفي از اهميت براي مناطق و محورهاي جغرافيايي شده است. اهميت مناطق ژئوپليتيك 

ي امدل فضايي مكيندر كه دار كههمچنان . شدميي مسلط تفسير و توجيه هانيز از نظرگاه قدرت

امكاني  مثابههبساختار فضايي ژئوپليتيكي است با امپراتوري بريتانيا و تئوري قدرت دريايي ماهان 
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. در آلمان نيز هاوس هوفر شودمي جهت تسلط بر اين سرزمين قلمداد آمريكا متحدهاياالتبراي 

  .پردازديمبه فضاي حياتي براي كشورش  يابيدستجهت انطباق ايده خود به توجيه نظري جهت 

. كندمي جهت سلطه بر مناطق ماهيت ايدئولوژيك پيدا هادر دوره جنگ سرد نيز رقابت قدرت

ي هايي همچون سد نفوذ، دومينو، ضد دومينو و جهانهاي رقيب در قالب استراتژيهاقدرت

يي كه زمينه كمتري از حقايق ها؛ سياستساختميعقيدتي خود را آشكار  ازلحاظ شكلهم

ي ژئوپليتيكي و بستر رقابتي آن ها، در اين عصر تئوريدرواقعجغرافيايي در آن نمايان بود. 

ماهيت ايدئولوژيك به خود گرفته بود. از نظر شكلي و ساختار جغرافيايي نيز پرده آهنين در 

ي فيايي بود، محور جغرافيايشرق سرزمين اوراسيا كه نماد تمايزات ايدئولوژيكي و مناطق جغرا

روي بخشي از منطقه نفوذ شو صورتبه. طبق اين ايده، اروپاي شرقي دادميجنگ سرد را تشكيل 

نيز به بهانه دفاع از دنياي آزاد سلطه خود را بر نيمي ديگر از جهان  متحدهاياالتبود و در مقابل 

  گسترانده بود.

ست    ها، نقش قدرتدرواقع سيا سرد نوعاً با الگويي از  اي قهمنطي بزرگ در  در طول جنگ 

ي و اتحاد شورو  متحدهاياالت؛ زيرا شد ميتوصيف و مشخص    آميزرقابتسياست موازنه قواي   

ي هاند. از زمان پايان جنگ ســرد الگوي رفتار قدرتكردمي در مناطق مختلف دنيا با هم مقابله

از فروپاشي شوروي عصر جديدي آغاز شد،   ، بعدرواين ازشده است.  ترمتنوعبزرگ در مناطق 

نيز صـــاحب موقعيت و قدرت نويني شـــدند. در اين اي منطقهي هادر اين عصـــر پاره قدرت

ــهم قابل توجهي جهت نفوذ در مناطق  اي منطقهي هاموقعيت قدرت ــده و س نيز وارد رقابت ش

  .كنندميپيرامون خود را جستجو 

  قدرداني -6

خاطر فراهم آوردن د از معاونت پژوهشـــي دانشـــگاه تهران بهندانبرخود الزم مي گاننويســـند

  عمل آورد.شرايط انجام اين پژوهش كمال تشكر و قدرداني را به
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