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 بسمه تعالی             

      
 دکتر محمدرضا حافظ نیا سخنرانی علمی     

 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس      

     

 تحت عنوان:                    

  
 "جهانی و منطقه ای روندهای ژئوپلیتیک"

 
 6/4/4934 زمان:            

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم              

 

به در جهان می خواهیم ببینیم نظام قدرت در ابتدا 

تصویری از  اساسا می شودو آیا کدام سمت حرکت می کند؟ 

 ؟ارایه کرد یا نهدر آینده وضع جهان 

در بحث دور نمای ژئوپلیتیک جهانی، قبال نظریاتی را 

از این رو مباحث  .مطرح کرده ام و منتشر نیز شده است

لب خودم است و ارجاعی به کسی مطرح شده امروز نیز مطا

نداده ام و آنچه ارائه می شود تولید شخص من و 

 نظریات علمی خودم است.

قرار « گذار ژئوپلیتیکی»جهان کنونی در یک دوره  

و این اصطالح نخستین بار توسط من به کار گرفته  دارد

نظم بین دو دوره ای است که دوره گذار  شد.

ای جغرافیایی )در تمامی ژئوپلیتیکی قرار دارد. فضاه

مقیاس ها( همواره واجد یک ساختار قدرت هستند. این 

 گاهی اوقات دچار تاریخی خود فضاها ممکن است در روند

ه یعنی ساختار قدرت در آنها ضعیف شد .شوندخالء قدرت 

 خالء شرایطاین از اما خارج  د.ی شوفرو پاشدچار یا 

ک ساختار قدرت ی ی جغرافیایی دارایفضاها، بیشتر قدرت

هستند. اشکال مختلفی از این ساختارهای قدرت در نظام 

های فضایعنی در   .بین الملل قابل مشاهده است

  وجود دارد.ای مختلف ساختار قدرت الگوه ،جغرافیایی

دوران گذار »به شکل گیری  منجر« خأل قدرت» در حقیقت، 

« تیکییوپلئنظم ژ» ن. در اینجا ممی شود «ژئوپلیتیکی

در فضای  ساختار قدرتاستقرار »را هم تراز 

ی در فضا ی کهساخت قدرت .دانم می« جغرافیایی

فضا  ،فرو می پاشد هنگامی کهو  حاکم است جغرافیایی

 نظم» گردد و این زمانی است که هنوزدچار خأل قدرت می 

آن جایگزین  یدیگر «قدرت ساخت»یا  و «ژئوپلیتیکی

 نشده است. 
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 فضای جغرافیایی دچار چنیناه ، هر گطبیعی شکلبه 

 و تشاش، بحرانغبروز ا وارض آناولین ع وضعی گردد،

و شکل « رقابت»آغاز فرایند  سپس .استدر فضاناامنی 

یا بین قدرت های موجود « حوزه های رقابت»گیری 

 .ستدر این فضامداخله گر 

کرانه ها و  بازیگران قدرت از پیرامون،در این زمان، 

وارد  ،فضاپیوند با نیروهای درونی در  پس کرانه ها

برای چندین سطح و بعد، در رقابت قدرت را  صحنه شده و

باعث موضوع همین  .شکل می دهند ی جغرافیاییکنترل فضا

می جغرافیایی فضای در ، اغتشاش و نا امنی بی ثباتی

همگرایی ها و واگرایی های  ، آنبه موازات  و شود

برای کسب سهم زیگران باو  شودمی ا حاکم ضف جدیدی بر

برای  و تالش به شدت با هم درگیر می شوند. تقالبیشتر 

ر نوین دتیکی یوپلئیک نظم ژ و ساخت جدیدی از قدرت

نظم فروپاشی  از زمان .افزایش می یابد ،قدرتفضای خأل 

 تا زمان  ،در فضا قدرت ألخایجاد و  ییا ساخت قبل

ج و کمال در پرتو به اودر آن که نظم جدید حاکم شدن 

صورت  ضامهار شدن و کنترل فرسیدن این رقابت ها و 

م. به ناممی  «ژئوپلیتیکی ارذگ دوران»را  میگیرد

 و قدرت بین فرو پاشی نسل قدیمعبارتی، برزخ زمانی 

به را  ی جغرافیاییکه فضااز قدرت  یاستقرار نسل جدید

که  است «ژئوپلیتیکی رذادوره  گ» ،کنترل در می آورد

 ویژگی های خاص خود را دارد. ن، زمااین 

 

 های دوران گذار ویژگی

در هر  –ای جغرافیایی ضف چهیابتدا باید دانست که 

 «بی ثباتی ابدی» یا و «ابدی و ثبات نظم» ،یمقیاس

من بر این نکته تاکید می کنم. به همین و  داردن

این  زیرا .نیز نداریم« دوران گذار ابدی»دلیل، ما 

که ذاتا در نیروهای تولید ارهایی ساز و کبه فضاها 

نیروهای این دسترسی دارند.  ،کننده قدرت وجود دارد

زم دینامی و ذاتی دینامیکی هستند شکلقدرت به مولد 

مولد  به ذات دینامیکی نیروهای ،تحول و سرچشمه آن

رقیب بر می گردد و این نیروها توان بازیگران   قدرت

 به عبارتی، د.نهرا تغییر می ددر فضای جغرافیایی 

غییر تموجب موجود در فضا قدرت عناصر ی ذات دینامیک

ی م ی ژئوپلیتیکی حاکم بر فضاو الگوها ها در موازنه

بی یا "  " نظم" از این رو، باید متوجه بود که شود. 

پایداری  ،" ثبات ۀدور" یا  " ذارگ ۀدور، "  " نظمی

هر  شما. بنابراین دینامیکی هستند و و ابدیت ندارند

 ،جغرافیایی با ثبات یمنتظر باشید که فضاباید زمان 

، یا به بی ثباتی کشیده شود تحت تأثیر همین نیروها
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وجود در تاریخ جهان  ی نیزفراوان ینمونه ها. بر عکس

، در مقیاس محلیدایما جغرافیایی سیمای فضای دارد که 

از ثبات  ده است.کرتغییر یا جهانی  ملی، منطقه ای و

باتی و یا از بی ثباتی به ثبات. این یک امر به بی ث

 اجتناب ناپذیری برای فضاهای جغرافیایی است.

طول مدت دوره  ، ثابت نبودن و متغیر بودنگریموضوع د

 ۀدوربه عبارتی، . ستا فضاهای جغرافیایی در ارذهای گ

ثبات  ۀنیم قرن باشد. دورتا ار ممکن است یک روز ذگ

سرشت تابع تعامل و  هاآن و تمامی است گونههمین نیز 

 برران که بازیگ است تلد قدرنیروهای مودینامیکی 

توانند وضعیت خود را نسبت به سایر  پایه آنها می

در فضای  بازیگرها برای کنترل فرایندهای موجود

 تثبیت کنند.دارای خال قدرت جغرافیایی 

است که نیروهای بازیگر یا بازیگران سیاسی  ذکر شایان

جمعی و حکومتی، و نیز مقیاسهای  فردی تااشکال در 

ی جغرافیایی هادر فضا و جهانی بین المللی محلی تا

و  می کنند و تالش ضا تقالبرای کنترل فوجود دارند که 

 در تمام زمینه ها نیز با یکدیگر ،عین حالدر 

 تعامل و چه مسالمت آمیزه تعامل دارند، چ «تعامل»

ی رفتاری بازیگران، اتمامی این واقعیت ه .خشونت آمیز

به عنوان یک امر طبیعی ریشه ذاتی انسان ویژگی یک  در

. مثال دنذاتی زیادی دار خصایص ها دارد. انسان

اجتماعی هستند، سیاسی هستند، اقتصادی هستند، 

 در جغرافیایی هستند و غیر آن، که همه آنها درستند.

گوییم که توانیم ب می هم از انساندیگر یک تعریف 

به عبارتی، در این  «.استتیکی یوپلئموجودی ژان انس»

جغرافیایی،  ،انسان ها موجوداتی اجتماعیواقعیت که 

، اما از نگاه هستند شکی نیست یا سیاسی اقتصادی

نیز  تیکییوپلئانسان ها موجوداتی ژسیاسی،  یجغرافیا

و  قلمرو سازی »همواره برای  هاانسانزیرا  .هستند

بلکه  ،نه تنها انساند. نمی کنتالش «  کسب منزلت

 و سازی برای قلمرو (انحتی گیاه)زنده موجودات تمامی 

 تالش می کنند.، بیشتر «فضای حیاتی» ی ایجادبرا

برای افزایش قلمرو نه تنها موجودات  ،افزون بر این

منزلت سازی »به دنبال  بلکهمی کنند « رقابت»با هم 

 ،ها تمامی این ویژگی. نیز می باشند« تیکییوپلئژ

همه می  .استزنده به ویژه انسان ذاتی موجودات 

، چه در باشند «اول» و جلو بیفتنداز دیگری خواهند 

بازیگران در  ۀهم .مقیاس جهانی وچه در محلیمقیاس 

 و تر تمام مقیاس ها می خواهند از دیگران پیشگام

داشته باشند.  یابتکار عمل بیشتر و بوده قدرت مند تر

انسان موجودی است گوییم  بنابراین، اگر می

 شما نمی خواهیم داشت.، بیان خطایی نژئوپلیتیکی
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و  گروهی، زنده ای اعم از انسان فردی توانید موجود

و نیز حیوان یا گیاهی پیدا کنید که در  ،یا سازمانی

نداشته قلمرو سازی  ،فرایند بقا و صیانت از حیات خود

قلمرو و  در زندگی شخصی خود نیز بر سرما  ۀهم باشد.

کسی بی اجازه  داریم و اگربا هم تعامل  «حریم سازی»

با واکنش مواجه می  به حریم دیگری ورود پیدا کند

 «حریم سازی»نسان اولین دغدغه ا بنابراین، .شود

در سیاسی گران یبازخصوصی است و این واقعیت در مورد 

 .وجود داردنیز همه مقیاسها 

دانشگاه الیپزیک سی جغرافیدان سیا « راتزلفریدریش  »

وری ئبیش از صد سال پیش تو  91اواخر قرن آلمان در 

 .کردمطرح در مقیاس کشورها البته  را «حیاتی فضای»

ند، ه ااز او انتقاد کرد امرتبتا کنون آن زمان از 

به اشکال دیگری وری ئتاین اآلن مشخص می شود که  اما

 نه تنها در مقیاس کشورها موضوعیت دارد بلکه در

چه در انسان ها  ۀهم ت دارد.واقعیمقیاسهای دیگر نیز 

کسب حریم سازی و رای بشکل فردی و چه در شکل گروهی 

و با هم درگیر هستند ا هم فضا و قلمرو اختصاصی ب

افراد و گروههای بزرگ ترین دغدغه رقابت می کنند. 

در مقیاس در مقیاس محلی و چه چه ) ی و اجتماعیانسان

 مین مسئله است.، هجهانی(ملی و 

روز به روز بیشتر « فضای حیاتی»از طرفی، ارزش این 

محدود است.  ی جغرافیایی جزو منابع می شود، زیرا فضا

از دایما افزایش پیدا میکند.  هاانسانجمعیت تعداد 

نیز جمعیت  یسطح نیازهاسبک زندگی و  ،طرف دیگر

و تکامل پیدا  تغییرماهیتی دینامیکی داشته و پیوسته 

و  ،توسعه در ابعاد مختلف دی نماید. از سویی فراینم

که ی جغرافیایی رخ می دهد هافعالیتهای آن در فضانیز 

یا همان آمایش  "برنامه ریزی فضایی"ضرورتی بنام 

سرزمین را مطرح کرده است. همه اینها اعم از افزایش 

ه مکان و ب ،کمی و کیفی جمعیت و نیز فعالیتهای توسعه

ی نیاز دارد و تقاضا برای فضا را بشدت فضای جغرافیای

باال می برد و رقابت بین بازیگران سیاسی و اقتصادی 

را گسترش می دهد. برای نمونه رشد سرسام آور ارزش 

زمین و مسکن در برخی سکونتگاهها شهری و تبدیل شدن 

آن به کاالی اقتصادی و نقش آفرینی نیروهای اقتصاد 

رقابت در همین موضوع سیاسی در این زمینه را باید 

  جستجو کرد.برای کنترل فضای جغرافیایی محدود 

سازمان های محیط برخی نهادها مانند سویی دیگر از 

 یک ولع عجیبیبا سازمان های میراث فرهنگی  یا زیست

می  «زندانی»  این فضاها را به گونه ایبخشی از نیز 

 .هر چند ممکن است به آن کارکرد توریستی بدهندکنند. 
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در تمامی مقیاسهای بشریت انسانها و بنابراین 

ی فضا در محدودیت مسئله گرفتار به شدت جغرافیایی 

در کنار  است. برای زندگی، فعالیت و حرکتجغرافیایی 

تنش و منازعه در روابط بین سرچشمه های  سایر

 مانند ،بازیگران سطوح محلی، منطقه ای، ملی و کروی

نیز  ی حیاتیفضارای کنترل مسئله تقال ب ،انرژی یاآب 

چه در  .که از روندی فزاینده برخوردار استوجود دارد 

ای خشکی و آبی نظیر ه شهری و چه در پهنه ایمکانه

رودخانه ها، دریاها و اقیانوسها و چه در فضای 

 .کهکشانی و بین ستار ای

اماکن نیز و  عمومی اماکنو  یادارسازمانهای در 

، بعضی اوقات برای نواده هاخصوصی و در بین اعضای خا

که ایجاد نمی  یییک سانت فضای بیشتر چه کشمکش ها

بسیار  هااین موضوع در شهرهای بزرگ و حساس کشور. شود

اسی یو بازیکران س هاو انسان  ،بیشتر ملموس است

تولید  یا برای دستیابی و بویژه دولتها و حکومتها

ن و گاه فضای بیشتر، گاه تا آسمان، گاه تا اعماق زمی

ند. از این رو، تاکید می نتا اقیانوس ها نفوذ می ک

است و برای کسب  انسان موجودی ژئوپلیتیکیشود که 

رقابت و خود  و منزلت بیشتر بین همنوعان فضای حیاتی

و  مبارزه می کند. این انسان مدام در پی فضا سازی

 حس و غریزه فرمانروایی و بعبارتی است تا حریم سازی

را به دیگران تحمیل و منزلت خود و سایر قدرت خود 

 خود در برابر رقبا و همنوعانبازیگران همراه خود را 

 افزایش دهد.

یکی از بازیگران و حکومت ها دولت ها ، با این منوال

بین المللی هستند که مدام  مهم سیاسی در مقیاس ملی و

از این رو، ذهن سیاستمداران و  با هم رقابت می کنند.

فضای حیاتی است و دغدغه مهم درگیر همواره حاکمان 

بر بیشتر  و یا نفوذ و سلطه کنترل ،آنها تصاحب

 «ارذگ»و  «ثبات» است. بنابراین،  های جغرافیاییفضا

ابدی نیستند ها،  جریانو سایر در فضاهای جغرافیایی 

 دینامیکی هستند.و دارای ماهیتی 

 

 :توضیح سخنران 

نوان یک موجود هر چند ویژگیهای انسان به ع 

ژئوپلیتیکی، جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و 

غیره مبین وجود امری طبیعی و واقعی و نیز منعکس 

کننده امیال طبیعی انسانها می باشد، ولی این امیال 

نیاز به کنترل و تنظیم دارند تا زورمداران و 

زورگویان امکان حیات و زیست شرافتمندانه و عادالنه 

ابناء بشر سلب نکنند و نیز حق حیات سایر را از 

موجودات زنده را رعایت نمایند. برای تحقق این امر 
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و ساز و کارهای زیر  رویکرد ژئوپلیتیک انسانگرا

 تضمین کننده آرمان و هدفهای انسانی می باشد:

توازن قوی و توان عملکردی بازیگران به عنوان -9

 نیروی بازدارنده اجحاف بر دیگران.

ظام مشارکت و دموکراسی بین المللی و مدیریت ن-2

 جهانی دموکراتیک.

نظام حقوقی مقتدر و تضمین کننده حقوق انسانها در  -3

 اشکال مختلف فردی، جمعی، طبقاتی، ملی و غیره.

بیداری شعور نوع دوستی و وجدان انسانی در -4

 بازیگران نسبت به دیگران بویژه ضعفا.

ویژه اخالقیات دینی و مذهبی تقویت نظامهای اخالقی ب-5 

 .(9314)حافظ نیا، به عنوان سازوکار کنترل از درون

  

 

 روند تحوالت جهانی به کدام سمت است؟

 

و چگونه است روند تحوالت جهانی ما این است که بحث 

؟ حرکت میکندبه کجا  یجهاننظام ژئوپلیتیک دور نمای 

جهان به عبارتی ساختار قدرت حاکم بر فضای جغرافیایی 

 به کدام سمت متمایل است؟

تیکی یوپلئار ژذدر حال حاضر در شرایط گجهان کنونی 

د که از فردای فروپاشی نظام دوقطبی در سال قرار دار

از آن زمان تا به این معنا که  آغاز شده است. 9111

 راستقرایا  و تیکییوپلئنظم ژاستقرار شرایط کنون 

 شته ایم.نداان در جهتیکی یوپلئیا ثبات ژ ،قدرتساخت 

 م دو قطبی جهانااز فردای فرو پاشی نظبه اعتقاد من، 

. ه استژئوپلیتیکی آغاز شدار ذگ ۀدور ( ،9111)سال 

 نظم و ثباتنوع تا قبل از آن، یک  در حالیکه

از که حاکم بود بر جهان یک ساخت قدرت  و تیکییوپلئژ

 می کرد.مراقبت  ی جهانی و منطقه ایفرایندها

و  بی قدرت»یک نهاد بین المللی و حقوقی ن در آن دورا

 کهوجود داشت  متحد نیز سازمان ملل بنام «یا کم قدرت

قدرت حقیقی به عنوان یک  از ،چه امروزو چه آن روز 

 .ه و نیسترسمی جهانی برخوردار نبود قدرتمند دستگاه

ساخت نظام ژئوپلیتیک و تابع  ی آن نیز فرایندهازیرا 

ساخت حقوقی به شدت متاسفانه ست. ه جهانی بوده و قدرت

. تیکی استیوپلئیعنی همان نظم ژ، ر از ساخت قدرتثمتأ

 برحاکم  است که مبتنی بر نظام قدرت نظم این در واقع

نه نظم حقوقی سازمان  می باشد ی جغرافیایی جهانفضا

ملل. در واقع فرایندهای عملکردی و نظام معیاری 

اکم بر جهان تعریف توسط ساخت قدرت حمتحد سازمان ملل 

می شود. در واقع ساخت حقوقی رسمی سازمان ملل متحد 
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برای ساخت قدرت و نظام ژئوپلیتیکی جهان ماهیت 

کشورها به در مقیاس منطقه ای، همچنین  ابزاری دارد.

 را  یک ساخت حقوقی به نام سازمان منطقه ایشکل معمول 

 آن ساخت حقوقی یاما فرایندهای درونایجاد می کنند، 

فضا می ساخت قدرت حاکم بر همان متاثر از  ادشدی

اخت های دارم که تمامی سکید أبر این نکته ت. باشد

در تمامی  (نده ابه آن دل بست نیز که خیلی ها)حقوقی 

تیکی یوپلئمتأثر از ساخت قدرت و نظم ژمقیاس ها، 

به این معنا که حاکم بر آن فضای جغرافیایی هستند. 

 ، نظام معیاریفعل و انفعاالتامالت، ، تعتاناسبتمامی م

 است. مربوطه تابع ساخت قدرت آنها  فرایند های و

 و جهان ثبات داشت، جنگ سرد ظم ژئوپلیتیکین ۀدر دور

می شد.  مهار و تعریفساختار آن در فرایندهای جهانی 

اتی ئاقتضانیز تابع ساخت های حقوقی میزان بازیگری 

و این سازمان ها  بود که ساخت قدرت ارایه می کرد

 چندانی از خود نداشتند. ۀاراد

فرو دچار میالدی  9111در سال این عصر به هر شکل، 

 از آن زمان  .وارد دورۀ گذار گردیدجهان  شد و پاشی

تا ند ه اتالش کردجدید و مدعی بویژه آمریکا زیگران اب

تیکی یوپلئژجایگزین آلترناتیو یا یک  اندازه ای

تک نظم »پیشنهاد  رو، ابتدا از این .ایجاد کنند

در همان سال های اول فرو و خواستند را دادند  «قطبی

تیکی جدید یوپلئیک نظم ژ وار را کوتاه ذگ ۀدور ،پاشی

، ولی ر جهان حاکم کنندب «ساخت تک قدرتی»به نام 

بازیگر برای نیز خوبی بسیار . فرصت های موفق نشدند

واب های خوشی خ آمریکا .بود فراهم مریکاآیعنی اصلی 

نیز در  برخی نظیر فوکویاماو بود برای جهان دیده 

موقعیت در پی تئوریزه کردن این  آمریکا فکر یاتاق ها

 بودند.و منزلت برای آمریکا 

برای تکتازی  -به لحاظ نظری و عملیاتی -بسترها نیز

اما  آمریکا و ایجاد نظم ژئوپلیتیکی جدید فراهم بود.

دینامیسم بی نظمی آنچنان  زیرا، ناگهان شرایط عوض شد

 ندادبه آمریکا این کار را ادامۀ  ۀقوی بود که اجاز

 ار با انرژی بیشتری وارد عمل شدذگ ۀبال فاصله دور و

و و قدمت  ادامه دارد حال حاضر نیزتا  ،این دوره و

  رسیده است. (سال 25آن به ربع قرن )عمر 

نوسان شناور و در حال  کامالۀ گذار این دورشرایط 

از جمله دو قطبی،  ،انواع الگوهای ساخت قدرت بوده و

تک قطبی، چند قطبی، چند قطبی چند سطحی و چند قطبی 

ار خود را ذشرایط گ ،جهانه و را تجربه کردنامتوازن 

جهان را به  ،این وضع ۀادامو  همچنان ادامه می دهد

و آشوب در  ناامنیگسترش د. انمی کشبیشتر یک آشوب 

 ،غرافیایی مقیاس محلی تا ملی و منطقه ایفضا های ج
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کاهش اقتدار نهادهای بازیگر رسمی نظیر حکومتها و 

و  دولتها در مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی مربوطه،

و مانند  فضایی به سامانه بازیگران جدیدورود نیز 

و نباید از مشاهده آن  ستاار ذوران گآن، از عوارض د

دوره بیشتر شود، شرایط تعجب نمود. هر چه زمان این 

و شدن حادتر  به سویجهان  امور نیز حادتر شده و

اما در ورای  بغرنج تر شدن شرایط گام بر می دارد.

سوی  گویی بهجهان  ،ارذگ ۀدورشرایط هرج و مرج این 

بسیار  هر چند  .جهت گیری پیدا می کندیک نظم جدید 

النی ار طوذگ ۀدورزیرا  .نماید عمل می کند و خیلی سخت

و بر بی نظمی ها، نا امنیها و رقابتها افزوده شده 

 نیزتیکی جدید یوپلئنظم ژو به تبع آن، تولد شده است 

و ساخت های حقوقی نظام ها  صورت می پذیرد.به سختی 

و بیشتر بازیچه دست قدرت  هم توانایی الزم را ندارند

 دارند.قرار  ی بازیگرها

 

 دورۀ گذار دور نمای نظم ژئوپلیتیکی جهان در

 

من  راجهان در حال ظهور تیکی یوپلئدورنمای ساختار ژ

در قالب یک  میالدی( 2113هجری شمسی ) 9331سال در 

سال ششم  3. این نظریه در شماره کردمارایه نظریه 

چاپ و  9331تاریخ پائیز سال ه فصلنامه ژئوپلیتیک، ب

 مچنانه این نظریه به نظر می رسد که منتشر شد.

 جهانی و منطقه ای تحوالت و روندهای کنونیپاسخگوی 

  .باشدمی
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یا  جهانساختار ژئوپلیتیکی  ،بر اساس این نظریه 

دو  ، دارایحرکت می کنیمآن  دوره ای که ما به سمت

ماهیت  آن دیگربخش  وماهیت شرقی آن بخش است. یک بخش 

منظومه های  ،ها در هر کدام از این بخش د وغربی دار

این منظومه ماهیت و کارکرد . دنقرار دارتیکی یوپلئژ

منظومه های  ،ن حالدر عیبا هم متفاوت است.  نیز ها

 مربوطه در  و بخشجز و دارند« واییهم آ»هر بخش با هم 

اجتماعی از  ،. در واقعساختار محسوب می شوند

ساختار مربوطه در بخش   در قدرت ۀبازیگران عرص

دوران  مانند هر کدام از این دو بخشرهبری  هستند.

اجتماعی از  بلکه .در دست یک قدرت نیست «جنگ سرد»

در  -قیاس جهانی و منطقه ایمدر -قدرت  ۀبازیگران عرص

به  ،ند. در واقعنمی کبخش ها نقش آفرینی  هدایت این

مربوطه در  بخش ،و تعاملی «هیأت مدیره ای»شکل 

کل اساسی شبخش ها هنوز  .نمایند را رهبری می ساختار

در رگه ها و پیوندهای ضعیفی اما  ،اند نگرفتهخود به 
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منسجم می این بخش ها پدیدار می شود که این ها را 

انند آمریکا م یکشور بنابراین، در این دوره .کند

رهبری و به تنهایی نمی تواند جنگ سرد همانند دورۀ 

ماعی تاج بلکه مثال بخش غربی را بعهده بگیرد.مدیریت 

حتی  وبازیگران همسو که دارای منافع، دیدگاه ها از 

بخش هدایت و رهبری ، هستند ناهمگونساختاری هویت های 

 بخش شرقی و غربی، بعضی. در هر دو عهده دارند ررا ب

 ۀرهبری این بخش ها را با همخص ترند و از قدرت ها شا

 .میگیرند به عهدهآن  مشکالت درونی

در بخش  در حال سر برآوردن است ویه در بخش شرقی روس 

و  چین است نیروی دیگر ،در بخش شرقی .آمریکا ،غربی

، اما بخش هنوز انسجام درونی خود را پیدا نکردهاین 

سازمان » در چارچوب نهاد تازه تأسیستالش دارد 

در این سازمان  پیدا کند. را انسجام خود« شانگهای

و  دارد « یاییاوراس»ویت هواقع به لحاظ جغرافیایی 

در درون این فضای جغرافیایی روسیه و چین سعی دارند 

همچنان  ،. در بخش غربیپیدا کنندرا  انسجام خود

با هم تعامل )اتحادیه اروپا و ناتو( نهادهای سنتی 

می کنند. ترکیب بخش غربی را منسجم  ۀدارند و مجموع

غربی را به هم پیوند  ۀمجموع ،اتحادیه اروپا و ناتو

تیکی بخش غربی به یوپلئدر حال حاضر وزن ژ است. هداد

بخش هنوز هم  و شرقی استبخش از وزن بیشتر مراتب 

بلحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی شرقی توسط بخش غربی 

 به چالش کشیده می شود. 

ابزارهای قدرت بخش غربی بیشتر از ابزارهای بخش شرقی 

وجود  ابراز همچناناما بخش شرقی تالش می کند  .است

. این نشاندبموجودیت مستقل خود را به کرسی  و کند

 ومیکند گری های بخش غربی مقاومت  در برابر چالشبخش 

 واکنش نشان می دهد.  اندازه ای نیزتا 

 ،غربی و شرقی ساختار دو بخشژئواستراتژیک میان  شکاف

 ،سیاست بین الملل ،زیادی در کنش ها های انعکاس

 منطقه ای و تعامالت منطقه ای بازیگرانو روابط قدرت 

ط خ به وجود می آورد.با این ساختار قدرت  بازیگران

حد بعبارتی  ودو بخش بین استراتژیک ژئوگسل یا شکاف 

دریای بالتیک پس کرانه های از  ،بین دو بخش تقابل

 ،سیاه، شرق مدیترانهکرانه های دریای و تا شروع 

امتداد هند اقیانوس و  ، تنگه باب المندبدریای سرخ

 ،خط شکاف بزرگبعبارتی  وگسل خط این  پیدا می کند.

تقابل و منطقه ای جهانی محور بحرانی ترین امروزه 

 بطوریکه  .استبین دو بخش شرقی و غربی ساختار 

و بحران های بیشترین بحران های حساس جهان 

منطبق بر این خط  کنونی ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک

و پراکنده همین فضا رشد  ها درمکش بیشترین کش است.
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بازیگران منطقه )از جمله ایران( نیز  می شوند.

ساختار و موقعیت ژئوپلیتیکی خود را برپایه همین فضا 

 می کنند.  تعریف

که ی وجود دارد بیضو حلقه های ،در داخل این ساختار

 «پیراموننیمه »، یک «هستهکانون یا »هر حلقه از یک 

می که در اصطالح است شده  تشکیل «پیرامون»و یک 

 .بگوئیم «پیرامون-مرکز»به آن الگوی توانیم 

 

 حلقه اول: قاره آمریکا

 ، مرکزرا شامل می شود آمریکا اول که قاره ۀحلقدر 

کانادا آمریکا و کشورهای در شمال قاره و حلقه در 

مکزیک و آمریکای پیرامون آن در نیمه  .قرار دارد

 قرار دارد. یجنوبریکای آمو پیرامون آن در  مرکزی،

در بوده و رقابت  واین ساختار به شدت دچار بحران 

به این معنا که بخش شمالی ضمن این  .حال تکمیل است

 ،داردرا قدرت  عناصرکه ماهیت های گوناگون از تمام 

نام  ابو نظامی  داشتهماهیت اقتصادی در عین حال 

ام از این رو، این نظ تشکیل داده است. را «اتنف»

و پیرامون نیمه خش بکارکرد اقتصادی دارد.  وماهیت 

در آمریکای جنوبی و آمریکای حلقه که این پیرامون 

 نظام هضم خواهنداین آینده در در  ،قرار دارد مرکزی

، و نیروهای چپ با چالشهای زیادی روبرو شده و شد

که این آن روز  .قدرت سیاسی را از دست خواهند داد

نماد  یی که «کوبا»سی فکر نمی کرد شد، کنظریه داده 

در برابر آمریکا مقاومت  نیروهای چپ در آمریکا بود و

سازگاری پیدا به راحتی با آمریکا  ، امروزهمی کرد

جغرافیایی و  ۀفاصلبه دلیل البته  هماهنگ شود.کند و 

تیکی بین آمریکای یوپلئماهیت متفاوت انسانی و ژ

نیاز است که نی تری زمان طوال ،شمالی و آمریکای جنوبی

 آمریکای ۀمنطق زیرا .این نظام هضم شوددر این منطقه 

کرده تعریف التین خود را در تقابل با آمریکای شمالی 

ا نیروهاین اما  ،آنجا فعالند پ دراست. نیروهای چ

فضای آمریکای جنوبی را بهینه توان مدیریت سیاسی 

ریکای در آمبدلیل رشد چالشها ، دیر یا زود و ندارند

بست خواهند  نبه ب ،نی از حل آنهااو ناتوجنوبی 

 ،اقتصادی ،چالش های اجتماعی به عبارتی،رسید. 

بی به قدری رشد خواهد وفرهنگی و فضایی در آمریکای جن

توان  ن،آ ونکرد که سازه های سیاسی حکومت ها در

موازنه های قدرت سیاسی مقاومت را از دست داده و 

  .تغییر خواهد کرد

 ۀتغییر تدریجی موازنحال حاضر نیز می توان این  در

. مشاهده کرددر فضای آمریکای جنوبی  راقدرت سیاسی 

رزیل، ب ،آرژانتینبرای مثال، بازیگران چپ در 
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آرام  ،اکوادر، شیلی، ونزوئال و کشورهای دیگر منطقه

و  در حال چرخش هستندقدرت سیاسی  ۀبادلدر مآرام 

فتن می قدرت گردر حال نیروهای راست روز به روز 

و این واقعیت را می توان در نتایج انتخابات  .باشند

 همه پرسی های اخیر مشاهده کرد.

سمت جنوب به « هسته»ادامه این روند تغییرات، در 

آمریکای مرکزی به سمت کرد. در حال حاضر خواهد حرکت 

حتی عناصر چپ آمریکای مرکزی  است.مالی رفته هسته ش

با وجود تفاوت های و نیکارا گوئه آن نظیر کوبا 

  غلطیده اند.داخل این نظام به ماهوی 

 بطور ، این هضم ژئوپلیتیکیاول ۀحلق دربنابراین، 

در به نظر می رسد که و  ،آرام و سخت در حال اجرا است

در خود را  تیکییوپلئقلمرو ژآمریکا کشور آینده 

 آمریکای شمالی و جنوبی تعریف کند. ۀمنطق

 

 وم: ناتوحلقۀ د

، دارد امنیتینظامی یا  –ماهیت سیاسی  که حلقه بعد

کرانه های اقیانوس  پسوصل  ۀهمز ،ناتو است. ناتو

از تقدرت مند جهان که پیش امانهدو س و اطلس است

آمریکای یعنی  تمدن جهانی هستندنوآفرینی ها در 

در ناتو هم پیوند داده است.  هب شمالی و اروپا را

 است وسمت شرق  به جغرافیایی خودقلمرو حال گسترش 

مرزهای  تارا  ی خودهاقلمرو که بدش نمی آید

ناتو عالقه  .دهد نیز امتدادچین و روسیه  جغرافیایی

مند است مرزهای خود را تا کشورهای عضو پیمان 

گام به گام و  پله پلهشانگهای بکشاند و این هدف را 

م چالش هایی ه و دردسرها با البتهپیش می برد و 

کامل خود را به مرز اکنون به شکل ناتو  .روبروست

ه ب نیز کراینواو منشاء بحران است روسیه کشانده 

و نگران است از این وضعیت  همین بر می گردد. روسیه

 این کشمکش برای توسعه .زندبپس تالش می کند ناتو را 

همچنان ادامه دارد. ی جغرافیایی فضا نفوذ و کنترل بر

 برخوردار است.انسجام  از لع شمالیدر ض ناتو ۀحلق

در اقیانوس اطلس جنوبی است که هنوز شکل  پیرامون آن

هم متصل نگرفته ولی احتمال دارد در آینده این ها به 

برای خود  بستگی دارد چه منافعی در آنجا که ،شوند

 .داشته باشند

 

 اتحادیه اروپا :حلقه سوم

ماهیت که  اتحادیه اروپا است ،در بخش غربی ۀ سومحلق

 ۀاتحادی آن نیز «پیرامون»اقتصادی دارد.  –سیاسی 

این حلقه )اتحادیه  «هستهکانون و » .می باشدقا یآفر
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وابط دو . رشودهماهنگ تالش می کند با آفریقا  اروپا(

و  وصل ۀهمز در حال گسترش است.دیگر یکبا جانبه 

نیز دریای مدیترانه  این حلقه پیرامونینیمه منطقه 

الش زیادی برای شکل گیری این منطقه در حال است و ت

انیا، پاسانند م)این فضا اصلی بازیگران  انجام است.

می کنند از  شتال (ترکیهیونان و فرانسه، ایتالیا، 

 .دهندمنطقه ای شکل  نظام اینبه طریق فرهنگ سازی 

به ویژه در ، بحرانی استدیترانه اکنون در وضعیت م

حال حاضر مهم ترین مشکل در . آن یجنوبی و شرق بخش

)یعنی جنوب  ژئوپلیتیکی مدیترانه منطقهضلع شمالی 

و  ،استاجتماعی  –بحران های خاص اقتصادی  اروپا( 

آن تا اندازه ای فروکش امنیتی  –بحران های سیاسی 

کرد می اروپا سعی نیز اتحادیه در دوره ای  کرده است.

همچنان  هالی این بحران. وار کندهماین بحران ها را 

بحران وجود دارد و  ی جنوبیدر بخش هایی از اروپا

است. کل آن مورد ادترین ح ،اجتماعی یونان –اقتصادی 

درگیر این بحران است و بحران یونان اروپا اتحادیه 

اتحادیه اروپا شود و اگر « پاشنه آشیل»می تواند 

ند این مشکل را حل ننتواکشورهای محوری اتحادیه 

شود. باساسی چالش تحادیه دچار د، شاید کل انکن

اقتصادی آسیب پذیر  و اتحادیه اروپا در بعد سیاسی

به  (آلمان و فرانسهاتحادیه ) دو بازیگر اصلی است.

. انگلیسی شودحفظ  سازه ند انسجام ایننسختی تالش می ک

بیرون  منطقه ای نظامها هم تالش می کنند خود را از 

است و دچار چالش  (غرب ودر جنوب سازه ) کشند. بقیهب

در عوض اروپای شرقی میل زیادی برای ورود به این 

اگر این دو بازیگر نتوانند این  احتماال سازه دارد.

و این  دیپاشخواهد سازه از هم  چالش را مهار کنند،

آلمان که خود وضعیت اصال برای این اتحادیه و به ویژه 

یند د خوشارا در موقعیت رهبری اتحادیه اروپا می دان

 نیست.

 

 حلقه شانگهایحلقۀ چهارم: 

عالوه بر بدنه اصلی و « گهایشانسازمان همکاری های »

نظام دو زیر  دارایبازیگران مهمی چون روسیه و چین، 

آسیای می باشد. « یآسیای جنوب»و  «آسیای جنوب غربی»

به خاورمیانه تعبیر می  برخی از آن )کهجنوب غربی 

ش دو نظام قدرت غرب و مورد کشمکاین وسط د( در کنن

شرق است و هر کدام تالش می کنند آن را به طرف خود 

زیرا این منطقه از موقعیت ممتاز  .بکشانند

موقعیت نیز ، گذرگاهی، ژئوپلیتیک و واستراتژیکئژ

فسیلی و  منابع غنی انرژیبرجسته ای در حوزه اقتصادی 
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این فضا گسیخته  ،بنابراین برخوردار است. خورشیدی

شرق می یا به سمت غرب ی از این منطقه را عناصرو است 

؛ زیرا غرب نمی تواند در قبال این منطقه بی کشند

 تفاوت باشد.

است آنهادقیقا موضوع رقابت  ایرانکشور این میان، در 

. و دو طرف تالش می کنند آن را به سمت خود بکشانند

نشان داده که می  در سطح حکومتی و دولتی اما ایران

  پیدا کند.سوق  گهایشان شرق و به سمتخواهد 

نیز همانند آسیای با برتری کشور هند  آسیای جنوبی

از یعنی  .است در موقعیت مرزی قرار گرفتهجنوب غربی 

است و به  و کشش زیر فشار ،هر دوجانب غرب و شرق 

 .همین جهت دارای بازی های دو گانه می باشد

 

 حلقه پنجم: شرق آسیا

که من از آن به  شرق آسیا است ۀجامع ،بعد ۀحلق

نیز تالش  این منطقه. تعبیر می کنم« زردنژاد منطقه »

برای خود کسب زرد نژاد هویت  لی بامی کند سامان مستق

رهبری چینی ها انجام با حرکت تا کنون نیز چند . کند

شرق آسیا  ۀاتحادی روبرو شده است.شکست که با ،هشد

زرد شامل ژاد نمرکب از تمام مجموعه ها و عناصر 

آن، چین و ه.آسمنطقه جنوبی، فیلیپین،  ۀن، کرپژا

جزیره ای شرق آسیا به دنبال ایجاد و بخش ساحلی سایر 

 و رویکرد اندیشهاین . چینی ها از هستندتشکل جدید 

در تایلند اجالس نیز آخرین بار  نند وحمایت می ک

 و را به هم زدندآنها اجالس  ،داشتند که نیروهای رقیب

 دیگر اجالسی در این زمینه برگزار نکردند.د از آن بع

،شامل انوسیه اقی این سازه دو زیر مجموعه دارد:

این ها چاره که اقیانوسیه قاره  ۀاسترالیا و مجموع

 هرچند ماهیت د.نظام را ندارناین به جز الحاق ای 

تعامل آن ولی ناگزیرند با ، فرق می کند آنها با هم

 ،هم زمانبطور البته آنها شند. مسالمت آمیز داشته با

که بعد در مورد  می کنندیف رعدیگری تنظام خود را در 

که است آسیای جنوبی دیگری نیز  آن توضیح خواهم داد.

از یک سو به سمت  و در موقعیت مرزی قرار دارد

از  و دوشمی کشیده  «هایگشان» یتبه محور «یاساورا»

تعامل نیز  «دنژاد زر»نظام ناچار است با  ی دیگر،سو

رفتاری  زیر نظام، این  ،داشته باشد. بنابراین

کال در بخش شرقی تعریف خواهد اما  .خواهد داشت گانهدو

 شد.

 

 اقیانوس آرام ۀحلق: ششم حلقۀ

رو بنای این  است وقدرتمند بزرگ و سیار این حلقه ب

آنکه عجیب  .است فعال« اپک»با نام هم اکنون حلقه 
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زیرا  .است «ضدادجمع ا»انند به م حلقه،این اجزای 

که با هم رقابت در مقیاس جهانی  قدرت بازیگران اصلی

ی رقبای و تمام جای داده است، را در خودمیکنند 

من نام این  داخل آن حضور دارند.در نیز  منطقه ای

 –همکاری  وواگرایی  -ایی همگر ،سطح تالقی»نظام را 

این نظام  به عبارتی، معتقدم م.ه اگذاشتنام  «رقابت

به شدن رقبا کاری باشد برای نزدیک وسازهم می تواند 

بین را شکاف و تواند سطح درگیری  میو هم یکدیگر، 

 افزایش دهد.آنها 

بیشتر و  استدر حال وارد شدن به این نظام اقیانوسیه 

نظام هماهنگ را با این  کنش و مناسبات خودمایل است 

ین تمایل نیز اه دلیل عمدشرق آسیا. نظام با کند، تا 

الزامات و اجبارات جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی 

، اما به با هم متفاوت استاین مناطق  جنسزیرا  .است

 نظامبا این  است به صورت تاکتیکی مجبورناچار و 

 د. کنار بیای

یک بازیگر  حلقه شرق آسیا،در نکته قابل ذکر اینکه 

که تالش  قوی به نام آمریکا وجود دارد مداخله گر

هم به دالیل  ،زیادی دارد این نظم شکل نگیرد. آمریکا

ژئوپلیتیکی و هم مالحظات ژئواستراتژیک، تالش زیادی می 

نظام شرق آسیا یا نژاد زرد را دچار فروپاشی که کند 

علیه عناصر ی از نظام را عناصرکند. از این رو، 

   ساماندهی می کند. ی از آندیگر

این نظام منطقه ای و است که  تالش آمریکا اینتمام 

در  ،زیرا به خوبی می داند .انسجام نگیرداین حلقه 

به رهبری  شرق آسیا ۀجامع صورت تحقق این شرایط، نظام

در نظام قدرت قوی ترین به لحاظ ژئوپلیتیکی  چین

 . در صورت تحقق آنخواهد بودژئوپلیتیکی جهان ساختار 

قدرت جهانی از قل ، ثقرن گذشته 4برای اولین بار در 

و آمریکا  ،می شودقل اقیانوس اطلس به شرق آسیا منت

 نگران است. از این بابت بسیار 

نیمکره شمالی و در قل قدرت در در حال حاضر، ث

اگر چنین  و است و اقیانوس اطلس آمریکای شمالی

شکل شرق آسیا در منطقه نین سازه ای و چانسجام 

 ۀکرربی به نیمغ ۀکرقل قدرت جهانی از نیم، ثگیردب

و غرب  ،مریکاآخوشایند این و  ،منتقل خواهد شد شرقی

مریکا و آ ۀحداکثر مداخلدر این میان، نیست. اروپا 

اقیانوس هند  و کبیر اقیانوسدر دو تقابل آن با چین 

 است. 

یده و مانع از آمریکا برای این که چین را به چالش کش

تا در  تالش زیادی می کند ،سازه شوداین شکل گیری 

 ایران نیزکه )اقیانوس کبیر و اقیانوس هند  ۀمنطق

آن را در و منافع درگیر سازد چین را  است(آن  وجز
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نظام منطقه کشد. اگر این بچالش این دو پهنۀ آبی به 

سخت  )که امکان آن بسیارگیرد بشکل آسیا ای در شرق 

موضع ابرقدرتی افت روسیه از  و مریکا، اروپاآ (،است

کاهش پیدا می کند آنها  تیکییوپلئمنزلت ژ و ،میکنند

 پیدا میافزایش  چین تیکییوپلئمنزلت ژدر عوض، و 

 .نماید

تحقق این رویا را در سر داشته و در عین حال که  چین

در این مسیر  پیش می رود، امابه قدم به قدم نیز 

 .بر سر راه داردنیز چالش های زیادی 

از  استتصویری  یی که ارائه شدین الگوا ،در پایان

هنوز  و توجه به این واقعیت که ما ،نونی جهانکوضع 

و نیروهای دینامیکی به سر می بریم « ارذگ ۀمرحل»در 

و مانع از شکل گیری هر نظمی در  هستند کامال فعال

فضای این در بنظر می رسد که  .فضاهای کروی می شوند

  .استدر حال شکل گیری  الگوییچنین  ،آشوبپر آشفته و 

 

 

 بخش دوم نشست: پرسش و پاسخ

 
دورۀ گذار زمان معینی  ،پرسش اول: اگر به بیان شما

نداشته باشد، پس چه بازه زمانی را می توانیم دورۀ 

و در خصوص شکاف ژئواستراتژیک  گذار معرفی کنیم؟

 نیز بیشتر توضیح دهید.فضاهای آبی 

منظور من « دورۀ گذار»: در خصوص بیان ویژگی های پاسخ

طول زمان آن ممکن است کم یا زیاد شود، که ن است ای

 یعنی دیر یا زود دارد، اما سوخت وسوز ندارد.

بخش خشکی در  نممنظور در خصوص شکاف ژئواستراتژیک، 

یعنی بالتیک تا دریای سرخ و اقیانوس  است،زمین  ۀکر

ی و دریایی )مانند اقیانوسسازه های در  زیرا هند.

یعنی در یک جا  .وجود دارد سطح تبادل و همکاری اپک(

با هم تعامل می کنند و در جای دیگر رقابت و جنگ 

دارند، در یک جا منافع اقتصادی دارند و در یک جا 

اقیانوس منافع سیاسی یا نظامی. بنابراین، در حلقه 

با هم می آرام و در چارچوب سازمان منطقه ای اپک 

 .است «خشکی محور» ،شکل درگیری های بشرسازند. اما 

و آنچه  خشکی استدر  بازیگران «تالش اصلی»به عبارتی، 

نیز می گوید، استفاده ابزاری از « ماهان»را که جناب 

آنچه مسلم است، برای مدت زمان طوالنی نمی  دریا است.

شود در دریا ساکن شد. در حال حاضر نیز می بینیم که 

به رغم وجود پهنه های وسیع آبی، چون فضاهای خشکی 

و از طرفی دیگر،  بشر کم شده دست به جنگ می زند برای

 دور دست است وفواصل در پی تسخیر فضاهای ممکن در 
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 ها انسان ،قرن بیست و یکمتا اواخر  می شودپیش بینی 

زمین را ترک خواهند  دیگر،کرات آسمانی  بههجرت  اب

یعنی بیش از آنکه انسان ها بخواهند در آب ها کرد. 

می دهند به کهکشان ها و کرات  زندگی کنند، ترجیح

. البته کشورها، دریاها و پهنه های  دیگر سفر کنند

اقیانوسی را برای رفع نیازهای مختلف خود می خواهند 

 و برای قلمرو سازی در آن شدیدا با هم رقابت میکنند.

قرن بیستم همچنان که در که دور از ذهن نیست، 

ن جا به جا زمی ۀانسان ها را در درون کر هاهواپیما

جا انسان ها بین کرات  ،در قرن بیست و یکم  ندمی کرد

ستند ه «زیست یخشک»انسان ها به هر حال،  به جا شوند.

امور آنها در روی خشکی اتفاق می افتد و آب، و تمام 

 .و خواهد بودهمواره منضم به خشکی و مکمل آن بوده 

 

 و« فضای سایبر»: شما در صحبت های خود به دوم پرسش

نداشتید، لطفا اشاره ای نقش آن در تحوالت ژئوپلیتیکی 

 در این مورد نیز توضیح دهید.

ابتدا الزم است یادآوری « فضای سایبر»در خصوص  پاسخ:

و نباید  «نباید از هول حلیم در دیگ افتاد!»کنم که 

که ادعا می کنند با  ی شدمتوسل به تحلیل های رایج

، مرزهای جغرافیایی آمدن فناوری ارتباطات و اینترنت

توصیه می کنم در همین ارتباط به  .ه استاز بین رفت

« جغرافیای سیاسی فضای مجازی»عنوان  اکتاب من ب

خارق العاده ای  اتفاقمتوجه شوید تا مراجعه کنید 

فضای واقعی  ۀسایدر واقع مجازی  یفضا است. هدافتنی

به عبارتی، این فضا خود یک سازه نیست، بلکه است. 

 .ای واقعی استضیک ابزار برای زیست در فو  کاروزاس

همان گونه که فضای حیاتی خشکی محور است، ابزارها و 

هر هم فضای مجازی   ،تجهیزات آن نیز خشکی محور است

منضم به جهان واقعی چه قدر هم که توسعه یابد، باید 

  .در روی زمین اثر بخش باشدو 

کامال تحت « یزمینسردولت های »توسط  هامۀ این فضاه

مراقبت و کنترل است. تکیه گاه و عناصر فضای مجازی 

  .در فضای واقعی است

 

م:  در تحلیل شما، اثری از پدیده بزرگ و سوپرسش 

تاثیر گذار انقالب اسالمی که موجب تغییرات زیادی در 

معادالت قدرت منطقه ای شد مشاهده نگردید. شما این 

 نقص را چگونه توجیه می کنید؟

دوستان در این مرکز  ۀتوصیه من به همابتدا  سخ:پا

واقع علمی و  ، نگاهتحقیقاتی آن است که به مسائل

. همۀ دولت ها و همۀ حکومت ها دبینانه داشته باشی

و  وقتی با دید مکانی به مسائل نگاه می کنند، ادعا
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که تنها قدرت مطلق جهان هستند! من نمایند  می تصور

کسی ندارم، حرف های من علمی در اینجا بحث سیاسی با 

نگاه »، جهانیبه محیط  «نگاه مکانی»است و معتقدم 

برای مثال شخصی که در کنگو یا  است.« ابر انگاری

در عالم  ۀهمفکر می کند  ،توگو هم نشسته با این نگاه

عالم  وخداوند  ۀبرگزید! و او باید باشد اوکنترل 

است  مکانینگاه یک این از دید جغرافیای سیاسی است. 

گاهی اوقات انسان ها را دچار اشتباه می کند و  که

در تصمیم گیری ها و ویژه به  ،این اشتباهچنانچه 

، درد سر ساز می دخالت داده شوندی ها ارگذسیاست 

ژئوپلیتیکی در حال  نظامیک  ،در این نشستمن . شوند

توضیح دادم و به شما که مرکز تحقیقات جهانی را ظهور 

خود »برخی از این ستید توصیه می کنم به راهبردی ه

زیرا  .توجه نکنید در کشور آمیزاغراق های  «انگاری

 شوید اشتباه میدچار  ،اگر غیر واقع بینانه کار کنید

با شکست رو پیشنهاد خواهید داد که راهبردهایی را  و

هنگامی . اندازدود و کشور را به دردسر میشبه رو می 

آنرا م، انتظار موفقیت ی کنیرا تعریف مکه راهبردها 

 باید داشته باشیم.

، در درجه نخست انقالبی ویران اسالمی پدیده ا در مورد

 این یک واقعیت است که ایران یک قدرت منطقه ای است.

هیجان انقالب و  هحودر بحبو این که در قانون اساسی

ایده آل یک سری نقش داشتند( در آن نیز  نمامثال که )

این ها در سطح  ، باید بدانیمردیمرا تعریف ک ها

یا غیر قابل  :اند دو دستهنیز آرمان است. آرمان ها 

تحقق  می نامیم، یا قابل «آرزو»حقق هستند که آن را ت

 . هستند فتنیو دست یا

را بر  و راهبردهای خود اگر ما دچار اشتباه شویمحال 

حتی از  ،آرمان های دست نیافتنی تنظیم کنیم ۀپای

از  جا می مانیم.نیز آرمان های دست یافتنی  رسیدن به

معتقدم که برخی از  .باشدمان جمع حواساین رو، باید 

اگر چه ارزشمند می باشند، اما در حال  ،این آرمان ها

نباید آرمان  کهنمی گویم  . منتحقق نیستندحاضر قابل 

، اما تحقق یرادی ندارداآرمان داشته باشیم و داشتن 

نیاز زمانی خاص خود را و کانی ظرف م ،هر آرمانی

راق آمیز غا. خواهش من این است که به مسائل دارد

نگاه نکنیم و خود را بیش از واقعیت بزرگ نبینیم. 

این حرف ها از جانب کسی گفته می شود که دلسوز مملکت 

 توصیه می کنم واقع نیاید،یا  خوشتان بیایدحاال  .است

 فکر کنید و تصمیم بگیرید.بینانه 

جمهوری جای . شده است« تله»وارد یک اکنون ما شور ک

ی است که ساختار نظام های منطقه ای همین دراسالمی 

جنوب » ۀدر منطق ایران جمهوری اسالمیجای  بیان شد.
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مصطلح )که برخی به  «خاورمیانه»نه است، « غرب آسیا

را نیز جزو آن محسوب می آفریقا  و شمالمصر غلط 

شبیه شبه جزیره است، از منطقه کنند(. این منطقه که 

ادامه پیدا « بسفر و داردانل»کشمیر آغاز و تا تنگۀ 

تیکی و یوپلئلحاظ ژبه  منطقهاین ایران در  می کند.

می تواند قدرت منطقه ای  ،ظرفیت های بالقوه و موجود

تواند رهبری  یعنی می باشد و در این تردیدی نیست.

تیکی یلوپئهای ژ اما با چالش، منطقه را به عهده گیرد

چالش ها روز به روز این سنگینی هم رو به رو است و 

از روز اول  ،از این رو قد علم می کند. در برابر آن

چشم انداز با م این یز گفتتنظیم سند چشم انداز ن

همین اعتقاد  رو االن نیز ب شکست رو به رو خواهد شد

 هستم. البته شاید در مواردی موفقیت هایی کسب کنیم،

م زوی رهبری کردن منطقه را داریاما آنجایی که آر

اشکال ذاتی دو این سند زیرا  .امیدی به تحقق آن نیست

متاسفانه  . بنظر می رسد کهدارد «سیستم عامل»و 

جغرافیا و ند، ه اکسانی که این سند را تنظیم کرد

به این موضوعات توجهی ژئوپلیتیک نمی دانسته اند و 

 نداشته اند. 

و ظرفیت های در اینجا موقعیت  ن، ایرانبنابرای

و اظ ظرفیت های بنیادی بالقوۀ خوبی دارد، هم به لح

آیا اما سوال این است که  .نیرو هم به لحاظ جذب

توان فعال سازی و مدیریت سیاسی فضا در ایران  

 مدیریت تمام این منابع را دارد؟ 

به عنوان آنچه که با توجه به به این سوال )پاسخ من 

 مدیریت سیاسی»معتقدم  .منفی است ،(می دانمک متخصص ی

دولتی و ه های دست اندرکار در ایران و مجموع «فضا

  بوده اند.در این زمینه ناتوان  حکومتی

قلمروهای ژئوپلیتیکی دومین موضوع حیاتی، توجه به 

ایران است که در دو مورد آن ایران در آنها از منزلت 

ئوپلیتیک ژز آنها قلمرو طبیعی برخوردار است. یکی ا

تیکی یوپلئیک قلمرو ژدارای ایران است.  یتمدن ایران

تیکی تمدن ایران است. یوپلئانحصاری به نام قلمرو ژ

با تمدن ایرانی به لحاظ جغرافیایی ، قلمرواین در 

و  کند تطبیق میکلیت فالت ایران و پس کرانه های آن 

ا مرزهای ایران ب یمرزهای قلمرو تمدن به شکل دقیق، 

در  ایرانجمهوری اسالمی . منطبق استطبیعی فالت ایران 

تمدن  تیکییوپلئژقلمرو و  اینجا موقعیت رهبری دارد

زیرا سایر کشورهای  .نمایندگی می کندرا  یایران

نظیر افغانستان و تاجیکستان در مقایسه با منطقه 

متاسفانه جمهوری  .قابلیت این رهبری را ندارندایران 

الزم را توجه و اهتمام ایران نیز در این حوزه اسالمی 
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ایران در این  موقعیت رهبرینکرده است، در حالی که 

 است. منحصر به فرد موقعیت  نظام، یک

ایران در آنجا موقعیت که تیکی دیگری یوپلئقلمرو ژ

 در تیکی شیعهیوپلئقلمرو ژدارد، رهبری و نمایندگی 

ایران دردسر ساز  برایاین قلمرو  اما .است اسالم جهان

 ایران را به عنوانعمدتا ،عملدر تشیع جهان . شده است

توسعۀ نقش ایران در انتخاب کرده است. گاه خود  قبله

 است  قلمرو ژئوپلیتیکی شیعه چنان قوی است که توانسته

را در خود هضم کند. به شیعه مختلف اعتقادی طوح س

 ینشیعیان اث ایران بهرهبری  ،عبارتی اگر تا قبل

 ،زیدی ،شیعیان علویمحدود می شد، امروز عشری 

تعریف قلمرو در این دیگر نیز طبقات شیعی و یلی عاسما

و  موجب دردسرایران موضوع برای . اما این شوندمی

قابلی را در یک فضای تجمهوری اسالمی تقابل شده و 

اکثریت( قرار داده است. متاسفانه این فضا -)اقلیت

راط گرایی در حال حرکت است و روز به روز به سمت اف

گیری و موجبات درد ریا در حالنیروهای افراطی به شدت 

و من از این موضوع به هستند، سر برای جمهوری اسالمی 

 . گرانمنشدت 

آیت هللا مکارم حضرت دو سال پیش من نامه ای خدمت 

شیعیان در خطر حیات که شیرازی فرستادم و هشدار دادم 

و نگرش ها اصالح شود. در این  هاکاروسازو باید  است

تقابل به مروزه در دنیای اسالم ا بحراننامه نوشتم که 

این بحران برای شیعه خطرناک  کشیده شده و شیعه و سنی

اقلیت است. در قلمرو جهان اسالم شیعه در  ، زیرااست

برای خطر است. شیعیان در سراسر جهان درجان در آینده 

 )اعم از شیعه و اهل سنت( باید از علمابحران این حل 

 نمیفعال و حکومت ها سیاستمداران زیرا  شروع شود.

، دولتکار از دست فالن  .را حل کنندمشکل توانند این 

 اصطالحه فراتر رفته و ب خارجه فالن مجلس یا فالن وزیر

لمای اهل سنت ع وعلمای شیعه  !بیخ پیدا کرده است

ابتدا  .کنندبکار بر روی این بحران باید بنشینند و 

علیه هم  یی تبلیغاتی که بد جورتوپخانه هاباید آتش 

به عنوان استاد  من .!خاموش شود می کنند،پرتاب آتش 

هشدار می دهم اگر فکری برای این وضعیت تیک یوپلئژ

بیشتر از همه در پیشرفت این روند خطرناک آنکه نشود، 

« قم»کار باید از آسیب خواهد دید شیعیان هستند. 

و پشتیبان تهران باید مکمل تهران!  از وع شود، نهشر

این حرف ها را من دو سال باشد.  فرایند مصالحه سیاسی

قبل که خبری از داعش نبود بیان کردم، زیرا دانش 

به شما )به شکل تخصصی و نه عامیانه(  تیکییوپلئژ

و قوانین آن درست مانند علم  آینده نگری می دهد

 .ریاضی است
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 ری اسالمی ایران در این نظام منطقه ایجایگاه جمهو

همان گونه که بیان شد، موقعیت جمهوری اسالمی ایران 

برتر  یموقعیت ،آسیای جنوب غربیدر نظام منطقه ای 

اما این به آن معنی نیست که می تواند این  .است

گیری منطقه  بدلیل قرارزیرا  .را مدیریت کندمنطقه 

 رقی ساختارقعیت مرزی دو بخش غربی و شودر م

 ایناجزای ژئوپلیتیکی که هر کدام سعی دارند عناصر و 

، متفرقکشورهای آن  منطقه را بسوی خود جذب نمایند،

 و باالجا به جا و  بو مرت سیالند و پراکنده، شناور

، عراق، افغانستان، ترکیه و عربستان .پایین می شوند

 دیگران داخل این نظام منطقه ای هستند و هر کدام ساز

لی ندارد که خود را می زنند. این نظام انسجام کام

د به یکباره آن را مهار و به یک جمهوری اسالمی بخواه

متصل  (مانند سازمان شانگهای)نظام منطقه ای بزرگ تر 

در یک خود ج.ا.ایران در حال حاضر از سویی سازد. 

ساختار مزبور  یو غرب یشرقبخش بازی بزرگ بین دو 

وضعیت است، یران اآلن درگیر این ا گرفتار شده است.

چشم پوشی از این موقعیت  توانند نه غربی ها میزیرا 

یک شکاف  نیز خود ایران داخل در  .شرقی هاکنند و نه 

آن شکافی که یک طرف   وجود دارد. نگرشی راهبردی

و شهروندی بستر  ،آن رف دیگرطاست و حکومت و دولت 

ولت به لحاظ . حکومت و دایران اجتماعیهای  نظام

 کشند ومی  ی ساختارشرقبخش سمت  سیاسی کشور را به

 روسیه، ،با چینکه مناسبات راهبردی خود را سال هاست 

در حالی که ، است دادهرق شکل ی شمجموعه ها و هند

بخش به سمت  کشور های اجتماعینظام و شهروندی بستر 

کشش دارند. زیرا سیستمهای اجتماعی بیش  ی ساختارغرب

ک قرن است که بر محور سیستمهای غربی شکل گرفته از ی

ن زیرا ای .ندغرب محور و «یهاپغرب »اند. بعبارتی 

 تجربه فعالیت است.صد سال حداقل محصول نظام اجتماعی 

 ،، سیاسیضاییق اجتماعی کشور در حوزه های هاینظام

 فرهنگی،درمانی، دانشگاهی،  آموزشی،، /دفاعینظامی

تماس عالقه و بیشترین و  محورند غربو همۀ اینها علمی 

. اکثریت قاطع میلیونهاایرانی استغرب با  نیز جامعه

خارج از کشور در اروپا و آمریکا زندگی کرده و با 

بستر اجتماعی جالبست که  .جامعه داخل ایران مرتبطند

و . !آمریکاستدلش با اما  «مرگ بر آمریکا»می گوید 

 ما نباید به خودمان دروغ بگوییم.

و شهروندان  یعنی ،دو نگرش راهبردی میاناین شکاف 

از سویی  و بخش حکومتیاز یک سو  نظام های اجتماعی

مدیریت سیاسی  بزرگ برای تیکییوپلئیک چالش ژ، دیگر

حکومت هر چه به همین دلیل است که ایران است.  فضا در

 .نمی شود تالش می کند این نظام را به شرق پیوند زند
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اعی آن فراهم نیست و نظام موجود حاصل زیرا بستر اجتم

صد سال تجربه است و شما به راحتی نمی توانید این 

نظام را کال دگرگون سازید و با درد سرهای زیادی 

ی زیرا جایگزین ساختن فناوری ها .مواجه می شوید

  .بسیار مشکل است سیستمهای اجتماعی

« دست دوم»از طرف دیگر، اساسا فناوری شرق یک فناوری 

 ابداعیفناوری  ،قدرتیابر ی هاادعا ۀچین با هماست و 

 کل شرق آسیا و ژاپنفناوری ندارد. حتی  قابل توجهی

بر اساس آمارهای  .استفناوری اقتباسی عمدتا نیز 

شمال متعلق به علمی  دیلتوفناوری و نوآوری جهانی، 

 اطلس استاقیانوس کرانه های و پس غرب اروپا  ،آمریکا

 کار می کند.  به شکل اقتباسی عمدتاو شرق، 

یعنی ، در ایران اینجاست که مدیریت سیاسی فضادر 

 که بتواند دولت باید به گونه ای عمل کند و حکومت

امر  اینحفظ کند. بین دو بخش ساختار تعادل خود را 

برای  «حایل تیکییوپلئموقعیت ژ» تا حد زیادی از

وجود  دو قرن است کهبیش از ناشی می شود که  ایران

 دارد و اتفاق جدیدی نیست.

سیاست خارجی نیازمند حائل ایران تیکی یوپلئموقعیت ژ

و متوازن کشور با شرق و غرب  «بی طرف» ،«هوشمند»

در عین حال، هر گاه جمهوری اسالمی توانست نظام  .است

را منسجم و با خود همراه جنوب غرب آسیا منطقه ای 

ل را در دست در آینده ابتکار عمواند سازد، می ت

 گیرد.

 

است که گویا ما به ای پرسش: این بحث شما به گونه 

موضوع شیعه و سنی دامن می زنیم! در حالی که برای 

اولین بار ما وحدت جهان اسالم را مطرح کردیم. آیا ما 

باید منتظر اقدام دیگران باشیم یا خود ابتکار عمل 

 مگر ما جنگ را شروع کردیم؟  به دست گیریم.

است  «مکانی»نگاه با  وگاه شما قدری سیاسی ن خ:پاس

در حالی که حرف های من در اینجا  .ه شدکه گفت

دانشگاهی و علمی است و من به عنوان یک دانشگاهی 

بگویم. این بحث شیعه و سنی  موظف هستم واقعیت ها را

 ،را من کامال توجیه هستم و با علم به همۀ این مباحث

در مورد نامه ام به آیت هللا  این مسائل را مطرح کردم.

مکارم شیرازی، همچنان اعتقاد دارم که کار باید از 

علما شروع شود و کار در حوزه سیاسی و سیاست جواب 

نمی دهد. علما باید در یک فضای غیر سیاسی و دوستانه 

بنشینند و بحث های خود را مطرح کنند. باید یک کار 

یت هللا بروجردی شبیه همان کاری که مرحوم آ« تقریبی»

. در بسیاری از موارد، آغاز شود شروع کرده بودند

مشکل این وقتی کار سیاسی شد، ضد خود عمل می کند و 
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ری در کفضای ف یکباید در باید غیر سیاسی حل شود. 

در قالب  (شیعه و سنی)اعم  از علمای اسالم  ۀجامع

 با هم صحبت کنندو مراودۀ علمی مایش، نشست، گفت گو ه

ال ؤزیر ساین حرکات را از دید اسالمی به تدریج  و

فضا  و فرهنگ سازی پیروانی،به تدریج در سطح  وببرند 

رو به  ۀتا این هیجانات ایجاد شدکنند ری کسازی ف

 و از علما شروع شودباید این کار  .، فرو کش کندرشد

 پیش برد. از کاری تواند  نمیدر حال حاضر سیاست  ۀحوز

قعیت نیست که جمهوری اسالمی ایران کسی منکر این وا

مجمع تقریب »و « هفته وحدت»خوبی مانند اقدام های 

را ایجاد کرده و با جریان های شیعه و « مذاهب اسالمی

رف من این است که این اقدام حاما  د.سنی کار می کن

پیش نمی  ی از کارها خاصیت اولیه خودش را ندارد و 

. اگر نوع نگاه کردباید فکر دیگری  ، بنابراین،برد

خود و شیوۀ داوری و قضاوت خود نسبت به مسائل را 

 م. اگر بخواهیم، کاری از پیش نمی بریمتغییر ندهی

قصر و مدام دیگران را م میوالگوها پیش برمطابق همین 

 ،مو هیچ تقصیری را متوجه خود ندانی ماوضاع بدانی

 .می از پیش نمی بریکار

برای رشد افراط گرایی ت بستر اجتماعی اهل سنامروزه 

مسلمان ها در  اجتماعی رحقیت است!« زحاصلخی»بسیار 

، بستر بسیار مناسبی برای رشد قرن اخیر در یکاروپا 

و مسلمان های ایجاد کرده افراط گرایی در این منطقه 

اروپایی احساس می کنند این نیروی برخاسته از جامعه 

است و اهل سنت در حال انتقام گیری از این ظلم 

پیوستن اروپایی ها به این جریان، در واقعیت واکنشی 

چند  و تاریخی مسلمان ها و تبعیض است به این تحقیر

ظرفیت بالقوه ای در واقع  .ساکن اروپامیلیون مسلمان 

 .نیروهای افراطیدیگر برای تالش سیاسی داعش و  است

در آینده این موضوع است، زیرا  اروپا نگران ۀاتحادی

. از طرف دیگر، جهان اسالم نیز الش سنگینی استدچار چ

فیلیپین تا در حال حاضر از  .دچار این نگرانی است

در حال رشد « سرطانی»، این جریان مانند یک غده مراکش

نیز است و اینها تهدید جدی برای جمهوری اسالمی 

  هستند.

شیعه و سنی با  ،فکر می کنیم در ایرانکه درست است 

به  - تسندل اهل  آیا اما .ندو ندار ههم مشکل نداشت

پایان  .!ستنسبت به ما صاف ا -لحاظ اعتقادی و رفتاری

و کامال به این  شدهکار نامه های زیادی در این رابطه 

دل ها نسبت به داریم و نهمگرایی نتیجه رسیده ایم که 

باید  مطالعاتی هم صاف نیست! شما در این قبیل مراکز

 است؟  گونهچرا این که د بررسی کنیدالیل آن را 
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به عهده علما است، که کار در بخش اعتقادی عرض کردم 

، مسئولیت با «رفتاری»و « عملیاتی»اما در سطح 

من به دلیل  .شماستنهادهای جکومتی و مطالعاتی نظیر 

تجربه در پاکستان )در حادترین شکل آن( و جاهای 

ل و قابل حبحران شیعه و سنی دیگر، اطمینان دارم که 

 مهار است.

ه کرد که چهببینیم  بایدو رفتاری  در سطح عملیاتی

( سیستان بلوچستان )ماننداهل سنت داخل ایران که یم ا

شاید در هنگام . ؟!ما ندارنداز و صافی  دل خوب

بنظر راضی آنها ظاهرا مراجعه )افراد حکومت( به 

کمتر دل برسند و با شما بگویند و بخندند، اما در 

و این  من خواهش می کنم به زاهدان بروید .دنستراضی ه

یکی از  «زاهدان»شهر  .مسائل را از نزدیک ببینید

! که در زرگترین آزمایشگاه های جغرافیای سیاسی استب

این دو پلیتیکی میان ئوژرقابت های نفس گیر  آن،

کامال آشکار است. متاسفانه آنها زیست جریان در فضای 

نگران جنوب شرق به شدت ن م یم وناپخته عمل می کنما 

 های و رساله ها نتایج تحقیق در پایان نامه .کشورم

 .دکتری تایید کننده این نگرانی است

با این وضعیت در داخل، آن وقت انتظار دارید 

 پاکستانی ها و افغانستانی ها با ما خوب باشند؟ 

اینکه مطرح می کنیم ما با جریان های اهل سنت )مانند 

ر می کنیم، به نظر من آنها تا زمانی که حماس( نیز کا

از ما پول می گیرند با ما هستند و به محض کم شدن 

کمک مالی، تغییر مسیر می دهند. دلیل دیگر حمایت ما 

از این جریان های اهل سنت، رویارویی آنها با رژیم 

 تاکتیکی نبهجاز آنها و حمایت ما صهیونیستی است 

ی راهش را از ما جدا مگر همین حماس در جاهای دارد.

 از دست ما خارج نشد؟« بوسنی و هرزگوین»نکرد؟ مگر 

 ولی به دلیل پایان ،جای بحث وجود داردهنوز هر چند 

وقت برنامه من صحبت خود را در همینجا خاتمه  یافتن

 .می دهم

 با تشکر از حوصله ای که بخرج دادید. موفق باشید.

  

  


