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  دانشواژه ژئوپوليتك و ژئو استراتژي در دنياي اطالعات 

  )با تاكيد بر مورد ايران ( 

 
  

 حسين رفيع
        ∗∗∗∗  

  استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران 
  )30/4/87 :  تاريخ تصويب– 22/4/87 : تاريخ دريافت( 

  

   :چكيده

ن سياست جغرافيايي ياد مي شود به عنـوان         مفهوم ژئوپوليتك كه در زبان فارسي از آن به عنوا         
در اين نوشتار   .  مسيري طوالني داشته است      ،دانشي كه از بطن علوم جغرافيايي و سياست برخاسته        

تالش شده است تا از گذشته تاكنون اين دانش را درسه مقطع تاريخي مـورد مطالعـه قـرارداده و                    
اين سه دوره را ژئوپوليتيك كالسـيك،  . ردد هاي گوناگون استخراج گيژسپس از دل آن ژئو استرات 
  ئوپوليتيـك و  ژدر دوره كالسيك مفـاهيم بنيـادين آن همچـون مفهـوم             . نوين و فضايي  ناميده ايم     

هاي نـوين آن و در       در دوره نوين تاثير قدرت يكپارچه شده آمريكايي و ويژگي          ،هاي جهاني نظريه
اي، زمـان   مفاهيمي همچـون جامعـه شـبكه      مقطع فضايي شدن ژئوپوليتيك ضمن تعريف جديد به         

در مجموع به نقـش     . جهاني پرداخته ايم   نگاري، قدرت اطالعاتي، دموكراسي الكترونيك و شهروند      
هـا الگـويي در خـصوص شـرايط         استراتژي در اين سه فضا پرداخته و از مجموع ايـن اسـتراتژي            

) علمـي (لعه اي هدفمند و روشـمند  اين مطالعه از طريق مطا . شود مي ژئوپوليتيك ايران بدست داده   
نتيجه اين بحث توجه دادن به شـرايط         .تعقيب شده و روش ارائه شده روشي توصيفي تبييني  است          

جديد بوجود آمده در حوزه جهان است كه بيشترين تاثير را در بازسازي جهاني فعلـي، ابزارهـاي                  
  . عات داشته است جريان جهاني اطال اي اطالعاتي وهالكترونيك همچون ابر شاهراه

  
  

  :واژگان كليدي

   قدرت اطالعات- جامعه شبكه اي - ژئو اكونومي - ژئواستراتژي  -ئو پوليتيكژ

  

                                                           
                                                                              Email: hooshyar22@yahoo.com* 
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  بيان مسئله 

 عظيم را به    يشوازه ژئوپوليتيك وارد عرصه علوم جغرافيايي شد دنيا تحوالت        ناز زماني كه دا   
عرصـه سياسـت توانـسته اسـت      انديشه هاي برخاسته از اين مفهوم جديد در          .خود ديده است  

گردش قدرت را به صورت كامال تاثيرگذار و علمي مطرح نمايد به گونه اي كه امنيت سياسـي     
، منطقه اي و محلي هدفمنـد و روشـمند سـاخته و             يهاي جهان  اجتماعي جهان را در مقياس     –

حـث قـرار    ئوپوليتيك مـورد ب   ژهاي  كشورها را با الگوهايي برخاسته از موقعيت و ساير ويژگي         
 يها يعني از زماني كه اين واژه وارد ادبيات سياسـي دنيـا شـد، تحـوالت                در طول اين سال   . دهد

ايم كه بر انتخاب الگو هاي ارائه شـده سياسـت هـاي جغرافيـايي     مختلف را در دنيا شاهد بوده     
ل در اين دوران سه مقطع مهم و جهاني مطرح شده است كه در داخ. بسيار تاثيرگذار بوده است

 ملت و يـا كـشورهاي       –هر كدام از اين سه دوره تحولي، ديدگاه هاي مختلف مبتني بر دولت              
     هـا و سـرانجام   هـا، كـشورها ، ملـت    سـرزمين طبعـاً .  اي و پيراموني مطرح شـده اسـت       حاشيه

هـاي ژئوپوليتيـك خـود را       هاي گوناگون در اين وضعيت ها ساختار متناسـب بـا ويژگـي            امت
تـرين  شـايد مهـم   . اند در تقسيم قدرت جهاني نقش خـود را ايفـا نماينـد            توانستهاند و   برگزيده

هـاي مختلـف    تصميمات سياسي دنيا از اين زمان به بعد توسط جغرافيدانان و يا ژئوپوليتيـسين             
  . گرفته شده باشد

  

  روش پژوهش 

لعـه اي   ي پرداختـه ايـم، يعنـي مطا       ژدر اين مطالعه به چگونه بودن ژئوپوليتيك و ژئواسترات        
در ايـن مطالعـه بـه پرسـش از آثـار، عاليـم و نـسبت                 . توصيفي را پيش رو خـواهيم داشـت         

ي نظر داشته و به صورت مستقيم و يا غيرمـستقيم در مقـام توصـيف                ژژئوپوليتيك و ژئواسترات  
يعنـي   آن است تا حدي به چرايي مسئله نيز بپـردازيم،          اما در عين حال تالش ما بر      .  ايمبرآمده

و واقعيـت و نيـازي چـون         يابي در پرتـو قـانون كلـي جغرافيـاي سياسـي روي آورده             به علت 
 شناسانه سياسي، تبيين و با اين واقعيت مواجهه نماييمژئوپوليتيك  ايران را  با قانون كلي جامعه

   .)248ص1385فرامرز قراملكي ، (
  

  مفاهيم ژئوپوليتيك 
يگر توسعه مي يابد و حيـاتي را در بـستر           مفهوم ژئوپوليتيك در طي زمان مانند هر مفهوم د        

هاي بازيگران حاضر در صحنه     ژئوپوليتيك مجموعه نگراني ها و دل مشغولي      . كندزمان طي مي  
هاي غيردولتي يـا افكـارعمومي را       بين المللي اعم از سياستمداران ، ديپلماسي، ارتش ، سازمان         

ي يكديگر باز مي كنند و آنچه كه آنها         ژئوپوليتيك به حسابي كه آنها رو     . مد نظر قرار مي دهد      
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هايي كه سردمداران شكل    را به عمل واميدارد با دقت نظر متمركز مي شود ژئوپوليتيك در طرح            
مي دهند حساس ظاهر مي گردد، عدم تجـانس فـضاي جغرافيـايي در زمينـه شـرايط طبيعـي،                    

 موضوعات همكـاري و  ژئوپوليتيك به. تاريخ، مذهب، تعدد قومي و نژادي را منعكس مي كند           
 . )1371عزتـي ،  ( زدايي همانقدر عالقمند است كه به كاربرد زور و به بـازي مكـر و حيلـه    تشنج

 كـوهن معتقـد اسـت     (CLAVAL   1994 p.6)تفكر ژئوپوليتيك غالبا به دكترين ختم مي شود 
و اساس و جوهر ژئوپوليتيك مطالعه روابط موجود بين سياست بـين الملـل قـدرت و صـفات        

  در تعريـف ديگـري   COHEN & SAUL . B)نگاه كنيد به ( مشخصات متناسب با جغرافياست 
روابط بين جغرافياي سياسي و ژئوپوليتيك تبيـين        : كه از هاو شوفر توسط كارين من نقل شده          

شود در اين تعريف آمده است بين جغرافياي سياسي و ژئوپوليتيك بايد تميز قائل شد زيـرا                 مي
چـون خـاك ،   (اسي توزيع قدرت دولتي را در سطح اقاليم و قاره هـا و شـرايطي    جغرافياي سي 

كه در آن شرايط اين قدرت اعمال مي شود، مورد مطالعه قرار            )شكل ظاهري، آب وهوا ، منابع       
) جغرافيـايي (مي دهد، اما ژئوپوليتيك هدف و مقصود خود را فعاليت سياسي در يـك فـضاي                 

همچنين در فرهنگ كوچك روبرت آمـده  KORINMAN,1990, P.15) (. طبيعي دنبال مي كند
ژئوپوليتيك در ارتباط با يكي از صور انديشه و فكر اسـتراتژيك اسـت ايـن انديـشه در                   : است
 دهداي از اعمال هماهنگ و مانورها را با هدف پيروزي نشان ميترين برداشت مجموعهوسيع

(petit Robert, 1)ليتيك مطالعه روابـط موجـود بـين دول و     در تعريف ديگر آمده است ژئوپو
هـاي آنهـا    هـا در شـكل گيـري دول و سياسـت          اين داده . هاي طبيعي است  سياست آنها با داده   

پير گالوا ژئوپوليتيك را روابط موجود بين رهبري و (petit larousse p.467)  كننده هستندتعيين
است مذكور در آن كـادر و        كه سي   مي داند    هدايت يك سياست قدرت و چارچوب جغرافيايي      

ارائه كنندگان : پل الوال نيز معتقد است  (GALLOIS, 1990.p.37) چارچوب اعمال مي شود 
هايي را كه بازيگران در مقابل هم قرار مي گيرنـد مطالعـه نمـوده و               تحليل زئوپوليتيك وضعيت  

ها سازين تصميم آنها در جريا  .كوشند بهترين شيوه رسيدن به هدف هايشان را تعريف كنند           مي
       دار، توســعه مــي يابنــد، بــا كننــد و هنگــامي كــه در محيطــي نــامطمئن و دشــمنمداخلــه مــي

هـاي دشـمن و مـانور در ممانعـت از بـسيج، تمركـز يـا                 العمـل گذاري بالانقطاع عكـس   ارزش
 بـه  (CLAVAL, 1992.p.37) كننـد بكارگيري موثر نيروها، در محيط معمول تالش جـدي مـي  

هاي مختلف به تعريف زئوپوليتيـك پرداختـه شـده          ود كه از منظر و مكتب     ششاهده مي خوبي م 
بندي نمـوده   ما اين تحول مفهومي را در سه بستر زماني از پيدايي آن تا هم اكنون تقسيم                .است

  : گيريمو آن را پي مي
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  ژئوپوليتيك كالسيك 

 دانـشمند  (Rudolf KJELEN)دانشواژه ژئوپوليتيك نخستين بار توسط رودلـف كـي الـن     
، كه   ) 21-25صص/ 1380/ محمد رضا حافظ نيا   (بكار گرفته شد   1899علوم سياسي سوئدي در سال      

در نهاد اين تعريـف، انديـشه       . مقصود وي از آن رابطه جغرافياي طبيعي و زمين با سياست بود           
بـراي توصـيف    هاي امپرياليستي نهفته بود و به همين سبب تا بعد از جنگ سرد، ژئوپوليتيـك                

نزاع و مجادله جهاني بين شوروي سابق و آمريكا بر سر كنتـرل كـشورها و منـابع اسـتراتژيك                    
هنري كيسنجر استراتزيست مشهور آمريكايي، اين واژه را احيا كـرد و از آن     .شدبكار گرفته مي  
انجام هاي موازنه قدرت كه در سراسر نقشه سياسي جهان        در زمينه سياست   ها را بازي ابرقدرت 

  .  )363-365 صص1379ميرحيدر( مي شد، برداشت نمود
در واقع ژئوپوليتيك شكلي از دانش قدرت در دوره رقابت استعمارگران است كـه در طـي                 

گسترش ممالك مستعمره و ايجاد صنايع پيشرفته، دسـتيابي         .  پديد آمد  1945 تا   1870هاي  سال
رهنگي از جمله مشخصات اين دوران      هاي شگرف و تحوالت اجتماعي و تطورات ف       به فنĤوري 

هاي رقابتي در ايـن دوره بودنـد كـه    ترين قدرتانگليس و آلمان در مركز اروپا، محوري      . است
مكيندر در انگلستان پرچمدار اين انديـشه بـود بـه          . نها به دو جنگ جهاني انجاميد     آنتايج تفكر   

 Closed)ضاي سياسـي بـسته  اعتقاد او ژئوپوليتيك به عنوان ديدگاهي مـستقل كـه جهـان را فـ    

political space)او جمله بسيار مشهوري در اين باره دارد كه. شد مطرح مي كند، قلمداد مي :  
اي از وقـايع در صـحنه   براي اولين بار ، ما مي توانيم چيزهايي از تناسب عيني تظاهرات و     «

هاي اي معيني از عليت   اي كه بتواند جنبه ه    امكان جستجوي معادله   تمام جهان را درك نموده و     
  ».جغرافيايي تاريخ را به هر ميزان، توضيح دهد، داشته باشيم

مقصود او از ما، ژئوپليتيسين ها و جغرافيدانان هستند كه به عنوان تحصيلكردگاني فرهيخته    
در آن روزگاران مطرح بوده اند، كـه توانـايي نگرشـي فراگيـر بـر جهـان را در اختيارداشـته و                       

ي برنامه ها و وقايع را درك كرده و معادله يا قاعـده اي را بـراي تـشريح تـاريخ                     تناسبات واقع 
جستجو نموده اند، اين همان نگرش استعمارگرانه مبتني بر مالحظات دقيق تحليلي بـر جهـان                

هـاوس هـوفر ، آلفـرد        حاصل اين انديشه به نظريه هاي جهاني افرادي چون اسپايكمن،          .است
  . )1-14صص1384عزتي ، ( شكي و يا دريايي و فضايي ختم شدماهان در بستر هارتلند خ

مفهوم ژئوپوليتيك، نقش عوامل محيط جغرافيايي را درسياست ملل بررسي مـي كنـد، ژان               
گاتمن برخالف كي آلن، نقش عوامل انساني را در تغيير چهره زمين و تنـوع محيطـي بـيش از                    

ك او نسبت به كي آلن از ويژگـي كمتـري در            كند، بنابر اين ژئوپوليتي   عوامل طبيعي ارزيابي مي   
بـراي شـناخت بهتـر الزم اسـت بـه عوامـل             .حوزه استعماري و امپرياليستي برخـوردار اسـت         

  .جغرافيايي موثر در ژئوپوليتيك اشارتي داشته باشيم تا اين دانشواژه بهتر ادراك شود
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   (territory)سرزمين 

سـرزمين چهـره    . يي و چهـره اي سياسـي      چهره اي جغرافيا  : مفهوم سرزمين دو چهره دارد    
از منظر گاتمن سرزمين بخشي از جلوه گاه جغرافيايي اسـت           .افقي يا فيزيكي يك كشور است       

اين مفهوم ،گستره فيزيكـي و حمايـت        . كه با ادامه فيزيكي قلمرو يك حكومت برابري مي كند         
فيزيكي يك سيـستم    اين مفهوم ، پهنه     . سياسي است كه يك ساختار حكومتي به خود مي گيرد         

  ملتي و يا در بخشي از آن كـه از گونـه اي اقتـدار    -سياسي را معرفي مي كند كه در حكومتي    
  .گيردبرخوردار باشد قوام مي

 در دنياي كنوني، سرزمين پهنه جغرافيايي مرزداري اسـت كـه جنبـه حقـوقي حاكميـت را                  
-40 صـص 1355،  و مير حيدر   48-56صص 1381مجتهد زاده   (  .بخشداي جغرافيايي يا فيزيكي مي    بدنه

38(  

  

  موقعيت جغرافيايي 

چگونگي قرار گرفتن يك نقطـه در سـطح زمـين كـه خـود               : موقعيت جغرافيايي عبارتست از     
عمدتا در ژئوپوليتيـك موقعيـت      . داراي دو حالت عمومي يا نسبي و خصوصي يا رياضي است          

حـدود  . گيردمي شود مد نظر قرار مي     اي، جهاني و منطقه اي تقسيم       نسبي كه به سه سطح قاره     
در صـورتي كـه   . الملل اغلب بستگي به موقعيت جغرافيـايي دارد شركت هر كشور در امور بين    

كشوري از موقعيت مناسبي برخوردار باشد مي تواند امنيت ملي خود را به بهترين شكل تامين                
  مراتـب معـين و حـساب       اين امر زماني امكان پذير است كه از نظم خاص يعني سلسله           . نمايد
اما اگر موقيت جغرافيايي مناسـب نباشـد معمـوال حكـومتگران كمتـر              . اي برخوردار گردد  شده

يكي .احساس مسئوليت مي كنند و در نتيجه امنيت ملي در معرض خطر بيشتري قرار مي گيرد                 
ايـن امـر موجـب شـناخت        . از اصول استراتژي حفظ سلسله مراتب موقعيت جغرافيايي اسـت         

ها و قوت ها شده ،كه اين مي تواند در اتخاذ خط مشي هاي سياسي به رفع كمبودهـا و                    ضعف
بـه عبـارت ديگـر هرگـاه        .به تقويت امكانات موجود براي حداكثر بهره بـرداري كمـك نمايـد            

كشوري داراي موقعيت استراتژيك باشد هيچ گاه نمي تواند خود را از تحوالت جهاني دورنگه           
-42صص   1381 عزتي  (  :ت هاي جغرافيايي مي توان به موارد زير اشاره كرد         از انواع موقعي  . دارد

  )18-22صص 1372و 21

كـاملترين شـكل آن     ( شود موقعيت دريايي  كه موقعيت جزيره اي و ساحلي را شامل مي            -
  )موقعيت جزيره اي است

 توانندهاست كه نمي  موقعيت مركزي يا بري كه شامل سرزمين هاي محصور بين خشكي           -
  .بطور مستقيم به آبهاي آزاد راه يابند
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 خـاص مـورد نيـاز اسـت          ييك كه براي هر اسـتراتژي نقـاط يـا منـاطق           ژموقعيت استرات  -
عوامل خاص كمي و كيفي بر اين مناطق بسيار موثر بوده بنابراين مناطق مذكور ثابـت نبـوده و                   

  .تابع استراتژي و توسعه تكنولوژيك مي باشند
 برخي متون موقعيت محـوري و موقعيـت سـاحلي را حاشـيه اي و                موقعيت مركزي را در   

  .موقعيت جزيره اي را موقعيت بيروني مي نامند
از ديگر عوامل مهم در ژئوپوليتيك فضا و تقسيمات آن ، وسعت خاك ، وضع توپـوگرافي                 

و شكل كشور به عنـوان عوامـل ثابـت و جمعيـت ، منـابع      ) ها مرزها ، شبكه آبها ، ناهمواري   (
و 76ص   1381حافظ نيـا ،     ( .يعي ، نهادهاي سياسي و اجتماعي به عنوان عوامل متغيير مي باشند           طب

  ))345  ص1385پور احمد 

  

  ژئوپوليتيك نوين 

 نوعي خوشبيني نسبت به جغرافياي سياسي پديد آمد امـا بـدبيني در حيطـه                1970در دهه   
 شده است كه ژئوپوليتيك رويكردي      بدين معنا كه اوتواتيل نيز متذكر     . ژئوپوليتيك ريشه دواند    

است كه وجود توپوگرافي فضايي ميان جهان اول و جهان سوم، شمال و جنـوب كـشور را رد                   
    هـاي پرسـپكتيوي و توجـه فزاينـده بـه           كند و تاكيد آن بـر ناپايـدار بـودن اينگونـه هويـت             مي

ها، تخيالت و    جريان ها و ، چارچوب )انتقادي(ژئوپوليتيك نوين   . هاي ژئوپوليتيك است    هويت
ايـن رويكـرد از چارچوبهـاي سـازماندهنده         . كنـار هـم مـي نهـد         ) براي مقايـسه  (ابهامات را   

  .كنـد   و موضوعي را كـه قـرار اسـت بـشناسد، تـضعيف مـي              ...پرسپكتيوگونه دوري مي گزيند   

  )125-134صص1381نيا، حافظ(

ايـن تفكـر   . ا بـرهم مـي زنـد    در واقع ژئوپوليتيك نوين بنيانهاي ايدئولوژيك تثبيت شده ر  
ژاك دريـدا و ميـشل فوكـو بـا      .  دارد 1960ريشه در انديشه هاي پسا ساختاري فرانسه در دهه          

ريختگـي ايـدئولوژيك را    ايـن بهـم  )(Deconstructionبكارگيري لغت و مفهوم ساخت شكني     
-به سـاخت  بعد اول   : اوتواتيل اين ساخت شكني را در سه بعد مطرح مي كند          . شونديادآور مي 

شكني سنتهاي تفكر ژئوپوليتيك مربوط مي شود كه عبارتست از تجديد نظر و ارزيابي مجـدد                
بعـد دوم ،  رويـه عملـي         . هايي كه از طريق آنها تاريخ ايـن دانـش ارائـه نمـوده اسـت                 روش

سياستمداران را هدف قرار مي دهد و نشانگر آن است كه چگونه افراد درگير در كـشورداري ،                  
بعد سوم نيز برداشت هاي رايج از عوامـل جغرافيـايي           . ين المللي را فضايي كرده اند       سياست ب 

ايو الكوست فرانسوي انديشه هاي ماركسيستي را بـه         .در سياست جهاني را به چالش مي كشد         
جغرافيـا بـه مثابـه      : كشد و با وضوح تمام در باره ژئوپوليتيك اظهار نظر مي كند كـه             چالش مي 

پـيش از   ... ناپذيري درگير مسائل ايدئولوزيك اسـت       مايي جهان ، بطور اجتناب    اي در بازن  شيوه
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آنكه جغرافيا به دانشجويان ارائه شود ، اين علم به پادشاهان ، شاهزادگان ، ديپلماتها و رهبـران          
 هـم از لحـاظ      – در حكم روشي موجز براي توصـيف فـضا           -جغرافيا. نظامي عرضه شده بود     

بنـدي   طبقه آنگونه كه ما آنها را معموالً     ( هاي فيزيكي   م از لحاظ ويژگي   هاي انساني و ه   ويژگي
و اين كار، به شـكل سـازمان         به واژگاني انتقال يافت كه تابع مديريت حكومت باشند        ) كنيممي

و ميـر   20-35صـص   1381مجتهـدزاده،   ( .اجتماعي، نظارت اجتماعي و حتي جنگ صـورت گرفـت         

  )14-18صص 1358حيدر

بيني كرد، هر چند كه      پيش 1990ن انديشه، ظهور ژئوپوليتيك نوين را در دهه         الكوست با اي  
ممكن است هنوز دانشمنداني باشند كه ظهور يك ژئوپوليتيك جامع نگـر و آينـده نگـر را كـه                    

  آلوده منافع بشري نباشد، پذيرفته نباشند 
 كـه در آن  يكي از اهداف ژئوپوليتيك انتقادي، تحليل كشورداري يا سياست خارجي اسـت   

ايـن ژئوپوليتيـك    . پردازنددهي و ارزيابي تفاسير مربوط به فضا و مكان مي         كارشناسان به شكل  
 به جاي تمركـز  :هاي عمده اي دارند از آن جملهنوين و انتقادي با ژئوپوليتيك كالسيك تفاوت      

اوير گيري سياست خارجي، بر چگونگي ترسيم تص      بر شناسايي تاثير عوامل جغرافيايي بر شكل      
از مكانهـاي   ) محققـين   ( هـا بـر تفاسـير آنهـا         چگونه اين بيـنش   . شودذهني از جهان تاكيد مي    
در واقع ژئوپوليتيك نوين بر روابط بين الملل در علوم اجتماعي تاكيد            . مختلف تاثير مي گذارد   

ه اين انديشه يا رويكرد يكي از شاخه هاي مهم معرفي نظريه نقد اجتماعي بـر مطالعـ                . ورزدمي
دالبي در يك جمع بندي در باره فـضاي جديـدي كـه در ژئوپوليتيـك             . روابط بين الملل است     

  )386-392صص  1943ريچارد موير ، (: شكل گرفته است مي گويد
هاي پسامدرن مـوج آينـده يـا مرحلـه بعـدي            بسيار عجوالنه است كه استدالل كنيم ديدگاه      

هـاي  رسد ديـدگاه  توان گفت كه به نظر مي      مي درباره كارهاي بنيادي،  . جغرافياي سياسي هستند  
رويكردهـاي كميتـي و     ... مربوط به نظريـه نظامهـاي جهـاني همچنـان شـكوفا خواهنـد شـد                 

و حـداقل سـه مكتـب در زمينـه          ... رويكردهاي علمي صلح آميز نيز احتماال تداوم مـي يابنـد            
  .سياست جهاني فعال خواهند بود

كه كم كم صـبغه جغرافيـاي فـضايي در ايـن انديـشه           با اين تصور مي توان چنين پنداشت        
الملل و علوم اجتماعي افزايش پيدا مـي كنـد و در            جديد تضعيف شده و گرايش به روابط بين       

امـا  . نتيجه الگوهاي جهاني و منطقه اي ژئوپوليتيك بـا اسـتراتژي هـاي نـوين رخ مـي نماينـد               
بـا  » جهاني انديـشي  « ي شوروي، ايده  بسياري اين باور را نمي پذيرند و معتقدندپس از فروپاش         

  . بازگشت جديد سياست به عرصه جغرافيا شكل و حياتي مجدد گرفته است 
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  ژئو پوليتيك فضايي 

 شـرايط فعلـي جهـان       )1375دكتـر شـكويي ،      (كنند  گاهي جغرافيدانان بر مفهوم فضا تكيه مي      
ــات    ــات و ارتباط ــĤوري اطالع ــه فن ــت ك ــاكي از آن اس  Information Communicationح

Technology  بازسـازي  .   عمده را به عهـده گرفتـه اسـت   يدر تغييرات جغرافيايي جهان نقش
سياسي و اقتصادي جهان مولد يك جريان جغرافيايي جديد بوده است تراكم فـضايي و زمـاني             

، ايـدئولوژي و فرهنـگ، سرنوشـت    هآشكار شده در ارتباطات الكترونيك و جهاني شدن سرماي    
 به يكديگر نزديكتر ساخته و اشكال جديدي در خصوص اتفـاق نظـر سياسـي بـين                  ها را مكان
منازعات سرزميني تبديل به انحصار قدرت شـبكه اطالعـات و           . ها به وجود آورده است      مكان

در چنـين فرآينـدي هويـت جامعـه         . دسترسي به اطالعات ديجيتال در سطح جهاني شده است        
  . )1381كـاله مـال همـداني،       ( هاي جديـد انطبـاق يابـد      دستخوش تغييراتي مي شـودتا بـا سـاختار        

  :هاي اين ساختار جديد عبارتند از ويژگي
  

   جامعه شبكه اي -1

 معتقد است در اين جامعه جديد، شبكه هاي گسترده  (Manuel Castelles)مانوئل كاستلز 
ه بـيش از     اطالعاتي جاي خود را به سرزمين ها مي دهند در اين فضاي جديد شـبك               –ارتباطي  

اين شبكه ها كه اكنون به كمك ابـزاري         . موانع فضايي تسهيل كننده ارتباطات و پيوندها هستند       
 هـا  ازمنظر كلـي داراي ايـن ويژگـي       . چون اينترنت و شاهراهاي بزرگ اطالعاتي رخ نموده اند        

  )7ابرار ص ،1381 ، كاله مال همداني 1999مانوئل كاستلر ، (باشند توانند مي
  ؛ اطالعاتي هستند–اراي استمرار زماني به مفهوم جديد ارتباطي قاعدتا د -
  ؛كنش متقابل مستمر آن در زمان و مكان جريان دارد -
جهت عمده ارتباطي به سوي همگرايي است و عوامل واگرا، در اثر سيستم خودكـاو                -

 ؛شوندكم كم از داخل سيستم به صورتي خود به خود كنار گذاشته مي

 خواصي را به ظهور مي رسانند كه در تك تك اجزاء به تنهايي              كليت واحدشبكه ها،   -
اين كليت نتيجه جمع تعدادي مجرد نيست بلكه اين اجـزاء كليـت يكپارچـه و                . موجود نيست 

از منظـر  . دهـد يگانـه مـي   واحدي را به وجود مي آورند كه بـه سيـستم ، شخـصيتي جديـد و              
 را  (virtual space)كدام فضايي مجـازي  ها شكل مي گيرند كه هر ژئوپوليتيك، مجموعه شبكه
اما در كليت داراي شخصيتي يكپارچه و همگرا خواهد بود كه اين    . به خود اختصاص مي دهند    

 . كليت ماهيتي جهاني به خود مي گيرد
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   زمان نگاري درجامعه -2

   خـاص بـه انجـام       يو تحول و تكامل خود را در زمـان و شـرايط            همه پديده ها زمانمندند   
تنوع در قالب نمادها رخ . گيردور زمان از ويژگي تنوع بهره مي    بدر جامعه جهاني مذ   . درساننيم

 ي مشترك كه به عنوان زبـان مـشترك جهـاني تلقـي شـده               يلذا مي بايست از نمادها    . نمايندمي
يخ اما اين نمادها در بستر تـار      . تا ارتباط و ادراك به معناي دقيق آن بوجود آيد         . مند گرديد بهره

جوامع جديد با اين تحوالت نمادين كه زبان مشترك متحول است           . خود نيز تحول مي پذيرند      
بخش تقسيم   نمايند تا توسعه يافته شوند بنابر اين زمان به دو         » همگرا«و  » همساز«بايد خود را    

  .»زمان ايستا « و » زمان پويا  «:خواهد شد
در جهان موشك هـاي  : گويد  مي (Virilio) پاول ويريليو. سرعت ويژگي ديگر زمان است

ميان قاره اي و ماهواره اي ارتباطي سرزمين اهميت خود را از دست مي دهد و سرعت بيش از        
عامل مكان در سياست اهميت يافته و فضا نيز بيش از آنكه جنبه سرزميني داشته باشـد تبـديل                   

طالعات و پردازش و آناليز در اين حالت سرعت دستيابي به ا    . به موضوعي الكترونيك مي شود    
  .و تفسير آن به لحاظ اقتصادي فوق العاده اهميت مي يابد

  

   قدرت اطالعاتي جامعه-3

اهميت استراتژيك ژئوپوليتيك به چهار عنصر اساسي منابع فـراوان، نيـروي انـساني ارزان،               
آگـاهي  تخصص الزم و تمايل به كشورهاي پيشرفته وابستگي دارد، يعني به همـان انـدازه كـه                 

ها در عرصه هـاي فراملـي       سياسي، نظامي، اقتصادي براي سياستمداران و گردانندگان حكومت       
حائز اهميت است،  داشتن قدرت اطالعاتي يعني تسلط بـر گـردش اطالعـات الكترونيـك در                  

اينگونه اطالعات از طريق كاربري داده هـاي انفورماتيـك و           . جهان داراي اعتبار و ارزش است     
و از منظـر ژئوپوليتيـك       .آيـد اره اي و ابرشبكه هاي بزرگ اطالعاتي بدسـت مـي          تصاوير ماهو 

هـاي الكترونيـك از راه دور، داراي        استمرار جنگ  شروع و  اطالعات، قدرت تضمين صلح و يا     
از اينـرو كـشورهايي كـه       . هاي پر هزينـه دارد      فرآيندهاي بسيار پيچيده و در عين حال فنĤوري       

در حـال حاضـر، ايـاالت        .شـوند محكوم به شكست و نابودي مي      د،داراي فقر اطالعاتي هستن   
متحده امريكا با اتخاذ استراتژي هاي پيچيده الكترونيك، با قدرت همـه جانبـه خـود در صـدد                

هاي آنان را دانـشمندان صهيونيـست       تسلط بر جهان است، در اين ميان بزرگترين استراتژيست        
  )7ابرار ص 1381كاله مال همداني ، (. دهند تشكيل مي
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   دموكراسي الكترونيك -4

هاي خصوصي خود، بنابر قوانيني     جامعه مدني، فضايي است كه در آن افراد خارج از حريم          
را مشخص مي سـازد، در كـنش متقابـل اجتمـاعي، اقتـصادي و               » مدني«كه محدوده رفتارهاي    

 فـراهم آورده كـه مفـاهيم        هاييهاي اطالعاتي زمينه  امروز فنĤوري . سياسي با ديگران قرار دارند    
در ايـن فـضا     . كليدي جامعه مدني، مانند مشاركت شهروندان را دستخوش تغييـر كـرده اسـت             

 Public)در يك فـضاي عمـومي   هاي خود را،قادرند آراء و انديشه» شهروندان جهاني«تمامي 

sphere)      بـه عبـارت ديگـر   .  جديد در گستره جهاني بدون ممنوعيت دولـت هـا ارائـه دهنـد 
پا به عرصه وجود گذاشته و با تمركززدايي از مالكيت اطالعات، امكان            »دموكراسي الكترونيك «

  ارتباطات دموكراتيك را فراهم آورده و بـه مـشاركت و روشـنگري شـهروندان جهـاني كمـك         
  .نمايد مي

  :برخي نيز با اين انديشه مخالفت داشته و مسائل و مشكالتي را طرح مي كنند از جمله
خواهنـد   اطالعاتي و حتي به داليل فرهنگي ، مذهبي و شخصي نمـي           -اقتصادي  فقر   -

  .به فرايند جهاني شدن بپيوندند 
به خصوص فقدان روابط انساني .  نيست (Motivator)نفسه برانگيزاننده اطالعات في -

   توانـد جـايگزين روابـط      كنـد زيـرا اطالعـات نمـي       در جامعه اطالعاتي بر اين ضعف تاكيد مي       
 .تواند هيچگونه همبستگي موثري بين افراد به وجود آوردچرا كه نمي فردي شودينب

نمادهـاي معـين و      مهارت تعريـف شـده،    . در اين حوزه جبر الكترونيك حاكم است       -
گيـري آزاد و خالقانـه بوجـود        قابل انعطاف، فضايي را بـراي تـصميم       رهايي غي استاندارد و داده  

 .آوردنمي
زيـرا ايـن   . شـود  به وحدت و يكپارچگي ختم نمي  لزوماً  ، اوالًدموكراسي الكترونيك    -

ثانيا فقر اطالعـاتي موجـود در سـطح          .هاي ابزاري بسيار پراكنده و گسترده هستند      سخن گفتن 
بندي جوامع فقير اطالعاتي    اي كه اكنون از تقسيم    گونهجهان، به شكاف اطالعاتي تبديل شده به      

سـوزان  (و ايـن مـانع تحقـق يكپـارچگي جهـاني اسـت              . شـود و جوامع غني اطالعاتي ياد مـي      

 )236-254صص، 1380،   ابوترابي 1379اشنتايدر

 

   شهروندان جهاني -5

هـا  ها، فرآيندها و ساختارهاي مشترك انسان     شايد مقصود از فرهنگ و تمدن جهاني ارزش       
  : در اين فضاي جديد. باشد

   ؛گيرندر ميتاثير يكديگر قراها تحتها و فرهنگ، ملت اوالً-
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، هويت فرهنگي و تنوع افراد در گروه هاي مختلف اجتمـاعي بـه رسـميت شـناخته               ثانياً -
   ؛شود و همه مذاهب و همه نژادها مورد تكريم انسانها قرار مي گيرندمي

هاي مختلف با يكديگر همكاري و در عين حال         ، عليرغم داشتن ايدئولوژي و ارزش      ثالثاً -
ها و يژ در اين همكاري و رقابت هيچ ايدئولوژي و ارزشي بر ديگر ايدئولو      اما.  كنندرقابت مي 

   ؛ها برتري نداردارزش
گرايي است كـه در طـول تـاريخ         ، مشخصه اين فرهنگ و تمدن جهاني تكثر و تنوع          رابعاً -

  ؛تواند باشدنظيري ميباقي مي ماند و در عين حال داراي جامع نگري منحصر بفرد و بي
هـا مـشترك    بطـور فزاينـده ارزش     رغم وجود تفسيرهاي مختلف و متفاوت،     علي،   خامساً -

وار، هـاي جنگـي و تـسليح ديوانـه        از اين منظر مردم و جهانيان به جاي رقابـت         . شوندتلقي مي 
شوند كه قصد آنـان از توسـعه ، جهـاني بهتـر بـراي خـود و آينـدگان        شهرونداني خردورز مي  
     رو دهكـده جهـاني     از ايـن  . شـود تعبيـر مـي   »  هروند جهـاني  شـ «عنوان  خواهد بود كه از آن به     

شـود، كـه در آن      تبـديل مـي   » تمـدن جهـاني   «دهد و بـه     لوهان ارزش خود را از دست مي      مك
، نويد بخـش    هاي مختلف و تقسيم ارزش هاي بنيادي      آميز و سازنده فرهنگ   همزيستي مسالمت 
، مسيري اسـت كـه در آينـده    »هروند جهاني ش« بنابراين مسير  .ها خواهد شد  سعادت همه انسان  

هـاي چنـد    كنـد و در قالـب گـروه       هايي اخالقي عبور مـي    رسانه ها و شود و از كانال   تعقيب مي 
در معـرض قـضاوت و    ،)Multi – function ( و چنـد تخصـصي  Multi – cultural)(فرهنگـي  

ي همگـان پـذيرفتني     هاي عام و مشتركي كه برا     گيرد و در نهايت ارزش    داوري جهاني قرار مي   
در آن زنـدگي سـعادتمندي را        كند و همگـان بـه عنـوان شـهرونداني شايـسته،           است توليد مي  
  )7ابرار ص، 1381كاله مال همداني ، ( .خواهند داشت

  

  مفاهيم و انديشه هاي ژئو استراتژي

 ريشه يوناني اين كلمـه . ي در نگاه نخست مفهومي نظامي ـ امنيتي مي نمايد ژمفهوم استرات
براي نخستين بار  ناپلئون فرانـسوي        .از استراگوس به معناي فرمانده لشكري و كشوري است          

ها و خط مشي واحدهاي نظامي را       يا دانش جنگ و تهيه طرح      هاي نظامي، علم حركات و طرح   
در  فون مولتكـه، ليـدل هـارت، ژنـرال بـالو           كلوزويتس،. با عنوان تاكتيك و استراتژي بكار برد      

ه مفهومي نظامي را در ابعـاد مـورد نظـر خـود             ژهمه و همه از اين وا      ئول كاستكس، آلمان و را  
ي به رابطه قدرت و منطـق تـسليحات         ژدر تعريفي، ژئو استرات   ) 1384 عزتي،( .كردندبرداشت مي 

هـا و  كند، بيـشتر بـه فاصـله   فضايي كه ژئواستراتژي در آن استدالل و تعقل مي    . شودمتمايل مي 
هـا و   ژئواسـتراتژي عـدم تجـانس     . هـا و روءياهـا    پردازد تا به ريشه دوانـدن     ها مي نزديك شدن 

در مانورهـاي   . نماينـد كنند يا ايجاد مانع مي    كند، مگر آنهايي كه تسهيل مي     تضادها را حفظ نمي   
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نظامي و اقدامات لجستيكي كه ژئواستراتژي وارد ماجرا مـي سـازد، تفكـر ژئواسـتراتزيك بـه                   
   ژان پـل شـارني تـصريح    .  (CLAVAL , 1992.p.37) گيـرد د مـي خوه آساني شكل تئوريك ب

وسـيله  . دهـد هـم وصـلت مـي      كند كه فعاليت استراتژيك يك وسـيله و يـك هـدف را بـا              مي
سازماندهي و به حداكثر رساندن منابع و توانهايي كه در اختيار داريم و هدف تامين و تـضمين                  

: دهـد وي در بخشي ديگر ادامه مـي  . (CHARNAY , 1990.p.11)صعود به قدرت اثر بخشي 
استراتژي براي همه بازيگران استراتژيك ، موجودات انساني يا گروه هاي اجتماعي بخـصوص              
نظم بخشيدن و سازماندهي آينده خاص خودشان است ، يك اقدام ديوانه وار و مداوم براي آن               

وءياهاي گاهي همگـرا    شوك و برخورداين ر   . نفسه هرج و مرج وقفه را بخاطر مي آورد        كه في 
يك، تژيعني روي عمـل اسـترا     . دهدو اغلب واگرا، اختالفات و منازعات را نتيجه مي        ) متقارب(

 آندره لـوئيس در تعريفـي ديگـر    .  (Ibid ,pp. 255- 256)شودكه به آساني، به دكترين ختم مي
  LOUIS )  .ئواستراتژي يـك روش اقـدام سياسـي در فـضايي جغرافيـايي اسـت       ژ: گويدمي

1992:p:44)                       اما به مرور زمان اين كلمه وارد علـم مـديريت شـد و بـه عنـوان بخـشي از هـرم
از اين كلمه در مفهوم جديد تـصوري ذهنـي و پايـدار در خـصوص                . مديريت بكار گرفته شد   

    گيـري، گـاهي بـه معنـاي        گـاهي بـه معنـاي تـصميم       . روح حاكم بر يك سازمان برداشت شـد       
آرايي منابع، گاه علم اجراي سياست و زماني نيز بـه عنـوان علـم وهنـر بكـارگيري كليـه                     صف
هـاي قـدرت در ابعـاد سياسـي، نظـامي، اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي و مالحظـات                     مولفه

اهـداف  . بايـست اهـداف اسـتراتژيك را تعيـين كـرد            مـي  در اين ميان  . ژئوپوليتيك دانسته شد  
  .كنند و آن حفظ حيات و منافع ملي است را توجيه مياستراتژيك عمدتا يك موضوع 

  

   اهداف ژئواستراتژي

از ديدگاه نظامي، هدف استراتژيك چيزي جز انهدام دشمن نيست و منظور از آن واداشـتن            
 آيـد عمـدتاً   در ايـن حالـت شـرايطي كـه بوجـود مـي             .قيد و شرط دشمن به تـسليم اسـت        بي

 عالوه بر تسليم دشمن، اهداف ژئوپوليتيك را نيز تعقيب          لذا استراتژي . ژئوپوليتيك خواهند بود  
هـاي  يابد و پيوسته بايد بـا رقابـت       اينجاست كه ژئواستراتژي بيش از پيش اهميت مي        .مي كند 

اما در اين ميان عواملي در ژئو استراتژي اتخاذ شده مهـم             .همه جانبه و فراگير تطبيق داده شود      
  )10-12صص  1384عزتي،  (:كنندجلوه مي

  

  وامل موثر در اتخاذ ژئواستراتژي ع

  هـا اعـم از     در تـدوين ژئواسـتراتژي    . در ژئواستراتژي عمدتا عوامل جغرافيايي نقش دارنـد       
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دو . استراتژي هاي نظامي و يا استراتژي هاي عمومي عوامل جغرافيـايي نقـش برتـر را دارنـد                 
  عوامل ثابت كـه      -1: نها مي باشند   متكي به آ   ها عمدتاً دسته از عوامل وجود دارند كه استراتژي      

 عوامل ويژه كه از جنگـي بـه جنـگ ديگـر و حتـي در طـول                   -2اند  عمدتا عواملي جغرافيايي  
ژنرال شاسن به فرمانـدهان زيـر       . درگيري تغيير مي كنند، مثل تسليحات، حمل ونقل و صنعت         

لكه ژئوپوليتيـك   هاي استراتژيك نه تنها عوامل جغرافيايي، ب      دست خود مي گفت كه در بررسي      
. عصر فضا را نيز بايد در نظر داشته باشند و توسعه و پيشرفت فنĤوري هوايي را ناديده نگيرنـد         

  )18-15صص  1371و 10-12صص  1384عزتي ، ( 
در يـك   . آنچه در اينجا مهم جلوه مي كند روابط بين ژئو پوليتيك و ژئواسـتراتژيك اسـت               

ها و تئوريهاي مال ژئوپوليتيك ژئواستراتژيك و دكتريناع: توان چنين استنباط كرد كه تحليل مي 
مربوطه آنها به محدود نخبگان رهبري كننده يعني شاهزادگان ، حاكمـان، نظاميـان و ديپلماتهـا                 

اما مردمي كه   . قدرت مورد عالقه تمامي ملت است       ) قمار(مسائل ميدان بازي    . اختصاص دارد 
كننـد كـه نظـر خـود را         ها از آنان دعوت نمـي     ژيمبخوبي اين مسائل را نمي شناسند و اغلب ر        

گيـرد مقـدار انـدكي از       شرايطي كه در آن انديشه ژئوپوليتيك شكل مي       . پيرامون آن ارائه نمايند   
دهند با مكـر و بـراي اداره        دهد حاكمان ترجيح مي   تبليغات عمومي مربوط به آن را توضيح مي       

يـزه هـاي خـود را نـشان نـداده و آنهـا را  بـه                  نيات و انگ  ) سورپريز(كردن تاثيرات غافلگيرانه    
  هـيچ چيـز    كنند، واقعاً هنگامي كه آنها به پرگويي و سخن چيني اقدام مي         . سكوت برگزار كنند  

قـدرت و نيـرو      خواهنـد نشانگر آن نيست كه صادقند يا اظهارات آنها بابت ياراني است كه مي            
هنگـامي كـه آنهـا از زنـدگي         . يب كنند خواهند روحيه آنها را تخر    ببخشند و يا دشمناني كه مي     

هاي مجرب كمتـر در     كنند، سياستمداران، فرماندهان عالي نظامي يا ديپلمات      فعال خودداري مي  
گذارند تا تجربه خـود  هاي معنوي باقي مينامهكنند، آنها گاهي وصيت   جويي مي رازگويي صرفه 
وصيت نامه سياسـي يـا نـصايح        « :اردقطعا مشهورترين آنها به ريشيليو تعلق د      . را تقسيم نمايند  

هـايش  دولت كاردينال ريشيليو، اثر چاپ شده پس از مرگ مولف نگاشته شده از طريق نوشـته            
كه ناپلئون به سنت هلن ديكتـه مـي كنـد نيـز بـه همـان            » خاطرات«. توسط وزارت دادگستري  

 موارد، آنچـه در زمينـه       در اغلب . مانندقطعه و جدا از هم مي     اين منابع قطعه  . خانواده تعلق دارد  
گردد براي ما قابل دسترسي نيستند مگر از راه و شيوه اي كه آنها از امور                ژئوپوليتيك عرضه مي  

ها و خياالتي كه آنها در سر داشته اند، يعنـي آنچـه كـه               بخشي از طرح  : واقعي مدل ساخته اند     
ي هميـشه پنهـان مانـده و        رقابت با نيروهاي ديگر صرف نظر كردن از آن را الزامي ساخته، برا            

 براي روشن شدن مطالب، ژئواستراتژي آمريكـا در  (CLAVAL , 1992.p. 7) شوندآشكار نمي
  : گيريم حوزه ايران را آنگونه كه دكتر عزتي تعقيب مي كند پي مي
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  :ي و ژئواكونومي آمريكا در ايران ژژئواسترات

هماننـد واژه   هـيچ مفهـومي  ، مبيـست و يكـ    و آغاز قـرن )1989( بعد از پايان جنگ سرد
مفهـوم را از    اگر ايـن . استژئواستراتژي دچار تغيير و تحول و دگرگوني در اهدافش نگرديده

 و   از تحـوالت ژئوپوليتيـك  بـسياري   قـرار دهـيم،   و تحليـل هر جهت مورد بررسي و تجزيـه 
ه در سـطحي  بينـي آينـد  و به پـيش  كادرا خوبي توان به الملل را مي  روابط بينهايدگرگوني

دوران   ولي آنچه مسلم است درهم فرو رفتگي دو قلمـرو ژئواسـتراتژيك  .مداستراتژيك نايل آ
 ،      حـوزه بـازيگران   درتغييـر   -1 :زجنگ سرد سه تغيير عمده را به وجـود آورده كـه عبارتنـد ا   

  .تغيير در محيط ژئوپوليتيك -3، تغيير در قواعد بازي- 2
زيگران كه در واقع همان دو قلمرو ژئواستراتژيك بري و بحـري  رابطه با حوزه با در  بازي
 و نمـوده  بود، امروزه عمالً تداخل پيدا) شوروي و اياالت متحده(دو قدرت جهاني  به رهبري

و چندجانبـه   هـاي دوسـتانه    قواعد بازي بيشتر بر جنبهدر خصوص جهان شمول شده است، 
به خود گرفتـه   عد بازي اوالً جنبه نظامي بيشتري سپتامبر قوا11، پس از واقعه تاكيد شده است

  تغيير در محيط ژئوپوليتيك    آن تر از  مهم .گرايي شده است  گرايي جايگزين چندجانبه  و يكجانبه 
   اسـت، لـذا بـراي پـي بـردن بـه پيامـدهاي ايـن                 به خصوص در منطقـه حـساس خاورميانـه          

را در رابطـه بـا    االت متحده آمريكـا ژئواستراتژيك اي هاي استراتژيك، ما بايد اهدافدگرگوني
 اياالت ،در نگاه اول به ژئواستراتژي )1381و 1379حافظ نيا (. بدانيم بندي ژئوپوليتيكي جهانتقدم

سازد ابرقاره اورآسيا در باالترين سطح ژئواستراتژيك خود را مطرح ميدر حوزه متحده آمريكا، 
 برژينـسكي در  .كنـد وران صلح سرد بازي ميالمللي در د صحنه بين اول را در و در واقع نقش   

 در كتـاب ديگـرش      امـا   . كنـد ها را تبيين مـي    اين نقش ،  طرح بازي  در كتاب خود بنام      80دهه  
بـا ديگـران را بـه     هاي اين بازي و نحوه عمـل تحت عنوان ژئواستراتژي براي اورآسيا تاكتيك

هاي تجديدنظر شده اياالت متحـده       سپتامبر استراتژي  11 بعد از واقعه     :خوبي تشريح نموده بود   
قلمروهاي ژئواسـتراتژيك   آمريكا بر محور ژئواستراتژي جديد تدوين شده است، در نگرش به

براي اياالت متحده آمريكا   خاورميانه گسترده در واقع اولويت اول را،جهان پس از جنگ سرد
 ايران گسترش يافته، شمال كشور دارد و در اين قلمرو ژئواستراتژيك كه مرزهايش در شرق و

شـرق و در شـمال تـا مرزهـاي شـمالي       را در) تا بندر كراچـي (در واقع افغانستان و پاكستان 
مـصر، سـودان، اتيـوپي و سـومالي تـا       قزاقستان  در برگرفتـه و در غـرب تـا مرزهـاي غربـي     

ار محور و مركز اين قلمرو ژئواستراتژيك قـر    ايران به عنوان.دهد المندب را پوشش مي باب
 اقدام نكـرد ديد ماكرو مربوط به آن از  در تجزيه و تحليل مسائل سياسي، امنيتي شته و بايد دا

به  مسائل را از دريچه مفهوم ژئواستراتژي و يا ژئواكونومي نگاه نكنيم، امكان رسيدناگريعني .
قلمروهاي ژئواسـتراتژيك بـر    در دوران جنگ سرد. حل منطقي بسيار غيرممكن است،يك راه
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كننده اهداف نظامي  نيز توجيه  در نتيجه مناطق ژئوپوليتيك.شد اساس اهداف نظامي تعيين مي
  تغيير و تحول در ساختار نظام ژئوپوليتيـك   و به همين علت به محض احساس كوچكترينبود

 توسـل بـه زور را   ،نظامي را دچار مشكل سازد برخي از مناطق كه ممكن بود به نحوي اهداف
امروزه قلمروهاي ژئواستراتژيك بايد توجيهي اقتصادي،  انكارناپذير ساخت، وليدر آن مناطق 

  در اسـتراتژيهاي گونـاگون قـدرتها بـويژه    اي قابل مالحظـه   نظامي داشته باشد، اين چرخش

  ميالدي90براي اولين بار در اواخر دهه ،  روي همين اصل .تلقي مي شوداياالت متحده آمريكا

گروهي  دانند و  شد كه برخي به اشتباه آن را جايگزين ژئوپوليتيك ميواژه ژئواكونومي مطرح
ژئواكونوميـك مطـرح    كنند كه دوران ژئوپوليتيك بـه سـر آمـده و دوران    هم به اشتباه فكر مي

ژئواكونومي در واقـع تغييـر     زيرا واژه.است، در حالي كه اين يك اشتباه در تعبير مفاهيم است
 در تعيين مناطق ژئواكونومي كه انطباق كاملي        آنكهجالب  . ي است، نام و هدف واژه ژئواستراتژ    

  بـاز خاورميانـه گـسترده همـان نقـش منطقـه      ، دارد21قلمروهاي ژئواستراتژيك قـرن   هم با

 امااست،  ژئواستراتژيك حساس جهان را به خود اختصاص داده و ايران نيز در مركز آن منطقه
 خورد كه در ديگر قلمروهاي چشم مي  مشابهاتي بهجغرافيايي اين مناطق تعيين قلمروهايدر

 از جمله قلمرو ژئواستراتژيك چين.  نيز چنين است21بيني شده در قرن  ژئواستراتژيك پيش

رونـد و يكـي از داليـل اسـتراتژيك          كه در حكم يك واحد عملياتي بشمار مي       هستندو روسيه   
  )470-486 ،1942ارد مويرريچ( .اين دو كشور در اين روزها همين مسئله است نزديكي

تأمين امنيـت   مسئله . بسيار مهم استهاي ژئواستراتژيك فارس در كشمكشجايگاه خليج
الملل و منـاطق  بين آن هم در ابعاد گوناگون آن در مقياس استراتژيك در ارتباط با نظام سياسي

ترين هميشه بزرگ  و اين نياز      شايان توجه برخوردار است      ي در اين منطقه از اهميت     ژئوپوليتيك
 با توجه ،ويژه اينكه در قرن بيست و يكمههاي جهاني بوده است، بقدرت ترين هدفو اساسي

اي مطرح نيـست بلكـه   هاي ملي و منطقه جنبه،مفهوم پيدا كرده است ديگر به تحوالتي كه اين
بـراي  كـه  ژئوپوليتيك مناطقي و به اين معني كه در استراتژي  جهاني است،آن مقياسي مقياس 

پوشـاند   استراتژيك را جامة عمل آنها ارزش حياتي دارد با نفوذ و نظارت در آنها بتوان اهداف
 واقعيتـي   هدف استراتژيك چيست؟ بايد جواب داد كه، تأمين امنيت انرژي اين نهائيغايت اما

ـ            هيچ رابطه معنا كه   نبدي انكارناپذير است    . ستاي بين عرضه و تقاضـاي انـرژي در آمريكـا ني
داشتن فقط دو درصد ذخاير نفتي جهان بيست و پنج درصد از كـل محـصول    اياالت متحده با

 ميليون 77 سال آينده از ميزان كنوني 20كند، تقاضاي جهاني نفت در مي نفت جهان را مصرف
باالترين ميزان افزايش در چـين و آمريكـا   (يابد ميليون بشكه افزايش مي 120 بشكه در روز به

 ها و مراكز مطالعاتي را واداشت كه در تدوينهمين ترس از آينده است كه استراتژيست، )است

انـرژي آمريكـا چـارچوبي      درنگ نكنند و اهداف استراتژيك2025استراتژي انرژي براي سال 
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و خليج فارس قلمداد شود ژئواكونومي  براي تدوين قلمروهاي ژئواستراتژيك جديد با اهداف
مي توان اين    تاكنون در حوزه خليج فارس       90 قرار گرفت، از اواخر دهه       در رأس اين قلمروها   

سـناريوهايي از   عمومـاً ايـن اهـداف    به خوبي مالحظه مي شـود كـه   .تحوالت را مشاهده كرد
نهـائي   هـدف . هـاي متنـوعي در حـال اجـرا اسـت      اسـتراتژي انـرژي اسـت كـه بـا تاكتيـك      

براي تسلط بر  از طريق پاسفيك و آتالنتيكژئواستراتژيك آمريكا اجراي يك حركت گازانبري 
 كـه در رأس آنهـا كنتـرل         كنددنبال مي اي را    اين حركت گازانبري اهداف ثانويه     . ستاورآسيا

يك وحدت ژئواسـتراتژيك اورآسـيايي    چين و روسيه و حتي ژاپن در آينده براي جلوگيري از
هـاي  بنـدي افيايي در تقـدم هاي جغر پديده آنهم در بخش آسيايي آن است، اينجاست كه نقش

ــر اطــراف اورآســيا اســت كــه   شــبه شــود و آن جايگــاه ژئواســتراتژيك پديــدار مــي جزاي
خاورميانه با محوريـت خلـيج فـارس اسـت،           همين منطقه  ،ترين آن پذيرترين و شكننده   آسيب

اسـتراتژي سياسـت خـارجي آمريكـا بينـدازيم،       براي روشن شدن موضوع بايد نگاهي گذرا به
  :به موارد زير اتكا داردن سياست خارجي پس از جنگ سرد اساس اي

مـستقيم بـا مـردم     افزاري كه در اين استراتژي به دنبـال برقـراري رابطـه    استراتژي نرم- 1
 حافظ نيـا، ( .سوريه اس كشورهاي منطقه مورد بحث است و در رأس آن فعالً دو كشور ايران و

  .  )73-75صص  1381
خـود را ملـزم    در اين استراتژي آمريكـا  (Preventive Strategy) ستراتژي پيشگيرانه ا-2 

بـدون هـيچ قيـد و     انـدازد  امنيت آمريكا را به خطر مـي و كند  داند با هر آنچه كه فكر ميمي
اينطور بيان شـده اسـت    شرطي مقابله نمايد، در استراتژي جديد امنيتي آمريكا تفكر پيشگيرانه

  .كه بهترين دفاع تهاجم خوب است

محور سياست خارجي آمريكـا را اهـداف همـين اسـتراتژي      استراتژي انرژي، در واقع -3
دهد و هدفش نفوذ و تسلط كامل بر كانون اسـتراتژيك   مي مدت تشكيل براي يك دوره ميان

در كانون اين قلمرو ژئواكونوميك قرار دارد، در اين رابطه  انرژي جهاني است كه خليج فارس
. اكتيك آمريكا تضعيف اوپـك و برجـسته كـردن نقـش عـراق اسـت      ت ترينبايد گفت كه مهم

مهـري آمريكـا قـرار خواهنـد     عربستان و تركيه در آينده مورد بـي  رسد كه همچنين به نظر مي
ـ    متوجه ايران خواهد شد گرفت و اين توجه بيشتر ر در مقابل اين كنش آمريكا بـراي تـسلط ب

ي هـاي عني حـوزه خلـيج فـارس چـه واكـنش       ترين منطقه ژئواستراتژيك آن ي    اورآسيا و حساس  
كنيم، بـه  مي اي ايران كامالً حس ها را ما امروزه در قبال مسئله هسته اين واكنش؟متصور است

گيري در جريـان  شكل هاي استراتژيكي بين دو مثلث استراتژيك در حالاين معني كه يارگيري
اين دو مثلث استراتژيك     .دهداست كه حلقه اتصال و مشترك هر دو مثلث را ايران تشكيل مي            
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تركيـب  در متحـد و ايـران    را كشورهاي روسيه، چين و ايران در يك تركيب و آمريكا، اروپاي
گـاه  عنـوان تكيـه   ، هر يـك از ايـن دو مجموعـه كـه بتوانـد ايـران را بـه                  دهندتشكيل مي ديگر  

در اورآسيا در دست  ويژههژئواستراتژيك خود انتخاب نمايد، ابتكار عمل را در صحنه جهاني ب
ژئواسـتراتژيك برجـسته و    خواهد گرفت، جالب است كـه هيچگـاه ايـران از چنـين موقعيـت     

كنـيم كـه    مـي  اكنـون در عـصري زنـدگي    سازي برخوردار نبـوده اسـت، مـا هـم     سرنوشت
بدانـد و   كوچكترين واحد سياسي جهان بشرط آنكه درك واقعي موقعيت جغرافيـايي خـود را  

كارآمـد   تواند به صـورت يـك بـازيگر    ا در استراتژيهاي جهاني دارد مياينكه چه جايگاهي ر
زيـرا امـروزه   . كنـد درآيد و در باالترين سطح خود به امنيت واقعي دست يابد و توسـعه پيـدا   

و  ميزان سنجش امنيت واحـدهاي سياسـي جهـان از هـر جهـت بـا ميـزان توسـعه اقتـصادي         
درك   مـستقيم بـين  ي ارتبـاط كـه جهـت نيـست    بيگيرد،جانبه آنها مورد ارزيابي قرار مي همه

هنگي اهم موقعيت جغرافيائي و مشاركت در كنسرت جهاني وجود دارد، اگر اين دو با يكديگر
بنـابر ايـن انتخـاب      . نداشته باشد آن كشور هر لحظه بايد منتظر مواجه شـدن بـا بحـران باشـد                

گـاه يـك   عنـوان تكيـه  نـد بـه  توافرد خود مـي    به هاي ژئواستراتژيك منحصر  كشوري با ويژگي  
منطقه نيز از اين  اي باشد و حتي كشورهايهاي فرامنطقهموجب خشنودي ديگر قدرت، قدرت

هاي بخواهند ويژگي انتخاب سود خواهند برد، نكته حائز اهميت اين است كه به هر نحوي كه
در نظـر   فـارس    در منطقه حوزه خلـيج     ،استراتژيك مناسب را براي يك كشور جايگزين قدرت       

اهـداف اسـتراتژيك     اي است از  بگيرند نتيجة كار كشور ايران خواهد بود و اين موضوع تجربه          
موفقيـت بـه انجـام      با1979 تا 1959هاي بحري و مرحله آزمايشي خود را هم از سال قدرت

 )1379 و 1381حافظ نيا ، ( .رسانيده است

هـاي كنـوني ايـاالت متحـده     ژيها و استراتاي در راستاي سياستهاي منطقهحضور قدرت 
ژئوپولتيك عـراق مـورد توجـه قـرار گيـرد و فـضاي               ، در اين راستا بايد    قابل تنيين شده است   

توانند ويژه ايران ميهها و بفارس، همسايهآبي خليجراه بسته آن كشور را در رابطه با ژئوپولتيك
هاي فرامنطقه اي بر اوراسيا     توان چنين پنداشت كه قدرت    صورت مي  در غير اين  . مرتفع سازند 

اسـتراتژيك خـود را فـداي     فارس نبايد اهدافكشورهاي حوزه خليج .حاكميت خواهند يافت
هـاي صـنعتي جهـان در رابطـه بـا           قدرت اگر امروزههاي بزرگ نمايند،    اهداف تاكتيكي قدرت  

آهنـگ   سازي اورانيوم در تصميمات خود هممحوريت ايران و غني اهداف استراتژيك خود با
 در .دارد كه منافع ملي آنها تأمين نـشود  با اين كنسرت جهاني عمل نكنند امكان بسياري وجود

 در جهت رسيدن بـه  ،گيري از آن فضابا بهره هاي بزرگشود كه قدرتنتيجه فضايي ايجاد مي
هرگاه ايران قدمي در جهت برجـسته   از اين منظر، جويند، مدت خود از آن بهره  اهداف ميان

 هـاي اسـتراتژيك بـردارد،   فارس به كمك مكمـل نقش استراتژيك خود در حوزه خليج ردنك
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سـعودي و تركيـه      هاي منفي از طرف ديگر كشورهاي همسايه از جملـه عربـستان           العملعكس
 لذا بايد توجه داشت كه حركات اسـتراتژيك در شـرايط كنـوني جهـاني،            ،  شكل خواهد گرفت  

  .باشد تا خطر كمتري متوجه ايران و منطقه اوراسيا شود برخوردار از عمق استراتژيك بايد
اي و جهاني الگوهايي حاكميت داشته      هاي منطقه دهد كه در استراتژي   عوامل فوق نشان مي   

ايـن الگوهـا   . توان حاكميت سياسـي را اسـتقرار و اسـتمرار بخـشيد     اساس آن مي  رو دارد، كه ب   
اي، اي و ناحيـه   هـاي مـستقل منطقـه     ي دولـت  عمدتا الگوهاي فدرال، الگوي شبه فدرالي، الگو      

است كه به تناسب شرايط حـاكميتي بـر ايـران مـستولي             ... الگوي نهادهاي محلي قانونمدار و      
توان ويزگيهايي از منظر استراتژيك براي ايران قائل شـد كـه            اند اما در يك احصاء كلي مي      بوده

تاريخ سياسي كشور وجود داشته هـدايت       تواند ما را به الگوهايي كه در طول         ها مي اين ويژگي 
  )1381برگرفته و اقتباس از حافظ نيا : ( شمريم ها را برمينمايد لذا اين ويژگي

يعني همواره  . ها، مخزن قدرت سياسي بوده اند     در طول تاريخ سياسي ايران حكومت      -1
 ها، قـسمتي    با اعمال برخي كنترل    گاهي نيز . انداز الگوي تمركز در قدرت سياسي پيروي كرده       

  .  تفويض كرده اند  از قدرت سياسي را نسبت به وفاداري حاكمان كشور
در ايران همواره از اصل تقسيم جغرافيايي و سازماندهي سياسي استفاده شده است و               -2

حاكمان محلي با اختيارات وسيع اما كنتـرل شـده          . تجانس جغرافيايي در آن مد نظر بوده است       
 .س محلي ايفا كرده اندنقش حكومت ملي را در مقيا

ايران بـه   . الگوي ايالتي همواره بر ايران، همچون الگويي شبه فدرال حاكم بوده است            -3
حتي در اولـين قـانون تقـسيمات كـشوري، مجلـس            . شده است ها تقسيم مي  ها و واليت  ايالت

 از   ي،در اين الگو واحدها بنا بر مقتضيات محل       . مشروطه از اين الگوي واليتي بهره گرفته است       
اتصال واحدهاي سياسي ـ فضايي قلمـرو   . آزادي عمل در اداره امور كشور برخوردار بوده اند 

حكومتي و حفظ وحدت سرزميني، با اقتدار حكومت مركزي و تمركز سياسي تضمين و تامين               
 .شده استمي

هـاي فتـرت و خـالء قـدرت سياسـي از الگـوي              فضاي جغرافيـايي كـشور در دوره       -4
اي دولت منطقـه   كرده است بدين معنا كه هر واحد،       اي و اكولوژيك تبعيت مي     واحدهاي منطقه 

 .و محلي مستقل يا خودمختار داشته است 
تقسيم قدرت سياسي نسبت به وفاداري حكام و مـردم منـاطق بـه حكـوت سياسـي                   -5

در تداوم اين الگو مي توان      .  ساله اخير  100همواره در ايران وجود داشته است، مگر در حدود          
 . عواملي چون سابقه ممتد همبستگي اكولوژيك، و اقتدار دولت مركزي را موثر دانست
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در دوره هاي گذار از يك سلسله به سلسله ديگر هويتهاي قومي و اكولوژيك ظهـور          -6
امـا بـه محـض      . بروز يافته و آرمان هاي سياسي استقالل با خودمختاري عجين شده اسـت               و

 .ت يكپارچه سازمان پيدا كرده است دولت و حكوم پيدايش قدرت مركزي،
در قرن بيستم به ويژه از زمان رضاخان هويت هاي قومي و اكولوژيك مـورد حملـه                  -7

هـاي  نتيجـه آنكـه جنـبش     . اي كه به سمت محو شدن حركت نمـوده انـد            گونهقرار گرفتند، به  
فته امـا   به ويژه در مرزها، شكل گر      اي كشور، سياسي براي كسب خودمختاري در مناطق حاشيه      

 .هيچكدام به نتيجه نرسيد و توسط حكومت مركزي سركوب شدند
سـازي كـشور، اتكـاء بـه نفـت و منـابع زيرزمينـي و                رضاخان با سياسـت يكپارچـه      -8

شـبكه   اي،كـشوري و منطقـه   غيرمردمي، وابستگي تمامي امور خـردوكالن در سـطوح محلـي،        
گويي بود كه ناپلئون در فرانسه پديد       ارتباطي شعاعي به مركزيت ايجاد كرد كه شبيه به همان ال          

 .آورده بود
هايي، الگوي فضايي توزيع قدرت     در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با تفاوت        -9

هاي جـاري اجرايـي     نه بوروكراسي  اصل تمركز اداري نه نفي شده است و       . متمركز را شاهديم  
بحث شـوراها را بـا نگرشـي        كه رهبر فقيد انقالب اسالمي       در حالي . مطرود دانسته شده است   
گيري، مديريت و نظارت در امور محلي و واگذاري آن به           نگر، تصميم مردم محور و جغرافيايي   

هـايي بـراي اسـتمرار الگـوي        كردند، اما اتفاقات آتي نشان داد كه هنوز زمينـه         را دنبال مي   مردم
 زمينه ذهني مـسئوالن     شكل نگرفته و نيازمنديم كه نخست ادراك و       ) ره(مورد نظر امام خميني     

هـاي  بـر ايـن اسـاس سـازمان       . را آماده سازيم و سپس مشاركت هاي مردمي را افزايش دهيم            
 حكومتي و اجرايي نيز به سمت باور كردن سهم مردم در دستيابي به قدرت پيش خواهند رفت 

  

   نتيجه

جمـوع نـشان   در م. در طول اين نوشتار اشاره به مفاهيم ژئوپوليتيك و ژئو اسـتراتژي شـد              
امـا  .  مطرح گرديـد     1899داديم كه اين مفاهيم اصولي ،به عنوان دانشي نوين از حدود سالهاي             

اين تحوالت وابسته به بسترهاي     . مانند هر علم ديگر از تحوالت مفهومي برخوردار بوده است           
. ي كـرديم  زماني و مكاني بوده كه ما با در نظر گرفتن اين دو منطق آنرا به سه گروه تقسيم بند          

هاي حاكمان دارند، بلكه برخاسته از شرايط يژها و ايدئولوهتحوالتي كه نه تنها ريشه در انديش      
در اين نگرش، تحـوالت نـه   . محيطي، جه محيط طبيعي و چه محيط اجتماعي مي توانند باشند          

 اين تحول طبيعي اكنـون بـه بـسترهاي        . شوند در طول يكديگر مطرح مي     در عرض هم كه عيناً    
ي را تحـت تـاثير      ژدنياي ارتباطات و اطالعات نزديك شده است و ژئوپوليتيك و ژئـو اسـترات             

هاي مجازي در حوزه جغرافيـاي سياسـي و   اي كه اكنون با انديشهبه گونه خود قرار داده است،   
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دنياي كنوني اكنون شاخص هايش تغييـر كـرده و در نتيجـه             . هستيم سياست جغرافيايي روبرو  
از اين منظر ژئواكونومي نيـز دچـار        . باطي و اطالعاتي جايگزين آن شده است      شاخص هاي ارت  

هاي توسعه سياسي در حيطه اقتـصاد سياسـي        تحول مفهومي گرديده بدين معنا كه اگر شاخص       
هـاي ارتبـاطي ميـزان قـدرت و         بيشتر مطرح بود، امـروزه دسترسـي بـه اطالعـات و شـاخص             

ي اياالت متحـده را    ژنمونه اي نيز داشته باشيم ژئواسترات     براي آنكه   . كندها را تبيين مي   حاكميت
ي موردي، بـازخواني    ابه بحث گذاشتيم و موقعيت ايران و شرايط منطقه اي را به عنوان مطالعه             

در آنجا شاهد بوديم كه مفهوم ژئواستراتژي بيشتر با مسائل ژئواكونوميك در آميختـه و               . كرديم
اي اين حاكميـت از بعـد ناحيـه       . اي بوجود آمده است   هاز آن الگوي جديدي در حاكميت منطق      

هـاي  گـي ژايـران نيـز از وي     . اي و جهـاني پيـدا كـرده اسـت         عبور كـرده و ابعـادي فـرا منطقـه         
  بـا تحـول روبـرو بـوده     ها دائماً اين ويژگي  .يك در طول تاريخ برخوردار بوده است      ژژئواسترات

 در طول تاريخ براي آن جستجو نمود امـا در           توان الگوي ثابت و مستمري را     اي كه نمي  گونهبه
امـا آنچـه مهـم اسـت تـصميم          . هـاي اسـتراتژيك را اسـتخراج كـرد        گـي ژتـوان وي  مجموع مي 

ها، خود را بـا تحـوالت       ها و ژئواستراتژيست  سياستگذاران است كه بايد با كمك ژئوپوليتيسين      
باشـد در    ه خـود برخـوردار    مذكور همساز نموده و براي آنكه در نظام جهاني از جايگاه شايست           

  .تحوالت كنوني نقش خود را ايفا نمايند
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