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مقدمه
و گسترش تفکر علمی دانشجویان و اندیشمندان  ها یدگاهداز علوم، سبب بسط  یا رشتهعلمی در هر  های یهنظرتدوین 

را  ای ینهزم تواند یمتدوین شده توسط محققان بعدی  های یهنظربه آن رشته خواهد شد. بررسی، تحلیل و نقد  مند عالقه

جدید قرار گیرد.  یها پژوهشان به آن رشته برای مند عالقهفراهم کند که این آثار علمی در اختیار متفکران، محققان و 

دیشان بوده است که در دو قرن اخیر توسط جهانی ان هایی یهنظربخش عظیمی از فرایند توسعه علم ژئوپلیتیک، مرهون 

های ژئوپلیتیکی در ادبیات تخصصی این رشته در ایران  تاکنون آثار ارزشمندی از نظریهژئوپلیتیک مطرح شده است. 

/مرد شمشیر زن شخمنظام دو قطبی و مرد  بینی پیشهای ژئوپلیتیکی شامل نظریات کالسیک:  منتشر شده است. نظریه

مکیندر، ریملند اسپایکمن، ساختار جهانی سه  هارتلندتاریخ و  زن دوتوکویل، قدرت دریایی ماهان، محور جغرافیایی

های  های جرج کرسی و ماینگ، نظریه ئوپلیتیک آلمانی هوفر، قدرت هوایی سورسکی و نظریهژمکتب محوری 

 های مربوط به تفکرات جنگ سرد موجود زنده راتزل، کیلن و هیتلر، نظریه عنوان بهارگانیزمیک بودن کشور مانند کشور 

شامل کانتینمنت جرج کنان، دکترین ترومن، دومینو آچسون، توزان قوای مورگنتا، انقالب جهانی پیائو، اصل حاکمیت 

محدود برژنف، مدل رفتاری مک کول، هالل بحران برژینسکی، تفکر سیاسی نوین گورباچف، ساختار ژئوپلیتیکی جهان 

بوش، پایان تاریخ فوکویاما، ژئواکونومی لوتواک، سیستم های پس از جنگ سرد شامل نظم نوین جهانی  کوهن، نظریه

 یچندقطب یقطب تکها، ساختار قدرت جهانی و  قدرت برژینسکی، برخورد تمدن گانه ششهای  ژئوپلیتیکی کوهن، منظومه

مبانی  (،1393های اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک )حافظ نیا،  گذشته در آینده مرشایمر که در کتاب باز ساختو  ینگتونهانت

(، ژئوپلیتیک )عزتی، 1391، مجتهد زاده( جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی )1394جغرافیای سیاسی )میرحیدر، 

پرداخته شده  ها آنرحیمی به « های ژئوپلیتیکی نظریه»مند در کتاب  نظام صورت بهپراکنده آمده است و  صورت به(، 1397

 صورت به( 1392( و )رحیمی، 1394نیا عالوه بر )ویسی،  ژئوپلیتیکی حافظهای جغرافیای سیاسی و  است. همچنین نظریه

اند. بنابراین ما از ذکر  (، آورده شده1396)احمدی، « های علمی دکتر محمدرضا حافظ نیا آرا و نظریه»مند در کتاب  نظام

ا کنون در ادبیات ژئوپلیتیک ایران که ت پردازیم یمهایی  و به بررسی نظریه کنیم یمها در این تحقیق خودداری  این نظریه

اهمیت اصلی این پژوهش، تالش برای افزایش اطالعات تخصصی و گسترش تفکرات علمی دانشجویان  اند. مغفول مانده

ژئوپلیتیکی مهمی است که از سوی  هایی یهنظرو اندیشمندان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از طریق تعمق در 

و تا پیش از این به دالیلی مانند بدیع بودن و پراکندگی و گستردگی ادبیات جهانی  اند شدهاندیشمندان مطرحی ارائه 

 یوستگیپ همنظریه ژئوپلیتیکی شامل: سیکل قدرت )دوران(، به  12ژئوپلیتیک، در ایران مورد غفلت قرار گرفته بود.  

نسکی( آخرین نقشه )کاپالن(، مرگ هارتلند وری روسیه )کالینز(، تخته شطرنج اوراسیا )برژیتامپرا اضمحالل)کیسینجر(، 

)تزنین(، پیکربندی سیستماتیک ژئوپلیتیک )دوسویی(، حلقه دریایی )کوهن(، تجدید آرایش نقش بازیگران )النمن(، پایان 

ای  ای ژئوپلیتیک شبکه )ریستیک و مالینسون(، چارچوب استعاره هارتلند نومی )کازی(، مجذوب ژئوپلیتیک و آغاز ژئوپلی

ادامه دارد.  2020تا  1971ها از  . سیر زمانی این نظریهدهد یممحوریت بحث ما در این پژوهش را تشکیل  (وربوفسکی)

سلسله مراتبی  یا منطقه یبند گروهنظریه ژئوپلیتیکی کم استناد دیگر شامل  3فشرده،  صورت بههمچنین در پایان 

 عربستان، محور قدرت جهانی )شرایبر( را بررسی خواهیم کرد.  یرهجز شبه)کرون(، مناطق کلیدی )سیالک(، 
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مبانینظری
ژئوپلیتیک

توسط یک دانشمند سیاسی سوئدی به نام رودولف کیلن ابداع  1899برای نخستین بار در سال  "ژئوپلیتیک"واژه 

یابد، تا بیانگر  ثار کیلن گسترش میشد. این واژه در قرن بیستم سابقه طوالنی داشته و بسیار فراتر از مفهوم اصلی آن در آ

تعاریف متعددی از ژئوپلیتیک . (1، 1998، 3و روتلج 2، دالبی1)اتوتایلیک نگرانی عمومی در مورد جغرافیا و سیاست باشد

الروس از  نامه فرهنگاست.  شده مطرحیک علم دانسته و گاه نیز در قالب دانش و گفتمان  مثابه بهشده است، گاه آن را 

( در حالی که متفکران ژئوپلیتیک انتقادی معتقدند که ژئوپلیتیک 22، 1396)حافظ نیا، کند یمعلم یاد  عنوان بهیتیک ژئوپل

فرهنگی و سیاسی متفاوت برای توصیف، نوشتار و  ای یوهشمعنی و هویت تفکیک شده و فراگیر نداشته، بلکه گفتمان و 

تقدند که ژئوپلیتیک نوعی قدرت/دانش است که در ابتدای قرن بیستم مع ها آناست.  الملل بیننمایش جغرافیا و سیاست 

ها معتقدند  انتقادی  (.4و  3، 1998)اتوتایل، دالبی و روتلج،  بود ها طلبی کشورها و تأمین امنیت امپراتوری به فکر توسعه

نخبه مرد نیست که از اقتدار  گذشته دیگر رویکرد مردساالرانه ندارد و منحصراً در اختیار یک مانند بهکه ژئوپلیتیک 

یلن، ابداع کرودولف  (.2، 1998)اتوتایل، دالبی، موقعیت علمی خود برای تنظیم سیاست یک کشور خاص استفاده کند

رد. از نظر کتوصیف  "در فضا ای یدهپدارگانیسم جغرافیایی یا  عنوان بهتئوری حکومت "را  ککننده این اصطالح، ژئوپلیتی

وی در (. 15، 2014، 4)کوهن "ژئوپلیتیک علم ملی نوین حکومت است"هاوس هوفر، پدر ژئوپلیتیک آلمان،  کارل

چوپراد (. 36، 1996داند)اتوتایل،  یمتعریفی دیگر، ژئوپلیتیک را علم شایسته سازی فرآیندهای سیاسی توسط کره زمین 

: اینکه این گوید یمو  گیرد یمهای کالسیک فاصله  سین، اما از تعریف ژئوپلیتیگرفت ینماگرچه نقش دولت را نادیده 

های ژئوپلیتیک هستند، به این معنی نیست که کشورها تنها بازیگران جهانی هستند.  طلبی کشورها مراکز و مخاطرات جاه

وی  رو اینهای ژئوپلیتیک را پذیرفته است. از  ، علم ژئوپلیتیک سایر بازیگران و سایر واقعیتالملل بینبرخالف روابط 

با این وجود تیلور ژئوپلیتیک را با (. 3-2، 1999، 5شود)چوپراد یمقائل  الملل بینتفاوت فاحشی بین ژئوپلیتیک و روابط 

بوده  الملل بینکلی بخشی از سنت رئالیستی روابط  طور بهو معتقد بود که ژئوپلیتیک  دانست یممرتبط  الملل بینروابط 

و این امر از عنوان کتاب وی  داند یم الملل بینکوهن، ژئوپلیتیک را جغرافیای روابط  همچنین (.1993، 6)تیلور است

گراهام فولر، ژئوپلیتیک بخشی از یک فن قدیمی است که در حقیقت کالسیک از دیدگاه (. 2003)کوهن،  7هویداست

(. در تعریفی که از سوی فلینت و 10، 1373)فولر، کند یم تأکیدعامل تعیین کننده رفتار دولت  عنوان بهخود، بر جغرافیا 

رقابت بین  ویژه بهتیلور ارائه شده است، ژئوپلیتیک به بررسی توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورها در سراسر جهان، و 

، اما در تعریف مجزایی که از سوی کالین فلینت ارائه شد (.246، 2018، 8پردازد )تیلور و فلینت یمبزرگ  های قدرت

از دید  (.23، 2007)فلینت،  آمده است: ژئوپلیتیک عبارت است از عمل کنترل کشورها و رقابت بر سر سرزمین گونه این

(. 135: 2003، 9)اگنیو پردازد یمهای جهانی  اگنیو، ژئوپلیتیک به مطالعه تأثیر تقسیمات و توزیع جغرافیایی بر روند سیاست

، 1)دادزدارد  تأکیدکرد ویژه به سیاست جهانی است که بر اهمیت سرزمین و منابع دادز معتقد است که ژئوپلیتیک یک روی

                                                                                                                                                                   
1. O’Tuathail 

2. Dalby 

3. Routledge 

4. Cohen 

5. Chauprade 

6. Teylor 

7. Geopolitics: The Geography of International Relations 

8. Flint 

9. Agnew 



1400زمستان،4ۀ،شمار53ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 1356 

دانند که به روابط سیاسی بین  جونز و همکاران ژئوپلیتیک را زیرمجموعه جغرافیای سیاسی می(. 162، 2000، 1)دادز

فرهنگ  (.173، 2004 ،3، جونز و وودز2پردازد )جونز یمها و توازن جهانی قدرت  خارجی حکومت های یاستراتژکشورها، 

 سیاست خارجی یک کشور ویژه بهوبستر ژئوپلیتیک را مطالعه تأثیر عواملی مانند جغرافیا، اقتصاد و جمعیت در سیاست و 

هایی است که با توجه به  فرهنگ لغت جغرافیای جهان معتقد است ژئوپلیتیک، سیاست(. 2019، 4ام وبستر یمرداند ) یم

مجتهد زاده  (.360، 2005، 5)مککول سرزمینی و آرزوهای نهادهای سیاسی در حال وقوع استشرایط جغرافیایی، روابط 

عبارت از مطالعه اثرگذاری  توان یم: ژئوپلیتیک را در نگاه کلی سدینو یمدر کتاب جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی 

نیا ژئوپلیتیک را  حافظ(. 23، 1391ده، های سیاسی صاحبان قدرت دانست )مجتهد زا گیری عوامل جغرافیایی در تصمیم

 یکدیگربا  ها آنها و نتایج ناشی از ترکیب  علم مطالعه روابط متقابل عناصر جغرافیا، سیاست و قدرت و کنش

  (.49، 1393داند)حافظ نیا،  می

نظریه
 نظریهعلمی

(، یا یک یعلم ٔ زمینهک یبه )س اثبات نشده دک حیاشاره به  یبرا :رود یدر علم به کار م یال مختلفکه به اَشینظر هواژ

رامون مورد یل فالسفه علم پی. عمـده تحلها سیستمرفتار و انتقال حالت  مند نظاممشخص نمودن  یبرامفهومی  ٔ وسیله

علمی  یها هینظر. شود یماولیه امور مسلم و قطعی علمی محسوب  نویس پیش، نظریه (.117، 1387است)صمدی،  ریخا

را تبیین  ها تیواقعدارند و حقایق و  یافته تعمیمحالت کلی و  ها هینظرمبنای خوبی برای شروع کار تحقیقاتی هستند. 

 یدهاییتأ؛ ولی قطعیت ندارند و باید مراحل آزمایشی بعدی را پشت سر بگذارند و در صورت دهند یمو توضیح  کنند یم

ها، حقایق، قوانین و اصول علمی را پیدا  و شکل مدل شوند یممر مسلم تبدیل مکرر و برخورداری از استحکام الزم به ا

 یمش خطبه مجموعه اقدامات و  معموالًدکترین (. نظریه با دکترین متفاوت است. 20-18، 1395نیا،  )حافظکنند یم

ه بخشی از اقدامات و ، بلکشود ینمسیاسی یک دولتمرد که ممکن است مشابه دولتمردان قبل و بعد از او باشد اطالق 

. اصطالح دکترین نخستین بار نامند یمدکترین  گذارد یماو را که جنبه ابتکاری داشته و آثار مهمی برجای  های یاستس

بر آن کشور حکومت  1825تا  1817جمهور آمریکا که از سال  یسرئدر زمان ریاست جمهوری جیمز مونروئه پنجمین 

دانش  یها حوزهتوسط اندیشمندان علمی در  معموالً ها هینظر، در حالی که (458، 1377طلوعی،)کرد، به کار رفت 

شده توسط دولت است، در  ذگفت که دکترین یک عقیده و اصول متخ توان یم. در واقع شوند یمتخصصی خود مطرح 

 . شود یمیا رد  ،رسد یمو به اثبات  شود یمحالی که نظریه، تصور ذهنی اندیشمند است که گاه به آزمایش گذاشته 

 

 نظریهژئوپلیتیکی

متفاوت  ها آنتخصصی در هر کدام از  های یهنظرمختص به خود را دارد و تعریف و تبیین  های یهنظرهر علم و دانشی، 

های جغرافیایی  با مرکزیت موقعیت عموماًوقایع نظام آینده جهانی،  بینی پیشهای ژئوپلیتیکی با ماهیت  نظریهاست. 

 موج، ژئوپلیتیکی را به دو یها هینظردیودنی پیشینه ظهور  .اند شدهقدرت جهانی مطرح  عرصه رقابتمختلف در 

 اواخر در ژئوپلیتیکی موج دوم )ژئوپلیتیک جهانی( یها هینظرو معتقد است  رساند یمجهانی  ژئوپلیتیک و اولیه ناتورالیسم

                                                                                                                                                                   
1. Dodds 

2. Jones 

3. Woods 

4. Merriam-Webster 

5. MCCOLL 
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بر  عمدتاً ها هینظراین   (.77، 2000، 1)دیودنی فراوانی کرد رشد صنعتی و داروینی یها انقالب تأثیر تحت نوزدهم قرن

الکساندر دوگین معتقد است: از آنجا که . اند شدهمطرح  ها قدرتمحوریت فضاهای جغرافیایی و استراتژیک در بازی 

 های یهنظر و الملل بین روابط های یهنظر بین ارتباطات از برخی است، استراتژیک تحلیل از جداگانه یا شاخه ژئوپلیتیک

 .دارد یمرا بیان  استراتژیک تحلیل و تفکر از مستقل و اصلی کامالً زمینه یک نظریه ژئوپلیتیکی اما دارد، وجود ژئوپلیتیک

 کشورها، ،(ها ینسرزم) فضاها بین تعامالت و روابط که کرد تعریف رشته یک عنوان به توان یم را از نظر وی، ژئوپلیتیک

 های یهنظر زیرا است، الملل بین روابط به نسبت یتر گسترده بسیار بستر این. کند یم مطالعه را اقتصاد و مردم ،ها تمدن

گستره فراگیرتری را در بر  ژئوپلیتیک های یهنظر، اما کنند یم بررسی را با هم ها دولت بین روابط فقط الملل بین روابط

روابط  بلکه حکومت و فضا، روابط تنها نه است، و( سرزمین) فضا و حکومت بین روابط آن محور همه، از . اولگیرد یم

. دارد تاریخ برای زمان که دارد را نقشی همان ژئوپلیتیک در فضا. گیرند یم قرار فضا همگی در ،ها مردم و ها فرهنگمیان 

ئوپلیتیکی، تعریف از معدود تعاریف نظریه ژ (.1، 2019، 2)دوگین است استوار فضا محوریت بر ژئوپلیتیک تحلیل نظریه

ای است که به چگونگی  نظریه ژئوپلیتیکی نظریهحسن رحیمی به همراهی حافظ نیا، عزتی و اگنیو است که معتقدند 

پردازد و در این راستا ضمن ارائه  کسب قدرت و سلطه جهانی می منظور بهبزرگ در مورد یک قلمرو  های قدرترقابت 

ژئوپلیتیکی قلمداد کرد  توان یمرا  یا هینظرمعتقدند که  ها آن. کند یم بینی پیشراهکارهایی چند، روند تحوالت جهانی را 

قدرت را در رابطه با  جهانی باشد و یا پدیده های قدرتکه بیانگر کیفیت کسب قدرت، سلطه جهانی، نزاع و رقابت بین 

است که  ای یهنظراز دیدگاه نگارندگان، نظریه ژئوپلیتیکی  (.3، 1398)رحیمی و دیگران، فضا و جغرافیا توضیح دهد. 

 های یاسمققدرتی در  یها رقابتبر سرزمین و قدرت داشته باشد و به  تأکیدآینده سیاست جهانی را با  بینی یشپقدرت 

 رافیایی بپردازد.فراملی بر روی فضاهای جغ

روشتحقیق
های مورد غفلت قرار گرفته ژئوپلیتیک مرزهای  با بررسی نظریه کوشد یمپژوهش حاضر از نوع بنیادین و نظری است که 

 ە و شیو یا کتابخانهها در این پژوهش، اسنادی و  داده یآور جمعدانش عمومی این علم در ایران را توسعه دهد. روش 

. استتحلیلی  –تحلیل اطالعات نیز توصیفی 

هاافتهبحثوی
(1971-2012)نظریهسیکلقدرتچالزدوران

را آشکار  "یالملل بین-چشم انداز منحصر به فرد سیاسی"نظریه سیکل یا چرخه قدرت که توسط چالز دوران مطرح شد، 

قدرت، کشور، واحد اصلی مورد تجزیه و تحلیل است و پردازان چرخه   یهاز نظر نظر(. 332، 2000، 3سازد )دوران یم

ت ین نظریه به اهمیجدید ا یها اگر چه در نسخه(. 5، 2008، 4)کیسان اند گرفتهقرار تر  کشورها در یک سیستم گسترده

ر در تئوری چرخه قدرت ساختا (.108، 2005)کیسان،  ز توجه شده استیه اروپا نیر اتحادینظ یردولتیگران غیاز باز یبرخ

تعریف سیستم،  (.5، 2003، 5)یوون دهد، اما چیزی فراتر از یک تئوری ساختاری است حال تغییر سیستم را توضیح می

موضوعاتی است  شوند یمبخشی از سیستم در نظر گرفته  عنوان بهتاریخ ورود و خروج اعضای سیستم و کشورهایی که 

                                                                                                                                                                   
1. Deudney 

2. Dugin 

3. Doran 

4. Kissane 

5. Yoon 
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های  درت، مسیر کلی تغییر قدرت نسبی یک کشور طی دورهچرخه ق(. 5، 2008)کیسان،  که به عهده تحلیلگر است

یک قدرت  عنوان بهند و منعکس کننده تغییر ساختار سیستم و ظهور و افول یک کشور ک طوالنی مدت را بررسی می

علت اصلی جنگ بزرگ در پویایی توانایی و "که  دارد یمتئوری چرخه قدرت بیان (. 332، 2000)دوران،  بزرگ است

با وقوع جنگ ارتباط  -یا درک آن-بنابراین، تغییرات در ساختار قدرت  (.1971)دوران،  کشور نهفته استنقش یک 

و  آورد یمها را به حرکت در  که چه چیزی چرخه دهد یماصول چرخه قدرت توضیح (. 1، 2012)دوران،  تنگاتنگی دارد

. برای محققانی که با مفهوم و تفسیر تاریخی دیرینه روبرو سازد یمغیرخطی بودن عجیب تغییر نسبی قدرت را نمایان 

هستند، چرخه قدرت یک ابزار تحلیلی قدرتمند است که در خدمت وحدت، ساده سازی، شفاف سازی و تصحیح است. 

ی در مورد الملل بینیک بازیگر مهم سیاسی و  عنوان بهچرخه قدرت، در یک ساختاری سیستمی، پیشرفت یک کشور را 

های واقعی و نهفته برای ایجاد و تداوم رشد درازمدت قدرت و  . از نظر دوران تواناییکند یمهای رهبری دنبال  ع نقشانوا

تئوری چرخه قدرت از بدو تأسیس خود سعی در تلفیق اضداد (. 332-233، 2000)دوران،  نقش آن ضروری است

قدرت مطلق در برابر قدرت نسبی؛ تجزیه و تحلیل  داشت: بازیگر در برابر سیستم؛ الملل بینمفهومی بزرگ سیاست 

تئوری چرخه قدرت تکامل ساختار . ها ساختاری ایستا و پویا؛ مکمل بودن در مقابل رقابت؛ و منافع دولت در مقابل توانایی

اسی . بنابراین این نظریه مبتنی بر توسعه سیکند یمای ظهور و افول کشور تبیین  سیستمی را از طریق پویایی دوره

کشورها و  "چرخه قدرت"ی حکومت ملت پایه در سیستم مدرن و نظریه تغییر ساختار سیستمی است. زیرا مفهوم الملل بین

  (. 1: 2009گیرد )دوران،  یمسیستم را در یک پویایی واحد در بر 

 

(1978سینجر)ینظریهبههمپیوستگیک
سینجر، در ارتباط با روابط ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی یتوسط هنری ک 1978در سال  1نظریه به هم پیوستگی

لزلی  (.15، 2014)کوهن،  و ژئوپلیتیک وارد شد( 1978، 2)ساننفلت در اوایل دولت نیکسون به فرهنگ لغت عمومی جهان

جهانی احیا کرد. را به معنای سیاست توازن قدرت  "ژئوپلیتیک"هپل معتقد است که کیسینجر تقریباً به تنهایی اصطالح 

ای است که تمام نقاط حساس و دردسرساز جهان را به اتحاد جماهیر  نظریه به هم پیوستگی مبتنی بر نظریه شبکه

منفرد نیازمند  صورت بهکند و بر این فرض استوار است که درگیر شدن آمریکا در هر کشمکشی  شوروی متصل می

از حوادث اخیر مشخص است که چین در این بازی به جای  )پیشین(.است  کلی طور بهبررسی تأثیر آن بر توازن ابرقدرتی 

. نقص جغرافیایی این مدل در پیکربندی عجیب شبکه بود که به نظر شود یمیک کارت بازی قلمداد  عنوان بهیک بازیگر، 

های برابر  بقیه مکانها با لبه ای بود که گاه پایانه رسد کیسینجر از آن استفاده کرده است. نمودار این مدل دارای دو گره می

ا / شوروی در سرتاسر کیسینجر پیوندهای مربوط به تمام نقاط تقابل آمریکاند. طبق گفته الندائو،  متصل شده ها آنبه 

 "و"بازسازی نشده  "چیزی بیشتر از جنگ سرد". در عمل، نظریه به هم پیوستگی داند یمجهان را دارای اهمیت برابر 

از نظر کیسینجر، نمایش عدم  (.72، 1998)اتوتایل، دالبی، روتلج،  بود"اوم رویارویی در سراسر جهان فرمولی برای تد

حتم اعتبار آن را در سایر نقاط جهان، مانند خاورمیانه از  طور بهتوانایی غرب در یک قسمت از جهان، مانند آسیا یا آفریقا، 

ن اقدامات دولت نیکسون در جنگ ویتنام حتی مدتها پس از برد. نظریه به هم پیوستگی برای منطقی ساخت بین می

 عنوان بهتهدیداتی مبنی بر از دست دادن اعتبار در غرب طنین انداز شد و  رو این. از شد یمدرگیری نیز به وضوح استفاده 

به دنبال برای حفظ تعادل قدرت، دولت نیکسون  در این نظریه یک نیروی محرکه در ناتو علیه یوگسالوی عمل کرد.

                                                                                                                                                                   
1. linkage 

2. Sonnenfeldt 
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ای متقابل بود و سعی کرد چین را علیه  توافقنامه مسکو در مورد محدودیتهای تسلیحاتی استراتژیک و بازدارندگی هسته

نتیجه منطقی این سیاست، با دکترین برژنف که عقیده داشت استفاده از نیروی نظامی برای نگهداری  شوروی بشوراند.

  (.15، 2014)کوهن،  ، منطبق بودزی در اردوگاه شوروی موجه استکشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی و مرک

 

(1980وریروسیهکالینز)تامپرااضمحاللنظریه
. موردی که در این زمینه مورد توجه قرار شود ینمنظریه ژئوپلیتیکی تنها به تحلیل سیاست محافظه کارانه محدود 

عه شناس آمریکایی راندال کالینز ارائه شده است. این دیدگاه به وبری است که توسط جام-نظریه ژئوپلیتیک نئو، گیرد یم

را پیش بینی کند. کالینز توضیح داده  "امپراتوری روسیه در آیندهاضمحالل " 1980دهد که از اوایل سال  وی اجازه می

 عنوان به، وی تصمیم گرفت تعریفی که ماکس وبر از حکومت دهد یمرا گسترش « کشمکش»است که چگونه نظریه 

ساز یک نظریه ژئوپلیتیکی مبتنی بر  یکرد سببرو اینانحصار اعمال مشروعیت بر یک سرزمین دارد را جدی بگیرد. نتیجه 

شرایط تعیین کننده ظهور و سقوط ژئوپلیتیکی قدرت سرزمینی، همراه با عواقب ناشی از تغییرات قدرت بود. آخرین نسخه 

( اندازه و مزیت منابع به سود گسترش 1: دارد یمه شامل پنج اصل است را بیان از نظریه ژئوپلیتیکی وی، اصول اصلی، ک

( از الحاق 3و طرفدار آن است.  داند یمگسترش سرزمین را ارجح  "مارچلند"( مزیت ژئوپلیتیکی یا 2سرزمینی است. 

( پیوستگی با یک تجمع 5( اثر متقابل مضرات ژئوپلیتیکی؛ و 4های فراوان تا متالشی شدن و تجزیه کامل؛  سرزمین

های ژئوپلیتیکی قابل توجهی در مورد فروپاشی اتحاد جماهیر  داینامیک. کالینز با استفاده از نظریه خود، پیش بینی

که  کند یم. با این حال، او صریحاً اعتراف شود یمشوروی در آینده انجام داد، که با عقاید فرا طبیعی و چشمگیر ظاهر 

با توجه به شواهد موجود  گوید یم 1999وی در سال . (10-9، 2010، 1)ونیر اش خیلی دقیق نیست نظریه ژئوپلیتیک فعلی

. صادقانه شود یم، من پیش بینی کردم که اتحاد جماهیر شوروی در طی سی تا پنجاه سال متالشی 1980در سال 

، 2)کالینز اما مطمئناً این اتفاق در محدوده پیش بینی من بود بگویم، من تعجب کردم که این اتفاق خیلی زود رخ داد،

1999 ،64.) 
 

(1997نظریهتختهشطرنجاوراسیابرژینسکی)
است:  "تخته شطرنج اوراسیا"نسخه برژینسکی برای حفظ هژمونی جهانی ایاالت متحده، دستیابی به تقدم در سه بخش 

که در طول تاریخ،  کند یممرکزی؛ و شرق؛ یا چین و ژاپن. برژینسکی تعجب  غرب، یا اروپا؛ جنوب، یا خاورمیانه و آسیای

امور جهان تحت تسلط قدرت اوراسیا بوده است اما برای اولین بار، یک قدرت غیر اوراسیایی )ایاالت متحده( نه تنها 

، 2001، 3)ولبرگ ده استقدرت برتر جهان ظهور کر عنوان بهداور کلیدی روابط قدرت اوراسیا بلکه همچنین  عنوان به

در « 4تخته شطرنج بزرگ، اولویت آمریکایی و مفاهیم ژئواستراتژیک آن»وی نظریه ژئوپلیتیکی خود را در کتاب  (.265

.دینما یممطرح  1997سال 

ها شروع به تعامل سیاسی کردند )حدود پانصد سال پیش(، اوراسیا مرکز  برژینسکی معتقد است از زمانی که قاره

گرچه اکثراً از پیرامون اروپای  -های مختلف مردمان ساکن اوراسیا  قدرت جهانی بوده است. از طرق مختلف و در زمان

ای  تسلط یافتند، زیرا کشورهای جداگانه اوراسیا به جایگاه ویژه ها آنبه مناطق دیگر جهان نفوذ کرده و بر  –غربی بودند 
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دست یافتند و از امتیازات قدرت برتر جهانی برخوردار شدند. دهه آخر قرن بیستم شاهد یک تغییر تکتونیکی در امور 

درت اوراسیا بلکه مرجع اصلی روابط ق عنوان بهجهانی است. زیرا برای اولین بار، یک قدرت غیر اوراسیایی نه تنها 

قدرت برتر دنیا ظاهر شد. شکست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آخرین گام در صعود سریع یک قدرت در  عنوان به

تنها و در واقع، اولین قدرت واقعاً جهانی مطرح شد، اما اوراسیا پس از فروپاشی  عنوان بهنیمکره غربی بود، ایاالت متحده، 

حاشیه غربی آن هنوز محل استقرار بسیاری از  عنوان به، زیرا نه تنها اروپا کند یمد را حفظ نیز اهمیت ژئوپلیتیکی خو

منطقه شرقی آن به تازگی به مرکزی حیاتی برای رشد  عنوان بهسیاسی و اقتصادی جهان است، بلکه آسیا  های قدرت

. برژینسکی به نگی کشکمش جهانی است، مسئله اصلی، چگورو ایناقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی تبدیل شده است. از 

کند که عالوه بر پرورش ابعاد بدیع مختلف قدرت )فن آوری، ارتباطات، اطالعات و  دولت مردان آمریکا توصیه می

همچنین تجارت و امور مالی(، سیاست خارجی آمریکا باید همچنان به بعد ژئوپلیتیک توجه داشته باشد و باید از نفوذ خود 

ستفاده کند. بنابراین اوراسیا صفحه شطرنجی است که مبارزه برای تقدم جهانی همچنان بر روی آن انجام در اوراسیا ا

هدف  (.xin، 1997، 1)برژینسکی است -مدیریت استراتژیک منافع ژئوپلیتیک -و این مبارزه شامل ژئواستراتژی  شود یم

اصلی برژینسکی از این تئوری، تدوین ژئواستراتژی جامع و یکپارچه اوراسیا است که در آن آمریکا داور نهایی مسائل 

هایی را مبتنی بر گسترش ناتو به سمت شرق به صاحبان  قدرت جهانی در تخته شطرنج بزرگ است. وی همچنین توصیه

  .سازد یمقدرت مطرح 

 

(2000بررویکردژئوپلیتیکآنارشی(رابرتکاپالن)نظریهآخریننقشه)مبتنی
اش که پس از جنگ سرد  وی در نظریه (.31، 2014)کوهن،  رویکرد رابرت کاپالن موسوم به ژئوپلیتیک آنارشی است

 ها آنگیرد که در قرن بیست و یکم با  العاده دشواری را به خود می منتشر شد معتقد بود که هرج و مرج آینده، مسائل فوق

ها،  های قومی، فشارهای اجتماعی بیماری دست و پنجه نرم خواهیم کرد. هنگامی که ما در مورد تجدید حیات خشونت

که  میکن یمکنیم، از زبانی استفاده  تخریب محیط زیست و افزایش جمعیت و افزایش هرج و مرج جنایی صحبت می

کند که  استدالل می« هرج و مرج آینده»وی در کتاب  (.1 ،2000، 2)کاپالن های ما آورده است رابرت کاپالن به خانه

های خصوصی و  و ارتش زندیر یمها فرو  مملو از خشونت است، جایی که دولت "هرج و مرج"بیشتر جهان در مسیر 

: کنند یمرا اعالم  "هرج و مرج آینده"بزرگ به طرز شوم  یها تختیپا. کنند یمرا تأسیس  ها آنسازمان یافته  جرائم

. با خرد شدن مرزها، پاشند یمهای زیست محیطی و اجتماعی از هم  ها تحت جریان جزر و مدی پناهندگان از فاجعه ملت

و  ردیگ یمآب صورت  ویژه بهها بر سر منابع کمیاب،  ای از بیماری و جنگ دیواره – شوند یمنوع دیگری از مرزها برپا 

های غارتگران مسلح بدون دولت با نیروهای امنیتی خصوصی  گروه شود، زیرا جنگ با جرم و جنایت مداوم همراه می

نقشه کاپالن از منظر جهانی، به شمال ثروتمند و جنوب فقیر تقسیم شده  (.476، 1996)دالبی،  شوند یمنخبگان درگیر 

در  (.32-31، 2014)کوهن،  آفریقا، محکوم به هرج و مرج و آشوب است ویژه بهگیرد که جنوب،  است، کاپالن نتیجه می

مشخص نیست  رو ایننمایشی جهش ناپذیر از هرج و مرج خواهد بود. از  "آخرین نقشه"واقع نقشه آینده یا به تعبیری 

که ایاالت متحده دقیقاً به شکل کنونی در قرن آینده حفظ شود. از آنجا که آمریکا یک جامعه چند ملیتی است، حکومت 

با این  (.195، 1998)اتوتایل، دالبی، روتلج،  مانند آلمان و ژاپن است تر همگناز جوامع  تر شکنندهملت پایه در آن همیشه 

و روند رو به گسترش خودکامگی را به که فقط ایاالت متحده قدرت تثبیت نظام جهانی را دارد  کند یمحال او استدالل 

                                                                                                                                                                   
1. Brzezinski 

2. Kaplan 
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این سناریو عملی نشده است. رحال به هکند.  و در برابر ضد مدرنیسم اسالمی ایستادگی می اندازد یمتعویق 

های اعمال یک جانبه قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی از ناکامی در دستیابی به اهداف ایاالت متحده در  محدودیت

و جهانی سیستمی که  یا منطقهعراق، افغانستان و سومالی آشکار است و ژئوپلیتیک آنارشی توجه کافی به نیروهای 

 (.32-31، 2014)کوهن،  ، نداردکند یمهای مثبت آن را در سیستم جذب  جنبهتالطم را کنترل کرده و 

 

(2001نظریهمرگهارتلندترنین)
المللی روسیه هنوز تا حد زیادی حل نشده باقی مانده  ده سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسئله هویت بین

، 1)ترنین «اوراسیا، روسیه در مرز مابین ژئوپلیتیک و جهانی شدنپایان »بود. دیمیتری ترنین در کتابی تحت عنوان 

امروز، جایگاه آن در جهان و  "روسیه"نظریه پایان اوراسیا یا مرگ هارتلند را مطرح ساخت. این نظریه مسئله   (.2001

آن در حال تغییر ، زیرا روسیه در آغاز هزاره سوم کشوری است که هویت کند یمسیر تکاملی احتمالی هر دو را مطرح 

سنتی یک اندیشه جغرافیایی بوده است. مرزهای خارجی روسیه، هویت فرهنگی و  طور بهاست. به مانند آلمان، روسیه نیز 

المللی آن را مشخص کرده و سازمان سرزمینی داخلی آن با ماهیت رژیم سیاسی کشور ارتباط نزدیکی داشته است. با  بین

الملل در قاره اوراسیا را تغییر داد. در حالی که  ر شوروی از هم پاشید و الگوی پایدار روابط بیناتحاد دو آلمان، اتحاد جماهی

گرفتند، برخی از تحلیلگران عقیده داشتند که فروپاشی اتحاد جماهیر  اکثر مردم پایان کمونیسم شوروی را جشن می

، روسیه علی ها آنپایان نخواهد رسید. به گفته شوروی سوسیالیستی با چیزی کمتر از یک فاجعه ژئوپلیتیک جهانی به 

یک قلب، دیگر در موقعیت توازن دهنده ژئوپلیتیک نبود. با این حال، از زمان سقوط  عنوان بهرغم موقعیت مرکزی خود 

، فدراسیون روسیه نسبت به نقش، مکان و هویت جدید گذرد یماتحاد جماهیر شوروی شوروی و پایان کمونیسم ده سال 

کشور جانشین اتحاد جماهیر شوروی و امپراتوری  عنوان بهاطمینان ندارد. نخبگان سیاسی و مردم کشور خود را خود 

 70درصد از ظرفیت صنعتی آن و  60درصد از جمعیت اتحاد جماهیر شوروی،  50دانند. روسیه امروز تقریباً  روسیه می

های روس تصورات خود از  ت کلیدی برخوردار است. نسل. مورد دوم از اهمیگیرد یمدرصد از دژ اوراسیا را در بر 

دهد بزرگترین کشور جهان است. پس از فروپاشی،  دهند که نشان می ای نشان می کشورشان را فقط با مشاهده نقشه

طبیعی در نقش ژئوپلیتیک اتحاد جماهیر شوروی  طور بهشین، تقریباً یفدراسیون روسیه، با حفظ اکثریت سرزمین شوروی پ

، کشور کنیم یمنباید با کل قاره اوراسیا اشتباه شود، آنچه ما به آن اشاره  "اوراسیا". مفهوم کند یموسیالیستی بازی س

سنتی روسیه است: سلطنت مسکو، امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی. فدراسیون فعلی روسیه هنوز شامل عناصر 

از دست داده است.  هارتلندمرکز ثقل قاره تحت عنوان  عنوان بهرا  اصلی کشور سنتی روسیه است. اما کیفیت قبلی خود

و نقش محوری روسیه، این کشور باید با ادغام در اتحادیه اروپا و اتحاد با ایاالت متحده به غرب  هارتلندبنابراین با پایان 

 (.19-11، 2011)ترنین، بپیوندد

 

(2001-2009نظریهپیکربندیسیستماتیکژئوپلیتیکیدوسویی)
کشف کرده است، وی قدرت را مهمترین موضوع تمرکز مطالعاتی  70جرارد دوسویی، معتقد است که ژئوپلتیک را در دهه 

سازمان یافته است و سیاست بدون قدرت وجود ندارد. وی  ها قدرت، زیرا معتقد است که فضای جهان توسط داند یمخود 

و به آن  بخشد یمکه به ژئوپلیتیک معنا  کند یمئوپلیتیک سیستمی جستجو سهم خود از ژئوپلیتیک را در نظریه و مفهوم ژ

  (.2020)دوسویی،  تا از شخصیت تقلیل گرایانه اصلی خود عبور کند دهد یماجازه 

                                                                                                                                                                   
1. Trenin 



1400زمستان،4ۀ،شمار53ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 1362 

( در مدل جذاب خود که براساس تجزیه و تحلیل پیکربندی سیستمی 2009، 2007، 2006، 2001) یجرارد دوسوی

. سه سطح شود یمژئوپلیتیک ارائه شده است، معتقد است که با جستجوی پی در پی، پنج فضا به پیچیدگی نزدیک 

ای ژئوپلیتیک را تشکیل ه استراتژیک و فضای اقتصادی، زیرساخت-، شامل: فضای جمعیتی، فضای دیپلماتیکیمرکز

یک تاج بر تارک سیستم  صورت بهشود، در حالی که فضای نمادین  دهند. این نظریه با فضای فیزیکی شروع می می

کند.  شود، که پنج فاصله را به هم متصل می درخشد. مفهوم قدرت توسط یک محور عمودی مرکزی نشان داده می می

دهد،  های بعدی مبتنی بر روابط ناسازگار، مسلط یا غیر آن را نشان می فهعمودی روابط بین مول طور بهاین سلسله 

دهد، تنوع موقعیت هر بازیگر را از یک بعد به  همچنین خطی که نقاط مختلف نمادین قدرت بازیگران را بهم پیوند می

دگرگونی، هم برای هر دهد. این مدل همچنین شامل متغیرهای پیکربندی برای محاسبه پارامترهای  بعد دیگر نشان می

مجزا و هم برای ساختار جهانی قدرت است. بدین منظور چند محور دوگانه وجود دارد: محلی/جهانی؛  صورت بهمیدانگاه 

کند یک روش ساده دیالکتیکی برای  صلح/همگونی. در زمینه اول، از آنجا که دوسویی احساس می ؛جنگ/ناهمگنی

: همگونی جذب، توازن شود یماستفاده از منطق داینامیک سه گانه متوسل محاسبه کامل پیچیدگی کافی نیست، به 

  (.11، 2010)ونیر،  ستیزه گر و ناهمگنی و همچنین همگونی تطبیقی

 

(2003و2014نظریهحلقهدریاییکوهن)
ژئوپلیتک: جغرافیای روابط »و  (2003)کوهن،  «نظام ژئوپلیتیک جهانی»را در کتاب  1کوهن نظریه حلقه دریایی

گرایی به سمت  های اخیر تعادل را از قاره مطرح کرده است. وی معتقد است آنچه که در دهه( 2014)کوهن،  « الملل بین

دریاپیمایی تغییر داده است، رشد چشمگیر جمعیت، صنعت، خدمات و قدرت سیاسی در امتداد سواحل و بنادر بوده است. 

ای را احاطه کرده و بر آن تسلط دارد.  ای دریایی ایجاد کرده است که فضای داخلی قاره جغرافیایی، حلقه در واقع این تغییر

های مختلف اقتصادی و سیاسی در هماهنگی بین خطوط  از حلقه را به هم پیوند داده است تا گروه ییها بخشتخصص، 

ه ایاالت متحده را در رابطه با بقیه قلمرو دریایی عمل کنند. این حلقه همچنین موقعیتی متقابل و متصل ب یا منطقه

و یک سوم  گیرد یمو یک قلمرو ژئواستراتژیک است که دو سوم آن، سطح زمین و آبهای آن را در بر  کند یمفراهم 

نشینان، استفاده و ارزش فضا در حلقه دریایی، فضای شهری و  دیگر، جمعیت آن است. بر خالف پیش بینی قاره

ایاالت متحده چهار " عنوان بهتوان  حلقه دریایی را می( 115، 2014)کوهن، گیرد تری را در بر می ستردهشهرنشینی گ

در جاده  1959)از زمان افتتاح  "های بزرگ اقیانوس اطلس، خلیج مکزیک، اقیانوس آرام و دریاچه"توصیف کرد:  "دریا

رتفع کوهستانی از شمال شرقی و اقیانوس آرام و جایی . بهترین بنادر طبیعی در امتداد سواحل م)پیشین( سنت الرنس(

گیرد.  که دشت ساحلی به اقیانوس پیوسته است، وجود دارند، این بنادر از خلیج بازاردس تا رودخانه جیمز را در بر می

، ظرفیت کانال را دو برابر کند. 2014کانال پاناما تا سال  تر یقعمهای گسترده و  رود تکمیل مجموعه سوم قفل انتظار می

سازد از کانال استفاده کنند. بندرهای ساحل شرقی ایاالت متحده از  های کانتینردار غول پیکر را قادر می این کار کشتی

توسعه و تعمیق  میامی، جکسونویل، ساوانا، چارلستون، نورفولک و نیویورک / نیوجرسی و همچنین هوستون، همه در حال

هستند تا برای این تجارت رقابت کنند، چین سهم غالبی در این تجارت دارد. در حال حاضر لس آنجلس و النگ بیچ که 

. دهند یمدرصد تجارت کانتینری را تشکیل  40، اند دادههای غول پیکر گسترش  بندرهای خود را برای رسیدگی به کشتی

خارج از ساحل غربی باعث کاهش ترافیک سنگین زمینی و حمل و نقل ریلی  جابجایی قابل مالحظه این تجارت به

آورد و  شود که اکنون کاالهایی را از چین و حاشیه اقیانوس آرام به داخل کشور و سواحل شرقی ایاالت متحده می می

                                                                                                                                                                   
1. Maritime Ring 
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ن حلقه دریایی مناطقی تمام ایاالت در آمریکا، درو(. 116-115شود )پیشین،  یمهای انرژی و آلودگی  باعث کاهش هزینه

های بزرگ که از طریق  های دارای دریاچه های آزاد پیوسته است، از جمله آن ایالت دارند که مستقیماً به اقیانوس

 317درصد جمعیت  80اند. این سی ایالت دریایی )از جمله ناحیه کلمبیا( بیش از  مسیرهای دریایی دسترسی پیدا کرده

. از ده ایالت که بیشترین رشد مطلق دهند یمتری از جمعیت شهری این کشور را تشکیل میلیون نفری کشور و سهم بیش

ایالت، جزء حلقه دریایی هستند و بزرگترین کالنشهرها، حاوی بندرهای حلقه  9، اند داشتهجمعیت را طی دو دهه گذشته 

دهند. این که  از تولید را تشکیل می درصد جمعیت و ارزش افزوده حاصل 90های این حلقه بیش از  دریایی هستند. ایالت

، نشان دهنده نقش تجارت شفاف کند یمدرصد تجارت خارجی ایاالت متحده را کنترل  40النگ بیچ، -بندر لس آنجلس

  )پیشین(.آمریکایی است 1در متعادل سازی اهمیت دو اکیومینی

 

(2003نظریهتجدیدآرایشنقشبازیگرانقدرتالنمن)
ارائه شده است، از تئوری چرخه قدرت )چالز  2003یش نقش بازیگران، که توسط ویلیام النمن در سال تئوری تجدید آرا

فضایی سیستم -دوران( برای تعریف نقش سیاست خارجی یک کشور و قدرت نظامی مناسب در فضای رقابت قدرتی

المللی با چهار عامل انتسابی برای  ینکند. النمن از تعریف دوران سیاسی در مورد نقش سیاسی ب ی استفاده میالملل بین

النمن در چکیده این نظریه  (.21، 2017، 3و کرولیک 2)پپ کند تعریف نقش سیاست خارجی یک کشور استفاده می

ها به دلیل یک سکون ذاتی در  های قدرت در نقش های قدرت خود، شکاف ها در چرخه با ظهور یا سقوط دولت"گوید:  می

افتد  قدرت زمانی اتفاق می-های نقش شکاف رو ایناز  (.97، 2003، 4)النمن "شود ها پدیدار می لیتها و مسئو تنظیم نقش

مطابقت ندارد.  الملل بینکه قدرت به نمایش کشیده شده کشور توسط اعمال و اقدامات آن با نقش نسبی ملت در نظام 

ی است، اما تئوری تجدید آرایش الملل بینم ها قبل از برهم زدن تعادل نظا تئوری چرخه قدرت خواستار کاهش شکاف

ها  نقش بازیگران، با تجویز راهی مناسب برای تنظیم مجدد روابط قدرتی و مشخص کردن این حقیقت که کدام شاخص

قدرت با -های نقش . از نظر النمن شکافرود یمها برای کشورهای بزرگ ناهماهنگ هستند، یک گام فراتر  یا نقش

  (.21، 2017شود )پپ و کرولیک،  یمقش ساختاری، اعالمی، عملیاتی و منسوبی تعیین استفاده از چهار ن

ی و تجدید آرایش نقش آن بین الملل بینتنظیم مجدد نقش آمریکا، بر موقعیت قدرت ایاالت متحده در سیستم 

ایی کاز منظرگاه آمری 2003تمرکز دارد. پس از این تجدید نقش، به گفته النمن، جهان در سال  1996و  1986سالهای 

ی دوباره الملل بینبالقوه قدرت واقعی خود و نقش منسوب خود را در صحنه  طور به توانست یمبود، زیرا چین  "قابل تغییر"

در سایه  توان یماین مسئله را  (.7، 2013، 5)هولسر شدکا را به چالش بکآمری کند و بدین ترتیب موقعیت هژمونیکتنظیم 

به گفته النمن، نیروهای  (.2005، 6)بیجین دکترین ظهور مسالمت آمیز چین که از سوی بیجین مطرح شد، تحلیل کرد

کند.  نیروهای توخالی یاد می عنوان بهمسلح آمریکا پس از جنگ جهانی دوم دچار یک توقف نسبی شدند که وی از آن 

ی بیش از حد در امور دفاعی و امنیتی هزینه الملل بینبزرگ در سیستم  های قدرتوی معتقد است ایاالت متحده و دیگر 

کنند. النمن مطالعه خود را برای کمک به سیاست گذاران در ارزیابی موقعیت کشور معین و ارائه پیشنهاداتی برای  می

                                                                                                                                                                   
بخش آن  نیتر تیپرجمعترین بخش حکومت از نظر اقتصادی و همچنین  ( پیشرفتهecumeneکوهن معتقد است از آنجا که اکیومینی ). 1

 .شود یماست، معموالً مهمترین ناحیه سیاسی کشور محسوب 

2. pepe 

3. Krolik 

4. Lahneman 

5. Hülser 

6. Bijian 



1400زمستان،4ۀ،شمار53ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش 1364 

رض که آیا دامنه سیاست های زیاد ایجاد کرد. النمن از نظریه بازآرایی نقش بازیگران برای این پیشف مبارزه با هزینه

. در تئوری النمن هر کند یمهای دفاعی آن باید گسترش یابد، منقبض شود یا ثابت بماند استفاده  خارجی آمریکا و هزینه

 (.21، 2017کند )پپ و کرولیک،  یمنقشی هدف خاصی را دنبال 

 

نقشساختاری

نقش ساختاری شامل یک پتانسیل بنیادین ". دهد یمنقش ساختاری قدرت نسبی یک کشور را به قدرت ملی آن پیوند 

است که توانایی فعلی دولت برای تحقق بخشیدن به قدرت و ظرفیت رشد اقتصادی بلند مدت را برای یک کشور فراهم 

. النمن کند یمنقش ساختاری با فراهم آوردن یک چارچوی مناسب، زمینه تاثیرگذاری سه نقش دیگر را فراهم  "کند. می

ابزاری برای اطمینان از تخصیص بودجه معقول کشور  عنوان بهکند تا از نقش ساختاری  رندگان را تشویق میتصمیم گی

 های نظامی استفاده کنند. برای هزینه

 

نقشعملیاتی

های  نقش عملیاتی همان نقش و عملکردی است که یک ملت قادر به انجام آن در پاسخ به تهدیدها، حوادث و درگیری

است. نقش عملیاتی، توانایی یک کشور را برای محافظت از خود یا گسترش کمک برای محافظت از المللی  بین

های نظامی و مسئولیت دفاعی برای اندازه گیری قدرت دولت  . النمن از هزینهکند یمکشورهای دیگر اندازه گیری 

، زیرا کند یمتفکیک  ها آننقش خود  عنوان به کنند یمی ایفا الملل بین. وی نقشی را که نظامیان در سیستم کند یماستفاده 

 های سنگینی برای یک ملت است.  گفت هزینه توان یماین امر چیزی فراتر از افزایش قدرت ملی است، و حتی 

 

نقشاعالمی

های سیاست  نقش اعالمی نمایش قدرت بدون استفاده از زور و استفاده از نقش کلمات در بازی قدرت است. اعالمیه

. کند یمی ایفا کند مشخص الملل بین، نقشی را که دولت قصد دارد در نظام شود یمکه توسط رهبران کشورها ارائه  خارجی

ی مورد بررسی الملل بینهای مستقیمی به رویدادهای  این نقش سهم ملت در نقش منسوبی خود است و همچنین پاسخ

زیرا  کند یمهای ساختاری و عملیاتی آن را منعکس  دقیق نقش طور بهکه نقش اعالمی  کند یم. النمن استدالل دهد یم

 نقشی مطلوب و منسوب داشته باشند.  کند یمبه سایر کشورها کمک 

 

 نقشمنسوبی

. نقش کند یمهمزمان با نقش اعالمی برای ترسیم دقیق سیاست خارجی یک ملت همکاری  طور بهنقش منسوبی 

از نقش سیاست خارجی یک کشور معین انتظار دارند.  الملل بیندر سیستم  منسوبی، همان چیزی است که سایر کشورها

ایفا نماید را اندازه گیری  دهد یمنقش منسوبی، درصد نقش یک عضو معین سیستم که مجموعه سیستم به آن اجازه 

دیپلماتیک آن تعیین . این امر با ارزیابی میزان رهبری، اعتبار و پرستیژ سایر کشورها و ارزیابی ارزش رایزنی کند یم

ها، نمایش  ی میزان انتظارات از خود را برای سایر کشورها از طریق سفرا، دیپلماتالملل بین. کشورها در سیستم شود یم

توانایی محدود کردن و گسترش دادن نقش دیگری را دارند. نقش  ها آن. کنند یمنظامی و دیپلماسی عمومی اعالم 

 (.22و  21)پیشین،  مفاهیمی مانند رهبری را تنظیم کنند توانند یم ها دولتمنسوبی، روشی است که 
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(2007نومیکازی)نظریهپایانژئوپلیتیکوآغازژئوپلی
ابزاری تحلیلی برای توضیح  عنوان بهنومی را  اصطالح ژئوپلی 1994جورج دمکو و ویلیام وودز برای اولین بار در سال 

و  1)دمکو د و قرن بیست و یکم با آن روبرو است، مفهوم سازی کردندموضوعات سیاسی که جهان پس از جنگ سر

نومی از ژئوپلیتیک قرن نوزدهم و اقتصاد ژئوپلیتیکی متفاوت است، به این معنا که ماهیت میان  ژئوپلی (.1994، 2وود

نومی به جای  ژئوپلی (.1، 2007، 3)کازی کند همزمان تأثیرات جغرافیا، سیاست و اقتصاد را ترکیب می طور بهای آن  رشته

متمرکز است.  شود یمهای قرن بیست و یکم محسوب  جستجوی منابع انرژی، بر کریدورهای خروجی انرژی که از پدیده

. موضوعات دهد ینمهای پس از شوروی را توضیح  واقعیت مؤثر طور بههیچ یک از ابزارهای تحلیل سنتی رئالیسم سیاسی 

گرایی در فضای پس از اتحاد جماهیر  از راهروهای انرژی گرفته تا سیاست اتنوپلیک و ملیممکن است  ها آنمورد مطالعه 

دهد که کشورهای محاصره شده در خشکی آسیای مرکزی و قفقاز پس از  نومی توضیح می شوروی متغیر باشد. ژئوپلی

متکی هستند تا  یا منطقهبل های ژئوپلیتیکی خاص خود را دارند که اغلب به وابستگی متقا فروپاشی شوروی، شخصیت

کازی معتقد  دهد )پیشین(. یمی. بنابراین این مفهوم، بازی بزرگ در منطقه آسیای مرکزی را تغییر الملل بینهای  کمک

، یک شد یماست پس از رقابت ژئوپلیتیکی بریتانیا و روسیه در قرن نوزدهم در آسیای مرکزی که بازی بزرگ نامیده 

 یدورهایکرنومی با محوریت  . اینجا پایان ژئوپلیتیک و آغاز ژئوپلیگیرد یمیای مرکزی شکل بازی بزرگ جدید در آس

گره گاه دسترسی است. سناریو جدید ممکن است منافع متضاد چندین قدرت جهانی  عنوان بهانرژی و نقش کلیدی بنادر 

 (. 2و  1کنند )پیشین،  یمعکس های منطقه در واقع نظم سیاسی نوظهور را من در منطقه را منعکس کند. شخصیت

 داند یممنطقه  نیامتحده و هند را بازیگران پیشرو در رقابت ژئوپلیتیکی بر سر  االتیاچین، روسیه، ی، نتاکو

بازیگران قدرتمند بار دیگر تدابیر ژئوپلیتیکی خود را برای کنترل قلب اوراسیا، که در یک خالء  (.1، 2010، 4)تاکونی

اما محوریت بازی جدید،  (.2، 2004، 5)کلومن رندیگ یمقدرت پس از فروپاشی شوروی باقی مانده است، به کار 

منطقه در  نیازادورتر  های قدرتاست که ژئوپلینومی است و غنای اصلی این بازی، منابع عظیم نفت و گاز دریای خزر 

بازی بزرگ "وارد عصر هستند. در این صفحه ژئوپولینومیک، بنادر  کیژئواستراتژاین منابع از طریق بنادر  پی دستیابی به

 در واقع پس از فروپاشی اتحاد (.171، 2019، 6)سینگ ای داشته باشد پیامدهای بسیار گسترده تواند یمکه  اند شده "جدید

جماهیر شوروی سابق، توازن جدید قدرت در منطقه به رهبری چین و روسیه تحت سازمان همکاری شانگهای نشان 

. در حقیقت، دهند یمدهنده الگوهای ژئوپلیتیک و شخصیت کشورهای محصور در خشکی است که آینده منطقه را شکل 

پس از اتحاد جماهیر شوروی صرفاً یک لغزش  که فضای اند شدهتعداد بسیار کمی از افراد متوجه  رسد یمبه نظر 

نومی جدید و اقوام جدید در منطقه بوده است. قلمرو ژئوپلیتیک چین  ژئوپلیتیکی نبوده، بلکه ایجاد قلمروهای ژئوپلی

اما در حال حاضر به جنوب غربی آسیا نیز گسترش یافته است،  شود یمسنتی در جنوب شرقی آسیا تعریف  طور به

طریق بندر گوادر، محور ژئوپلینومیکی دسترسی چین به بازی بزرگ است. چین در جستجوی مسیر آسیای پاکستان از 

از دیگر  (.3، 2007)کازی،  مرکزی برای مسیرهای جایگزین حمل و نقل خشکی پایه )جاده ابریشم( خود است

به این حقیقت اشاره کرد که برخالف رویای روسیه تزاری و اتحاد جماهیر  توان یمخصوصیات ژئوپلینومیکی بنادر، 

نومی جدید همزمان امکانات بندر پاکستان را برای روسیه مرکزی،  شوروی برای دسترسی به بنادر آب گرم، ژئوپلی
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3. Kazi 

4. Tacconi 

5. Kleveman 

6. Singh 
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ر نظم جدید . چین برای گسترش هژمونی خود ددهد یممغولستان، چین غربی، افغانستان و کل آسیای مرکزی گسترش 

های ژئوپلینومیک مانند بنادر و کریدورهای حمل و نقل را محوریت بازی جدید توازن قدرت  قرن بیست و یکم، مولفه

این بازی، مانند هند و  های قدرتجهانی قرار داده است تا دکترین ظهور مسالمت آمیز خود را تحقق بخشد و دیگر 

های مداوم برای این کشور در عصر جدید  وپلینومیکی جایگزین و ایجاد چالشهای ژئ ایاالت متحده نیز سعی بر ارائه طرح

نومی جدید است که آسیای مرکزی همچنان صحنه بازی  دارند. این پایان ژئوپلیتیک به معنای کالسیک و آغاز ژئوپلی

های جدید ابریشم و  هخالصه، جاد طور به (.4-3)پیشین،  سیاست، اقتصاد و جغرافیا است مؤلفهها بر مبنای سه  قدرت

به شکاف میان منافع متضاد منطقه کمک کند. بنابراین، نسل اندیشمندان ما شاهد  تواند یماحتماالً  یا قارهتجارت بین 

نومی جهانی با وابستگی متقابل جایگزین شده است و ژئوپلینومیک،  پایان الگوهای سنتی ژئوپلیتیک هستند که با ژئوپلی

 (.4کند)پیشین،  یمهای همکاری را فراهم  ترانزیت، برای اولین بار فرصت بر مسیرهای تأکیدبا 

 

2016الملل(ریستیکومالینسونهارتلند)خطرژئوپلیتیکبرایروابطبیننظریهمجذوب
ها، سیاستمداران،  که ژئوپلیتیک به یک اصطالح جهانی تبدیل شده است. با نگاهی به نقشه کنیم یمما در جهانی زندگی 

کنند.  الملل استفاده می از آن برای توضیح آخرین روند روابط بین ها آن بینیم یمکارشناسان، روزنامه نگاران و دانشگاهیان، 

ژئوپلیتیک، مانند دیدگاه مردم درباره نظم جهانی و منافع ملی، به افکار عمومی وارد شده است. هر بحران سیاسی جدید، 

های  ، مداخله، جنگ ترکیبی، منافع تجاری شرکتیا منطقهی یا الملل بینییر رژیم، درگیری ی، انقالب، تغالملل بینداخلی یا 

 فراملی و چند ملیتی، ایجاد مسیرهای نفت و گاز یا نوسانات بازارهای جهانی همگی از دریچه ژئوپلیتیک تبیین شده است

رأی دهندگان در ایاالت متحده معتقدند که منافع آمریکا در صورت دستیابی به  (.xi، 2016، 2و ریستیک 1)مالینسون

شود. شهروندان روسی عملیات نظامی در  اهداف استراتژیک خود در خاورمیانه یا منطقه آسیا و اقیانوسیه، بهتر حفظ می

های  ها نقشه الی که رسانه، در حکنند یمهای این کشور برای پیوستن به جنگ علیه ترور را تأیید  سوریه و تالش

. تأثیر دهند یمو خوانندگان خود را در بحث توازن قدرت در منطقه مشارکت  کنند یمهای جنگ را منتشر  جبهه

 عمدتاًتوان دست کم گرفت. این  های فکر و سیاست گذاران را نمی سناریوهای ژئواستراتژیک ایجاد شده توسط اتاق

های امروز در خاورمیانه، اوکراین یا دریای چین جنوبی  ها و تنش خطرناکترین بحرانذهنیت ژئوپلیتیکی است که در پشت 

تواند  ، میالملل بینیک مدل بسیار جذاب، با ارائه یک ساختار قابل درک و منطقی از روابط  عنوان بهقرار دارد. ژئوپلیتیک 

ر آن بازیگران به راحتی شناسایی شوند و یک زمین بازی )تخته شطرنج برژینسکی( در نظر گرفته شود که د عنوان به

. برخی معتقدند که ژئوپلیتیک میراث امپراتوری و استعمار گذشته و جنگ سرد است، زمانی باشند یمسناریوها قابل درک 

است، زیرا در مسائل  تر یچیدهپ. اما دنیای معاصر شد یمبزرگ رقیب تقسیم  های قدرتکه قسمتهای عظیم جهان بین 

از پیش است و منطق بازار بر آن حاکم است. بنابراین، ژئوپلیتیک با روند  تر متنوعد تعداد زیادی از بازیگران، مهمی مانن

جهانی در ریتم تکامل یافته است و طبیعتاً اصطالحاتی مانند ژئواکونومی و همچنین ژئوکالچر عمدتاً با الهام از امانوئل 

 )پیشین(.استوالرشتاین، وارد فرهنگ لغت ژئوپلیتیک شده 

به طرز جالبی ساده به نظر برسد، تعداد  الملل بیندر عین حال، حتی اگر ژئوپلیتیک در توضیح توانایی پیچیدگی روابط 

ایت بزرگ قرار دارد، انجام شده رو ایندرباره آنچه که در پشت  تری یقعماندکی از کوششهای جدی برای ایجاد بینش 

ها و تاریخ تکامل آن  را تالشی بزرگ برای ورود به هسته ژئوپلیتیک، تحلیل ریشه است. مالینسون و ریستیک نظریه خود

                                                                                                                                                                   
1. Mallinson 

2. Ristic 
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در درجه اول از طریق ژئوپلیتیک توزیع قلمرو قدرت توسط رهبران و  الملل بینمشاهده روابط  دانند )پیشین(. یم

تالش  رو اینشود. از  ر میها، جهان را به بالیای بسیاری سوق داده است که در طول تاریخ بشریت تکرا استراتژیست

از طریق ژئوهیستوری است و نه ژئوپلیتیک، و این تالشی قابل توجه  الملل بینمالینسون و ریستیک برای دیدن روابط 

یک سیستم پیچیده از ارتباطات دولتی  الملل بینبرای فرار از جبر جغرافیایی ساده سازی بیش از حد وقایع است. امور 

ها، رقابت، رفتار، منافع اقتصادی و  طلبی جاهتوسعه یافته و تحت تأثیر فرهنگ، ایدئولوژی، دین، است که در طول زمان 

های سیاسی و روابط بین جامعه قرار گرفته است که همگی فراتر از اختالفات بین خشکی و دریا  تجارت، جاه طلبی

انداز ژئوپلیتیک از  . از بسیاری جهات، چشم)هارتلند و قدرت دریایی( و ترسیم خطوط مرزی در دفاتر نخست وزیری است

دهد، اما این چشم  گیرندگان را توضیح می شود که احتماالً جذابیت آن برای تصمیم نظامی ناشی می-های امنیتی استراتژی

این . )پیشین(ها را درک کنیم  ستم روابط بین آنو سی ها آنها، جوامع  کند تا ساختار دولت انداز فی نفسه به ما کمک نمی

گذاران و طراحان  های فکر و سیاست میدان بازی اتاق صرفاًنظریه نگاهی غیرعلمی و غیرواقعی به ژئوپلیتیک دارد و آنرا 

بر این عقیده استوار است که ژئوپلیتیک و مجذوبان  رو اینداند، از  استراتژی برای گسترش قدرت نظامی و جنگ می

رناک هستند. این نظریه عالوه بر غیرعلمی بودن، بعد صلح طلب ژئوپلیتیک الملل بسیار خط برای روابط بین هارتلند

 گیرد. فیک( و بعد کاربردی آن، مبتنی بر ژئوپلیتیک انسانگرا را نادیده میی)ژئوپاس

 

(2020ایوربوفسکی)ایژئوپلیتیکشبکهنظریهچارچوباستعاره
توسط وربوفسکی ارائه شد. از نظر وی جهان در حال  2020نظریه ژئوپلیتیکی است که در سال  یدترینجداین نظریه 

حاضر در معرض یک انقالب دیجیتالی است. این جدیدترین سلسله انقالبهای صنعتی است که طی دو قرن گذشته نحوه 

های قبلی، این انقالب با تغییر  نند انقالبتفکر ما در مورد ارتباطات، حمل و نقل، تولید و تجارت را تغییر داده است. هما

همراه خواهد بود. ما در حال حاضر اولین اثرات این تغییر را در قالب بازیگران  الملل بینپارادایم در درک ما از سیاست 

کنیم. چگونه این تأثیرات بر سیاست و دیپلماسی  جدید، غیردولتی، مهاجرت گسترده و ناپدید شدن مرزها تجربه می

ی جدید چه کسانی خواهند بود؟ و برای چه الملل بین؟ بازیگران اصلی درام دهد یمی، توازن قوا را تغییر شکل الملل ینب

وربوفسکی  (.1، 2020، 1)وربوسفسکی است ها آنسواالتی است که این مقاله به دنبال کشف  ها یناخواهند جنگید؟ 

نیست. بلکه باید  الملل بینای قطعی و جامع درباره روابط  اد نظریهاش تالشی برای ایج معتقد است که به هیچ وجه مقاله

ی از طریق استعاره تلقی شود، با در نظر گرفتن الملل بینتالشی برای تجزیه و تحلیل تغییرات در توازن قدرت  عنوان به

ائه چارچوب و واژگانی برای . هدف استفاده از استعاره، ارشود یمنامیده « شبکه»استعاره فناوری عصر ما: که  ترین یجرا

در آینده است. نام این  ها آنو همچنین ارزیابی مسیرهای  ایم یدهددرک برخی از تغییرات سیاسی است که تا به امروز 

 )پیشین(.ای است  ای، ژئوپلیتیک شبکه چارچوب استعاره

 

شبکهژئوپلیتیک

ی از کو، یکاست. میشل فو« سیاسی»در زمینه علوم  ویژه هبها برای درک مفاهیم انتزاعی،  ها یکی از بهترین راه استعاره

رد. فوکو در حال مطالعه کنظام سیرکوالسیون )حرکت( توصیف  کی عنوان بهیالت جامعه را کفیلسوفان سیاسی اخیر، تش

مورد . آنچه در ساخت یمتوسعه جامعه بشری از قرون وسطی تا دوران مدرن بود که تغییر در سازماندهی آن را نمایان 

یک شبکه مادی که اجازه  عنوان بهبود. او از حرکت  "حرکت"و جدید بود، تعریف او از معنای کنظریه سیرکوالسیون فو

                                                                                                                                                                   
1. Verbovszky 
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که اجازه گردش انسان و کاالها را در داخل قلمرو و احتماالً فراتر  کند یم، یاد دهد یمگردش کاالها و احتماالً مردمان را 

. در مقابل، نظریه ژئوپلیتیک کند یماز مرزها فراهم کند. این تحلیل فوکو از سیرکوالسیون، مرزهای کشور را محدود 

توسعه فناوری قرن بیست و یکم، یعنی دیجیتالی شدن، وام گرفته است. استعاره  ینتر مناسبای، استعاره خود را از  شبکه

( DDSنوعی سرویس اطالعات توزیع فرامرزی ) عنوان به توان یمرا  مللال بیندر واقع یک شبکه است. شبکه در روابط 

محدود شده  یها"گره"که در آن  کند یمواقعی، این شبکه از یک مدل مشترک پیروی  DDSدرک کرد. مانند یک 

کنند.  ارسال و دریافت می 2، اطالعات، کاالها، خدمات، پول یا افراد را از طریق شبکه فرا سرزمینی1سرزمین گرایی

لوسیانو فلوریدی دانست که در آن سیاست دیجیتالی  "onlife"توان یک کاربرد سیاسی تئوری  ای را می ژئوپلیتیک شبکه

های شبکه وجود  جنبه ینتر مهمو بالعکس، تا زمانی که این دو از یکدیگر جدا شوند.  گذارد یمهای ما تأثیر  ما بر واقعیت

 یا کنندهط واقعیتهای آنالوگ )زندگی واقعی( و دیجیتال است. این دو عامل تأثیر تعیین شبکه فراسرزمینی و توانایی اختال

 (.3-1)پیشین، در تعریف سرزمین درون شبکه دارند

 

سرزمیندرشبکهژئوپلیتیک

سرزمین در شبکه ژئوپلیتیک هم آنالوگ )واقعی( است و هم دیجیتال. این امر متشکل از شش نوع جریان است که از 

شوند، این تبادل  ها ارسال و دریافت می کنند و از آن جریان های فیزیکی عبور می گاه ی کشوری و گرهالملل بینهای مرز

افتد که در مرزهای جغرافیای سیاسی کشورها محدودند. شش نوع جریان عبارت  جریان فرامرزی در صورتی اتفاق می

های مالی: به سیستم  جریان-2های تأمین جهانی اشاره دارد.  رهجریان تجارت: به انتقال کاال از طریق زنجی-1است از: 

های مهاجرت: به  جریان-3های ارز رمزپایه اشاره دارد.  ی و همچنین شبکهالملل بینجهانی مبادالت ارزی و بانکداری 

خشونت: به حرکت  جریان-5ی اشاره دارد. الملل بینهای انرژی: به سیستم منابع انرژی  جریان-4حرکت مردم اشاره دارد. 

اسلحه و مبارزان در آن سوی مرزها اشاره دارد. این همچنین شامل حمالت مختلف، از جمله فیزیکی یا سایبری است. 

های پشتیبانی از دسترسی گسترده آن  جریان اطالعات: به استفاده گسترده از اینترنت، فناوری موبایل و زیرساخت-6

توانند به راحتی توسط مدل سیرکوالسیون فوکو  می ها آنای جدیدی نیستند. در واقع، ه پنج جریان اول جریان اشاره دارد.

توصیف شوند. جریان ششم، جریان اطالعات است که ویژگی تازگی در آن نهفته است. شتاب کلی اطالعات تأثیر فوق 

انند مواردی که در بیست سال ها، م العاده ای بر روابط قدرت درون شبکه دارد. افزایش سرعت ارتباطات و ظرفیت داده

کند. اگر به قول فوکو  ، امکان تمرکز سریع قدرت را فراهم می5Gبه  4Gبا جهش از اینترنت  یما بودهگذشته شاهد آن 

در ساختارهای اداری مرکزی  منحصراًهاست، پس دیگر کنترل این قدرت  قدرت است و این قدرت درون داده ،دانش

مثال،  برایشود.  درت در بین بازیگران فروکشوری و حتی در سطح افراد در شبکه توزیع میحکومت قرار ندارد. اکنون ق

 اری و تأیید کرد. ذتوان اطالعات هویتی )آدرس، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی( را مستقل از کشور بارگ اکنون می

 

ایبازیگرانژئوپلیتیکشبکه

بازیگران اصلی شبکه ژئوپلیتیک هنوز کشورها هستند. اما تمرکززدایی از قدرت که با تسریع جریان اطالعات حاصل 

. "جدید"و  "قدیمی": اند شدهشود. بنابراین، بازیگران به دو گروه اصلی تقسیم  ، منجر به ظهور بازیگران جدید میشود یم

که از فشار قابل توجهی در شبکه استفاده  اند شدهه مناطقی تقسیم شود و بیشتر ب بازیگران قدیمی شامل کشورها می

                                                                                                                                                                   
1. territorially 

2. extra-territorial 
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مبارزان دیجیتالی یا  عنوان به. مثلث استراتژیک و اخاللگران استراتژیک، بازیگران قدیمی هستند. بازیگران جدید کنند یم

 .شوند یمشهروندان استراتژیک تعریف 

 

مثلثاستراتژیک

هستند. با این حال، همه کشورها از اهرم یکسان در جریانات شبکه برخوردار  شورهاکاکثر بازیگران در ژئوپلیتیک شبکه، 

ها را در قلمرو خود دارند و بنابراین بیشترین قدرت نفوذ  کشور هستند که بیشترین غلظت گره 3نیستند. مثلث استراتژیک، 

 را در جریان شبکه دارند. این کشورها ایاالت متحده، چین و آلمان هستند.

 

خاللگراناستراتژیکا

در تقابل با مثلث استراتژیک،  ها آنکشورهایی هستند که در خارج یا در مرزهای شبکه ژئوپلیتیک جهانی قرار دارند. 

مایلند نفوذ جریانات شبکه را مطابق با شرایط خود به دست آورند. این بازیگران از فناوری مختل کننده برای دور زدن 

کنند. یه عنوان مثال، روسیه با  ناخواسته در روند دیجیتالی شدن کمک می ها آنکنند.  می های شبکه استفاده دروازه

های جریان اصلی آمریکا بر زمان پخش در تلویزیون و رادیو مسلط بودند،  استفاده از فناوری دیجیتال در زمانی که رسانه

های متأثر از  آمریکا، رسانه 2016است جمهوری با موفقیت از شبکه اطالعات غربی استفاده کرد. در زمان انتخابات ری

 .کردند یمروسیه به جایگاهی در شبکه جهانی اطالعات رسیده بودند که به راحتی با رقبای اصلی خود رقابت 

 

ستیزهجویاندیجیتال

اثر جانبی تمرکززدایی قدرت در عصر دیجیتال، دموکراتیزاسیون خشونت است. نتیجه این امر ظهور ستیزه جویان 

توانند از جریان شبکه برای اهداف مخل استفاده کنند. بهترین  بازیگران غیردولتی هستند که می ها ینادیجیتال است. 

های تلفن  دهد. با استفاده از شبکه الً دیجیتالی را تشکیل مینمونه آن، دولت اسالمی )داعش( است که اولین ارتش کام

، با ایدئولوژی متناسب پوشهمراه برای استخدام، سازماندهی حمالت و انتشار تبلیغات، این گروه از متعصبان مذهبی زره 

 د.غلبه کن ها آنهای بسیار مجهزتر عراق و سوریه را غافلگیر کند و بر  با قرون وسطی، توانست ارتش

 

شهرونداناستراتژیک

که  شود یمگرفته شده است و به همه افرادی گفته  "جنگ سه بلوک"شهروند استراتژیک که تا حدودی از مفهوم 

شامل هرکسی  تواند یمالملل داشته باشند. این  با استفاده از جریان اطالعات، تأثیرات استراتژیکی بر روابط بین توانند یم

 (.5-4گیرند )پیشین،  یمیا فعاالنی که از اعتراضات فیلم  کنند یمحمالت سایبری را شروع  از هکرهای فردی باشد که


توازنجدیدقدرت

های  . جریانکند یم؟ نخست، این شبکه تعریف سنتی از سرزمین را اصالح گذارد یمشبکه چگونه بر تعادل قدرت تأثیر 

را کنترل کرد، تنها تحت تأثیر  ها آنتوان  هستند. به دلیل ماهیت پویا، نمی یا شبکههای جدید، ژئوپلیتیک  شبکه سرزمین

را کنترل کرد و یا از اهرم فشار استفاده کرد. یکی از  ها آنهای  ها، باید گره . برای تأثیرگذاری بر جریانگیرند یمقرار 

در حالی که  شود یمیت ژئوپلیتیکی برخوردار ها در آن قرار دارند از اهم نتایج این امر این است که سرزمینی که گره گاه

گذارد.  ، این شبکه بر اهداف بازیگران تأثیر مییاًثان. دهد یمها، اهمیت خود را از دست  سرزمین بدون اتصال قوی جریان

رسند. نتیجه اصلی شبکه در میدانگاه ژئوپلیتیک،  های سیاسی در شبکه به قدرت می کشورها با ایجاد و حفظ وابستگی

هم برای »بزرگ خواهد بود. بازیگران یک هدف مشترک برای ادامه ساخت شبکه  های قدرتتعریف مجدد بازی بین 
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ها به احتمال زیاد اخاللگران  دارند. محرومیت از طریق تحریم« افزایش ثروت و هم افزایش وابستگی به یکدیگر

ه جویان دیجیتال و شهروندان استراتژیک با افزایش . ستیزدهد یمهایی اضافی سوق  استراتژیک را به سمت ایجاد جریان

ها، اختالل بیشتری ایجاد خواهند کرد. بنابراین، بازی جدید  سرعت شبکه و تمرکز ثروت خود در میان بزرگترین گره

ژئوپلیتیک شبکه جهانی مبتنی بر بازیگران استراتژیک، اخاللگران استراتژیک، ستیزه جویان دیجیتال و شهروندان 

 (.5)پیشین،  راتژیک استاست

هایژئوپلیتیکیدیگرنظریه
سلسلهمراتبیکرونیامنطقهنظریهگروهبندی

سلسله  طور بهای را ارائه داد که  یک نظام ژئوپلیتیکی از ده گروه بندی منطقه 1969در انگلستان، جی آر کرون در سال 

نگی بودند. وی پیش بینی کرد که اقیانوس آرام به عرصه مراتبی نظم داده شده بودند و دارای یک مبنای تاریخی و فره

  (.31، 2014)کوهن،  تقابل آینده برای اتحاد جماهیر شوروی، ایاالت متحده و چین تبدیل خواهد شد



نظریهمناطقکلیدیسیالک
کشوری که بر  قرن قبل دریاساالر هخامنشی، سیالک، پایه گذار یک استراتژی بوده است، سیالک معتقد بود هر 25در 

سه منطقه کلیدی و استراتژیک یعنی بحرین، عمان و یمن مسلط باشد، برجهان حکومت خواهد کرد. با توجه به همین 

های  ها و سرزمین استراتژی بود که در دوره هخانشیان، ساسانیان، اشکانیان، ایران نیروی دریایی قوی داشته و بر آب

 (.19، 1384اشتند )الهی، دوطرف خلیج فارس و دریای عمان تسلط د



 نظریهشبهجزیرهعربستان،محورقدرتجهانیشرایبر

ژان ژاک شرایبر اندیشمند آمریکایی بر این عقیده است که هر کشوری بر شبه جزیره عربستان مسلط شود بر همه قاره 

د کرد. به عالوه دیده اروپا مسلط است. طبیعی است هر کشوری که بر قاره اروپا مسلط شود بر جهان حکومت خواه

 (.19: 1384این نظریه شرایبر نه تنها در طول تاریخ بلکه تا به امروز هنوز قابل تأمل است )الهی،  شود یم

نتیجهگیری
های بسیاری در ادبیات تخصصی ژئوپلیتیک در ایران بررسی و تحلیل شده است. با این وجود برخی  تاکنون نظریه

ها مورد  به دالیل مختلفی چون گستردگی ادبیات جهانی ژئوپلیتیک و یا جدید بودن نظریهها نیز وجود دارد که  نظریه

نظریه مهم که در ادبیات ژئوپلیتیک ایران  12ما در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل  رو این. از اند نگرفتهبررسی قرار 

آغاز شده و تا نظریه  1971ز دوران در سال ها از نظریه چال این نظریه. مورد غفلت قرار گرفته شده بودند، پرداختیم

بر رقابت  تأکیدبر محوریت فضاهای جغرافیایی خاص و  عمدتاًکه  ها یهنظر. این یابد یمادامه  2020وربوفسکی در سال 

، هرچند توسط اندیشمندان مطرحی در علوم مختلف مفهوم اند شدهنظم آینده ژئوپلیتیک جهانی مطرح  بینی پیشقدرتی و 

سیکل قدرت چالز دوران  های یهنظر، ها یهنظر، اما خصوصیت یک نظریه ژئوپلیتیکی را دارند. از میان این اند شدهپردازی 

و تغییر « قدرت»را بر  تأکیدژئوپلیتیکی هستند که بیشترین  های یهنظرو تجدید آرایش نقش بازیگران قدرت النمن از 

امپراتوری روسیه، به هم پیوستگی کیسینجر، تخته  اضمحالل های یهنظرو بازیگران قدرت جهانی دارند.  ها سیستم

بر یک فضای جغرافیایی  تأکیدژئوپلیتیکی هستند که با  های یهنظرشطرنج اوراسیا برژینسکی و مرگ هارتلند ترنین، 

ل ژئوپلیتیکی قرن بیستم، محور جغرافیایی تاریخ و هارتلند نامیده شده مد ینتر معروفخاص که پیشتر توسط مکیندر در 
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طرح راهبردها و راهکارهایی بود که روسیه )شوروی( را از صحنه  عمدتاًاین نظریه پردازان  تأکید. اند شدهبود، ارائه 

به آینده رقابت قدرتی نظم با نگاهی  ها یهنظرابرقدرتی جهان )به سود ایاالت متحده( به پایین کشد، بنابراین این 

بر منطقه جغرافیایی خاص که از خصوصیات اصلی یک نظریه  تأکیدهای مرتبط با آن، با  بینی پیشژئوپلیتیک جهانی و 

. نظریه مجذوب هارتلند که از سوی ریستیک و مالینسون ارائه شد، با وجود نام فریبنده اند شدهژئوپلیتیکی است، مطرح 

یک فضای جغرافیایی خاص ندارد و خطر ژئوپلیتیک را برای روابط  عنوان بهیمی از خشکی اوراسیا بر بخش عظ تأکیدآن، 

این نظریه، ژئوپلیتیک را دارای خصوصیت بوردرومی در اتاق فکر طراحان استراتژی جنگی . کند یمنمایی  بزرگ الملل بین

رت دریایی( و ترسیم خطوط مرزی در دفاتر نخست اختالفات بین خشکی و دریا )هارتلند و قد داند و آنرا متکی بر می

بعد صلح طلب ژئوپلیتیک و این نظریه نگاهی غیرعلمی و غیرواقعی به ژئوپلیتیک دارد . کشد یمبه تصویر  وزیری

حلقه دریایی کوهن،  های یهنظر گیرد. فیک( و بعد کاربردی آن، مبتنی بر ژئوپلیتیک انسانگرا را نادیده میی)ژئوپاس

ژئوپلیتیک وربوفسکی، پایان ژئوپلیتیک و آغاز ژئوپلی نومی کازی، آخرین نقشه کاپالن و پیکربندی  یا استعارهچارچوب 

ژئوپلیتیکی هستند که توسط ژئوپلیتیسین های مطرح با توجه به مباحث  های یهنظرسیستماتیک ژئوپلیتیک دوسویی، 

و از نظریات کالسیک تمایز میان قدرت خشکی، دریا و هوا فاصله  اند شدهخاص و جدید در علم ژئوپلیتیک مطرح 

جهانی و  های قدرتبر موقعیت جغرافیایی اوراسیا در بازی  تأکیداین استنباط را کرد که  توان یمدر مجموع . اند گرفته

قش پررنگی دارد. نکته ژئوپلیتیکی ن های یهنظرتغییر مکان هارتلند در گذر زمان از دیدگاه ژئوپلیتیسین های مختلف در 

که ارائه این  یا گونهدیگر، توجه به مباحث جدید در نظریه پردازی توسط اندیشمندان ژئوپلیتیک معاصر است، به 

جغرافیایی خاص  های یتموقعبر  تأکیدتوسط متخصصان ژئوپلیتیک، دامنه مباحث در نظریات ژئوپلیتیکی را از  ها یتئور

. با توجه به گستردگی دهد یمو نظریه پردازی ژئوپلیتیکی را گسترش  برد یماها فراتر مانند هارتلند، ریملند و دری

ژئوپلیتیکی  های یهنظرثبت شده ژئوپلیتیکی در ادبیات جهانی و ارائه راهبردهای کارآمد توسط جغرافیدانان در  های یهنظر

ایران، و توجه به این حقیقت که ایران، به  ساله ژئوپلیتیک در 40به دولت مردان کشور خود، و همچنین قدمت قریب به 

که جغرافیدانان سیاسی و ژئوپلیتیسین  نماید یمدر حرکت است، ضروری  یا منطقهسرعت به سوی دستیابی به قدرت 

ژئوپلیتیکی که دارای راهکارها و راهبردهای مناسب  های یهنظرهای ایرانی نیز تمرکز خود را با مطالعات گسترده بر ارائه 

به سود ایران باشد،  یا منطقهکاربردی به صاحبان قدرت جمهوری اسالمی در راستای تغییر توازن قدرت  های یهوصتو 

 قرار دهند.

سپاسگزاری
نیا و جان اگنیو در راستای ارائه نقطه نظرات  که از جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ دانند یمنویسندگان بر خود الزم 

  مورد بررسی این پژوهش کمال تشکر را داشته باشند. های یهنظرژئوپلیتیکی بودن  ییدتأدقیق و 
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