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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بحثی که قرار است من در خدمتتان باشم ،ناظر بر بعد کاربردی جغرافیای سیاسی است.
به لحاظ معرفتشناسی هر رشته علمی و هر شاخۀ تخصصی ،دو جنبه دارد .یکی جنبۀ بنیادی آن ،که دانش و
معرفت جهانشناسانه را تولید میکند ،نظریهها را تولید میکند ،قواعد و اصول علمی را تولید میکند ،مدلهای
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علمی را تولید میکند ،معرفت و شناخت ایجاد میکند .جنبه دیگر رشتههای علمی ،وجه کاربردیشان است .که

این دانش تولید شده ،این معرفت جهانشناسی تولید شده در رشته ،به چه دردی میخورد؟ کجا میتواند مورد
استفادۀ زندگی بشر قرار بگیرد؟ چه نیازهایی را برطرف می کند؟ چه مشکلی را حل می کند؟
انسان موجودی است زنده ،و خلیفۀ خدا است بر روی زمین .تمام جهان خلقت را خدا در اختیارش قرار داده و

گفته تو دانی و این دنیا .معنایش این است که خدا این جهان خلقت را با قابلیتها ،پتانسیلها و امکانات وسیعی
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خلق کرده ،این بشر را هم خلق کرده و گفته خودت دانی و این جهان .زندگیات را باید خودت بچرخانی .این

دنیا را پیدا کن ،بکاو ،بشناس ،و نیازهایی که داری تامین کن .بنابراین برای اینکه بتواند زندگیاش را تامین کند،
باید این جهان را خوب بشناسد و بتواند راهکارها و ظرفیتهایی که در جهان وجود دارد را در راستای نیازهای
خود و تکامل خودش مورد استفاده قرار دهد .بشر چارهای ندارد باید با قوایی که خداوند در او قرار داده ،اعم از
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قوای فکری ،شناختی ،فیزیکی و ...این جهان را بفهمد ،بعد هم بداند چطور ظرفیتهایی که در دنیا هستند را

مورد استفاده قرار دهد .خُب ،دانش کاربردی با این فلسفه پیدا شده است .دانش کاربردی به همۀ رشتهها مربوط
میشود .چه رشتههای طبیعی ،چه رشتههای فنی که ماهیتا کاربردی هستند ،چه رشتههای کشاورزی ،چه
رشته های علوم انسانی و غیره.

حاال سوال این است که جغرافیای سیاسی اگر علم است ،و به عنوان شاخۀ علمی بین علوم مطرح است ،و مدعی
است که من تولید معرفت میکنم ،موضوع ،فلسفه و ماهیتش چیست؟ این باید مشخص باشد ،مثل همۀ علوم

دیگر .باید معلوم باشد چه موضوعی را این رشته در جهان خلقت مطالعه میکند .جهان خلقت پر است از
موضوعات ،پر است از اشیا ،پر است از پدیدهها .هر پدیدهای ،هر موضوعی را ،یک رشتۀ علمی به آن میپردازد و
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مطالعه میکند .چه در مقیاس کالن ،و چه در مقیاس میکرو و خرد ،فرقی نمیکند .حاال جغرافیای سیاسی مثل

همۀ رشتهها ،باید معلوم شود موضوعش چیست؟ فلسفهاش چیست؟ چه چیزی را در این دنیا باید مطالعه کند
که واقعیت دارد؟ واقعیت باز خودش دو بعد دارد -1 :واقعیت مرئی -2 .واقعیت نامرئی .خیلی چیزها در جهان
خلقت وجود دارند که نامرئیاند .وقتی ما صحبت از واقعیتها میکنیم معنایش این نیست که ما بگوییم منظور
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فقط واقعیت قابل مشاهده است ،بلکه خیلی از واقعیتها هستند که قابل مشاهده نیستند .من این میکروفون را
االن میبینم ،اما جریان الکترونهایی که در این مسیر می آیند و این صدا را پخش می کنند مرئی نیست .ولی
واقعیت دارد ،وجود دارد ،اینها هم جزو واقعیتها هستند .پس واقعیتها ،هم میتوانند مرئی باشند و هم نامرئی.
جغرافیای سیاسی چه چیزی را ،چه واقعیتی را در جهان خلقت مطالعه میکند؟ بطور مشخص جغرافیای
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سیاسی بعد سیاسی فضای جغرافیایی معطوف به ماهیت ،ارزشها و کارکردهای سیاسی پدیدهای فضایی ،و به
عبارتی پدیده های سنتزی سیاست و فضا را مطالعه نموده و دانش تولید شده را در راستای آمایش ،برنامه ریزی

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

میتوانید به کتاب " فلسفه جغرافیای سیاسی" مراجعه بفرمایید) .بقیه حوزههای معرفتی بشر مانند فیزیک،

جامعه شناسی ،اقتصاد و غیره هم همینطورند .همۀ این رشته ها باید مشخص کنند که دانش بنیادیای که
تولید کردهاند به چه دردی میخورد؟ پس هدف غایی معرفتشناسی این است که این معرفت تولیدی به چه
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دردی میخورد ،چه نیازی را از بشر برطرف میکند؟

حکومتها ،سازمانها ،نهادهای اجتماعی و مدنی ،بخش خصوصی و عمومی ،و به طور کلی غیردولتی یا به طور
خاص افراد جامعه ،هرکدام منافعی را برای خودشان تصور میکنند .معنایش این است که ما برای هر چیزی
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حاضر نیستیم هزینه کنیم ،هزینه را آنجا خواهیم کرد که آنچه آنجا هزینه کردهایم ،به کارمان بیاید ،منفعت
بیشتری برای ما تولید کند ،معرفت ما را توسعه بدهد ،و بقای ما را تضمین کند .هر موجود زنده به خصوص

انسان ،مهمترین دغدغهاش ادراک منافع ،پایش منافع ،حفاظت از منافع و توسعه منافع است .میخواهد زنده

بماند .تمام جستوخیز انسان همه با ادراک از مسئله منفعت و اینکه حیاتش چگونه تضمین میشود انجام

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

منافعم دستبرد نزنند؟ این مهمترین دغدغۀ ما انسانهاست .هم در شکل فردی و هم در شکل جمعی ،و هم در
شکل کالن و منافع ملی .یعنی تا زمانی که ما چیزی به نام  Stateیا " کشور" را داریم ،مفهومی به نام منافع
ملی هم خواهیم داشت ،مگر اینکه پدیده  Stateاز بین برود ،که البته چنین اتفاقی بعید بنظر می رسد  .منافع
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ملی گونهای از منافع جمعی است ،پس انسانها برای تامین منافع خودشان محتاجند که به جنبههای کاربردی
دانش توجه کنند ،در هزینههای عمومی و ملی هم همینطور .دانش بنیادی هم برای اینکه بتواند از پرتو آن ،یک
معرفت کاربردی ،یک اثر کاربردی پدید آید تا نیازهایشان را برطرف کنند تولید می شود .هیچ سازمانی در
دولتها و حکومتها ،حاضر نیست که هزینه کند برای معرفت ،اال اینکه بداند آن معرفت چقدر در راستای انجام
ماموریت آن سازمان است .زیرا ماموریت آن سازمان ماموریت اجتماعی است ،او مسئول اداره امور اجتماعی
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خاصی مربوط به فلسفۀ وجودی خودش در فضای جغرافیایی است .اگر نتواند مسئولیتهای خود را به درستی
انجام دهد ،جامعۀ مدنی به او فشار وارد میکند ،و احتمال دارد ماهیت و فلسفهاش زیر سوال برود و به سمت
انحالل پیش برود .اینجاست که وجه کاربردی یک علم خیلی مهم است .البته وجه بنیادی علوم مهمتر است و
بعد وجه کاربردی علوم مهم هستند ،زیرا معرفت بنیادی زیرساخت و تکیه گاه معرفت کاربردی است.
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شما دوستانی که در حوزۀ جغرافیای سیاسی کار میکنید یا به جغرافیای سیاسی عالقمندید ،باید این وجه را
هم ببینید .در مورد وجه بنیادی ،نظری و فلسفی جغرافیای سیاسی ،حرف های زیادی زده ام ،کتاب فلسفه

جفرافیای سیاسی هم هست که می تواند به شما دانش و بینش دهد ،رویکرد به شما دهد ،شما را از بالتکلیفی
فلسفی خارج کند ،هرچند کار کاملی نیست .ولی به هر حال در نبود چنین چیزی ،بجای خود چیزی است .در

فضایی که چیزی نداریم ،آن یک چیز است .به قول عوام میگویند کفش پاره در بیابان نعمتی است .اگر از این
زاویه بخواهیم نگاه کنیم ،نعمت است و به شما کمک می کند .ولی امید است در آینده کسانی مثل شماها که
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وارد حوزۀ جغرافیای سیاسی شدید و انشااهلل عاشق رشتتون هستید ،تکرار میکنم انشااهلل عاشق رشتتون هستید،

عشق دارید به رشتتون( ،که اگر عشق نداشته باشید به جایی نمیرسید .باید عاشق بشوید) ،بتوانید در آینده
کارهایی که ما (نسل ما) کردیم را ادامه بدهید ،گسترش دهید و کاملتر کنید .این جریان علم است ،جریان
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معرفت بشریست .جریان معرفت بشری جریانی است تکاملی ،جریانی است به لحاظ تخصصی کثرتگرا .این یک

قاعدۀ کلی و نوعی جبر تکاملی معرفت است .بخواهید و نخواهید معرفت بشر تکامل پیدا کرده و میکند .رشته ها
و قلمرو معرفتی بشر ،تخصصی تر میشود Specific ،میشود .از کلیگرایی در میآید .اگر  05سال پیش در ایران
میگفتند جغرافیا ،حاال دیگر نمیگویند جغرافیا ،میگویند جغرافیای فالن یا جغرافیای فالن .جغرافیای سیاسی
یک بخش تکامل یافتهای از علوم جغرافیایی است .قدیم میگفتند فلسفه ،و تمام معرفت بشر در قالب فلسفه
قابل بیان بود .امروز دیگر نمیگویند فلسفه جامع همۀ علوم است .االن هر علمی برای خودش یک دنیایی دارد.
برای شما که جوانید و تازه در این رشته قدم گذاشتید و عالقمندید کار کنید و عاشق هستید و قطعا در آینده
خواهید درخشید و به مراتب از ما پیشرفت بیشتری خواهید کرد باید این کار را بکنید .که اگر نکنید هم ظلم به
خود کردهاید ،هم به استادهایتان ظلم کردهاید ،و هم به علم ظلم کرده اید .بدانید که شاید در  05سال دیگر،
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کسی از جغرافیای سیاسی به عنوان حد نهایی قلمرو صحبت نکند ،یعنی شاخههای تخصصی بیشتری در
جغرافیای سیاسی پیدا خواهد شد .دورنمای آیندۀ بشر این است .االن میگویند جانورشناسی ،و معرفت همه
جانوران را زیر آن میبرند ،ولی در آینده که ما نخواهیم بود ،انتظار داشته باشید که ما رشتههایی مثل
سگشناسی ،گربهشناسی ،کبوترشناسی ،مگسشناسی و ...داشته باشیم .دیگر جانورشناسی جواب نخواهد داد،
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جانورشناسی مال گذشته تا حال است .علوم و معرفت همینجور توسعه پیدا میکند Specific ،میشود .این را
میگویند هم تکامل جبری معرفت بشری ،و هم کثرتگرایی جبری و تخصصگرایی جبری در علوم ،که این
اتفاق جبرا خواهد افتاد.
در جغرافیای سیاسی در این صحبت ما دنبال این هستیم که آیا این جغرافیای سیاسی وجه کاربردی دارد؟ که
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وجه بنیادیش را در فلسفه جغرافیای سیاسی بحث کردیم ،مبانی نظریاش را بحث کردیم و موجودیتش را اثبات
کردیم ،گفتیم این رشته باید وجود داشته باشد .جبری است ،نمیشود انکارش کرد ،چیزی به نام جغرافیای

سیاسی را نمیشود انکار کرد .یک حوزۀ معرفتی خاصی است که بشر به آن نیاز دارد.
حال سوال این است که معرفتی را که ما تولید میکنیم ،و انشااهلل معرفت ناب است ،انشااهلل معرفت قابل اعتنا

است ،انشااهلل با روششناسیهای خوب تولیدش کردیم ،انشااهلل از مرحلۀ ترجمه و انتقال دانش گذر کردیم ،و در

مرحلۀ ابتدایی انتقال دانش درجا نزدیم ،به چه درد در زندگی بشر می خورد؟ چه نیازهایی را برطرف میکند و
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چه مشکالتی را حل می نماید؟ البته دانش دیگران را باید نقل کرد ،وارسی کرد ،نقد کرد ،ولی آیا ما باید در آن
توقف کنیم؟ یعنی مرید علمی دیگران باشیم یا خودمان مرشد علمی باشیم؟ آقای دکتر قادری آیا نمیتواند یک
مرشد علمی شود؟ آقای دکتر کاویانی راد ، ،آقای دکتر فرجی ،آقای دکتر رومینا ،آقای دکتر سیروس احمدی و
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همۀ آقایان و خانمهای دکتر ،آیا نمیتوانند در بلند مدت مرشد علمی بشوند؟ آیا همه باید فقط مرید علمی

باشند؟ تجربه نشان داده است که خیلیها اگر اراده کنند میتوانند مرشد علمی شوند .مهم هم نیست کجا
باشند ،کجای جغرافیای عالم باشند .یک روزی آقای خوجملی ،آقای حیدری و آقای کونانی ،که این سه بزرگوار
امروز کاندیدای دکتری ( PHDدانشجوی دکتری) هستند ،میتوانند مرشد علمی بشوند ،همۀ شما همینطور.
باید تالش کنیم تا مرشد علمی بشویم نه مرید علمی .اگر مرشد علمی شدیم علم پیشرفت میکند ،البته مرشد
علمی متکبر و انحصارطلب نه .مدعی نباشیم که من بهترین فهم را دارم ،من بهترین نظریه را دارم ،و دیگران
نباید نظریه بدهند .نه ،دیگران هم باید نظریه بدهند ،اینجا بازار مکارۀ علم است .بازار مکارۀ علم بازاری است باز،
نه بسته و انحصاری .در این بازار همه باید متاع معرفتی خودشان را عرضه کنند .دیگران آنوقت میتوانند
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انتخاب کنند .باید پروسۀ نقد هم باشد که سره از ناسره مشخص شود .شما باید خود را برای یک تکاپوی علمی
بسیار بسیار نفسگیر آماده کنید .جغرافیای سیاسی به لحاظ نظری و کاربردی آیندۀ خوبی دارد ،چون وجودش
انکارناپذیر است .اگر وجودش ( )Existenceدارای اشکال بود ،میگفتیم آیندهای ندارد ،اما رشتهای که مبنای
فلسفی قوی دارد ،موجودیتش غیرقابل انکار است ،و این میتواند آیندۀ خیلی خوبی داشته باشد .ولو اینکه در
دوره های تاریخی به کما هم رفته باشد .جغرافیای سیاسی از زمان تاسیس آن در سال 1501م ،در یک دورۀ
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تاریخی به کما رفته بود و االن دارد احیا می شود .شما باید خود را برای یک تکاپوی علمی شدید که بشوید
مرشد علم ،آماده کنید .اما مرشدهایی که باهم رفیق باشید .رقابت مخرب نکنید ،انحصارطلبی نکنید ،بدتان
نیاید ،عَلَم برندارید و بزنید بر کلۀ دیگری .مگر اینکه نقد علمی کنید ،تکرار میکنم نقد علمی ،نقد
معرفتشناسی ،نه نقد از سر کینه و حسادت ،نه نقد از سر تحقیر .نقد بکنید ،نقد الزمست و معرفت ناب و

a.
ir

درست را از خرافات علمی پاک میکند ،اما تحقیر نکنید .نقد بکنید ،اما نه از سر حسادت و یا اینکه طرف مقابل

را تهدید بکنید.

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

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

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

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

ni

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

حوزۀ معارف و حوزۀ مجهوالت بشر فوقالعاده گسترده است .هرچه افق معرفت را شما باز کنید میبینید که
افقهای مجهول بیشتری به رویتان باز میشود ،بنابراین قلمرو تولید معرفت و جهان شناسی تنگ نیست و انتها

af
ez

ندارد .مثال اگر دیوید هاروی و یا حافظ نیا یک نظریه ای داده و یک چیزهایی را گفته و یک معرفتی را کشف
کرده ،شما نباید در معرفت هاروی و حافظ نیا متوقف شوید .از اینها باید گذر کنید.

از این مقدمه عبور میکنم و به سراغ اصل مطلب میروم .جغرافیای سیاسی وجه کاربردیاش چیست؟

مقداری از زمینههای کاربردی علم جغرافیای سیاسی را در همان کتاب فلسفۀ جغرافیای سیاسی بیان کرده ام.

می توانید از آنها استفاده کنید ،مثالها آنجا زده شده است .البته نسل شماها باید کار را بسط بدهد .توقع نداشته

باشید که ماها انجام بدهیم .اگر هرکدام از شما یک گوشۀ کار را بگیرید ،انبوهی معرفت و انبوهی کار تولید
خواهد شد.

H

قبل از اینکه من وارد خود اصل بحث بشوم باید خبرهایی به شما بدهم ،شاید جالب باشد برای شما .جغرافیای
سیاسی در ایران به عنوان یک رشتۀ تازهای شناخته میشود و خیلیها این رشته را نمیشناسند .بخش حوزۀ

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

کلیت علم جغرافیا دارد ،که متاسفانه آنهم تصوری تا حدی منفی است .یعنی در آموزش مدرسهای کشور ،وزارت
آموزش و پرورش در سنوات گذشته آمده سازۀ معرفتی جغرافیا را در مدرسهها طوری معماری کرده که
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شهروندان این کشور در طی دهههای گذشته تصوری منفی و نادرست از جغرافیا پیدا کردهاند .حتی برخی از
خود جغرافیدانها هم تصور نادرستی دارند و دچار نوعی بحران هویت هستند ،که فکر میکنند جغرافیا رشتۀ
خوبی نیست .وقتی میگویند جغرافیا ،احساس میکنند که رشتۀ ضعیف شدهای است ،رشتۀ نازلی است در بین
رشتههای معرفتی بشر .خیلی باشوق نمیگویند که من رشته ام جغرافیاست ،گاهی وقتها پنهانکاری میکنند.

a.
ir

خُب این مشکل برمیگردد به آن نظام آموزش مدرسهای ،و از آنجا هم باید شروع کرد .برای دوستانی که بین

شما هستند ،باید بگویم که من زورم را زده ام .اولین درگیری را من با قسمت برنامه ریزی درسی وزارت آموزش
و پرورش در سال  1631شروع کردم ،برای مبارزه با این سیستم آموزش جغرافیا در مدارس کشور .یعنی 65

سال پیش ،که شما خیلیهایتان نبودید .اگر عالقمند و اهل پژوهش و تحقیق هستید ،بروید روزنامۀ کیهان سال

 1631را در آرشیوش پیدا نمایید و مطالعه کنید .مقالهای از من پیدا خواهید کرد در " نقد آموزش جغرافیا در
کشور" .آن زمان برخی از دوستان ما ،از جمله مرحوم دکتر شکویی استاد عزیز ما ،از من رنجیدند که چرا

ni

اینجوری برخورد کردی .همین آقای دکتر حداد عادل که آنزمان مسئول کار بود ،رنجید ،و به من زنگ زد و گله
کرد ،البته یک قولی هم داد .قول داد که وضع جغرافیای مدرسهای را درست کند ،اما نتوانست .منظور اینکه ،من

از آن زمان به این وضع منتقد بودم و هنوز هم هستم .چون تصور از کلیت علم جغرافیا از آنجا شروع میشود.
دوستان اگر از شما برمیآید ،وقت و توان دارید ،بروید این سازۀ آموزش جغرافیای مدرسهای را درست کنید .تا

af
ez

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

بچههای مملکت اصالح شود .خُب بچهها درس میخوانند ،جغرافیا میخوانند ،و بعدها در دانشگاه وارد شاخههای
مختلف تخصصی ،از جمله مهندسی ،پزشکی ،و غیره می شوند و سپس مشاغل مختلف و پایگاههای مختلف

اجتماعی و سیاسی در کشور را اشغال میکنند .اگر آن تصور منفی از جغرافیا را داشته باشند ،میگویند جغرافی
به چه درد میخورد .با چنین مسئلهای احتماال شما هم رو به رو هستید.

جغرافیای سیاسی مشکالتی در مملکت ما دارد ،یکی اینستکه تصور منفی مزبور از کلیت جغرافیا به آن تعمیم
داده می شود .دوم اینکه علی رغم داشتن تاریخی قریب به سه قرن در جهان  ،در ایران تاریخ علمی گسترده ای
ندارد ،سوم اینکه طی چند دهه گذشته در ایران در یک جامعۀ دانشگاهی محدود رشد کرده است .البته االن

H

رشتهای مستقل است ،و در مجموعۀ علوم جغرافیایی است ،عیبی ندارد جایش همین جاست ،همین جا هم باید
باشد.

اما من تجربههای خوبی از نگرش دیگران به جغرافیای سیاسی داشتم .آخرین تجربهای که داشتم در دستگاه
برنامهریزی کشور بود ،یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور .اینها دقیقا در یکسال اخیر ،سه برنامه را در
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آنجا اجرا کردند که متوجه شدند این رشته چقدر به درد میخورد .دستگاه برنامهریزی مغز و مخ کشور است،
مرکز کلیدی کشور است .هر کارشناس آنجا انسانی کلیدی است و در مقام هندل کردن و اداره امور یک
وزارتخانه عمل می کند .برنامههای وزارتخانهها را کارشناسان آنجا انجام میدهند .سال گذشته از من خواستند
که یک کارگاه یا دوره آموزشی تحت عنوان "ژئوپلیتیک" برایشان برگزار کنم .این کار انجام شد و از آن استقبال

a.
ir

کردند .آن اتفاق سبب شد که آنها عالقمند شوند به ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی ،و بخواهند که در فرآیند
آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه که االن در دست بررسی است ،جغرافیدانان هم مشارکت کنند .ما هم با

همۀ گرفتاریها درگیر شدیم .اآلن برنامه ششم کشور با رویکرد آمایشی دارد تنظیم میشود ،محور اصلی آن
جغرافیدانهای سیاسی بودند .به طور مشخص خودِ بنده ،جناب آقای سردار دکتر سید یحیی صفوی ،سرکار
خانم دکتر احمدی پور و جناب آقای دکتر سید عباس احمدی .برای آنها که دستاندرکار بودند ،پیامها و

حرفهایی که جغرافیدانهای سیاسی در جلسات ارائه میکردند جذاب بود .به طور مشخص ما چهار نفر آنجا

ni

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

هم در ایام عید نوروز  41آنرا ویرایش محتوایی کردم و برایشان فرستادم ،دیروز هم زنگ زدند که مورد
استفادهشان قرار گرفته است .آقای صادقـلو هم زحمت تایپش را کشید .این مشارکت جغرافیدانان سیاسی است
در یک برنامه بزرگ ملی به عنوان تدوین برنامه ششم توسعه با رویکرد آمایشی .برخی مسائلی که جغرافیدانان

af
ez

سیاسی برایشان مطرح میکردند تازگی داشت .کارشناسان ارشد اقتصاد ،مهندسی ،جامعهشناسی و رشتههای

دیگر بودند .این ماجرا سبب شد که گفتند برای کارشناسان سازمان یک  Workshopدیگر بگذارید .از من
خواستند یک دوره آموزشی به نام «جغرافیای سیاسی ایران» برایشان بگذارم .درست در ماه بهمن و اسفند
گذشته یعنی سال  1646که دو یا سه ماه پیش است ،چیزی حدود  35نفر کارشناس این سازمان در این کالس
شرکت کردند ،و خودشان می گفتند که ما بخش عمده این بحثها را تا االن نشنیده ایم و چقدر به درد ما
میخورد .این سبب شد که بعدا خواستند یک نشست دیگری بصورت کارگاه آموزشی ،یا یک Workshop
برای مدیران سازمان برگزار کنیم .گفتم عنوان آنرا بگذارید «چالشهای ژئوپلیتیکی برنامه ریزی توسعه در ایران».

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

H

از سالنهای خوب آنجاست ،جلسه را گذاشتند ،یک صبح تا ظهربود .بنده و جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی،

دو نفری به آنجا رفتیم و کارگاه مزبور را برگزار کردیم .آقای دکتر صفوی خیلی خوب مسائل منطقهای یعنی،

تنگناهای ژئوپلیتیکی توسعه در ایران در رابطه با حوزه های ژئوپلیتیکی پیرامون ایران را بیان کردند .من هم
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مباحث خودم را بیان کردم .طی یکسال در سازمان مدیریت و برنامه ریزی متوجه شدند که جغرافیای سیاسی و
ژئوپلیتیک چقدر به درد میخورد.
ببینید این نشانۀ این است که برای جغرافیای سیاسی عطش وجود دارد ،آنهایی که اطالع دارند میدانند که
دستگاه برنامهریزی کشور ،یعنی مخ کشور .آدمهایی که آنجا هستند آدمهای کلیدیاند .گاهی وزیر دستگاه

a.
ir

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

چشماندازهای توسعۀ کشورها در دستگاه برنامهریزی ریخته میشود .این آدمهای کلیدی اگر توجیه شوند
سرایت میکند به سایر بخشها .بدانید که مرکز استراتژیک هر سازمان حکومتی ،دستگاه برنامهریزی آن است.
من تعبیر میکنم به مخ کشورها .حاال کار ندارم که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور یک اشتباهی کرد ،و
آمد دستگاه سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در آن ادغام کرد و اسمش را گذاشت " سازمان مدیریت و

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

ni

فاصله گرفت .بعد آقای احمدینژاد به عنوان رئیس جمهور آمد ،اصال صورت مسئله را پاک کرد ،و کال منحلش

کرد .با این کارها که هر دو نفر انجام دادند تصور میکنید چه اتفاقی میافتد؟ مثال دبیرخانه مجمع تشخیص
مصلحت نظام در غیاب یک دستگاه برنامه ریزی توانمند در کشور ،طراحی سند چشم انداز توسعه کشور را

af
ez

بعهده گرفت در حالیکه در مقام طراحی اینکاره نبود .البته تردیدی وجود ندارد که در مقام بررسی و تایید طرح

سند چشم انداز به عنوان سند باالدستی ملی ،مجمع مزبور صالحیت داشت .چشمانداز یعنی تعیین هدفهای
استراتژیک توسعه ملی و باید توسط دستگاه برنامه ریرزی کشور انجام شود .شاید بهمین دلیل این سند

چشمانداز اشکالهای فنی دارد .یعنی به لحاظ محتوایی ،هدف گذاریهایش واقع بینانه نیستند .شما

جغرافیدانان سیاسی این را بدانید که کسی که میتواند آن را نقد کند ،جغرافیدانان سیاسی هستند .سند
چشمانداز توسعه ،از دید جغرافیای سیاسی دو اشکال اساسی دارد-1 :هدفهایش واقع بینانه نیستند ،بنابراین

اشکال ذاتی دارد-2 .اشکال سیستم عامل دارد ،یعنی مشخص نیست این چشمانداز را چه کسی میخواهد
اجرایش کند .سیستم عاملش چیه و کیه؟ سیستمعامل در استراتژی ملی مشخص می شود .خُب دبیرخانه

مجمع تشخیص مصلحت نظام که اینکاره نبود .آمد فقط هدفها را تعیین کرد .هر از گاهی هم ما میبینیم که

H

هدفهای توسعه ملی را به عنوان هدفهای استراتژی توسعه ملی در بخشها ،مثل بخش آموزش عالی ،بخش

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

چقدر عملیاتی میشود؟ چیزی که درش دیده نمیشود سیستم عامل است .چرا؟ چون نگاه برنامهای و اندیشیده

شدهای در آن نبوده است .اینکاری که مجمع تشخیص مصلحت میکند و فقط چشم اندازها را تعیین میکند در
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بخشها یا کلیت ،منِ جغرافیدان سیاسی میفهمم که این هدفگذاری استراتژی ملی است ،نه خود استراتژی
ملی .استراتژی ملی چهار مولفه اساسی دارد-1 :تحلیل منابع ملی-2 .هدفگذاری ملی-6 .تدابیر -1سیستمعامل.
هدفگذاری ملی الزم است اما کافی نیست ،این سه مولفه دیگر هم باید با آن (هدفگذاری) وفق پیدا کنند .این
کار دستگاه برنامه ریزی یا مخ کشور است .توجه داشته باشید این سندها از دید من سندهای خوبی هستند،

a.
ir

هدفگذاریهای خوبی شدهاند ،حاال صرفنظر از اینکه نقدهایی درش وارد است ،ولی به طور کلی خوب است.
من راجع به اصل هدفگذاری ایرادی ندارم ،اما این کار ناقص است .خُب در این حوزه ،جغرافیدانان سیاسی
میتوانند خیلی نقشآفرینی کنند .شما درسی دارید میخوانید به نام "جغرافیا و استراتژی ملی" ،باید حداقل
دانش و بینش پیدا کنید که در استراتژی ملی نقش ایفا کنید .خُب اینها را ما میدانیم ،اما دستگاههای مربوطه

نمیدانند .این نوجوانی رشته و آن اتصال رشته به جغرافیا و آن تصوری که آقایان دارند ،ما و کشور را دچار
مشکل کرده و ما میبینیم که کارهایشان ،کارهای ناتمام و ناقصی است.

ni

اما آن حرفی که من میخواستم عرض بکنم این بود که االن در سطح کالن ،دارند متوجه میشوند که جغرافیای

سیاسی یک رشتۀ خیلی مهمی است .رشتهای است که به عنوان علم کشورداری ،هم به درد بخور است و هم
حرف برای گفتن در مسائل اساسی کشور دارد .نظریات کاربردی دارد و میشود روی این رشته حساب کرد .االن
جایشان اینجا خالی است.

af
ez

زمینه را باید فراهم کرد .این یک نکتهای است که توقع از شماست ،به خصوص از استادان و همکارانی که

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

دانشگاه استخدام شدیم ،دیگر تا آخر عمر بینیازیم و با همان سوخت دوران تحصیل میتوانیم دانشجوها را
درس بدهیم .این ممکن است به گوش همکاران ما هم برسد ،گِلۀ دوستانه ازشان میکنم ،از اساتید جغرافیای

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

بگیریم .می بینم که آقای دکتر کاویانی راد خودش در اغلب جلسات و کنفرانسها حضور دارد ،ایشان هم گرفتار

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

H

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

یاد بگیرند .خانم دکتر میرحیدر ،استاد اعظم ما ،سخنرانی میکند ،میبینیم تعداد اندکی آدم آمدهاند نشستهاند.
من گلهام از همکارانمان است .دوستان استادان دانشگاهی ما باید خودشان را آماده کنند برای رفع یک نیاز

کالن .آنها هستند که باید به دانشجو چیز یاد دهند ،یعنی هم بینش و تفکر علمی ،هم دانش و هم مهارت یاد

بدهند .اگر فردا از من خواستند که بیا فالن پروژۀ ملی را انجام بده ،همه اش به دوش منِ تنها نباید بیفتد .ما
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نزدیک به  05-55هیات علمی و استاد در جغرافیای سیاسی تو مملکت داریم ،کجایند؟ آنها باید در این پروسه
مشارکت کنند که چگونه دانش جغرافیای سیاسی را در راستای نیاز جامعه ،نیاز شهروندان و نیاز بخش عمومی
و کشوری و حکومتی قرار دهیم .برخی از همکاران در توجیه عدم حضور خود در سخنرانیهای علمی میگویند
کالس داریم .بنده رییس کمیتۀ برنامهریزی علوم جغرافیایی در وزارت علوم هستم ،اینجا به صراحت اعالم

a.
ir

میکنم که این کالسها را ول کنید ،بروید به جلسات و کنفرانسها و نشستهای علمی و تخصصی رشته و

بنشینید آنجا و مطالب جدیدی یاد بگیرید .این کنفرانسها و جلسات علمی غالبا چیز های تازه به ما میدهد.

حاال شما میخواهید سرفصلهای کهنه شدۀ مربوط به  0سال پیش 15 ،سال پیش 25 ،سال پیش را سر کالس
به دانشجو بدهید ،در حالیکه پیشرفتهای علمی در جهان و ایران لحظه ایست .اصال فلسفۀ دانشگاه ،پویایی آن
است .درست است که وزارت علوم ،و دستگاه برنامهریزی باید بیاید سرفصلهای راهنما را ارائه بدهد ،این برای

زمانی است که شما چیزی نداشته باشید .اما اگر عرصهای باز شد معرفت جدیدی بود ول کنید کالس را ،بیایید

ni

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

هر موقع کنفرانسی ،همایش علمیای در رابطه با جغرافیای سیاسی باشد ،چه داخل دانشگاه ،چه خارج از
دانشگاه ،استادها و دانشجویان بروند شرکت کنند و نیازی هم به کالس جبرانی ندارد ،خودش عین کالس است.
ما یک برآوردی کردیم ،همین االن در تهران چیزی حدود  255دانشجوی جغرافیای سیاسی داریم در دکتری و

af
ez

کارشناسی ارشد 65 .تا  15استاد داریم ،ولی در سخنرانیها ،همایشها و جلسات علمی رشته کمتر دیده می
شوند .ما تا خودمان را آپدیت و بروز نکنیم ،تجهیز نکنیم ،به شبکۀ جریان علم متصل نشویم ،نمیتوانیم

رشتهمان را هم به لحاظ نظری ،و هم به لحاظ کاربردی آماده کنیم .بیاییم و فکر کنیم که چکار کنیم علم
جغرافیای سیاسی و این دانشجویان جغرافیای سیاسی را در راستای نیازهای جامعه بکار بگیریم؟ فرض کنیم

همه آمدیم ژئوپلیتیک انتقادی را از زیر تا عرش بررسی کردیم ،خُب چه مشکلی را از جامعه حل میکند؟ در

حد دانستنش خوب است ،ولی غرق شدهایم توش! ؟ اگر کسی قرار بود غرق بشود من هستم .چون که بنده ،جزو

اولین کسانی هستم که در مورد ژئوپلیتیک انتقادی در این مملکت مطلب نوشتم و حرف زدم .برای اطالع بیشتر
لطفا به کتاب " اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم" مراجعه کنید .ما رفتیم و وارسی کردیم و دیدیم خبر

H

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

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

و چه در دکتری ،برای قبول مسئولیتها و مأموریتهای کاربردی جامعه آماده کنیم .تا بتوانند نیازهای مردم و
کشور را برطرف نمایند ،نیاز پشتِ نیاز دارد مطرح میشود .آقای دکتر قادری اینجا نشسته است ،رساله
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دکترایش را در جغرافیای سیاسی روی " طراحی الگوی سنجش عدالت و بیعدالتی فضایی" کار کرده است.
مدلی طراحی کرده که کاربردی است .در دنیا هم اولین بار است که این کار شده است ،به عنوان دانشجوی
دکتری .دائما از جاهای مختلف میخواهند که بیاید و  Workshopبرگزار کند ،برای آن تقاضا هست .دستگاه
برنامهریزی کشور با ایشان دارد قرارداد میبندد که نظریۀ پایۀ عدالت فضایی برای ایران را بیاید تدوین بکند.

a.
ir

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

 11اردیبهشت هم در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،ایشان باید برود  Workshopمدلش را ارائه
کند .بخشی از رسالههایی که ما داوری میکنیم ،نه به درد دنیای کسی میخورد ،و نه عاقبت کسی .دانشجویان
هم دید ندارند که چگونه مسئله انتخاب کنند .دانشجویان سرمایههای مملکتند ،دست ما هستند ،ما حق نداریم

انرژیشان را تلف کنیم .به دوستان و همکاران خودم در دانشگاههای تهران ،تربیتمدرس ،خوارزمی ،آزاد
اسالمی-علوم و تحقیقات و تهران مرکز میگویم .من به عنوان رییس کمیته برنامهریزی علوم جغرافیایی و رییس

ni

کمیسیون جغرافیای سیاسی از برخی از این رسالهها و پایاننامههای دانشجویی راضی نیستم .از توی اینها

چیزی در نمیآید .عمر دانشجو و منابع را تلف میکنیم .یک تجدید نظر ،یک رنسانس ،یک رستاخیز ذهنی در
درون ما استادها الزمست ،یک همتی هم در شما دانشجوها .اینها سبب خواهد شد که جغرافیای سیاسی ایران
که امروزه در دنیا حرف برای گفتن دارد تقویت و کارآمد شود .جغرافیای سیاسی ایران با همۀ نقدهایی که بر آن

af
ez

وارد میکنیم ،یکی از سازههای قدرتمند علمی در جهان است .ناامید نشوید ،یعنی مسئولیت شما نسل آینده
خیلی سنگینه .هم به لحاظ کاربردی آیندۀ بسیار بسیار درخشانی را من برای جغرافیای سیاسی میبینم ،یعنی

فردا خواهند آمد سراغ شما .منتها شما باید مجهز باشید که حرفهای خوب بزنید ،و کارهای خوب و مفید انجام
دهید .جغرافیای سیاسی ایران االن در دنیا حرف برای گفتن دارد.

سردبیر یک مجلۀ ژئوپلیتیکی در فرانسه ،سه هفته پیش به من ایمیل زد که من می خواهم با شما مصاحبه
کنم ،من جوابش را دادم که من با رسانهها مصاحبه نمیکنم ،من  10سال است که با هیچ رسانهای مصاحبه
نمیکنم .بنابراین معذورم .جهت اطالع شما عزیزان عرض میکنم که من سالهاست که به روزنامه ها و صدا و

سیما نمیروم ،من چندان دوست ندارم خودم را رسانهای کنم .استادان عزیز ما یعنی جناب آقای دکتر عزتی و

H

سرکارخانم دکتر میرحیدر هم ظاهرا اینجوری هستند .شأن علمیشان را حفظ کردهاند .این دو بزرگوار هم
خودشان را رسانهای نکردند .رسانهها خوبند ،اما بدالیلی من تشخیص دادم که نروم .به رسانه های خارجی مثل
 BBCهم جواب منفی داده ام.
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من ابتدا فکر کردم که میخواهد راجع به ایران و مسائل ایران و سیاست اتمی و غیره ،سوال کند .لذا خواسته
ایشان را نپذیرفتم .چون علی رغم ارتباط تخصصی ،من  15سال است راجع به سیاست اتمی در رسانه ها حرف
نزدم ،زیرا این سیاست را از همان اول ناموفق می دیدم.
ایشان بعدا سوالهای خود را با ایمیل برایم فرستاد ،دیدم سوالهای ایشان در رابطه با آنچه فکر می کردم

a.
ir

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

علمی من را میخواهد کالبدشکافی کند .من تعجب کردم که ایشان آمده کارنامه علمی من که عمدتا به زبان
فارسی است را وارسی کرده ،در مورد فالن نظریه ،در مورد فالن مفهوم ،در مورد فالن رسالۀ دکتری ،در رابطه با
فالن مدلی که طراحی کرده بودیم .آن مدلی که رسالۀ دکتری آقای دکتر زرقانی بود ،دربارۀ طراحی سنجش

قدرت ملی کشورها و. ...چیزی در حدود  25سوال راجع به خودم و نظریه ها و کارهای علمی ام برایم فرستاده

است .بناچار من هم گفتم چشم ،انجام میدهم .از آقای دکتر سیروس احمدی هم خواهش کردم که ترجمه

ni

فرانسهاش را انجام بدهند و ایشان هم قبول کردند که این کار را انجام دهند.
ببینید ما زیر نظر دیگران هستیم ،آنها ما را میبینند .بنابراین شما امیدوار باشید ،و برای تولید معرفت نظری و
کاربردی در جغرافیای سیاسی خودتان را آماده کنید ،هرکدام از شما میتوانید چند تا حافظ نیا بشوید.

af
ez

من چندین مقاله و مطلب دارم ،اینها را باید بخوانید ،یکی بحث راجع به تاریخ جغرافیای سیاسی است .یک
سخنرانی هم من در انجمن ژئوپلیتیک داشتم .اول تاریخ رشتهتان را بروید مطالعه کنید ،جغرافیای سیاسی یکی
از قدیمیترین رشتۀ های علوم جغرافیایی است .این را بدانید .نمیخواهم خدای نکرده حساسیت ایجاد کنم ،ولی

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

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

کردند ،نظیر ایمانوئل کانت ،و رابرت تورگو ...و راجع به جغرافیا حرف زدهاند ،جغرافیا را ابتدا به سه رشته فوق

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

کونیگزبرگ آلمان جغرافیا درس داده است .کسی که  14ترم درس جغرافیا بدهد ،دیگر نمیشود گفت که

H

جغرافیدان نیست .کانت اول جغرافیدان بوده و بعد به حوزۀ فلسفه رفته است .او جغرافیا را تبیین فلسفی کرده
است .دو تا از کتابهایش در زمینه جغرافیا را من خودم در کتابخانه مرکز مطالعات کانت در دانشگاه گوتنبرگ

آلمان دیده ام .یکی از آنها تحت عنوان جغرافیای طبیعی ( به زبان آلمانی ،فیزیشه گیوکافی) است .کانت اولین
بار جغرافیا را جغرافیای طبیعی میدانست .بعد گفت از جغرافیای طبیعی دو شاخه به نام های جغرافیای ریاضی
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و جغرافیای سیاسی بیرون میآید .پس در ساختارسازی معرفت جغرافیایی ،کانت سه شاخه را در جغرافیا تعریف
نمود و بعد شاخههای دیگری به آنها اضافه کرد .تعبیری که کانت از جغرافیای سیاسی میکند بیشتر به دانشی
می ماند که باید یک سیستم سیاسی -حقوقی قدرتمندی مبتنی بر مقتضیات طبیعی و انسانی برای فضای
جغرافیایی را مورد توجه قرار دهد .یعنی همان چیزی که ما میگوییم سیستمهای حکومتی .یعنی هم طراحی

a.
ir

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

انسانی (ملت) در مقیاسهای  Regional , National, localو مقیاس  .Globalاو تحلیل ،تبیین،

سادهسازی اینها را بر عهده رشتۀ جغرافیای سیاسی میداند .این یک دیدگاه که خیلی قدیمی است .قبل از
ایمانوئل کانت ،نیز رابرت تورگو که فیلسوف و اقتصاد دان سیاسی قرن  10فرانسه و سیاستمداری تا حد نخست
وزیر لوئی شانزده هم بود ،در سال 1501م جغرافیای سیاسی را در دانشگاه سوربن پاریس مفهومسازی نمود و

صراحتا آنرا علم کشور داری توصیف کرد .اما تورگو مانند کانت بازهم جغرافیای طبیعی ،جغرافیای ریاضی و

ni

جغرافیای سیاسی را میشناخت .چیزی به نام سایر رشتههای جغرافیایی را نمیشناخت و صراحتا جغرافیای
سیاسی را علم کشور داری می دانست .یک قرن بعد ویدال دوالبالش که گفته میشود مبتکر مکتب و دیدگاه
امکان گرایی در جغرافیا است ،در فرانسه عنوان جغرافیای سیاسی را تغییر داد و عنوان جغرافیای انسانی را
جایگزین آن کرد .همین جغرافیای انسانی ،که حاال میگویند جغرافیای سیاسی شاخهای از آن است ،در واقع

af
ez

خودش (جغرافیای انسانی) بعدا زاده شده است! .سایر رشتههای جغرافیایی نیز در قرن  14و  25متولد شدهاند.
پس با این حساب اگر از جغرافیای طبیعی و جغرافیای ریاضی گذر کنیم ،در حوزۀ انسانی ما فقط جغرافیای
سیاسی را داشته ایم .آقای دکتر سیروس احمدی هم زحمت کشیدند نوشتههای تورگو در قرن  10در مورد
جغرافیای سیاسی را ترجمه کردند که در مجله ژئوپلیتیک چاپ شده است .بنابراین جغرافیای سیاسی در اواسط
قرن  10میالدی در کشور و جامعۀ فرانسه متولد شده است و االن هم در آنجا نسبتا قوی است .البته بیشتر آنجا
به ژئوپلیتیک شناخته میشود .مرکز مطالعات ژئوپلیتیک دانشگاه پاریس ،0پارسال که من رفته بودم آنجا،
چیزی نزدیک به  105دانشجوی تحصیالت تکمیلی داشت .ظاهرا پایهاش را ایوالکوست دانشمند معروف
فرانسوی گذاشته است .مجله ژئوپلیتیکی معروف هرودوت را هم آنها منتشر میکنند .پروفسور میشل فوشه،

H

متخصص مرز هم در فرانسه است .آقای تورگو که پایهگذار جغرافیای سیاسی است ،و جغرافیای سیاسی را علم
کشورداری میداند ،خودش هم وزیر و استاندار بوده است ،سپس نخستوزیر شد و از فالسفۀ روشنفکری قرن
 10شناخته میشود .او با سیاستهای لیبرالیستی خود زمینهساز انقالب فرانسه شناخته می شود .کارهایی که
ایشان انجام داد ،بستر را برای انقالب فرانسه فراهم کرد.
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بنابراین جغرافیای سیاسی توسط دو شخصیتِ فیلسوفِ مشهورِ و معروفِ موردِ عالقۀ جامعۀ علمی یعنی تورگو و
کانت پایهگذاری شده است .این را باید شما بدانید .این نیست که بگویند جغرافیای سیاسی را آقای فریدریش
راتزل پایهگذاری کرده است .البته راتزل هم با نگارش کتاب مهم خود کمک بزرگی به جغرافیای سیاسی کرده
است .جغرافیای سیاسی توسط فالسفۀ مشهوری پایهگذاری شده ،و تبیین فلسفی شده است .این رشته بنیاد

a.
ir

فلسفی و عقالیی دارد ،بنیاد نظری قویای دارد و ریشۀ تاریخیاش هم از همۀ گرایشهای جغرافیایی بیشتر

است .آن معدود جغرافیدانانی که ضد جغرافیای سیاسی فکر میکنند باید از این ذهنیت خود بیرون بیایند.
با همین وضع ما از نظر علمی در جغرافیای سیاسی از خیلی از کشورها جلوتریم .از هند ،روسیه ،انگلیس ،آلمان

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

صورت موضوعات رسالۀ دکتری داریم .استادهایی که آنجا هستند در دپارتمان کلی جغرافیا یک درس

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

ni

لهستان من بررسی کردم چنین رشتهای را داریم ،در هند در دانشگاه جواهر لعل نهرو این را در سطح دکتری

داریم ،که  10سال قبل من از دپارتمان آن بازدید و در آن سخنرانی داشتم .آن هم از نوع  ،Researchکه یکی
از دانشجویان دکتریش هم اخیرا برای فرصت مطالعاتی به قطب جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس آمد.

af
ez

با اینحال همین وضع نیز مورد انتقاد من است ،که باید قویتر بشود .با وجود اینکه قویتر از خیلی از جاهاست.
امیدوار باشید ،اعتماد بنفس داشته باشید ،شما باید تالش کنید که این رشته را قویتر کنید.

در رابطه با نقش جغرافیای سیاسی در کشور داری به شما توصیه میکنم مقالۀ من تحت عنوان " تبیین فلسفه

جغرافیایی ساختارسازی حکومتها برپایۀ جغرافیای سیاسی" را عمیقا بخوانید .توجه داشته باشید جغرافیای

سیاسی در شکلدهی به قوانین اساسی کشورها میتواند نقش اساسی ایفا کند .جغرافیای سیاسی میتواند در
ساختارسازی حکومتها و تبیین فلسفیشان نقش اساسی ایفا کند .در تبیین و تحلیل فلسفی ساختارهای

سازمانی ،جغرافیدانان سیاسی می توانند نقشآفرینی کنند .اما طراحی سازمانی کار جغرافیای سیاسی نیست .ما
جغرافیدانان سیاسی توان طراحی سازمانی را نداریم .طراحی سازمانی کار رشتههای مدیریت و علوم اداری است،

H

کار رشتههای مدیریت است .من خواهش میکنم به این مسئله توجه کنید .وقتی شما فلسفۀ یک سازمان را
تحلیل کردید و نیاز به وجود آن سازمان در فضای جغرافیایی را به رسمیت شناختید که بتواند امور مربوطه در

فضای جغرافیایی را مدیریت کند ،آن وقت کار طراحیاش میافتد دست متخصصین امور اداری و مدیریت .چون
ما در این زمینه توانایی تخصصی نداریم .من این نکته ظریف را عمدا عرض کردم که حواستان باشد که ما
همهکاره نیستیم .ما در حوزۀ رشتۀ خودمان باید کار کنیم .تمام رشتههای علمی که در کهکشان معرفت شناسی
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بشر وجود دارند ،همه در جای خودشان مهم و معتبرند .هیچوقت یک رشته را تحقیر کنید .من خودم یکی از
رشته های کاریام روش شناسی و معرفتشناسی است .هیچ رشتۀ معرفتی در این سپهر معرفتی بشر چه در
علوم انسانی ،چه در علوم پایه و چه در علوم الهی و ...وجود ندارد که مهم نباشد .همۀ رشتهها در جای خودشان
مهماند .احترام همه را نگه دارید ،اگر نیاز نبود آن رشته بوجود نمیآمد.

a.
ir

مورد دیگر هم جایگاه شماست در نظام شغلی جامعه .نظام شغلی جامعه ،پایگاههای فعالیت اقتصادی جامعه را

منعکس میکند .در هر کشوری ،در هر جامعهای ،نظام شغلی معموال سه بخش دارد ،بخش حکومتی و دولتی،
بخش خصوصی و بخش عمومی .بسته به ایدئولوژی حکومت ،بسته به نظام سیاسی حکومت ،سهم این بخشها

در کلیت نظام اشتغال جامعه متغیر است .در سیستمهای حکومتی و ایدئولوژیهای چپ ،ایدئولوژیهای

سوسیالیستی و کمونیستی ،بخش دولتی خیلی حجیم است .در همهجای شئون زندگی شهروندان و کشور دولت

میخواهد دخالت و فضولی کند و متصدی امور شود .بنابراین اگر ایدئولوژی حکومت جزو ایدئولوژیهای چپ

ni

بود ،کمونیستی بود ،مارکسیستی بود ،سوسیالیستی بود ،دولت حجیم است .در سیستمهای سرمایهداری ،به

خصوص در سیستمهای جدید نئولیبرالیستی که بعد از ریگان و تاچر در دنیای جدید توسعه پیدا کرد و این
پدیدههای جهانی شدن و جهانی کردن و پُزِ ثروتهای نجومی اقتصاد و پول در نظامهای سرمایهداری را می
محلی بگیرید تا دولت ملی.

af
ez

دهد و چشم خیلیها را خیره کرده است ،در این سیستمها حجم بر عکس ساختار دولت کوچک است ،از دولت

البته رقابت ،از نوع لیبرالیستی لجام گسیخته وحشتناک است .مسئول تخریب طبیعت ،مسئول بیعدالتیهای
جغرافیایی در فضاهای کرۀ زمین ،مسئول رنج بشر ،مسئول  %1دربرابر  ، .%44مسئول همۀ اینها تا حد زیادی

لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی مهار نشده و اندیشه های رشد محور و قطبیت گرایی در برنامه ریزیهای
اقتصادی کشورها از جمله کشور خودمان است .که برخی از دوستان ما دارند با هیجان و حرارت ازش تعریف

میکنند ،اما به چه قیمتی؟ حواستان باشد ما به عنوان جغرافیدان سیاسی ،یکی از ماموریتهای مهممان این

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

H

انسانها را تضمین کنیم .در نظریههایی که میدهیم ،برابری در دستیابی به مزایای توسعه ،عدالت فضایی و

جغرافیایی ،امنیت ،فقرزدایی ،رنج زدایی از زندگی انسانها ،و خلق زیستگاهی آرامش بخش جزو اصول اولیه کار
ما به عنوان جغرافیدان سیاسی است ،چرا؟
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چون حکومتی که در ساختار کشور یا همان  Stateشکل میگیرد ،با هر ایدئولوژیای که باشد  ،آن حکومت
باید فضای جغرافیایی را شکل دهد که در آنجا بیعدالتی جغرافیایی یا کم باشد یا نباشد .البته ،ممکن نیست که
اصال نباشد .یعنی فاصلهها کم شود .فاصلههای غیرفیزیکی باید کم بشوند .باید امنیت در فضا برقرار شود ،فضای
جغرافیایی برای ساکنین آن باید دلانگیز ،امید بخش و رضایتمندانه بشود .جغرافیای سیاسی ،جغرافیای مدیریت

a.
ir

سیاسی فضاست .فضایی که در آنجا هم سیستمهای سرزمینی دارید ،هم قلمرو دارید ،هم آدمها و هم
جاندارانی دارید که حق حیات طبیعی دارند و آنها باید اولی باشند و حکومت باید در خدمت مردم باشد .چه
حکومت ملی ،چه حکومت محلی ،چه حکومت بینالمللی .نه اینکه حکومتها طبقاتی شوند .حکومتهایی که

دیدگاه نئولیبرالیسم توصیه میکند ،حکومتی است در خدمت سرمایه و طبقه سرمایهداران .حواستان را جمع
کنید .حکومت در خدمت طبقۀ سرمایهدار است ،نه در خدمت مردم .از دید جغرافیای سیاسی حکومتها فلسفه

جغرافیایی دارند .یعنی برآمده از قلمرو سرزمینی و ملت ساکن آن بوده و برای خدمت به ملت اند و باید عدالت

ni

فضایی و اجتماعی را ایجاد کنند .در همین پروسۀ بررسی و تدوین برنامه ششم ،برخی از سیاسیون و

اقتصاددانها ،هنوز در کلهشان انگاره های لیبرالیسم و نئولیبرالیسم مهار نشده و رشد اقتصادی ،گرایش مسلط
است .فقط دغدغۀ سرمایه و سرمایهداران و به تعبیری فریبنده کارآفرینان را دارند.

af
ez

نمونه دیگری از طبقاتی شدن خدمات دولت ،مسئله نظام وظیفه اجباری در برخی از کشورها از جمله ایرانست.
من این حرف انتقادی را به دوستان در عرصۀ دفاعی کشور نیز گفتهام که اجبار نظام وظیفه را بردارید و ارتش

حرفه ای را جایگزین آن کنید .این نظام وظیفه ضمن اینکه با توجه به سطح پیشرفت دانش و فناوریهای نظامی
کارایی الزم را ندارد ،هزینهایست که شهروندان و ملت میدهند اما نتیجهاش را عمدتا طبقۀ سرمایهدار می بیند

و نصیب آنان میشود .یعنی در کنار امنیت کشور ،در واقع امنیت سرمایه را نیز تامین میکند در حالیکه سرمایه

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

امنیت در واقع سرمایهداران بازار اقتصاد بهتر میتوانند بار خود را ببندند .بچه های ما باید بنام دفاع از کشور
اینور و آنورِ مملکت بروند برای سربازی ،در حالیکه منفعت کار آنها نصیب طبقه سرمایه دار نیز می شود.

جالبست که اسمش را هم گذاشته اند خدمت مقدس سربازی .با این مفاهیم هم یک خردهای باید انتقادی

H

برخورد کنیم ،یعنی چه؟ کدام خدمت مقدس سربازی؟ برای کی؟ کسانی که میخواهند امنیت سرمایهشان
تضمین شود ،باید خودشان در قالب مالیات هزینهاش را بدهند.

برویم به سراغ ارتش حرفهای ،این پاکستان بغل دست ما و یا آمریکا و خیلی از کشورها که ارتش حرفهای دارند،

هزینههای دفاع و امنیت کشور را سرمایهدارانش در قالب مالیات میدهند ،نه که گردن شهروندان و جوانان
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مملکت بگذارند .در ایران یک غلطی رضاشاه کرد و نظام وظیفه را اجباری کرد و این اجبار هنوز ادامه دارد .ما
نباید که سیاستهای او را پاسداری کنیم .در این نوع سیاستها ،حکومت کامال در خدمت ملت نیست .یکی از
عوارض دیگری که در دوره جمهوری اسالمی نیز تشدید شده است ،توسعه طبقۀ «اشراف مذهبی» است .این
اشراف مذهبی به اشرافیت خودشان فکر میکنند و تا حدی از اسالم نیز سوء استفاده میکنند ،آیا اینها هزینۀ

a.
ir

زندگی اجنماعی خود را میدهند؟ مالیات کافی را میدهند؟
اینها را عمدا گفتم که توجه داشته باشید ما جغرافیدانان سیاسی ،فقط جغرافیدان سیاسیای نباید باشیم که

مثل یک آدم بیارادهای که فقط کار فنی میکند باشیم .ما باید همواره حقوق انسانها ،حقوق شهروندان ،حقوق
ملتی که این سرزمین و منابع و همه چیز متعلق به آنهاست و همه هم از حق شهروندی مساوی برخوردارند را

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

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

ni

قران کریم نزد خداوند پرهیز گار ترند .بعضی وقتها دستگاههای حکومتی و دولتی به آن توجه ندارند .وظیفۀ

همۀ ماست که مواظب جنبههای انسانی کاربرد دانش جغرافیا بطور کلی و نیز دانش جغرافیای سیاسی بطور
خاص با رویکرد ژئوپلیتیک انسانگرا در برنامهریزیها و مدیریت سیاسی فضا باشیم .یعنی در همه مقیاسها اعم از

af
ez

سطح محلی و سکونتگاهی (شهری و روستایی و عشایری) ،تا سطح ملی ،منطقه ای و جهانی ،بجای منافع
طبقات خاص اولویت را به حقوق عموم مردم و شهروندان ساکن در فضا بدهیم.

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

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

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

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

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

( اداره امور سکونتگاههای شهری و روستایی و عشایری) و مقیاس ناحیه ای و منطقه ای ( اداره امور فضای
از:
 .1اصل حفاظت از موجودیت و تمامیت ارضی کشور؛
 .2اصل حفاظت و ارتقاء مستمرسطح قدرت ملی کشور؛

H

جغرافیایی شهرستان و استان ) نیز قابلیت کاربرد دارند .اصول مدیریت سیاسی فضا در مقیاس کشوری عبارتند
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 .6اصل حفاظت از شاخصه ها و ارزشهای هویت ملی و تحکیم آن؛
 .1اصل تضمین رضایت ملی و شهروندی از حکومت و تقویت حس تعلق داوطلبانه به کشور و هویت ملی؛
 .0اصل تضمین اتحاد و همگرایی افراد ملت؛
 .3اصل تقسیم بهینه فضای جغرافیایی و آمایش سیاسی کشور برای اداره بهتر امور؛
 .5اصل اجرای فرایند دموکراسی برای تعیین سرنوشت و تجلی اراده سیاسی شهروندان در حکومت؛
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 .0اصل مرزداری و حفاظت از پیرامون کشور (مرزبانی)؛
 .4اصل مدیریت سیاسی فضای ملی و تعیین مدیران سیاسی واحد های تقسیماتی درون کشوری؛
 .15اصل شبکه سازی ارتباطی و پیوند پیرامون و اجزای منطقه ای کشور به همدیگر و با مرکزیت سیاسی؛
 .11اصل ساختار سازی منطقی حکومت مرکزی (شامل قانون اساسی ،تشکیالت دیوانی و اداری حکومت)؛
 .12اصل الگوی ارتباط میان دولت و مردم (تنظیم حقوق متقابل مردم و حکومت)؛
 .16اصل مناسبات و روابط خارجی صلح آمیز کشور با سایر ملتها و کشورها؛

ni

 .11اصل داوری ،عدالت گستری و تضمین عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی؛
 .10اصل سالم سازی محیط اجتماعی ،ایجاد آرامش و حفظ امنیت عمومی و داخلی کشور؛
 .13اصل دفاع ملی از کشور و ملت و رفع تهدیدات خارجی؛

 .15اصل تبیین اهداف ملی و پیشرفت و عمران مداوم و پایدارکشور با توجه به فضای رقابتی بین کشورها؛
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 .10اصل حفاظت از منافع ملی ،پرستیژ و منزلت کشور و حقوق ملت و نیز اتباع کشور در ماورای مرزها:
 .14اصل تامین بهینه نیازهای مادی ،زیستی ،سالمت و آسایش شهروندان و ایجاد رفاه عمومی؛

 .25اصل تامین بهینه نیازهای روحی و معنوی افراد ملت و تضمین سالمت روحی و ارتقاء فکری جامعه؛
 .21اصل نحوه تعامل با مخالفان و ناراضیان داخلی و جذب حداکثری آنان؛

 .22اصل تنظیم روابط بین اجزای ملت ( اقوام و ادیان و ) ...و مناطق جغرافیایی کشور با همدیگر؛
 .26اصل مدیریت بهینه منابع زیرزمینی و بنیادهای زیستی و حفظ تعادلهای اکولوژیکی کشور؛
 .21اصل آمایش و حفظ تعادل فضایی ،و تامین عدالت جغرافیایی در سطح کشور؛

H

از حوصله ای که به خرج دادید متشکرم.

موفق باشید
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