نظزیه ساختار ژئوپلیتیکی در حال ظهور جهان

اس :دکتز محمذرضا حافظ نیا
(ػشدتیش فصّٙأ ٚ ٝاػتاد جغشافیای ػیاػی دا٘ـٍا ٜتشتیت ٔذسع)

ػاختاس طئٛپّیتیىی ٔفٟٔٛی اػت و ٝاص د ٚتقذ تشخٛسداس ٔی تاؿذ ،یىی تقذ سٚاتظ لذست  ٚدیٍشی تقذ فضایی(حافؼ ٘یا،
.)135ٚ131 :1385
اص حیث روابط قذرت ،ػاختاس طئٛپّیتیىی ٔثییٗ تشویثات لذست٘ ،ؾأٟای لذست ،سٚاتظ ػاختاسٞا  ٚػغٛح لذست تایىذیٍش ٔی تاؿذ.
اص ایٗ ٔٙؾش دس ٔمیاػٟای جٟا٘ی ٙٔ ٚغم ٝای ػاختاسٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛلذست ٘ؾیش ته لذستی ،دٚلذستی ،چٙذ لذستی ،چٙذ
ػغحی ٔتٛاصٖ ،چٙذ ػغحی ٘أتٛاصٖ  ٚغیش ٜلاتُ تصٛس٘ذ(ٕٞاٖ .)142 :دس ٞشیه اص ایٗ ػاختاسٞا سٚاتظ ػّؼّٔ ٝشاتثی ٚ
ػغح تٙذی لذست ٚجٛد داسد  ٚسٚاتظ  ٚاجضای ػاختاس ٘ ٚیض ػغٛح ػّؼّٔ ٝشاتثی ػاختاس اص ٚضقیت خاصی تشخٛسداس ٔی
تاؿذ(ٕٞاٖ ،)118ٚ113 :و ٝایٗ أش دس اٍِٞٛای صیش تٕ٘ ٝایؾ دس آٔذ ٜاػت:
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اتشلذست

ػاختاس دٚػغحی لذست

ػاختاس چٙذ لذستی ٘ا ٔتٛاصٖ

ػاختاس چٙذ لذستی ٔتٛاصٖ

ػاختاس د ٚلذستی
ػاختاس ته لذستی

اص حیث فضایی  ،ػاختاس طئٛپّیتیىی ٔثییٗ تٛصیـ لذست دس فضای جغشافیایی اػت .ت ٝفثاستی فضای جغشافیایی چ ٝدسٔمیاع وشٚی  ٚچ ٝدس ٔمیاع ٔٙغم ٝای ،تیٗ اجضاء  ٚفٙاصش ػاختاس تٛصیـ ؿذ ٚ ٜت ٝصٛست لّٕش ٚجغشافیایی تؼّظ ،وٙتشَ ٚ
٘فٛر تشای ٞشیه اص تاصیٍشاٖ اصّی لذست دس ٔی آیذ .دس ٚالـ دس ػاختاسٞای طئٛپّیتیىی ،تقذ فضائی تا تقذ سٚاتظ لذست
پی٘ٛذ خٛسد ٚ ٜتش یىذیٍش ا٘غثاق ٔی یاتٙذ.
ػاختاسٞای طئٛپّیتیىی اػاػاً اص پایذاسی تشخٛسداس ٘یؼتٙذ تّى ٝایٗ ػاختاسٞا دیٙأیه ٔی تاؿٙذ .ػاختاسٞای طئٛپّیتیىی ٓٞ
اص تقذ سٚاتظ  ٓٞ ٚاص تقذ فضایی دس حاَ تغییش  ٚجاتجایی ٔی تاؿٙذ و ٝتاسیخ جٟاٖ ٔثییٗ ایٗ ٚالقیت اػت.
صٔا٘ی و ٝػاختاس طئٛپّیتیىی ٔٛجٛد دچاس تضِضَ  ٚفشٚپاؿی ٔی ؿٛد ،فشآیٙذ جذیذی تشای ؿىُ ٌیشی  ٚاػتمشاس ػاختاس
تقذی ؿشٚؿ ٔی ؿٛد .فاصّ ٝتیٗ ػمٛط ػاختاس ٔٛجٛد  ٚاػتمشاس لغقی ػاختاس جذیذ سا دٚس ٜگذار ژئوپلیتیکی تـىیُ ٔی-
دٞذ(ٕٞاٖ .)143 :دس دٚسٌ ٠زاس طئٛپّیتیىی :تی ٘ؾٕی٘ ،اأٙی ،فمذاٖ  ٚیا ضقف ٔذیشیت  ٚوٙتشَ ٔٙؼجٓ تش فشآیٙذٞای ٔٙغمٝ
ای یا جٟا٘ی ،تجاٚص ٘ؾأی ،ائتالفٟای ٘اپایذاس ،سلاتت ؿذیذ لذستٟای ٔذفی ٌؼتشؽ حٛص٘ ٜفٛر ،ؽٟٛس  ٚسؿذ تاصیٍشاٖ
جذیذ ،فذْ تٛاصٖ لذست ،تشٚسیؼٓ ّٔی  ٚتیٗ إِّّیٛٞ ،یت ٌشایی ٔحّیٙٔ ،غم ٝایّٔ ،ی ،لٔٛی ٘ ٚؾایش آٖ تٛػقٚ ٝ
ٌؼتشؽ ٔی یاتذ.
دس دٚس ٜج ًٙػشد(1945تا،)1990ػاختاس طئٛپّیتیىی جٟاٖ تِ ٝحاػ سٚاتظ لذست ،دٚلغثی یا د ٚتخـی تٛد  ٚتِ ٝحاػ
فضایی ٘یض ػغح وش ٠صٔیٗ تیٗ د ٚلغة یا د ٚاسدٌٚا ٜتمؼیٓ ؿذ ٜتٛد .دس ػاختاس ٔضتٛس ،د ٚلذست آٔشیىا  ٚؿٛسٚی تحت
فٛٙاٖ اتش لذستٞ 1ش یه اص اسدٌٚاٟٞا  ٚلغثٟای ٔضتٛس سا سٞثشی ٕ٘ٛد ٚ ٜلّٕش ٚجغشافیایی ٔشتٛع ٝسا دس اؿىاَ ٔختّف
حاوٕیت ،ػّغ٘ ٚ ،ٝفٛر ٔذیشیت ٔی ٕ٘ٛد٘ذ.
تا فشٚپاؿی ػاختاس د ٚتخـی /د ٚلذستی دٚس ٜج ًٙػشد دس ػاَ  ،ْ1990جٟاٖ ٚاسد دٚسٌ ٠زاس طئٛپّیتیىی ؿذ و ٝدس حذٚد
د ٚد ٝٞادأ ٝیافت ٛٙٞ ٚص ایٗ دٚسٌ ٠زاس و ٗٔ ٝاص آٖ ت" ٝسیالّیت ژئوپلیتیکی" تقثیش ٕ٘ٛد ٜاْ ادأ ٝداسد(ٕٞاٖ .)50 :ایٗ
دٚسٌ ٜزاس ٘ؼثتاً عٛال٘ی تافث تشٚص ٔؼائُ صیادی تشای جٟاٖ  ٚتـشیت ؿذ ٜاػت و ٓٞ ٝاو٘ ٖٛٙیض ؿاٞذ آٖ ٞؼتیٓ.
دس پغ ایٗ دٚس ٜو ٝاؿىاَ ٔختّفی اص ػغٛح  ٚسٚاتظ لذست سا تجشتٕٛ٘ ٝد ٜاػت ت٘ ٝؾش ٔی سػذ .ػاختاس طئٛپّیتیىی
جذیذی دس حاَ ؿىُ ٌیشی اػت و ٝت ٝآسأی دس حاَ تٛػقٔ ٝی تاؿذ.
ػاختاس طئٛپّیتیىی جذیذ دس حاَ ؽٟٛس جٟاٖ داسای ویژگی هائی به ؿشح صیش ٔی تاؿذ:
 .1ایٗ ػاختاس د ٚتخـی اػت ِٚی تش خالف دٚس ٠ج ًٙػشد یه لذست دس ٔٛلقیت سٞثشی ٞش تخؾ اص ػاختاس لشاس
٘ذاسد تّى ٝیه تاؿٍا ٜسٞثشی ٔشوة اص لذستٟای دسج ٝیه  ٚدسج ٝد ٚدس ٔٛلقیت سٞثشی آٟ٘ا لشاس داس٘ذٞ .شچٙذ دس
ٞش وذاْ اص تخـٟا ،اتشلذستٟای ػٙتی دٚس ٜج ًٙػشد یقٙی آٔشیىا  ٚسٚػی٘ ٝمؾ فٕذ ٜای سا تش فٟذ ٜداس٘ذ.
 .2تشخالف دٚس ٠ج ًٙػشد ٔاٞیت سٚاتظ تخـٟای ایٗ ػاختاس ایذئِٛٛطیىی ٘یؼت .تّى ٝػاخت تٙذی جذیذ لذست تش
پای ٝاٍ٘یضٞ ٜای ٔـتشن ٙٔ ٚافـ ّٔی  ٚجٕقی تاؿٍا ٜسٞثشی ا٘جاْ ٔی پزیشد.
 .3ػاختاس دس حاَ ؽٟٛس ،تصٛست دٚتخـی تؼظ یافت ٝاػت تذیٗ ٔقٙی و ٝداسای اتقاد ،ػیاػی ،أٙیتی  ٚالتصادی
تصٛست تٛأٔاٖ اػت  ٚاتقاد ٔضتٛس ٔىُٕ یىذیٍش٘ذ.
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 .4اص ٘ؾش جغشافیائیٞ ،ؼت ٝاصّی ػاختاس دس حاَ ؽٟٛس تش تخؾ ؿٕاِی ٘یٕىش ٜؿٕاِی وش ٜصٔیٗ (ؿٕاَ–ؿٕاَ) تغثیك
داؿت ٚ ٝجٟت جغشافیایی آٖ ؿشلی-غشتی اػت.
 .5اص تقذ فضایی جٟاٖ تٚ ٝاحذٞای ٔتٕایض ٔ ٚتٙاٚب ،تا ٛٞیت  ٚواسوشدٞای ٔتفاٚت تمؼیٓ ٔی ؿٛدٞ .شیه اص تخـٟای
ٔضتٛس اص ػاختاس ٔشوض-پیشأ ٖٛتشخٛسداس تٛدٔ ٚ ،ٜشوض آٖ دس تخؾ ؿٕاِی  ٚپیشأ ٖٛآٖ دس تخؾ جٛٙتی  ٚیا ٘یٕىشٜ
جٛٙتی وش ٠صٔیٗ لشاس داسدٚ .احذٞای ٔضتٛس ت ٝعٛس یه دس ٔیاٖ اص ٛٞیت  ٚواسوشد ػیاػی-أٙیتی  ٚیا التصادی
تشخٛسداس ٔی تاؿٙذ.
ٞ .6شیه اص تخـٟای ػاختاس ٚ ٚاحذٞای اصّی ٔ ٚشوض-پیشأ ٖٛآٖ دس لاِة ٘ؾأٟای ٔٙغم ٝای  ٚػاصٔاٟ٘ای تیٗ إِّّی
ٔٙغم ٝای وٛچه  ٚیا تضسي ٔتـىُ ؿذ ٜا٘ذ  ٚتٕاْ ٘ؾأٟا  ٚػیؼتٕٟای فشفی  ٚاصّی ( یا ٔحذٚد ٌ ٚؼتشد )ٜآٖ تٝ
صٛست ػیؼتٕاتیه تا یىذیٍش پی٘ٛذ خٛسد ٚ ٜیه وّیت وٕٞ ٝاٖ ػاختاس طئٛپّیتیىی دس حاَ ؽٟٛس اػت سا تٛجٛد
ٔی آٚس٘ذ.
 .7وّیت ػاختاس ٔضتٛس د ٚتخـی اػت  ٚتٛٙفی تاص ػاخت ،ػاختاس دٚلغثی دٚس ٠ج ًٙػشد ٔی تاؿذ ِٚی تا ٛٞیت،
واسوشد ،اٍ٘یض ،ٜػاختاس سٞثشی  ٚػاختاس فضایی ٔتفاٚت.
 .8تاصیٍشاٖ  ٚدِٚتٟای ٞش یه اص ٚاحذٞا  ٚیااجضای حّمٛی ػاختاس دس لاِة یه ٔٙؾ٘ ٝٔٛؼثتا ٔتـىُ  ٚتشخٛسداس اص
ٔٙافـ ،دیذٌاٟٞا ٛٔ ٚاضـ تا حذی ٔـتشن ،خٛد سا دس حاَ سلاتت تا ػایش ٔٙؾٞ ٝٔٛا  ٚاجضای تخؾ سلیة ػاختاس
ٔی تیٙٙذ .تقثاستی ٔٙؾٞ ٝٔٛا  ٚاجضای حّمٛی ٞش یه اص د ٚتخؾ ػاختاس و ٝاص ٛٞیت  ٚواسوشد یىؼاٖ تشخٛسداس٘ذ
تا ٕٞذیٍش سلاتت ٔی ٕ٘ایٙذ  ٚػقی تش تٛػق ٝحٛص٘ ٜفٛر خٛد دس لّٕشٞٚای سلیة اص ػٛیی  ٚا٘جاْ الذأات
تاصداس٘ذ ٜدس تشاتش سلثا اص ػٛی دیٍش داس٘ذ .تغٛس ٔثاَ ٔٙؾ ٚ ٝٔٛحّم٘ ٝات ٛتا ٔٙؾ ٚ ٝٔٛحّم ٝؿاٍٟ٘ای سلاتت ٔیىٙذٚ ،
ٔٙؾٞ ٝٔٛای ٘فتا تا اتحادی ٝاسٚپا ٞ ٚش دٔ ٚجٕٛف ٝتا ؿشق آػیا سلاتت ٔیىٙٙذٞ .ش چٙذ دس ؿشایغی ؤ ٝصاِح آٟ٘ا
ایجاب ٕ٘ایذ تصٛست تاوتیىی تا ٕٞذیٍش ٕٞىاسی ٘یض ٔی وٙٙذٙٔ .ؾ ٝٔٛالیا٘ٛع آساْ ٘یض تغٛس خاف ٔی تٛا٘ذ تقٛٙاٖ
لّٕشٕٞ ٚىاسی  ٚسلاتت تیٗ د ٚتخؾ ػاختاس طئٛپّیتیىی جٟاٖ واسوشدی دٌٚا٘ ٝداؿت ٝتاؿذ.
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دس ػاختاس طئٛپّیتیىی دس حاَ ؽٟٛس جٟاٖ و ٝت ٝآسأی دس حاَ ؿىُ ٌیشی اػت  ٚاحتٕاَ ٚلٛؿ آٖ ٘یض ٚجٛد داسد ،جهان
ابتذا به دو بخش یا لّٕش ٚوّی  ،یقٙی غزب و شزق ،ؿأُ فضاٞای وٙتشَ ،ػّغ٘ ٚ ٝفٛر تمؼیٓ ٔی ؿٛد و ٝسٞثشی ٞشیه اص
د ٚلّٕشٔ ٚضتٛس تٛػظ تاؿٍاٞی اص لذستٟای دسج ٝیه  ٚدسج ٝد ٚجٟاٖ  ٚتا ٔـاسوت لذستٟای ضقیف تشآٖ صٛست ٔی
پزیشد .لذستٟای ٞش تاؿٍا ٜداسای ٕٞجٛاسی جغشافیایی ٛٔ ٚاضـ ٔـتشن تٛد ٚ ٜخٛد سا دس تشاتش  ٚدس حاَ سلاتت تا لذستٟای
تاؿٍا ٜدیٍش ٔی پٙذاس٘ذ.
ػاختاس ٔضتٛس داسای شش منظومه یا ٚاحذ فضایی حّمٛی تٛد ٜو ٝت ٝتشتیة اص غشب ت ٝؿشق فثاستٙذ اص:

 .1منظومه یا حلقه آمزیکا :تخؾ ٔشوضی ایٗ حّم ٝسا منطقه نفتا  ٚآٔشیىای ؿٕاِی تـىیُ ٔی دٞذ و ٝاص ٔاٞیت ٚ
ٛٞیت التصادی تشخٛسداس اػت  ٚتخؾ پیشأ٘ٛی آٖ آٔشیىای ٔشوضی  ٚجٛٙتی ٔی تاؿذ .آٔشیىای ٔشوضی  ٚجٛٙتی
فّی سغٓ تقاسضات ػیاػی تا تخؾ ؿٕاِی ،اص سفتاسٞای دٌٚا٘ ٝتشخٛسداس اػت .ت ٝدِیُ ٕٞجٛاسی جغشافیایی،
آٔشیىای ٔشوضی ت ٝػٕت آٔشیىای ؿٕاِی ٘ ٚفتا ٌشایؾ داؿت ٚ ٝاحتٕاالً دس آٖ ادغاْ خٛاٞذ ؿذِٚ .ی آٔشیىای
جٛٙتی ت ٝدِیُ فاصّ ٝجغشافیای ٛٞ ٚیت التیٙی اص ِحاػ ػیاػی دس حاَ حاضش دس تشاتش آٔشیىای ؿٕاِی لشاس داسد ،أا
تٙاچاس اص وٙؾ فضایی تا آٔشیىای ؿٕاِی تشخٛسداس ٔی تاؿذ  ٚاحتٕاالً دس آیٙذ٘ ٜیض سٚاتظ ،آٟ٘ا تّغیف خٛاٞذ ؿذ.

 .2منظومه یا حلقه ناتو :ایٗ حّم ٝاص ٛٞیت  ٚواسوشد ػیاػی– أٙیتی تشخٛسداس اػت  ٚت ٝعٛس ػٙتی فأُ یىپاسچٍی ٚ
اتحاد اجضا  ٚفٙاصش غشب دس پؼىشا٘ٞ ٝا  ٚدٚػٛی الیا٘ٛع اعّغ ؿٕاِی (اسٚپا  ٚآٔشیىا) ٔی تاؿذ .حّم٘ ٝات ٛلّٕشٚ
فضایی خٛد سا تٛػق ٝداد ٚ ٜتش اػاع ضشٚستٟای أٙیتی ،ػیاػی  ٚدفافی ػقی تش جزب فٙاصش غیش غشتی ِٚی
ٕٞؼ ٛتا خٛد داسد(تشوی ٚ ٝلفماص  .)... ٚتخؾ پیشأ٘ٛی ایٗ حّم ٝالیا٘ٛع اعّغ جٛٙتی اػت و ٝدس حاَ حاضش فالذ
ػاختاس  ٚواسوشد ٔی تاؿذ .ت ٝفثاستی د ٚػٛی ایٗ الیا٘ٛع دس ٘یٕىش ٠جٛٙتی ،ؿأُ آٔشیىای جٛٙتی  ٚآفشیما فالذ
ػاختاس ٞا  ٚتـىیالت ٔٙغم ٝای ٔی تاؿذ.
 .3منظومه یا حلقه اتحادیه اروپا :تخؾ ٔشوضی ایٗ حّم ٝسا اتحادی ٝاسٚپا تـىیُ ٔی دٞذ و ٝاص ٛٞیت  ٚواسوشد
التصادی  ٚػیاػی تشخٛسداس اػت  ٚت ٝػٛی یىپاسچٍی ٌاْ تش ٔی داسد .تخؾ پیشأ٘ٛی آٖ سا حٛص ٜطئٛپّیتیىی
ٔذیتشا٘ ٚ ٝلاس ٜآفشیما تـىیُ ٔی دٞذ .آفشیما داسای ػاصٔاٖ ٔٙغم ٝای ٔتـىُ ِٚی وٓ لذست دس جٟاٖ اػت ،أا
ٔذیتشا٘ ٝفالذ آٖ اػتِٚ .ی فّی سغٓ ٚجٛد تفاٚتٟا  ٚتقاسضات ٙٔ ٚالـات دسٙٔ ٖٚغم ٝای ،دس چاسچٛب ٌفتٕاٖ
ػاصٔاٖ ٔٙغم ٝای ٔذیتشا٘ ،ٝت ٝآسأی حشوت ٔی وٙذ  ٚتاصیٍشاٖ ٔٙغم ٝای چ ٖٛفشا٘ؼ ،ٝاػپا٘یا ،تشوی،ٝی٘ٛاٖ ،ایتاِیا ...ٚ
دس ایٗ ساػتا تالؽ ٔی ٕ٘ایٙذ .حٛصٞ ٜای ٔذیتشا٘ ٚ ٝآفشیما ت ٝتشتیة ت ٝػٕت تخؾ ٔشوضی حّمٌ ٝشایؾ داس٘ذ.
.4منظومه یا حلقه شانگهای :ایٗ حّم ٝاص ٔاٞیت  ٚواسوشد ػیاػی  ٚأٙیتی تشخٛسداس تٛد ٚ ٜداسای ٛٞیتی اٚساػیایی اػت
 ٚاص ا٘شطی تاالیی تشای سلاتت تا تخؾ غشتی ػاختاس طئٛپّیتیىی دس حاَ ؽٟٛس جٟاٖ تشخٛسداس ٔی تاؿذ .تخؾ پیشأ٘ٛی
ایٗ حّم ٝسا دٙٔ ٚغم ٝیقٙی آسیای جنوب غزبی و آسیای جنوبی تـىیُ ٔی دٞذ .تخؾ پیشأ٘ٛی تخصٛف جٛٙتغشب
آػیا تذِیُ ٛٞیت جغشافیائی آػیائی تغٛس عثیقی ،داسای ٌشایؾ ت ٝػٕت تخؾ ٔشوضی ایٗ حّمٔ ٝی تاؿذ .دس فیٗ حاَ
ٔٙغم ٝآػیای جٛٙب غشتی تذِیُ ٔٛلقیت  ٚؽشفیتٟای طئٛپّیتیىی تٛیظ ٜا٘شطیٟای فؼیّی ،دس حٛص ٜوـؾ ػایش ٔٙؾٞ ٝٔٛا
تٛیظ ٜحّمٙٔ ٚ ٝؾ ٝٔٛغشتی خٛد یقٙی اسٚپا ٘ ٚیض ٔٙغم ٝجٛٙب آػیا ٘یض لشاس داسد .اص ػٛئی دیٍش تذِیُ چاِـٟای
طئٛپّیتیىی  ٚسلاتت دٙٔ ٚؾ ٝٔٛسلیة عشفیٗ آٖ یقٙی اتحادی ٝاسٚپا  ٚؿاٍٟ٘ای ٘ ٚیض ٔٙؾٔ ٝٔٛذاخٌّ ٝش یقٙی آٔشیىا لادس
ت ٝیىپاسچٍی  ٚا٘ؼجاْ ٘خٛاٞذ تٛد  ٚت ٝتذاٌ ْٚؼؼتٍی  ٚتجضی ٚ ٝیا ٌشایؾ افضای آٖ ت ٝػٕت ٔٙؾٞ ٝٔٛای پیشأ٘ٛی
 ٚیا ٔذاخٌّ ٝش ٘ ٚیض پایذاسی تحشاٖ دس آٖ خٛاٞذ ا٘جأیذ .اص ایٙش ٚتشای تٛػق٘ ٝمؾ ٔٛثش ٔٙغم ٝای جٛٙب غشب آػیا دس
جٟاٖ ،ایٗ ٔٙغم٘ ٝاٌضیش اػت اص تٛػق ٝتٙؾ  ٚیا غّغیذٖ وأُ ت ٝػٕت یىی اص ٔٙؾٞ ٝٔٛای ٔضتٛس خٛدداسی ٕ٘ٛدٚ ،ٜ
دس ٘مغٔ ٝماتُ تالؽ وٙذ سٚاتظ حؼٔ ٚ ٝٙتٛاصٖٕٞ ،شا ٜتا ٕٞىاسی  ٚتقأُ ػاص٘ذ ٜسا دس پشتٌ ٛفتٍٞٛای تٛجی ٝوٙٙذٚ ٜ
یا ا٘تمادی تا ٔٙؾٞ ٝٔٛای پیشأ٘ٛی ٘ ٚیض ٔٙغم ٝجٛٙب آػیا  ٚحتی ٔٙؾٔ ٝٔٛذاخٌّ ٝش ا٘جاْ دٞذ .دس ساتغ ٝتا ٔٙغم ٝجٛٙب
آػیا ٘ىت ٝلاتُ روش ایٙؼت و ،ٝاص ٘ؾش ٔٛلقیت طئٛپّیتیىی ایٗ ٔٙغم ٝاص ػٛئی تیٗ دٙٔ ٚؾ ٝٔٛؿاٍٟ٘ای ٘ ٚظاد صسد لشاس
ٌشفت ٚ ٝاص ػٛئی دیٍش خٛد دس تىاپٛی وؼة ٛٞیت ٔؼتمُ  ٚایفای ٘مؾ دس ػاختاس طئٛپّیتیه دس حاَ ؽٟٛس جٟاٖ ٔی
تاؿذِٚ .ی تذِیُ چاِـٟای طئٛپّیتیىی دسٙٔ ٖٚغم ٝای ٘ ٚیض فمذاٖ پتا٘ؼیّٟای الصْ تشای ٘مؾ آفشیٙی دس لاِة یه ٔٙؾٝٔٛ
ٔؼتمُٔ ،صّحت آٖ ایجاب ٔی وٙذ وٕٞ ٝچٙٔ ٖٛغم ٝجٛٙتغشب آػیا تالؽ وٙذ سٚاتظ حؼٔ ٚ ٝٙتٛاصٖ٘ ٚ ،یض ٕٞىاسی ٚ
تقأُ ػاص٘ذ ٜتا ٔٙؾٞ ٝٔٛای ؿاٍٟ٘ای ٘ ٚظاد صسد ٔ ٚذاخٌّ ٝش ٘ ٚیض ٔٙغم ٝجٛٙتغشب آػیا سا تٛػق ٝدٞذ.

.5منظومه یا حلقه نژاد سرد  :ایٗ حّم ٝتش تخؾ ؿشلی  ٚجٛٙب ؿشلی آػیا ا٘غثاق داسد  ٚلّٕش ٚجغشافیایی ٘ظاد صسد سا دس
تش ٔی ٌیشدٔ .اٞیت  ٚواسوشد فٕذ ٜایٗ حّم ٝدس حاَ حاضش التصادی اػت  ٚتاصیٍشاٖ التصادی تضسي جٟاٖ ٘ؾیش چیٗ،
طاپٗ ،وش ٜجٛٙتی ٙٔ ٚغم ٝآػ ٝآٖ سا ؿأُ ٔی ؿٛد .ایٗ حّم ٝدس تىاپٛی یىپاسچٍی تٛد ٚ ٜدس صذد تـىیُ جأق ٝؿشق
آػیا ٔی تاؿذ .تخؾ پیشأ٘ٛی ایٗ حّم ٝسا الیا٘ٛػی ٚ ٝآػیای جٛٙتی تـىیُ ٔی دٞذ وٙٔ ٝغم ٝالیا٘ٛػی ٝت ٝآٖ تٕایُ
تیـتشی داسد .ایٗ حّم ٝدس صٛست وأُ ؿذٖ ٔیتٛا٘ذ اص لذست فٛق اِقاد ٜای دس جٟاٖ تشخٛسداس ؿٛد  ٚتا ٘مؾ ٔٛثش ٚ
حضٛس چیٗ تقٛٙاٖ لذست التصادی٘ ،ؾأی،فٙی ،فّٕی  ٚتىِٛٛٙطیه س ٚت ٝسؿذ ٘ ٚیض طاپٗ  ٚافضای آػ ٝآٖ دس آٖ تغییش
ٔاٞیت داد ٚ ٜت ٝیه ٔٙؾ ٝٔٛتؼیاس لذستٕٙذ ػیاػی٘ ،ؾأی ،التصادی ،فّٕی  ٚتىِٛٛٙطیه تثذیُ ؿٛد و ٝ٘ ٝتٟٙا ػایش
ٔٙؾٞ ٝٔٛای آٔشیىائی ،اسٚپائی  ٚاٚساػیائی سا ت ٝچاِؾ تىـذ ،تّى ٝپغ اص پٙج لشٖ تافث تغییش ٔشوض ثمُ جغشافیائی
لذست دس جٟاٖ ؿذٚ ٜآ٘شا ت ٝؿشق آػیا ٔٙتمُ ٕ٘ایذ.
.6منظومه یا حلقه اقیانوس آرام :ایٗ حّم ٝتضسٌتشیٗ حّم ٚ ٝتضسٌتشیٗ ػاص ٜطئٛپّیتیىی آب پای ٝجٟاٖ سا تـىیُ ٔی
دٞذ .دس ایٗ حّم ٝػاصٔاٖ ٔٙغم ٝای اَپک تا فضٛیت وـٛسٞای د ٚػٛی الیا٘ٛع آساْ ٔ ٚشوة اص ػ ٝلاس ٜآػیا ،آٔشیىا
ٚالیا٘ٛػی ٝتٛجٛد آٔذ ٜاػتٛٞ .یت  ٚواسوشد آٖ التصادی اػت  ٚتخؾ ٔشوضی  ٚپیشأ٘ٛی آٖ اص یىپاسچٍی
ػاصٔا٘ی(اَپه) تشخٛسداس ٔی تاؿذ .ایٗ حّم ٝػغح تاللی د ٚتخؾ اصّی ػاختاس طئٛپّیتیىی دس حاَ ؽٟٛس جٟاٖ سا
تـىیُ ٔی دٞذ .ت ٝفثاستی فٙاصش اصّی  ٚتاصیٍشاٖ فٕذٞ ٜش د ٚتخؾ ػاختاس ،دس آٖ فضٛیت داس٘ذ  ٚوـٛسٞای
ػاحّی آٖ سا تـىیُ ٔی دٙٞذ .یقٙی سٚػی ٚ ٝچیٗ اص تخؾ ؿشلی ػاختاس ،تا آٔشیىا  ٚوا٘ادا اص تخؾ غشتی ػاختاس دس آٖ
حضٛس داس٘ذ .تٟٙا تاصیٍشاٖ ػاحُ ٘ـیٗ الیا٘ٛػٟای اعّغ ٙٞ ٚذ دس آٖ حاضش ٘یؼتٙذ .تذیٗ تشتیة حّم ٝالیا٘ٛع وثیش ٚ
اَپه ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ دٌٚا٘ ٝای اص حیث ٕٞىاسی یا سلاتت تاصی وٙذ .ت ٝفثاستی تصٛست لّٕشٍٕٞ ٚشایی ٚ ٚاٌشایی تشای
اجضاء ،فٙاصش  ٚتاصیٍشاٖ اصّی ٞش د ٚتخؾ ػاختاس طئٛپّیتیىی جٟاٖ فُٕ ٕ٘ایذ.
 ػخٗ آخش ایٙىٙٔ ،ٝؾٞ ٝٔٛا  ٚحّمٞ ٝای ؿاٍٟ٘ای ٙٔٚغم٘ ٝظاد صسد  ٚحاؿی ٝؿشلی الیا٘ٛع وثیش (اَپه) دس لّٕشٚوٙتشَ ٘ ٚفٛر تخؾ ؿشلی ػاختاس طئٛپّیتیىی ٚ ،حّمٞ ٝای اتحادی ٝاسٚپا٘ ،ات ،ٛآٔشیىا(٘فتا) ٚ ،حاؿی ٝغشتی الیا٘ٛع
آساْ دس لّٕش ٚوٙتشَ ٘ ٚفٛر تخؾ غشتی ػاختاس ٔضتٛس و ٝتا یىذیٍش سلاتت ٔی وٙٙذ لشاس ٔی ٌیش٘ذ .فال ٜٚتش ایٗ،
تشتیة فضایی حّمٞ ٝای ٔضتٛس تٙاٚتی اػت .تذیٗ ٔقٙی و ٝحّمٞ ٝای ٔضتٛس تا ٛٞیت  ٚواسوشد ٔتفاٚت التصادی  ٚیا
ػیاػی– أٙیتی تغٛس یه دس ٔیاٖ دس وٙاس یىذیٍش لشاس ٌشفت ٝا٘ذ.
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