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 ن الرحیمبسم اهلل الرحم

 ت.بحثی که قرار است من در خدمتتان باشم، ناظر بر بعد کاربردی جغرافیای سیاسی اس

، که دانش و آنجنبۀ بنیادی  ییک ، دو جنبه دارد.هر شاخۀ تخصصی و یعلم  شناسی هر رشته به لحاظ معرفت 

های  کند، مدل علمی را تولید می و اصول کند، قواعد ها را تولید می کند، نظریه تولید میرا شناسانه  معرفت جهان

است. که  انش های علمی، وجه کاربردی رشتهدیگر جنبه  .کند کند، معرفت و شناخت ایجاد می علمی را تولید می

تواند مورد  خورد؟ کجا می شناسی تولید شده در رشته، به چه دردی می معرفت جهاندانش تولید شده، این  این

 ند؟ چه مشکلی را حل می کند؟استفادۀ زندگی بشر قرار بگیرد؟ چه نیازهایی را برطرف می ک

تمام جهان خلقت را خدا در اختیارش قرار داده و  دا است بر روی زمین.خلیفۀ خ و انسان موجودی است زنده، 

ها و امکانات وسیعی  ها، پتانسیل ته تو دانی و این دنیا. معنایش این است که خدا این جهان خلقت را با قابلیتگف

ات را باید خودت بچرخانی. این  . زندگیاین جهان خلق کرده، این بشر را هم خلق کرده و گفته خودت دانی و

اش را تامین کند،  برای اینکه بتواند زندگیبنابراین ن. نیازهایی که داری تامین کو دنیا را پیدا کن، بکاو، بشناس، 

هایی که در جهان وجود دارد را در راستای نیازهای  و بتواند راهکارها و ظرفیت دبشناسخوب باید این جهان را 

از  اعم ،ای ندارد باید با قوایی که خداوند در او قرار داده خود و تکامل خودش مورد استفاده قرار دهد. بشر چاره

هایی که در دنیا هستند را  و... این جهان را بفهمد، بعد هم بداند چطور ظرفیت ، فیزیکیقوای فکری، شناختی

ها مربوط  . دانش کاربردی به همۀ رشتهه است، دانش کاربردی با این فلسفه پیدا شدخُبمورد استفاده قرار دهد. 

، چه های کشاورزی ا کاربردی هستند، چه رشتهتهای فنی که ماهی های طبیعی، چه رشته شود. چه رشته می

 . و غیره رشته های علوم انسانی

مدعی و به عنوان شاخۀ علمی بین علوم مطرح است، و حاال سوال این است که جغرافیای سیاسی اگر علم است، 

م مشخص باشد، مثل همۀ علوچیست؟ این باید موضوع، فلسفه و ماهیتش  کنم، است که من تولید معرفت می

کند. جهان خلقت پر است از  دیگر. باید معلوم باشد چه موضوعی را این رشته در جهان خلقت مطالعه می

پردازد و  ، یک رشتۀ علمی به آن میرا ای، هر موضوعی ها. هر پدیده موضوعات، پر است از اشیا، پر است از پدیده

. حاال جغرافیای سیاسی مثل کند نمی فرقی ،و خرد چه در مقیاس میکروو چه در مقیاس کالن،  .کند مطالعه می

ست؟ چه چیزی را در این دنیا باید مطالعه کند اش چی ست؟ فلسفهموضوعش چی شود معلوم باید ها،  همۀ رشته

واقعیت نامرئی.  خیلی چیزها در جهان  -2واقعیت مرئی.  -1که واقعیت دارد؟ واقعیت باز خودش دو بعد دارد: 

منظور یم ویکنیم معنایش این نیست که ما بگ ها می اند. وقتی ما صحبت از واقعیت رئیخلقت وجود دارند که نام
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ها هستند که قابل مشاهده نیستند. من این میکروفون را  خیلی از واقعیتبلکه واقعیت قابل مشاهده است، فقط 

ولی  مرئی نیست. دنکنرا پخش می صدا د و این آین الکترونهایی که در این مسیر میبینم، اما جریان  االن می

 توانند مرئی باشند و هم  نامرئی.  ها، هم می ها هستند. پس واقعیت واقعیت دارد، وجود دارد، اینها هم جزو واقعیت

جغرافیای بطور مشخص کند؟  جغرافیای سیاسی چه چیزی را، چه واقعیتی را در جهان خلقت مطالعه می

اهیت، ارزشها و کارکردهای سیاسی پدیدهای فضایی، و به معطوف به م بعد سیاسی فضای جغرافیاییسیاسی 

عبارتی پدیده های سنتزی سیاست و فضا را مطالعه نموده و دانش تولید شده را در راستای آمایش، برنامه ریزی 

)برای فهم بیشتر این مطالب بهینه مقیاسهای مختلف فضای جغرافیایی بکار میگیرد. سیاسی و مدیریت 

فیزیک،  مانند های معرفتی بشر بفرمایید(. بقیه حوزه عهجارم "فلسفه جغرافیای سیاسی" اب توانید به کت می

ای که  ند که دانش بنیادیکنها باید مشخص رشته   طورند. همۀ این هم همین غیرهجامعه شناسی، اقتصاد و 

ت تولیدی به چه شناسی این است که این معرف هدف غایی معرفتپس د؟ خور یاند به چه دردی م تولید کرده

 کند؟  خورد، چه نیازی را از بشر برطرف می دردی می

غیردولتی یا به طور  ، بخش خصوصی و عمومی، و به طور کلیو مدنی ها، نهادهای اجتماعی ها، سازمان حکومت

معنایش این است که ما برای هر چیزی  ند.کن ان تصور میرا برای خودشهرکدام منافعی  ،جامعه خاص افراد

ایم، به کارمان بیاید، منفعت  ر نیستیم هزینه کنیم، هزینه را آنجا خواهیم کرد که آنچه آنجا هزینه کردهحاض

را تضمین کند. هر موجود زنده به خصوص  ما بقای و بیشتری برای ما تولید کند، معرفت ما را توسعه بدهد،

خواهد زنده  ع و توسعه منافع است. میاش ادراک منافع، پایش منافع، حفاظت از مناف انسان، مهمترین دغدغه

انجام  شود چگونه تضمین می شخیز انسان همه با ادراک از مسئله منفعت و اینکه حیات و بماند. تمام جست

تضمین بکنم و چکار کنم که دیگران به و توانم در این دنیا زندگی خود را شکل دهم،  چگونه می میگردد. اینکه

هم در و ، و هم در شکل جمعیست. هم در شکل فردی انسانها ترین دغدغۀ ما همدستبرد نزنند؟ این ممنافعم 

داریم، مفهومی به نام منافع را  "کشور" یا  Stateشکل کالن و منافع ملی. یعنی تا زمانی که ما چیزی به نام 

منافع  .می رسد  ، که البته چنین اتفاقی بعید بنظراز بین برود State پدیده  ملی هم خواهیم داشت، مگر اینکه

های کاربردی  ها برای تامین منافع خودشان محتاجند که به جنبه ای از منافع جمعی است، پس انسان ملی گونه

، یک هم برای اینکه بتواند از پرتو آنهای عمومی و ملی هم همینطور. دانش بنیادی  دانش توجه کنند، در هزینه

در سازمانی . هیچ تولید می شود نیازهایشان را برطرف کنند تا پدید آیدمعرفت کاربردی، یک اثر کاربردی 

ای انجام ها، حاضر نیست که هزینه کند برای معرفت، اال اینکه بداند آن معرفت چقدر در راست حکومت و ها دولت

ماموریت آن سازمان ماموریت اجتماعی است، او مسئول اداره امور اجتماعی ماموریت آن سازمان است. زیرا 
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های خود را به درستی  مربوط به فلسفۀ وجودی خودش در فضای جغرافیایی است. اگر نتواند مسئولیتخاصی 

اش زیر سوال برود و به سمت  فلسفهماهیت و حتمال دارد کند، و ا انجام دهد، جامعۀ مدنی به او فشار وارد می

تر است و  مهم علوم جه بنیادیوالبته برود. اینجاست که وجه کاربردی یک علم خیلی مهم است.  پیش انحالل

 . ، زیرا معرفت بنیادی زیرساخت و تکیه گاه معرفت کاربردی استوجه کاربردی علوم مهم هستند بعد

باید این وجه را کنید یا به جغرافیای سیاسی عالقمندید،  شما دوستانی که در حوزۀ جغرافیای سیاسی کار می

فلسفه  ، کتابه امف های زیادی زدفی جغرافیای سیاسی، حرنظری و فلس هم ببینید. در مورد وجه بنیادی،

به شما دانش و بینش دهد، رویکرد به شما دهد، شما را از بالتکلیفی  می تواند هم هست که جفرافیای سیاسی

است. در چیزی بجای خود ولی به هر حال در نبود چنین چیزی،  .فلسفی خارج کند، هرچند کار کاملی نیست

ست. اگر از این ا یک چیز است. به قول عوام میگویند کفش پاره در بیابان نعمتی نداریم، آنچیزی فضایی که 

زاویه بخواهیم نگاه کنیم، نعمت است و به شما کمک می کند. ولی امید است در آینده کسانی مثل شماها که 

اهلل عاشق رشتتون هستید، وارد حوزۀ جغرافیای سیاسی شدید و انشااهلل عاشق رشتتون هستید، تکرار میکنم انشا

توانید در آینده ب، (رسید. باید عاشق بشوید که اگر عشق نداشته باشید به جایی نمی)عشق دارید به رشتتون، 

کارهایی که ما )نسل ما( کردیم را ادامه بدهید، گسترش دهید و کاملتر کنید. این جریان علم است، جریان 

گرا. این یک  است تکاملی، جریانی است به لحاظ تخصصی کثرت معرفت بشریست. جریان معرفت بشری جریانی

. رشته ها و میکند است. بخواهید و نخواهید معرفت بشر تکامل پیدا کرده تکاملی معرفت قاعدۀ کلی و نوعی جبر

سال پیش در ایران  05اگر  .آید گرایی در می از کلی .میشود Specificو قلمرو معرفتی بشر، تخصصی تر میشود، 

گویند جغرافیای فالن یا جغرافیای فالن. جغرافیای سیاسی  میگویند جغرافیا،  گفتند جغرافیا، حاال دیگر نمی یم

تمام معرفت بشر در قالب فلسفه  و گفتند فلسفه، ای از علوم جغرافیایی است. قدیم می یک بخش تکامل یافته

ست. االن هر علمی برای خودش یک دنیایی دارد. گویند فلسفه جامع همۀ علوم ا قابل بیان بود. امروز دیگر نمی

ق هستید و قطعا در آینده شبرای شما که جوانید و تازه در این رشته قدم گذاشتید و عالقمندید کار کنید و عا

که اگر نکنید هم ظلم به  .خواهید درخشید و به مراتب از ما پیشرفت بیشتری خواهید کرد باید این کار را بکنید

سال دیگر،  05ید. بدانید که شاید در ه اکردظلم اید، و هم به علم  کردهظلم د، هم به استادهایتان ای خود کرده

در های تخصصی بیشتری  شاخهیعنی کسی از جغرافیای سیاسی به عنوان حد نهایی قلمرو صحبت نکند، 

همه و معرفت شناسی،  گویند جانور جغرافیای سیاسی پیدا خواهد شد. دورنمای آیندۀ بشر این است. االن می

هایی مثل  انتظار داشته باشید که ما رشته ،برند، ولی در آینده که ما نخواهیم بود را زیر آن میجانوران 

، خواهد دادشناسی جواب ن شناسی و... داشته باشیم. دیگر جانور شناسی، مگس شناسی، کبوتر شناسی، گربه سگ
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شود. این را می Specificکند، میهمینجور توسعه پیدا رفت علوم و معجانورشناسی مال گذشته تا حال است. 

که این  ،گرایی جبری در علوم گرایی جبری و تخصص هم کثرتو گویند هم تکامل جبری معرفت بشری،  می

 خواهد افتاد.جبرا اتفاق 

ارد؟ که دنبال این هستیم که آیا این جغرافیای سیاسی وجه کاربردی دما در جغرافیای سیاسی در این صحبت  

اش را بحث کردیم و موجودیتش را اثبات  وجه بنیادیش را در فلسفه جغرافیای سیاسی بحث کردیم، مبانی نظری

شد. جبری است، نمیشود انکارش کرد، چیزی به نام جغرافیای کردیم، گفتیم این رشته باید وجود داشته با

 ر به آن نیاز دارد. شود انکار کرد. یک حوزۀ معرفتی خاصی است که بش سیاسی را نمی

کنیم، و انشااهلل معرفت ناب است، انشااهلل معرفت قابل اعتنا  تولید می ما کهرا حال سوال این است که معرفتی 

در و های خوب تولیدش کردیم، انشااهلل از مرحلۀ ترجمه و انتقال دانش گذر کردیم،  شناسی است، انشااهلل با روش

چه نیازهایی را برطرف میکند و  ؟زندگی بشر می خورددر به چه درد زدیم، ن مرحلۀ ابتدایی انتقال دانش درجا

آیا ما باید در آن ولی دانش دیگران را باید نقل کرد، وارسی کرد، نقد کرد، البته  چه مشکالتی را حل می نماید؟

تواند یک  یا نمیتوقف کنیم؟ یعنی مرید علمی دیگران باشیم یا خودمان مرشد علمی باشیم؟ آقای دکتر قادری آ

، آقای دکتر فرجی، آقای دکتر رومینا، آقای دکتر سیروس احمدی و راد،  مرشد علمی شود؟ آقای دکتر کاویانی

مرید علمی فقط همه باید آیا توانند در بلند مدت مرشد علمی بشوند؟  آیا نمی، دکتر ان و خانمهایهمۀ آقای

توانند مرشد علمی شوند. مهم هم نیست کجا  اده کنند میها اگر ار باشند؟ تجربه نشان داده است که خیلی

این سه بزرگوار  که لی، آقای حیدری و آقای کونانی، باشند، کجای جغرافیای عالم باشند. یک روزی آقای خوجم

توانند مرشد علمی بشوند، همۀ شما همینطور.  ، میهستند )دانشجوی دکتری( PHDکاندیدای دکتری امروز 

کند، البته مرشد  بشویم نه مرید علمی. اگر مرشد علمی شدیم علم پیشرفت می تا مرشد علمی تالش کنیم باید

دیگران و م، دار . مدعی نباشیم که من بهترین فهم را دارم، من بهترین نظریه راعلمی متکبر و انحصارطلب نه

بازار مکارۀ علم بازاری است باز، ست. نه، دیگران هم باید نظریه بدهند، اینجا بازار مکارۀ علم ا نباید نظریه بدهند.

توانند  وقت می را عرضه کنند. دیگران آنان خودش معرفتی نه بسته و انحصاری. در این بازار همه باید متاع

باشد که سره از ناسره مشخص شود. شما باید خود را برای یک تکاپوی علمی هم باید پروسۀ نقد  .انتخاب کنند

ه کنید. جغرافیای سیاسی به لحاظ نظری و کاربردی آیندۀ خوبی دارد، چون وجودش گیر آماد بسیار بسیار نفس

ای که مبنای  ای ندارد، اما رشته گفتیم آینده ( دارای اشکال بود، میExistenceانکارناپذیر است. اگر وجودش )

ولو اینکه در باشد. تواند آیندۀ خیلی خوبی داشته  این میو فلسفی قوی دارد، موجودیتش غیرقابل انکار است، 

در یک دورۀ م، 1501 سال از زمان تاسیس آن درجغرافیای سیاسی  .رفته باشدهم کما به ای تاریخی ه  دوره
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و االن دارد احیا می شود. شما باید خود را برای یک تکاپوی علمی شدید که بشوید بود کما رفته به تاریخی 

نکنید، انحصارطلبی نکنید، بدتان مخرب فیق باشید. رقابت اما مرشدهایی که باهم ر ، آماده کنید.مرشد علم

کنم نقد علمی، نقد  نیاید، عَلَم برندارید و بزنید بر کلۀ دیگری. مگر اینکه نقد علمی کنید، تکرار می

و معرفت ناب و  ینه و حسادت، نه نقد از سر تحقیر. نقد بکنید، نقد الزمستشناسی، نه نقد از سر ک معرفت

مقابل  و یا اینکه طرف از سر حسادت نه ، اما تحقیر نکنید. نقد بکنید، اماخرافات علمی پاک میکنددرست را از 

 را تهدید بکنید. 

شماها هم که بازیگران عرصۀ جغرافیای سیاسی هستید و نسل قدرتمند آیندۀ رشته هستید و قوام رشته به 

یعنی تولیدکنندۀ معرفت باشید، نه  نگاه کنید. باشیددوش شما خواهد بود، به آینده باید با این رویکرد که مرشد 

ورکورانه طبل بزنید و برقصید و یک نوع اینکه بیایید پای معرفت دیگران وکانتقال دهندۀ صرف، نه نقال علم، نه 

آن سویِ و این سویِ مرز  ه باشید.باید احترام صاحبان آرای علمی را داشتالبته احساس ناتوانی و عجز بکنید. 

 نگه داشت.، احترام بزرگان علم را باید هم ندارد مرز

بینید که  شما باز کنید میافق معرفت را  العاده گسترده است. هرچه رف و حوزۀ مجهوالت بشر فوقاحوزۀ مع  

انتها  تنگ نیست و تولید معرفت و جهان شناسیقلمرو شود، بنابراین  های مجهول بیشتری به رویتان باز می افق

فته و یک معرفتی را کشف داده و یک چیزهایی را گ ای یک نظریهو یا حافظ نیا هاروی  اگر دیوید ندارد. مثال

 ها باید گذر کنید.  متوقف شوید. از این حافظ نیاهاروی و معرفت شما نباید در  کرده،

  ست؟اش چی م. جغرافیای سیاسی وجه کاربردیرو م و به سراغ اصل مطلب میکن از این مقدمه عبور می 

. بیان کرده ام فۀ جغرافیای سیاسیجغرافیای سیاسی را در همان کتاب فلسعلم های کاربردی  مقداری از زمینه

نسل شماها باید کار را بسط بدهد. توقع نداشته البته . ه استها آنجا زده شد می توانید از آنها استفاده کنید، مثال

انبوهی معرفت و انبوهی کار تولید  ،گوشۀ کار را بگیریدهرکدام از شما یک اگر باشید که ماها انجام بدهیم. 

 خواهد شد. 

به شما بدهم، شاید جالب باشد برای شما. جغرافیای  هاییخبرباید بحث بشوم  اصل قبل از اینکه من وارد خود

ۀ شناسند. بخش حوز ها این رشته را نمی شود و خیلی ای شناخته می سیاسی در ایران به عنوان یک رشتۀ تازه

ها، توان و فلسفۀ این رشته ندارد. در مورد  چه جامعۀ مدنی، اطالع چندانی از قابلیتو اجتماعی، چه حکومتی، 

رت وزا ،ای کشور یعنی در آموزش مدرسه منفی است.تا حدی تصوری  همآنکه متاسفانه جغرافیا دارد، کلیت علم 

که  هها طوری معماری کرد را در مدرسهسازۀ معرفتی جغرافیا   آمده آموزش و پرورش در سنوات گذشته
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برخی از اند. حتی  منفی و نادرست از جغرافیا پیدا کرده یهای گذشته تصور شهروندان این کشور در طی دهه

کنند جغرافیا رشتۀ  ها هم تصور نادرستی دارند و دچار نوعی بحران هویت هستند، که فکر می خود جغرافیدان

ای است، رشتۀ نازلی است در بین  کنند که رشتۀ ضعیف شده افیا، احساس میگویند جغر خوبی نیست. وقتی می

 .کنند کاری می ها پنهان م جغرافیاست، گاهی وقته اگویند که من رشت های معرفتی بشر. خیلی باشوق نمی رشته

که بین  دوستانیبرای از آنجا هم باید شروع کرد. و ای،  به آن نظام آموزش مدرسه گردد خُب این مشکل برمی

وزارت آموزش قسمت برنامه ریزی درسی اولین درگیری را من با  ه ام.من زورم را زدباید بگویم که شما هستند، 

 65یعنی  .برای مبارزه با این سیستم آموزش جغرافیا در مدارس کشور ،شروع کردم 1631و پرورش در سال 

ژوهش و تحقیق هستید، بروید روزنامۀ کیهان سال اگر عالقمند و اهل پهایتان نبودید.  سال پیش، که شما خیلی

نقد آموزش جغرافیا در " پیدا خواهید کرد در  از من ای مقاله .مطالعه کنیدپیدا نمایید و آرشیوش در را  1631

یدند که چرا از دوستان ما، از جمله مرحوم دکتر شکویی استاد عزیز ما، از من رنجبرخی آن زمان . "کشور

زنگ زد و گله به من  و مسئول کار بود، رنجید،که آنزمان حداد عادل دکتر همین آقای  کردی.اینجوری برخورد 

 نا نتوانست. منظور اینکه، مای را درست کند، ام جغرافیای مدرسهوضع کرد، البته یک قولی هم داد. قول داد که 

شود.  جغرافیا از آنجا شروع میم و هنوز هم هستم. چون تصور از کلیت علم ن زمان به این وضع منتقد بوداز آ

ای را درست کنید. تا  آید، وقت و توان دارید، بروید این سازۀ آموزش جغرافیای مدرسه دوستان اگر از شما برمی

در کلۀ  تصور تصور از جغرافیا، یک تصور علمی باشد، به عنوان یک حوزۀ معرفتی ناب، پایدار و واقعی باشد و آن

های  شاخهدر دانشگاه وارد بعدها و خوانند،  خوانند، جغرافیا می ها درس می . خُب بچهشوداصالح های مملکت  بچه

های مختلف  مشاغل مختلف و پایگاهو غیره می شوند و سپس مهندسی، پزشکی، جمله مختلف تخصصی، از 

گویند جغرافی  اگر آن تصور منفی از جغرافیا را داشته باشند، می .کنند را اشغال میاجتماعی و سیاسی در کشور 

 ای احتماال شما هم رو به رو هستید.  . با چنین مسئلهخورد به چه درد می

به آن تعمیم از کلیت جغرافیا تصور منفی مزبور که ستدارد، یکی اینما جغرافیای سیاسی مشکالتی در مملکت 

ای  گستردهعلمی تاریخ  داده می شود. دوم اینکه علی رغم داشتن تاریخی قریب به سه قرن در جهان ، در ایران

البته االن  است. در یک جامعۀ دانشگاهی محدود رشد کردهدر ایران  اینکه طی چند دهه گذشتهسوم ندارد، 

در مجموعۀ علوم جغرافیایی است، عیبی ندارد جایش همین جاست، همین جا هم باید و ، ای مستقل است رشته

 باشد. 

دستگاه  در مای که داشت آخرین تجربه ه جغرافیای سیاسی داشتم.از نگرش دیگران ب های خوبی تجربهن اما م

ها دقیقا در یکسال اخیر، سه برنامه را در  ریزی کشور. این سازمان مدیریت و برنامهیعنی ریزی کشور بود،  برنامه
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است، مخ کشور مغز و ریزی  خورد. دستگاه برنامه آنجا اجرا کردند که متوجه شدند این رشته چقدر به درد می

امور یک و اداره هندل کردن مقام در انسانی کلیدی است و مرکز کلیدی کشور است. هر کارشناس آنجا 

دهند. سال گذشته از من خواستند  ها را کارشناسان آنجا انجام می های وزارتخانه . برنامهعمل می کندوزارتخانه 

 استقبالبرگزار کنم. این کار انجام شد و از آن برایشان  "ژئوپلیتیک"تحت عنوان  آموزشی دورهکارگاه یا که یک 

. آن اتفاق سبب شد که آنها عالقمند شوند به ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی، و بخواهند که در فرآیند کردند

با جغرافیدانان هم مشارکت کنند. ما هم  ،آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه که االن در دست بررسی است

محور اصلی آن شود،  با رویکرد آمایشی دارد تنظیم میکشور برنامه ششم اآلن . گیر شدیمدرها  همۀ گرفتاری

سرکار صفوی، سید یحیی دکتر سردار آقای جناب های سیاسی بودند. به طور مشخص خودِ بنده،  جغرافیدان

ها و  پیام ،بودند اندرکار آقای دکتر سید عباس احمدی. برای آنها که دستجناب خانم دکتر احمدی پور و 

کردند جذاب بود. به طور مشخص ما چهار نفر آنجا  در جلسات ارائه میهای سیاسی  هایی که جغرافیدان حرف

من  برای ویرایش نزد من فرستاد. ضوابط ملی آمایش سرزمین را تدوین کرد و مزبور سازمانبعدا درگیر بودیم. 

برایشان فرستادم، دیروز هم زنگ زدند که مورد  کردم ومحتوایی ویرایش آنرا  41در ایام عید نوروز هم 

سیاسی است  ناناد. این مشارکت جغرافیی صادقـلو هم زحمت تایپش را کشیدآقا شان قرار گرفته است. استفاده

مسائلی که جغرافیدانان برخی در یک برنامه بزرگ ملی به عنوان تدوین برنامه ششم توسعه با رویکرد آمایشی. 

ی ها شناسی و رشته کردند تازگی داشت. کارشناسان ارشد اقتصاد، مهندسی، جامعه ح میسیاسی برایشان مطر

بگذارید. از من دیگر  Workshopاین ماجرا سبب شد که گفتند برای کارشناسان سازمان یک  دیگر بودند.

و اسفند برایشان بگذارم. درست در ماه بهمن  «جغرافیای سیاسی ایران»به نام  آموزشی  خواستند یک دوره

نفر کارشناس این سازمان در این کالس  35که دو یا سه ماه پیش است، چیزی حدود  1646یعنی سال گذشته 

یم و چقدر به درد ما ه اها را تا االن نشنید این بحثبخش عمده خودشان می گفتند که ما و شرکت کردند، 

 Workshopیک یا ، اه آموزشیدیگری بصورت کارگ خواستند یک نشستبعدا خورد. این سبب شد که  می

 .«چالشهای ژئوپلیتیکی برنامه ریزی توسعه در ایران»بگذارید عنوان آنرا م . گفتمبرگزار کنیبرای مدیران سازمان 

ریزی کشور که یکی  سازمان مدیریت و برنامه "یاران بهشتی"گفتم مدیران سازمان باید توجیه بشوند. در سالن 

 ،صفویسید یحیی آقای دکتر  جناب . بنده وبودسه را گذاشتند، یک صبح تا ظهرآنجاست، جلخوب های  از سالن

، یعنیای  . آقای دکتر صفوی خیلی خوب مسائل منطقهو کارگاه مزبور را برگزار کردیم دو نفری به آنجا رفتیم

Hafe. من هم ندن کردتنگناهای ژئوپلیتیکی توسعه در ایران در رابطه با حوزه های ژئوپلیتیکی پیرامون ایران را بیا
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 که جغرافیای سیاسی وو برنامه ریزی متوجه شدند مباحث خودم را بیان کردم. طی یکسال در سازمان مدیریت 

 .خورد ژئوپلیتیک چقدر به درد می

دانند که  ببینید این نشانۀ این است که برای جغرافیای سیاسی عطش وجود دارد، آنهایی که اطالع دارند می 

وزیر دستگاه  گاهی اند. های کلیدی هایی که آنجا هستند آدم زی کشور، یعنی مخ کشور. آدمری دستگاه برنامه

های یکساله، پنج ساله،  رود پیش کارشناس آنجا تا توجیه کند برنامه های خودش را و بودجه بگیرد. برنامه می

کلیدی اگر توجیه شوند های  شود. این آدم ریزی ریخته می اندازهای توسعۀ کشورها در دستگاه برنامه چشم

است. آن ریزی  ، دستگاه برنامهیسازمان حکومتهر ها. بدانید که مرکز استراتژیک  کند به سایر بخش سرایت می

و یک اشتباهی کرد، به عنوان رئیس جمهور . حاال کار ندارم که آقای خاتمی هاکنم به مخ کشور من تعبیر می

سازمان مدیریت و " اسمش را گذاشت کشور را در آن ادغام کرد و  آمد دستگاه سازمان امور اداری و استخدامی

خودش و ماموریت از ذات کشور ریزی  دستگاه برنامه. با این اقدام کارایی ذاتی آن آسیب پذیر شد و "ریزی برنامه

لش کال منح و کرد،پاک آمد، اصال صورت مسئله را  به عنوان رئیس جمهور نژاد فاصله گرفت. بعد آقای احمدی

مجمع تشخیص دبیرخانه مثال افتد؟  چه اتفاقی میتصور میکنید با این کارها که هر دو نفر انجام دادند کرد. 

چشم انداز توسعه کشور را سند طراحی در غیاب یک دستگاه برنامه ریزی توانمند در کشور، مصلحت نظام 

وجود ندارد که در مقام بررسی و تایید طرح البته تردیدی  بود.ینکاره نادر مقام طراحی در حالیکه گرفت بعهده 

های  انداز یعنی تعیین هدف چشمسند چشم انداز به عنوان سند باالدستی ملی، مجمع مزبور صالحیت داشت .

سند این شاید بهمین دلیل . و باید توسط دستگاه برنامه ریرزی کشور انجام شود ملیتوسعه استراتژیک 

بینانه نیستند. شما   هایش واقع گذاری به لحاظ محتوایی، هدفیعنی های فنی دارد.  انداز اشکال چشم

ن را نقد کند، جغرافیدانان سیاسی هستند. سند تواند آ جغرافیدانان سیاسی این را بدانید که کسی که می

 بینانه نیستند، بنابراین  هدفهایش واقع-1انداز توسعه، از دید جغرافیای سیاسی دو اشکال اساسی دارد:  چشم

خواهد  انداز را چه کسی می اشکال سیستم عامل دارد، یعنی مشخص نیست این چشم-2اشکال ذاتی دارد. 

دبیرخانه عامل در استراتژی ملی مشخص می شود. خُب  ؟ سیستمو کیه اجرایش کند. سیستم عاملش چیه

بینیم که  هی هم ما می. هر از گاکرد ها را تعیین  د فقط هدفمآع تشخیص مصلحت نظام که اینکاره نبود. مجم

ها، مثل بخش آموزش عالی، بخش  های استراتژی توسعه ملی در بخش های توسعه ملی را به عنوان هدف هدف

کنند، اما  را ابالغ می هم آن کنند و ایشان  کنند، تقدیم مقام معظم رهبری می بهداشت و درمان و... تهیه می

ای و اندیشیده  شود سیستم عامل است. چرا؟ چون نگاه برنامه شود؟ چیزی که درش دیده نمی چقدر عملیاتی می

کند در  کند و فقط چشم اندازها را تعیین می اینکاری که مجمع تشخیص مصلحت مینبوده است.  آن ای در شده
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استراتژی  خود است، نهملی  گذاری استراتژی فهمم که این هدف ها یا کلیت، منِ جغرافیدان سیاسی می بخش

عامل.  سیستم-1تدابیر -6. ملی گذاری هدف-2. ملی تحلیل منابع-1تژی ملی چهار مولفه اساسی دارد: ملی. استرا

گذاری( وفق پیدا کنند. این  با آن )هدفباید الزم است اما کافی نیست، این سه مولفه دیگر هم  ملی گذاری هدف

سندهای خوبی هستند،  ناز دید م مخ کشور است. توجه داشته باشید این سندها برنامه ریزی یا کار دستگاه

به طور کلی خوب است. ولی نظر از اینکه نقدهایی درش وارد است،  اند، حاال صرف های خوبی شده گذاری هدف

جغرافیدانان سیاسی  ،، اما این کار ناقص است. خُب در این حوزهگذاری ایرادی ندارم جع به اصل هدفرا نم

، باید حداقل "جغرافیا و استراتژی ملی"خوانید به نام  ا درسی دارید میآفرینی کنند. شم توانند خیلی نقش می

 ی مربوطهها دانیم، اما دستگاه ها را ما می دانش و بینش پیدا کنید که در استراتژی ملی نقش ایفا کنید. خُب این

ا و کشور را دچار دانند. این نوجوانی رشته و آن اتصال رشته به جغرافیا و آن تصوری که آقایان دارند، م نمی

 بینیم که کارهایشان، کارهای ناتمام و ناقصی است.  مشکل کرده و ما می

شوند که جغرافیای  خواستم عرض بکنم این بود که االن در سطح کالن، دارند متوجه می اما آن حرفی که من می

د بخور است و هم هم به دربه عنوان علم کشورداری، ای است که  سیاسی یک رشتۀ خیلی مهمی است. رشته

شود روی این رشته حساب کرد. االن  . نظریات کاربردی دارد و میدر مسائل اساسی کشور دارد حرف برای گفتن

که  یای است که توقع از شماست، به خصوص از استادان و همکاران این یک نکتهزمینه را باید فراهم کرد. 

 .جایشان اینجا خالی است

این فرهنگ را باید عوض کنیم، که تا فکر کردیم دکترایمان را گرفتیم و رفتیم در کنم،  من از خودم شروع می 

توانیم دانشجوها را  نیازیم و با همان سوخت دوران تحصیل می دانشگاه استخدام شدیم، دیگر تا آخر عمر بی

تید جغرافیای کنم، از اسا درس بدهیم. این ممکن است به گوش همکاران ما هم برسد، گِلۀ دوستانه ازشان می

نیاز از آموزش نیستیم، آموزش یک پروسۀ ابدی است، از آقای دکتر کاویانی باید یاد  سیاسی. دوستان عزیز، ما بی

هم گرفتار  یشانها حضور دارد، ا جلسات و کنفرانسراد خودش در اغلب آقای دکتر کاویانی می بینم که بگیریم. 

اگر قرار بر این مسئله باشد. این نکتۀ خیلی مثبتی است در ایشان، من به آیندۀ کالس دارد، است، زندگی دارد، 

کنند کسر شأنشان است بیایند بشینند کنار دانشجویان و یک چیزی  ایشان خیلی امیدوارم. ولی استادان فکر می

اند.  اند نشسته آدم آمدهبینیم تعداد اندکی  کند، می یاد بگیرند. خانم دکتر میرحیدر، استاد اعظم ما، سخنرانی می

دوستان استادان دانشگاهی ما باید خودشان را آماده کنند برای رفع یک نیاز  .ام از همکارانمان است من گله

هم مهارت یاد و هم دانش  و تفکر علمی، هم بینشیعنی ها هستند که باید به دانشجو چیز یاد دهند،  کالن. آن

یا فالن پروژۀ ملی را انجام بده، همه اش به دوش منِ تنها نباید بیفتد. ما دهند. اگر فردا از من خواستند که بب
Hafe
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کجایند؟ آنها باید در این پروسه هیات علمی و استاد در جغرافیای سیاسی تو مملکت داریم،  05-55نزدیک به 

عمومی  بخشو نیاز  انمشارکت کنند که چگونه دانش جغرافیای سیاسی را در راستای نیاز جامعه، نیاز شهروند

گویند  میدر توجیه عدم حضور خود در سخنرانیهای علمی همکاران  برخی از حکومتی قرار دهیم. و کشوری و

وزارت علوم هستم، اینجا به صراحت اعالم علوم جغرافیایی در ریزی  رییس کمیتۀ برنامهبنده  .کالس داریم

و تخصصی رشته و های علمی  ها و نشست نسها را ول کنید، بروید به جلسات و کنفرا کنم که این کالس می

دهد.  تازه به ما میهای چیز غالبا ها و جلسات علمی  این کنفرانس مطالب جدیدی یاد بگیرید.  و بنشینید آنجا

سال پیش را سر کالس  25سال پیش،  15سال پیش،  0ربوط به شدۀ م  های کهنه خواهید سرفصل حاال شما می

. اصال فلسفۀ دانشگاه، پویایی آن ه پیشرفتهای علمی در جهان و ایران لحظه ایست، در حالیکبه دانشجو بدهید

دهد، این برای ارائه بهای راهنما را  ریزی باید بیاید سرفصل دستگاه برنامهو است. درست است که وزارت علوم، 

ید کالس را، بیایید ای باز شد معرفت جدیدی بود ول کن اما اگر عرصه د.زمانی است که شما چیزی نداشته باشی

دانشگاه تربیت مـدرس، تصویب کردیم که جغرافیای سیاسی ها شرکت کنید. اخیرا ما در شورای گروه  و در آن

از ای در رابطه با جغرافیای سیاسی باشد، چه داخل دانشگاه، چه خارج  موقع کنفرانسی، همایش علمی هر

یازی هم به کالس جبرانی ندارد، خودش عین کالس است. دانشگاه، استادها و دانشجویان بروند شرکت کنند و ن

کتری و دانشجوی جغرافیای سیاسی داریم در د 255در تهران چیزی حدود  ، همین االنما یک برآوردی کردیم

کمتر دیده می رشته جلسات علمی سخنرانیها، همایشها و استاد داریم، ولی در  15تا  65ارشد. کارشناسی 

توانیم  نکنیم، تجهیز نکنیم، به شبکۀ جریان علم متصل نشویم، نمیو بروز را آپدیت  ما تا خودمان شوند. 

علم بیاییم و فکر کنیم که چکار کنیم  .هم به لحاظ کاربردی آماده کنیمو مان را هم به لحاظ نظری،  رشته

فرض کنیم ریم؟ این دانشجویان جغرافیای سیاسی را در راستای نیازهای جامعه بکار بگیجغرافیای سیاسی و 

کند؟ در  بررسی کردیم، خُب چه مشکلی را از جامعه حل مییک انتقادی را از زیر تا عرش همه آمدیم ژئوپلیت

جزو که بنده، من هستم. چون ؟ اگر کسی قرار بود غرق بشود  توش! ایم غرق شدهولی ش خوب است، حد دانستن

برای اطالع بیشتر  ین مملکت مطلب نوشتم و حرف زدم.ی هستم که در مورد ژئوپلیتیک انتقادی در ااناولین کس

 رفتیم و وارسی کردیم و دیدیم خبر ام مراجعه کنید. "اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم" لطفا به کتاب 

خوب  خود را فراموش کردنمسحور شدن و توش نیست. دانستنش الزم است، اما گمشدن توش و  قابل توجهی 

ارشد، کارشناسی  دوره دانشجویان جغرافیای سیاسی را چه در که داریم )به خصوص اساتید(،نیست. االن ما نیاز 

مردم و تا بتوانند نیازهای آماده کنیم.  جامعه های کاربردی ها و مأموریت چه در دکتری، برای قبول مسئولیتو 

Hafeرساله ، است نجا نشستهشود. آقای دکتر قادری ای کشور را برطرف نمایند، نیاز پشتِ نیاز دارد مطرح می
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کار کرده است.  "عدالتی فضایی طراحی الگوی سنجش عدالت و بی " رویدر جغرافیای سیاسی دکترایش را 

در دنیا هم اولین بار است که این کار شده است، به عنوان دانشجوی  است. کاربردیکه مدلی طراحی کرده 

تقاضا هست. دستگاه برای آن برگزار کند،  Workshopخواهند که بیاید و  دکتری. دائما از جاهای مختلف می

بکند. تدوین را بیاید  برای ایران که نظریۀ پایۀ عدالت فضایی دبند با ایشان دارد قرارداد میکشور ریزی  برنامه

هنوز هم مدرک دکترایش خشک نشده است. شما اگر کاری برای جامعه انجام بدهید، مشتری و خریدار دارد. 

ارائه ش را مدل Workshopهای مجلس شورای اسالمی، ایشان باید برود  هم در مرکز پژوهشاردیبهشت  11

نه عاقبت کسی. دانشجویان و خورد،  کنیم، نه به درد دنیای کسی می هایی که ما داوری می رساله ی از کند. بخش

ما هستند، ما حق نداریم های مملکتند، دست  هم دید ندارند که چگونه مسئله انتخاب کنند. دانشجویان سرمایه

آزاد خوارزمی،  ،مدرس تربیت ،تهران هایدانشگاهدر  خودم شان را تلف کنیم. به دوستان و همکاران انرژی

ریزی علوم جغرافیایی و رییس  من به عنوان رییس کمیته برنامه .گویم علوم و تحقیقات و تهران مرکز می-اسالمی

اینها  یهای دانشجویی راضی نیستم. از تو نامه ها و پایان ن رسالهای برخی از  کمیسیون جغرافیای سیاسی از

. یک تجدید نظر، یک رنسانس، یک رستاخیز ذهنی در مکنی آید. عمر دانشجو و منابع را تلف می چیزی در نمی

. اینها سبب خواهد شد که جغرافیای سیاسی ایران ، یک همتی هم در شما دانشجوهاستدرون ما استادها الزم

جغرافیای سیاسی ایران با همۀ نقدهایی که بر آن  د تقویت و کارآمد شود.امروزه در دنیا حرف برای گفتن دارکه 

امید نشوید، یعنی مسئولیت شما نسل آینده رتمند علمی در جهان است. ناهای قد کنیم، یکی از سازه وارد می

، یعنی بینم من برای جغرافیای سیاسی می خیلی سنگینه. هم به لحاظ کاربردی آیندۀ بسیار بسیار درخشانی را

و کارهای خوب و مفید انجام های خوب بزنید،  منتها شما باید مجهز باشید که حرف فردا خواهند آمد سراغ شما.

 جغرافیای سیاسی ایران االن در دنیا حرف برای گفتن دارد. دهید. 

خواهم با شما مصاحبه  میل زد که من میدر فرانسه، سه هفته پیش به من ای یمجلۀ ژئوپلیتیک یک سردبیر

ای مصاحبه  سال است که با هیچ رسانه 10کنم، من  ها مصاحبه نمی کنم، من جوابش را دادم که من با رسانه

 و صداروزنامه ها و  من سالهاست که بهعزیزان عرض میکنم که بنابراین معذورم. جهت اطالع شما  کنم. نمی

آقای دکتر عزتی و استادان عزیز ما یعنی جناب ای کنم.  خودم را رسانهندارم دوست چندان روم، من  سیما نمی

اند. این دو بزرگوار هم  شان را حفظ کرده اینجوری هستند. شأن علمیظاهرا خانم دکتر میرحیدر هم سرکار

ی خارجی مثل رسانه ها  به من تشخیص دادم که نروم.بدالیلی ها خوبند، اما  ای نکردند. رسانه خودشان را رسانه

BBC م. ه اهم جواب منفی داد Hafe
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لذا خواسته  .سوال کندمسائل ایران و سیاست اتمی و غیره، خواهد راجع به ایران و  فکر کردم که میابتدا من 

حرف در رسانه ها  سال است راجع به سیاست اتمی 15من علی رغم ارتباط تخصصی، ایشان را نپذیرفتم. چون 

 .ناموفق می دیدماز همان اول  این سیاست رازیرا م، زدن

کردم  در رابطه با آنچه فکر می شانهای ای فرستاد، دیدم سوال با ایمیل برایم را ی خودها سوال ابعدایشان  

ایران و جهان نیست، اصال شخصیت  مسائل راجع بهو خود من است، شخصیت علمی اصال راجع به  نیست. بلکه

که عمدتا به زبان  آمده کارنامه علمی منایشان من تعجب کردم که  . خواهد کالبدشکافی کند یعلمی من را م

وارسی کرده، در مورد فالن نظریه، در مورد فالن مفهوم، در مورد فالن رسالۀ دکتری، در رابطه با  فارسی است را

نجش دربارۀ طراحی س ،آن مدلی که رسالۀ دکتری آقای دکتر زرقانی بود .فالن مدلی که طراحی کرده بودیم

ه فرستاد برایم خودم و نظریه ها و کارهای علمی امسوال راجع به  25در حدود قدرت ملی کشورها و... .چیزی 

ترجمه که دهم. از آقای دکتر سیروس احمدی هم خواهش کردم  انجام می ،من هم گفتم چشمبناچار  .است

 ام دهند. و ایشان هم قبول کردند که این کار را انج انجام بدهنداش را  فرانسه

و برای تولید معرفت نظری و بینند. بنابراین شما امیدوار باشید،  ها ما را می م، آنببینید ما زیر نظر دیگران هستی

  تا حافظ نیا بشوید. چند توانید  خودتان را آماده کنید، هرکدام از شما می ی سیاسیدر جغرافیاکاربردی 

یک  اجع به تاریخ جغرافیای سیاسی است.د بخوانید، یکی بحث رمن چندین مقاله و مطلب دارم، اینها را بای 

یکی تان را بروید مطالعه کنید، جغرافیای سیاسی  سخنرانی هم من در انجمن ژئوپلیتیک داشتم. اول تاریخ رشته

 نکرده حساسیت ایجاد کنم، ولی خواهم خدای این را بدانید. نمی یی است.جغرافیاهای علوم ترین رشتۀ  قدیمیاز 

، جغرافیای ریاضی . در تاریخ علم جغرافیا به طور کلی، ما اول جغرافیای طبیعیاست، سنداست به هر حال تاریخ

در مورد جغرافیا اظهار نظر قبل از همبولت و ریتر دانشمندانی که فالسفه و یعنی  ه ایم.داشت و جغرافیای سیاسی

جغرافیا را ابتدا به سه رشته فوق اند،  به جغرافیا حرف زدهو راجع  ...تورگوو رابرت کانت، نظیر ایمانوئل کردند،  

ترم در دانشگاه  14کانت را یک جغرافیدان بدانید. . تقسیم کرده اند و بعدا شاخه های دیگری بر آن افزوده اند

شود گفت که  ، دیگر نمیدترم درس جغرافیا بده 14جغرافیا درس داده است. کسی که  آلمان کونیگزبرگ

ن نیست. کانت اول جغرافیدان بوده و بعد به حوزۀ فلسفه رفته است. او جغرافیا را تبیین فلسفی کرده جغرافیدا

در کتابخانه مرکز مطالعات کانت در دانشگاه گوتنبرگ خودم را من در زمینه جغرافیا هایش  تا از کتاب دو .است

است. کانت اولین  آلمانی، فیزیشه گیوکافی( ) به زبان ها تحت عنوان جغرافیای طبیعی م. یکی از آنه ادیدآلمان 

Hafeاز جغرافیای طبیعی دو شاخه به نام های جغرافیای ریاضی گفت . بعد ستدان بار جغرافیا را جغرافیای طبیعی می
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در جغرافیا تعریف را کانت سه شاخه  ،آید. پس در ساختارسازی معرفت جغرافیایی و جغرافیای سیاسی بیرون می

کند بیشتر  به دانشی  تعبیری که کانت از جغرافیای سیاسی می کرد. اضافهبه آنها ای دیگری ه و بعد شاخه نمود

فضای برای حقوقی قدرتمندی مبتنی بر مقتضیات طبیعی و انسانی  -که باید یک سیستم سیاسیمی ماند 

نی هم طراحی های حکومتی. یع گوییم سیستم همان چیزی که ما می . یعنیمورد توجه قرار دهدرا جغرافیایی 

)سرزمین( و  مقتضیات طبیعی ی جغرافیایی را.فضاسیاسی سیستم حکومتی )مثل قانون اساسی( و هم مدیریت 

تحلیل، تبیین، او . Globalو مقیاس  National, local  Regional  , هایانسانی )ملت( در مقیاس

دیدگاه که خیلی قدیمی است. قبل از این یک داند.  ها را بر عهده رشتۀ جغرافیای سیاسی می سازی این ساده

فرانسه و سیاستمداری تا حد نخست  10اقتصاد دان سیاسی قرن  که فیلسوف وتورگو رابرت نیز کانت، ایمانوئل 

د و نموسازی  مفهومدر دانشگاه سوربن پاریس جغرافیای سیاسی را  م1501در سال وزیر لوئی شانزده هم بود، 

یاضی و اما تورگو مانند کانت بازهم جغرافیای طبیعی، جغرافیای ر صیف کرد.صراحتا آنرا علم کشور داری تو

شناخت و صراحتا جغرافیای  های جغرافیایی را نمی ر رشته. چیزی به نام سایشناخت جغرافیای سیاسی را می

 که گفته میشود مبتکر مکتب و دیدگاهدوالبالش ویدال . یک قرن بعد سیاسی را علم کشور داری می دانست

را انسانی  جغرافیایعنوان تغییر داد و را  جغرافیای سیاسیعنوان در فرانسه امکان گرایی در جغرافیا است، 

است، در واقع آن ای از  گویند جغرافیای سیاسی شاخه جغرافیای انسانی، که حاال میهمین . جایگزین آن کرد

اند.  ولد شدهمت 25و  14یی نیز در قرن رافیاهای جغ . سایر رشته!بعدا زاده شده است )جغرافیای انسانی( خودش

پس با این حساب اگر از جغرافیای طبیعی و جغرافیای ریاضی گذر کنیم، در حوزۀ انسانی ما فقط جغرافیای 

در مورد  10در قرن های تورگو  آقای دکتر سیروس احمدی هم زحمت کشیدند نوشته .یمه اسیاسی را داشت

اواسط  جغرافیای سیاسی دربنابراین د که در مجله ژئوپلیتیک چاپ شده است. جغرافیای سیاسی را ترجمه کردن

بیشتر آنجا البته االن هم در آنجا نسبتا قوی است.  است و جامعۀ فرانسه متولد شده میالدی در کشور و 10قرن 

ودم آنجا، ، پارسال که من رفته ب0پاریسدانشگاه شود. مرکز مطالعات ژئوپلیتیک  به ژئوپلیتیک شناخته می

دانشمند معروف اش را ایوالکوست  پایهظاهرا داشت. تحصیالت تکمیلی دانشجوی  105چیزی نزدیک به 

میشل فوشه، پروفسور کنند.  ها منتشر می معروف هرودوت را هم آنژئوپلیتیکی گذاشته است. مجله فرانسوی 

جغرافیای سیاسی را علم  و اسی است،گذار جغرافیای سی است. آقای تورگو که پایهفرانسه متخصص مرز هم در 

قرن  یفکر وزیر شد و از فالسفۀ روشن نخست سپس داند، خودش هم وزیر و استاندار بوده است، کشورداری می

کارهایی که شناخته می شود.  ساز انقالب فرانسه زمینهبا سیاستهای لیبرالیستی خود  واد. وش شناخته می 10
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یعنی تورگو و معروفِ موردِ عالقۀ جامعۀ علمی و فیلسوفِ مشهورِ  جغرافیای سیاسی توسط دو شخصیتِبنابراین 

فریدریش گذاری شده است. این را باید شما بدانید. این نیست که بگویند جغرافیای سیاسی را آقای  پایهکانت 

کمک بزرگی به جغرافیای سیاسی کرده خود مهم با نگارش کتاب راتزل هم ه البت .گذاری کرده است راتزل پایه

بنیاد است. این رشته  تبیین فلسفی شدهو گذاری شده،  است. جغرافیای سیاسی توسط فالسفۀ مشهوری پایه

های جغرافیایی بیشتر  اش هم از همۀ گرایش ای دارد و ریشۀ تاریخی عقالیی دارد، بنیاد نظری قویفلسفی و 

 بیرون بیایند.ذهنیت خود کنند باید از این  جغرافیدانانی که ضد جغرافیای سیاسی فکر میمعدود است. آن 

خیلی از کشورها جلوتریم. از هند، روسیه، انگلیس، آلمان نظر علمی در جغرافیای سیاسی از از ما با همین وضع  

یا به و به عنوان مادۀ درسی  آنرا بیشتر بلکه م،و... جلوتریم. در کمتر کشورهایی ما رشتۀ جغرافیای سیاسی داری

ک درس جا هستند در دپارتمان کلی جغرافیا ی صورت موضوعات رسالۀ دکتری داریم. استادهایی که آن

در دنیا نداریم، فقط در بجز چند کشور معدود ما به این شکل سازمان یافته  دهند. جغرافیای سیاسی هم می

در سطح دکتری این را  نهرو  لعل جواهرای را داریم، در هند در دانشگاه  رشتهلهستان من بررسی کردم چنین 

، که یکی Researchآن هم از نوع  و در آن سخنرانی داشتم.سال قبل من از دپارتمان آن بازدید  10که  ،داریم

آمد. درس برای فرصت مطالعاتی به قطب جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مهم اخیرا  دکتریش از دانشجویان

تر از خیلی از جاهاست.  با وجود اینکه قوی .تر بشود باید قویکه مورد انتقاد من است، نیز همین وضع با اینحال 

 تر کنید.  اعتماد بنفس داشته باشید، شما باید تالش کنید که این رشته را قویامیدوار باشید، 

" تبیین فلسفه من تحت عنوان کنم مقالۀ  ه میتوصیدر کشور داری به شما  در رابطه با نقش جغرافیای سیاسی

را عمیقا بخوانید. توجه داشته باشید جغرافیای  "ها برپایۀ جغرافیای سیاسی ساختارسازی حکومتجغرافیایی 

تواند در  کند. جغرافیای سیاسی می تواند نقش اساسی ایفا  دهی به قوانین اساسی کشورها  می سیاسی در شکل

شان نقش اساسی ایفا کند. در تبیین و تحلیل فلسفی ساختارهای  و تبیین فلسفی ها ساختارسازی حکومت

کنند. اما طراحی سازمانی کار جغرافیای سیاسی نیست. ما  آفرینی  می توانند نقشسازمانی، جغرافیدانان سیاسی 

اداری است،  علوم مدیریت وهای  جغرافیدانان سیاسی توان طراحی سازمانی را نداریم. طراحی سازمانی کار رشته

کنم به این مسئله توجه کنید. وقتی شما فلسفۀ یک سازمان را  های مدیریت است. من خواهش می کار رشته

مربوطه در تحلیل کردید و نیاز به وجود آن سازمان در فضای جغرافیایی را به رسمیت شناختید که بتواند امور 

و مدیریت. چون   ریافتد دست متخصصین امور ادا اش می یوقت کار طراح  را مدیریت کند، آن ی جغرافیاییفضا

ما در این زمینه توانایی تخصصی نداریم. من این نکته ظریف را عمدا عرض کردم که حواستان باشد که ما 

در کهکشان معرفت شناسی  کهعلمی های  کاره نیستیم. ما در حوزۀ رشتۀ خودمان باید کار کنیم. تمام رشته همه
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یکی از ند، همه در جای خودشان مهم و معتبرند. هیچوقت یک رشته را تحقیر کنید. من خودم وجود دار بشر

شناسی است. هیچ رشتۀ معرفتی در این سپهر معرفتی بشر چه در  معرفت روش شناسی و  ام کاری ه هایرشت

ها در جای خودشان  شتهچه در علوم الهی و... وجود ندارد که مهم نباشد. همۀ ر چه در علوم پایه و علوم انسانی،

 آمد.  اند. احترام همه را نگه دارید، اگر نیاز نبود آن رشته بوجود نمی مهم

های فعالیت اقتصادی جامعه را  هم جایگاه شماست در نظام شغلی جامعه. نظام شغلی جامعه، پایگاهدیگر مورد 

ش دارد، بخش حکومتی و دولتی، ای، نظام شغلی معموال سه بخ کند. در هر کشوری، در هر جامعه منعکس می

ها  بخش خصوصی و بخش عمومی. بسته به ایدئولوژی حکومت، بسته به نظام سیاسی حکومت، سهم این بخش

های  های چپ، ایدئولوژی های حکومتی و ایدئولوژی در کلیت نظام اشتغال جامعه متغیر است. در سیستم

دولت  ی شئون زندگی شهروندان و کشورجا همه در سوسیالیستی و کمونیستی، بخش دولتی خیلی حجیم است.

های چپ  متصدی امور شود. بنابراین اگر ایدئولوژی حکومت جزو ایدئولوژی دخالت و فضولی کند و خواهد می

داری، به  های سرمایه در سیستم بود، کمونیستی بود، مارکسیستی بود، سوسیالیستی بود، دولت حجیم است.

که بعد از ریگان و تاچر در دنیای جدید توسعه پیدا کرد و این  تیئولیبرالیسهای جدید ن خصوص در سیستم

را می داری  های سرمایه های نجومی اقتصاد و پول در نظام های جهانی شدن و جهانی کردن و پُزِ ثروت پدیده

دولت  ، ازاستدولت کوچک ساختار بر عکس حجم ها  ها را خیره کرده است، در این سیستم چشم خیلیدهد و 

 محلی بگیرید تا دولت ملی. 

های  عدالتی مسئول تخریب طبیعت، مسئول بی وحشتناک است.لجام گسیخته ، از نوع لیبرالیستی رقابتالبته 

ها تا حد زیادی  همۀ اینمسئول ، %. 44% دربرابر 1جغرافیایی در فضاهای کرۀ زمین، مسئول رنج بشر، مسئول 

رشد محور و قطبیت گرایی در برنامه ریزیهای و اندیشه های  مهار نشده دیم اقتصانئولیبرالیسلیبرالیسم و  

یجان و حرارت ازش تعریف که برخی از دوستان ما دارند با ه اقتصادی کشورها از جمله کشور خودمان است.

این مان  های مهم ، اما به چه قیمتی؟ حواستان باشد ما به عنوان جغرافیدان سیاسی، یکی از ماموریتکنند می

و نیز ثبات و تعادل دینامیک فضای جغرافیایی به عنوان زیستگاه  ،ها، برابری و عدالت است که حقوق انسان

دهیم، برابری در دستیابی به مزایای توسعه، عدالت فضایی و  هایی که می را تضمین کنیم. در نظریهانسانها 

جزو اصول اولیه کار خلق زیستگاهی آرامش بخش  و رنج زدایی از زندگی انسانها،جغرافیایی، امنیت، فقرزدایی، 

Hafe جغرافیدان سیاسی است، چرا؟ ما به عنوان 
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، آن حکومت باشد  ای که گیرد، با هر ایدئولوژی شکل می  State همان کشور یاچون حکومتی که در ساختار 

ممکن نیست که  ،شد. البتهعدالتی جغرافیایی یا کم باشد یا نبا باید فضای جغرافیایی را شکل دهد که در آنجا بی

ی باید امنیت در فضا برقرار شود، فضاهای غیرفیزیکی باید کم بشوند.  فاصله .ها کم شود فاصلهیعنی اصال نباشد. 

 مدیریتبشود. جغرافیای سیاسی، جغرافیای  ، امید بخش و رضایتمندانهانگیز باید دل جغرافیایی برای ساکنین آن

و هم ها  های سرزمینی دارید، هم قلمرو دارید، هم آدم جا هم سیستم فضاست. فضایی که در آن سیاسی

باشد. چه  باید در خدمت مردمکه حق حیات طبیعی دارند و آنها باید اولی باشند و حکومت جاندارانی دارید 

هایی که  حکومت ها طبقاتی شوند. المللی. نه اینکه حکومت حکومت ملی، چه حکومت محلی، چه حکومت بین

داران. حواستان را جمع  سرمایهطبقه سرمایه و کند، حکومتی است در خدمت  اه نئولیبرالیسم توصیه میدیدگ

ها فلسفه ه در خدمت مردم. از دید جغرافیای سیاسی حکومتندار است،  کنید. حکومت در خدمت طبقۀ سرمایه

و باید عدالت  ندملت اخدمت به ای و برساکن آن بوده ملت قلمرو سرزمینی و برآمده از  جغرافیایی دارند. یعنی 

سیاسیون و برنامه ششم، برخی از و تدوین د. در همین پروسۀ بررسی نرا ایجاد کن و اجتماعی فضایی

گرایش مسلط  ،رشد اقتصادیمهار نشده و  های لیبرالیسم و نئولیبرالیسم انگارهشان  ها، هنوز در کله اقتصاددان

 را دارند. کارآفرینان فریبندهو به تعبیری  راندا سرمایهو  هسرمایفقط دغدغۀ  است.

 نمونه دیگری از طبقاتی شدن خدمات دولت، مسئله نظام وظیفه اجباری در برخی از کشورها از جمله ایرانست.  

و ارتش  نظام وظیفه را برداریداجبار ام که  گفتهنیز من این حرف انتقادی را به دوستان در عرصۀ دفاعی کشور 

با توجه به سطح پیشرفت دانش و فناوریهای نظامی ضمن اینکه این نظام وظیفه  جایگزین آن کنید.حرفه ای را 

 بیندمی دار  طبقۀ سرمایهعمدتا اش را  اما نتیجه دهند ایست که شهروندان و ملت می هزینه ،کارایی الزم را ندارد

در حالیکه سرمایه  دکن نیز تامین میرا  امنیت سرمایهدر کنار امنیت کشور، در واقع یعنی . و نصیب آنان میشود

در پرتو تامین  حکومت کند.بر او چه کسی  که کند فقیر چه فرقی میخانواده . برای دار هزینه آنرا نمی دهد

بنام دفاع از کشور باید  های ما . بچهتوانند بار خود را ببندندهتر میباقتصاد داران بازار  سرمایهدر واقع امنیت 

می شود. نیز دار ه نصیب طبقه سرمایکار آنها در حالیکه منفعت  ،سربازیبرای  دنبرومملکت  اینور و آنورِ

ای باید انتقادی  با این مفاهیم هم یک خرده .سربازی سخدمت مقد شته اندگذاهم اسمش را  جالبست که

شان  مایهخواهند امنیت سر برخورد کنیم، یعنی چه؟ کدام خدمت مقدس سربازی؟ برای کی؟ کسانی که می

 اش را بدهند.  هزینهدر قالب مالیات خودشان باید تضمین شود، 

د، نای دار ارتش حرفه که و یا آمریکا و خیلی از کشورهاای، این پاکستان بغل دست ما  به سراغ ارتش حرفه برویم

ان و جوانان ن شهرونددهند، نه که گرد میدر قالب مالیات دارانش  های دفاع و امنیت کشور را سرمایه هزینه
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ما  و این اجبار هنوز ادامه دارد. و نظام وظیفه را اجباری کرد یک غلطی رضاشاه کرددر ایران د. مملکت بگذارن

در خدمت ملت نیست. یکی از  کامال ها، حکومت های او را پاسداری کنیم. در این نوع سیاست نباید که سیاست

است. این  «اشراف مذهبی»طبقۀ  د شده است، توسعهتشدی نیز جمهوری اسالمی در دوره ی کهدیگر عوارض

ها هزینۀ  اینآیا ، میکنندسوء استفاده نیز اسالم  تا حدی از و کنند اشراف مذهبی به اشرافیت خودشان فکر می

 دهند؟  میکافی را دهند؟ مالیات  میاجنماعی خود را زندگی 

د باشیم که ای نبای یاسی، فقط جغرافیدان سیاسیاینها را عمدا گفتم که توجه داشته باشید ما جغرافیدانان س

ها، حقوق شهروندان، حقوق  کند باشیم. ما باید همواره حقوق انسان ای که فقط کار فنی می اراده مثل یک آدم بی

را  هاست و همه هم از حق شهروندی مساوی برخوردارند ملتی که این سرزمین و منابع و همه چیز متعلق به آن

غیر روحانی و همه طبقات اجتماعی و روحانی  شیعه، سنی و... کرد، ترک، بلوچ و... هیم. فارس،مد نظر قرار د

برتری ندارد، مگر آنهاییکه به قول  یحقوق یکسان دارند و کسی بر کسجمهوری اسالمی طبق قانون اساسی 

توجه ندارند. وظیفۀ آن  و دولتی به ی حکومتیها ها دستگاه تقبعضی ونزد خداوند پرهیز گار ترند. قران کریم 

دانش جغرافیای سیاسی بطور نیز بطور کلی و های انسانی کاربرد دانش جغرافیا  همۀ ماست که مواظب جنبه

از اعم در همه مقیاسها باشیم. یعنی فضا  ها و مدیریت سیاسی ریزی در برنامهبا رویکرد ژئوپلیتیک انسانگرا خاص 

، منطقه ای و جهانی، بجای منافع ی و عشایری(، تا سطح ملی)شهری و روستای سطح محلی و سکونتگاهی

  طبقات خاص اولویت را به حقوق عموم مردم و شهروندان ساکن در فضا بدهیم.

اصول کشورداری از دید جغرافیای در حال اتمام است و فرصت نیست که من این جلسه متاسفانه وقت 

را  یاصل اساسی کشوردار 41از اینرو فهرست وار  را بطور مشروح مورد بحث و بررسی قرار دهم. سیاسی

و برنامه دیگری دارد. مستقل کنم. تشریح و توضیح آنها خود نیاز به سخنرانی  بیان میروی اسالید پاور پوئنت 

تبیین شده  و ملی سطح کشوریمدیریت سیاسی فضای جغرافیایی اصول مزبور هر چند توسط اینجانب برای 

درون کشوری، یعنی سطح محلی مدیریت سیاسی فضاهای قتضیات و موضوعیت داشتن در ولی متناسب با م ،اند

( و مقیاس ناحیه ای و منطقه ای ) اداره امور فضای ) اداره امور سکونتگاههای شهری و روستایی و عشایری

ی عبارتند جغرافیایی شهرستان و استان ( نیز قابلیت کاربرد دارند. اصول مدیریت سیاسی فضا در مقیاس کشور

 از:

 اصل حفاظت از موجودیت و تمامیت ارضی کشور؛  .1

Hafe اصل حفاظت و  ارتقاء مستمرسطح قدرت ملی کشور؛ .2
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 اصل حفاظت از شاخصه ها و ارزشهای هویت ملی و تحکیم آن؛  .6

 اصل تضمین رضایت ملی و شهروندی از حکومت و تقویت حس تعلق داوطلبانه به کشور و هویت ملی؛ .1

 همگرایی افراد ملت؛   اصل تضمین اتحاد و .0

 اصل تقسیم بهینه فضای جغرافیایی و آمایش سیاسی کشور برای اداره بهتر امور؛  .3

 اصل اجرای فرایند دموکراسی برای تعیین سرنوشت و تجلی اراده سیاسی شهروندان در حکومت؛ .5

 اصل مرزداری و حفاظت از پیرامون کشور )مرزبانی(؛ .0

 ن مدیران سیاسی واحد های تقسیماتی درون کشوری؛ اصل مدیریت سیاسی فضای ملی و تعیی .4

 کشور به همدیگر و با مرکزیت سیاسی؛ منطقه ای اجزای پیرامون و اصل شبکه سازی ارتباطی و پیوند .15

 (؛اصل ساختار سازی منطقی حکومت مرکزی )شامل قانون اساسی،  تشکیالت دیوانی و اداری حکومت .11

 (؛مردم و حکومتحقوق متقابل تنظیم اصل الگوی ارتباط میان دولت و مردم )  .12

 کشور با سایر ملتها و کشورها؛صلح آمیز اصل مناسبات و روابط خارجی  .16

 اصل داوری، عدالت گستری و تضمین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی؛  .11

 اصل سالم سازی محیط اجتماعی، ایجاد آرامش و حفظ امنیت عمومی و داخلی کشور؛ .10

 ت و رفع تهدیدات خارجی؛ اصل دفاع ملی از کشور و مل .13

 اصل تبیین اهداف ملی و پیشرفت و عمران مداوم و پایدارکشور با توجه به فضای رقابتی بین کشورها؛  .15

 اصل حفاظت از منافع ملی، پرستیژ و منزلت کشور و حقوق ملت و نیز  اتباع کشور در ماورای مرزها: .10

 شهروندان و ایجاد رفاه عمومی؛  اصل تامین بهینه نیازهای مادی، زیستی، سالمت و آسایش .14

 اصل تامین بهینه نیازهای روحی و معنوی افراد ملت و تضمین سالمت روحی و ارتقاء فکری جامعه؛ .25

 اصل نحوه تعامل با مخالفان و ناراضیان داخلی و جذب حداکثری آنان؛ .21

 با همدیگر؛ جغرافیایی کشورمناطق اصل تنظیم روابط بین اجزای ملت ) اقوام و ادیان و... ( و  .22

 اصل مدیریت بهینه منابع زیرزمینی و بنیادهای زیستی و حفظ تعادلهای اکولوژیکی کشور؛  .26

 اصل آمایش و حفظ تعادل فضایی، و تامین عدالت جغرافیایی در سطح کشور؛ .21

 

 ای که به خرج دادید متشکرم.                                                        حوصلهاز 

Hafe    باشیدموفق 
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