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منظور این ا ست که آیا میتوان با اتخاذ یک سری از رویکردها و راهبردها در اداره ک شورها از مؤلفههای ژئوپلیتیک برای
تولید صلح و توسعه استفاده کرد؟ اصوالَ می شود از طریق اتخاذ یکسری راهبردها ،کشمکش ها و منازعات را کاهش
داد و به تقویت صلللح ،همکاری ،امنیت و توسللعه کمک کرد؟ به مظر میرسللد که ینین امکامی ودود دارد و دولت ها،
حکومت ها و سللیاسللت مداران میتوامند با اتخاذ رویکردها یا اسللترات یهای ژئوپلیتیکی به تقویت صلللح و همکاری،
توسعه و امنیت کمک کنند.
استراتژیهای مفروض در این زمینه به شرح زیر میباشند:
الف) استراتژی توسعهی توریسم و یا گردشگری:
توری سم از دو بعد داخلی و بین المللی برخوردار ا ست .توری سم یا گرد شگری عبارت ا ست از ایجاد فرآیند حرکت
شهرومدان یا ام سامها در یا بین مکامها و ف ضاهای دغرافیایی به منظور بهره مندی از ظرفیتهای آرام بخش و آ سایش
بخش آمها برای کاهش تنش ها و آالمی که امسامها در پرتو زمدگیهایی مظیر شهرمشینی تحمل میکنند .در یک دمله
توریسم هدفش ایجاد لذت روحی و دسمی و رضایت مندی در بین گردشگران مبتنی بر ظرفیتهای مکامها و فضاهای
دغرافیایی است .توریسم یه در بعد داخلی و یه در بعد بین المللی متضمن آثار متفاوتی است.
 -1ا ستراتژی توری سم در بعد داخلی :در بعد داخلی توریسلم عووه بر دنبههای تولید اقتصلادی تتوسلعه  ،مقش
مؤثری در همگرایی ملی و ادراک دمعی ،وفاق عمومی و تنش زدایی در روابط شلللهرومدان و سلللاکنین فضلللاهای
دغرافیایی داخل ک شورها را دارد .به طور م شخص ام سان ها در داخل ف ضای دغرافیایی ک شورها ،زادگاه و زی ستگاه
منحصللر به خود را دارمد و در فواصللل دغرافیایی دور از همدیگر شللناخت و درک متقابلی مدارمد ،بنابراین تفاهم ملی و
شللناخت ملی از یکدیگر تضللعی میشللود .در یاریوا این اسللترات یر ،حرکت شللهرومدان در فضللای دغرافیایی و به
عبارتی به یرخش درآمدن آحاد ملت در فضللای دغرافیایی به شللناخت متقابل ،فهم متقابل ،تفاهم ،همکاری متقابل،
وفاداری ملی ،و صلح و امنیت داخلی و عمومی کشور کمک میکند.

 -2استراتژی توریسم در بعد بین المللی :این بعد از توریسم همامند توریسم داخلی که تفاهم ملی ایجاد میکند،
به شناخت ملت ها از یکدیگر ،کدورت زدایی ،تفاهم ،صلح ،امنیت ،تولید ثروت و توسعه کمک میکند .یکی از راههای
ت ضمین امنیت ملی ک شورها تو سعه دهامگردی و توری سم بین المللی ا ست که رابطه ای متقابل با امنیت دارد .در این
راهبرد ودود اتباع خاردی در قالب توریسللت و گردشللگر بصللورت امبوه در فضللای ملی ،بعنوان یک عامل بازدارمده از
تهادم خاردی عمل میکند.
ب) معادله ژئوپلیتیکی:
کشورهای دهان به یکدیگر وابسته و محتاج هستند به خصوص کشورهای همسایه  .اگر کشوری به صورت یک
دامبه به کشللوری محتاج باشللد امنیت و مصللالح ملی اش به یالش کشللیده میشللود .براین اسللاا برای ایجاد موازمه
ژئوپلیتیکی و پی شگیری از به یالش ک شیده شدن ،ک شور محتاج میتوامد در یاریوا میازهای ک شور مقابل ،او را به
یکی از مزیتهای سرزمینی خود وابسته کند .مظیر امرژی در برابر آا و ترامزیت و یا بر عکس.
بدین ترتیب کشللورها میتوامند توازن ژئوپلیتیکی را بین خودشللان برقرار کنند و رومد همکاری و صلللح را ادامه
دهند و از گرفتاری و به یالش کشیده شدن کشورشان در سیستمهای منطقه ای و دهامی و بروز تنش در روابط خود
با یکدیگر پرهیز کنند.
ج) استراتژی سرمایه گذاری خارجی و توسعه آن در فضای ملی:
دلب و توسعه سرمایه گذاری خاردی و استقرار آن در قلمرو دغرافیایی کشورها عووه بر توسعه ،زمینه ساز امنیت
ملی آمها ست .زیرا بهنگام خطر و تهدید ،دولتهای سرمایه گذار برای حفاظت از سرمایههای اتباع خود در ک شور مورد
هدف تهدید وارد عمل میشللومد ،و بعنوان میروی بازدارمده در فرایندهای سللیاسللی ،بین المللی و حتی عملیاتی اقدام
میکنند.
د) استراتژی پیوند نیازهای دیگران به فضای کشور:
یعنی اینکه یک ک شور بر ا ساا مزیتهای سرزمینی خود مظیر ترامزیت ،منابع طبیعی ،امرژی ،منابع رو ساختی و
امسان پایه مظیر تکنولوژریکی و اقتصادی ،میازهای سایر کشورها را به فضای کشورش پیومد بزمد .وابسته کردن دیگران
به خود یعنی امنیت ،قدرت ،منزلت و بهبود موقعیت ژئوپلیتیکی کشور در سیستم منطقه ای و یا دهامی .بر این اساا

کشورهای وابسته ،احساا موعی فرودستی منزلت ژئوپلیتیکی مموده و دامب احتیاط را در روابط خود با کشور مقابل
رعایت می کنند .همچنین کشور وابسته کننده از برتری منزلت ژئوپلیتیکی و متیجتا موضع ابتکار عمل برخوردار بوده و
قدرت شکل دادن به فراینهای فی ما بین را خواهد داشت.
و) استراتژی عدالت جغرافیایی:
عدالت دغرافیایی عبارت ا ست از برابری م سبی شاخصهای تو سعه مکامها و ف ضاهای دغرافیایی با شاخصهای
توسعه متناظر سطح باالتر :مظیر سطح استامی ،کشوری و ملی ،منطقه ای ،کروی و دهامی .عدالت دغرافیایی از طریق
ساز و کار آمایش سرزمین یا برمامهریزی ف ضایی ،به تو سعه متوازن مکان و ف ضای دغرافیایی منجر شده و مودبات
رضایت شهرومدان و اعتماد آمها را به سازه مدیریت سیاسی فضا و سیستم سیاسی مربوطه فراهم میکند ،و از شکل
گیری ذهنیت شهرومد درده دو و یا ادحاف ملی در بین آمها تا حد زیادی دلوگیری میکند .عدالت فضایی/دغرافیایی
همچنین از فرایندهای ددایی گزینی و قهر ملی و توسللعه کشللمکش و منازعه بین گروههای ملی با دولت مرکزی میز
پیشگیری میکند.

