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چکیده
دانــش ژئوپلیتیــک تــاکنون چهــار گفتمــان اساســی را پشــت ســر گذاشــته اســت. کشــور ایــران در هــر یــک از  

هاي ژئوپلیتیکی استعماري، جنگ سرد، نظم نوین جهانی و زیست محیطی از اهمیت خاصی برخـوردار بـوده   گفتمان
اند، حاوي تهدیدات و ژئوپلیتیکی صورت گرفتههاي هایی که در هر دوره از گفتمانپردازيو برخوردار است. نظریه

اند. این مقاله با تبیین نظریات اصـلی ژئـوپلیتیکی، در هـر گفتمـان تـالش دارد تـا       هایی براي این سرزمین بودهفرصت
اهمیت ژئوپلیتیکی ایران را که بر هیچکس پوشیده نیست، مورد توجه قرار دهد.
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مقدمه:
اند، کاربرد عملی آن، فقط در دوران اخیر مطرح شده1در حالی که بنیادهاي نظري ژئوپلیتیک

احساس غریزي امکانات ژئوپلیتیک و درك تأثیر عمیق آن بر توسعه سیاسی، به اندازه تاریخ خـود  
داراي قدمت است. ژئوپلیتیک در دو قرن اخیر یک مفهوم بسیار سیال بوده است. بـا قـبض و بسـط    

بنـدي ایـن نظریـات مـا     انـد. دسـته  یات متعـددي ظهـورکرده  هاي ثابت و متغیر ژئوپلیتیکی نظرمؤلفه
هـاي ژئـوپلیتیکی   سازد. بررسی گفتماناساسی در حوزه ژئوپلیتیک رهنمون می2را به چهار گفتمان

ــه    ــین مؤلف ــق ب ــه عمی ــاکی از رابط ــه    ح ــی، منطق ــطح داخل ــت در س ــوپلیتیکی و امنی ــاي ژئ اي و ه
باشد.المللی میبین

سیاسی و سیاست جغرافیایی در هر دوره از ادبیـات ژئـوپلیتیکی، برخـی    تعامل پویاي جغرافیاي 
هـا بـه بخشـی از    ها را در صدر و برخی دیگر را به حاشیه رانده اسـت. هـر یـک از گفتمـان    از مؤلفه
هایی از متغیرهاي ژئـوپلیتیکی، اقـدام   سازي گوشهها پرداخته و همزمان با توصیف و برجستهواقعیت

اند.ایی نیز نمودهکارهبه تجویز راه
از آنجائیکه تولید اصلی دانش ژئوپلیتیکی در کشـورهاي پیشـرفته صـورت گرفتـه اسـت، لـذا       

نشینی بـین  هاي ملی، نژادي، تمدنی و فرهنگی غرب نیز در آنها بخوبی نمایان است. همگیريجهت
ر کشـورها و  دانش و قدرت در حوزه ژئوپلیتیک باعث گردیده که کشورهاي پیشرفته بیش از سـای 

مند گردند. تحـول رویکردهـا در دانـش ژئوپلیتیـک همـواره      ها از دستاوردهاي علمی آن بهرهملت
هــایی را بــراي کشــورهاي جهــان بــه همــراه داشــته اســت. از ایــن رو حضــور  تهدیــدات و فرصــت

هوشمندانه و فعال نخبگان سیاسی و علمـی هـر کشـور در عرصـه دانـش و تصـمیمات ژئـوپلیتیکی        
هاي ثبات امنیتی و توسعه پایدار کشور را به دنبال داشته باشد. کشور ایران در تمـامی  ند زمینهتوایم

هاي ژئوپلیتیکی از اهمیت خاصی برخوردار است. گفتمان
هـاي  آنچه امروزه زیربناي شهروندي جهانی بشر را شکل داده و تکامل بخشیده، همانـا آمـوزه  

هـاي سـاکن در کـره    ه بعد از حمله اسکندر مقدونی، زندگی انسانایرانیان به یونانیان بود که به ویژ
)103: 1379خاکی را متحول ساخت.(مجتهدزاده، 

1 -Geopolitic
2 -Dialog
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هـاي بـزرگ بـه    فرض اساسی آن اسـت کـه ایـران همـواره بـا قـدرت      ”گوید: گراهام فولر می

د ایران، هر آورد. بنابراین از دیاي برتر بشمار میناراحتی خواهد زیست. ایران خود را قدرت منطقه
قدرت خارجی، یک تهدید بالقوه دائمی براي استقالل، حاکمیت ملـی و تمامیـت ارضـی کشـور و     
رقیبی براي اعمال نفوذ در منطقه است و (فقط تحت شرایطی که ایران کامالً مجبور باشد) متحـدي  

)1373:285(فولر، “ اجتناب ناپذیر اما نامطلوب است. 
هاي ملی و غنی ایـن کشـور   تمدن دیرسال و قابلیت”گوید: میهمین نویسنده در جاي دیگري
هـاي  ترین کشورهاي خاورمیانه در سالتواند یکی از پیشرفتهیگویاي آن است که ایران به خوبی م

)34: 1373(فولر،“ آینده باشد.
) به دو عامل وسعت و موقعیـت کشـورها در سیاسـت و قـدرت     1844-1904(1فردریک راتزل

ه و براي رشد فضاي کشورها قوانین و ضوابطی را مطـرح کـرد کـه بـه قـوانین هفتگانـه       آنها پرداخت
)1379:229نیا، معروفند(حافظ

هـا و  در این نگارش با بررسی اهم نظریات ژئـوپلیتیکی و تـأثیر آنهـا بـر ایـران اسـالمی، مؤلفـه       
گرفت.مالحظات اساسی ژئوپلیتیکی در تحوالت آینده کشور توجه ویژه قرار خواهند 

اهمیت ژئوپلیتیک:
تمامی مفاهیم داراي تاریخ و جغرافیا هسـتند  ”پردازان پست مدرنیسم، به اعتقاد بسیاري از نظریه

ــی    ــرار م ــده ق ــین قاع ــمول هم ــز در ش ــک نی ــوم ژئوپلیتی ــردو مفه ــل ، “.(گی ) واژه  21: 1380اتوتای
الن به کار گرفتـه  دلف کیم توسط دانشمند علوم سیاسی سوئدي رو1899ژئوپلیتیک  ابتدا در سال 

شد. این واژه از تاریخ طوالنی و متنوع و پر فراز و نشیبی در قرن بیستم برخوردار بـوده اسـت. کـی    
پلیتیـک) مـؤثر   -الن، بخوبی توانسته است در رساندن معنی ارتبـاط کلـی جغرافیـا و سیاسـت (ژئـو     

وار اسـت. زیـرا مفـاهیمی نظیـر     باشد. تعریف ژئوپلیتیک با ارائه یک معنی  ویـژه کـاري بسـیار دشـ    
هاي تاریخی و ساختارهاي نظـم جهـانی   ژئوپلیتیک تمایل به تغییر و تحول دارند، همانطور که دوره

یابند. تحول می

1 -Ratzel
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هاي اولیه قرن بیستم متفکرین امپریالیستی، ژئوپلیتیک را بـه عنـوان آن بخـش از دانـش     در سال
کرد. ژئوپلیتیـک  اي طبیعی و زمین با سیاست بحث میاستعماري غربی فهمیدند که از رابطه جغرافی

بعداً با هدف معروف سیاست خارجی آلمان نازي یعنی لنبسرام یـا فضـاي حیـاتی پیونـد خـورد. در      
هاي بعداز دوره جنگ سرد، ژئوپلیتیک براي توصیف نزاع و مجادله جهانی بین شوروي خالل سال

تژیک جهان بکار گرفته شد.و آمریکا بر سر کنترل کشورها و منابع استرا
وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، هنري کیسینجر باعـث شـد کـه اصـطالح ژئوپلیتیـک در دهـه       

هاي موازنه قدرت کـه  ها در زمینه سیاستاحیاء شود. او این واژه را مترادف با بازي ابرقدرت1970
ئوپلیتیک مجدداً بـه عنـوان   شد، بکار گرفت. از آنجائی که ژدر سراسر نقشه سیاسی جهان انجام می

هــاي  فراملــی و گــران مســائل اســتراتژیک، مــدیریتســازنده سیاســت خــارجی، از ســوي تحلیــل 
ها مورد عالقه قرار گرفت، سعی شد تا معنی خاصی از تحوالت و تحرکـات نقشـه سیاسـی    دانشگاه

ست که بـا بصـیرتی   جهان ارائه شود. یکی از دالیلی که ژئوپلیتیک مجدداً عمومیت پیدا کرد، این ا
کنـد. ژئوپلیتیـک تصـویري کـالن را ارائـه داده و روش      جامع در باره نقشه سیاسی جهان بحث مـی 

دهد.اي با سیستم و نظام جهانی  به عنوان یک کل را پیشنهاد میارتباط تحوالت محلی و منطقه
ــدا     ــم ان ــک چش ــوالت را در درون ی ــا و تح ــایع، برخورده ــیعی از وق ــف وس ــک طی ز ژئوپلیتی

کند و نقطه نظر وسـیعی کـه مـورد عالقـه و مطلـوب بسـیاري از       گیري میاستراتژیکی بزرگ قالب
دهد. عالوه براین یـک شـیوه فضـایی اندیشـیدن دربـاره  آرایـش بـازیگران،        افراد است را ارائه می

دهـد. در  زمان بر روي صفحه شـطرنج جهـان نشـان مـی    هاي مختلف را به طور همعناصر و موقعیت
جدید جهان امروزي، تشخیص و تعیین رابطه بین جغرافیا، قدرت و نظم جهانی در دوره جنگ نظم 

پردازان ژئـوپلیتیکی بـراي تعیـین حـدود یـک ژئوپلیتیـک       اي با آنچه نظریهسرد بطور قابل مالحظه
کردند، تفاوت دارد. براي برخی افراد، پایان جنگ سرد باعث پدیدار شـدن نظـم   جدید، مطرح می

ئوپلیتیکی تحت تأثیر مسائل و مشکالت ژئواکونومیک شده است. یعنی دنیایی کـه جهـانی   جدید ژ
گذاري، کاالهـا و تصـاویر، کشـورها،    هاي اقتصادي، جریانات جهانی تجارت، سرمایهشدن فعالیت

کنند. براي سایر ژئوپلیتیک جدیـد جهـانی را   اقتدار و ساختار جغرافیایی سیاره زمین را بازسازي می
پـردازد. بلکـه   هاي سـرزمینی نمـی  ها بر سر کشمکشکند که دیگر به رقابت بین بلوكف میتوصی

ها در آن اولویـت  اي و برخورد تمدنهاي هستهظهور مسائل فراملی نظیر تروریسیم، گسترش سالح
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هـا و  ها با زمین بیش از پیش مهم هستند، آنطور که دولتدارند. براي برخی هنوز رابطه بین سیاست

سازي منابع، آلـودگی فراملـی و گـرم    کوشند  در بسط یا تخریب و آلودگی محیطی، تهیردم میم
گـذار محیطـی،   شدن زمین بحث کنند. براي روشنفکر متمایل به مسائل زیسـت محیطـی و سیاسـت   

باشد.هاي اکولوژیکی و یا اکوپولیتیک میژئوپلیتیک جدید، ژئواکونومیک نیست، بلکه سیاست
ژئوپلیتیکی:هاي گفتمان

ــت.     ــانی اس ــاردوره گفتم ــوپلیتیکی داراي چه ــات ژئ ــوع ادبی ــک ”در مجم دوره اول، ژئوپلیتی
، فضـاي حیـاتی   1هـایی ماننـد قـدرت دریـایی آلفـرد ماهـان      استعماري نام دارد. در این دوره نظریـه 

اي و کمربنـد حاشـیه  3هـافر ، هارتلنـد هـاوس  2فردریک راتزل، قدرت خشکی یا قلب زمین مکیندر
اندیشمندان این دوره در پی شناسـایی  “. در صدر دانش ژئوپلیتیکی قرار داشت4نیکالس اسپایکمن

ساز و کارهایی براي کسب قدرت بیشتر استعمارگران بودند.
هـایی ماننـد سـد نفـوذ جـورج      دوره دوم، ژئوپلیتیک جنگ سرد نام دارد. در این دوره نظریـه 

بنـدي کشـورها بـه دو دسـته قطـب و اقمـار       سوم و یا تقسـیم کنان، تقسیم بندي جهان  به اول، دوم، 
محور اصلی و در کانون توجهات اندیشمندان ژئوپلیتیکی قـرار داشـت. حفـظ تـوازن قـوا و تعـادل       

آید. دوره سوم بـه ژئوپلیتیـک نظـم نـوین     وحشت دغدغه اساسی اندیشمندان این دوره به شمار می
جدیدي پس از پایـان جنـگ سـرد در مرکـز ادبیـات      هاي جهانی معروف است. در این دوره نظریه

ژئوپلیتیکی قرار گرفت. نظریه تفکر نوین سیاسی گورباچف، پایان تـاریخ فوکویامـا، ژئواکونـومی    
، 7گرایی جدید از سـوي رهبـران گـروه    ادوارد لوتواك، نظم نوین جهانی جرج بوش(پدر)، تحول

هـا توسـط   و برخـورد تمـدن  اگون و نـاتو  المللی توسـط پنتـ  هاي بینهاي سرکش و تروریستدولت
ساموئل هانتینگتون، در این دوره در کانون توجهات اندیشمندان ژئوپلیتیکی قرار داشـتند. نظریـات   

هـایی بـراي   بینی روند تحوالت در صـدد تجـویز نسـخه   این دوره با توصیف از وضع موجود و پیش
تالش هسـتند تـا بـا پایـان  یـافتن  جنـگ       چگونگی عبور از دوره گذار است. متفکران این دوره در 

هاي تولید قدرت سنتی را حفـظ کننـد. دوره چهـارم، ژئوپلیتیـک زیسـت محیطـی نـام        سرد، کانون

1 -Mahan
2 -Macinder
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دارد. در این دوره نظریاتی مانند توسعه پایدار کمیسیون جهانی محیط زیسـت، ابتکـار اسـتراتژیک    
هاي زیست محیطی تومـاس هـومر   زیست محیطی الگور، هرج و مرج آینده رابرت کاپالن، کاستی

دیکسون، امنیت زیست محیطی میخائیل رمز در صـدر مباحـث ژئـوپلیتیکی قـرار گرفتنـد.(اتوتایل،      
)1380:31ترجمه حافظ نیا،

هـاي  هاي ژئوپلیتیکی، کشور ایران از جایگاه خاصی برخوردار اسـت. مؤلفـه  در تمامی گفتمان
هـا، نقـش ایـران در    اند که در تمامی گفتمـان را ایجاد کردهثابت و متغیر ژئوپلیتیکی ایران شرایطی 

ها و رویکردهاي ژئوپلیتیکی در تـدوین  المللی انکار ناپذیر است. تئورياي و بینهاي منطقهسیاست
ها از سوي ایران در واقـع واکـنش   اند. طرح گفتگوي تمدنهاي داخلی کشور نیز مؤثر بودهسیاست

هـا در بردارنـده   هاي هانتینگتون بـوده اسـت. هریـک از گفتمـان    رد تمدنایران در برابر نظریه برخو
اند. با این وصف ایران همواره یـک تعامـل پویـایی بـا     ها و تهدیداتی براي کشور ایران بودهفرصت

هاي مطلوب را در بستر زمان بـه اسـتخدام   رویکردهاي ژئوپلیتیکی دارد و در تالش است تا فرصت
خود در آورد.

یران در گفتمان دوره اول:اهمیت ا
پـردازي در  هـافر و اسـپایکمن بعنـوان پیشـتازان نظریـه     هاي ماهان، راتزل، مکیندر، هاوسنوشته

، دغدغه توسعه طلبی داشته است. در اوائل قرن بیسـتم، ژئوپلیتیـک بـه    گفتمان دوره اول ژئوپلیتیک
هـاي  وسعه طلب و امپراطوريعنوان یک متد و روش اندیشه قدرت با تشویق و ترغیب کشورهاي ت

کند. تمام متفکران ژئوپلیتیک مورد حمایت امپراطوري، سفید پوست بودنـد.  مسلط جلب توجه می
هایشان را از طریق کشور ملی یعنی کسانی که در صدد بودند در این جهت توسعه طلبی امپراطوري

، توجیـه نماینـد. نویسـندگان    نامیدنـد خاص خودشان، یا آنچه که آنها و دیگران آن را نژادشان مـی 
کردند که کشور آنها طبقه نخبه مردانی مملو از غرور و احساس ملی امپراطوري بودند زیرا فکر می

هـاي مـردان   آلهـاي آنهـا ایـده   آلهاي دیگران، ایـده نماینده اوج تمدن، راه زندگی آنها مافوق راه
ترل دریاهـا نقـش کلیـدي در موفقیـت     کن:” گوید ) می1914-1840دیگر و همه بشر است. ماهان (

)9: 1380(عزتی، “ ملی دارد. 
شرایط اصلی براي اتحاد یـک قـدرت جهـانی، کنتـرل بـر      ” در جاي دیگري او تأکید دارد که 

“ دریاها است. به عبارت دیگر، نظارت بر دریاها، اولین قدم در راه کسب قدرت برتر جهانی اسـت. 
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ها، نیروهایی که در موقعیت دریایی قرار دارند از نزاع بین قدرتدر ” به نظر او.)54: 1380(عزتی، 

امکانات بیشتري براي در دست گرفتن ابتکار عمل برخوردارند. به عقیده ماهـان، در دنیـاي جدیـد    
تجارت و بازرگانی، موقعیت دریایی مناسب، داراي مزایـاي اقتصـادي و سیاسـی زیـادي اسـت، در      

کی در این خصوص از اهمیت کمتري برخوردارند. روزولت، حالی که کشورهاي محصور در خش
ــندید.        ــاریخ  را پس ــر ت ــایی ب ــدرت دری ــأثیر ق ــام ت ــه ن ــان ب ــاب ماه ــا، کت ــور آمریک ــیس جمه “ رئ

ــن  ” ) و پــس از آن54و52: 1380(عزتــی،  ــایی، از اصــول سیاســت خــارجی ای ــروي دری توســعه نی
)9: 1380(عزتی، “ کشور شد.

هـاي  تحت عنوان جغرافیایی تاریخ مطرح شد. وي قاره1904در سال نظریه مکیندر اولین بار ” 
شناخت و آن را به همین نام معرفـی کـرد. جزیـره    اروپا، آسیا و افریقا را به عنوان جزیره  جهانی می

گیرد. از نظر او کلید جزیره جهانی، ناحیه محـور یـا هارتلنـد    جمعیت جهان را در بر می8/7جهانی 
هـاي آبـی   را ناحیه وسیعی دانست که از اقیانوس منجمد شمالی تا نزدیکی کنـاره است. وي هارتلند 

این منطقه ادامه دارد. این ناحیه از غرب به رودخانه ولگـا، از شـرق بـه سـیبري غربـی، از شـمال بـه        
اقیانوس منجمد شمالی و از جنـوب بـه ارتفاعـات هیمالیـا، ارتفاعـات ایـران و ارتفاعـات مغولسـتان         

هاي دریایی مورد تهدیـد قـرار نداشـت. بـه     د. ناحیه محور، از سوي هیچیک از قدرتشمحدود می
عقیده مکیندر کسی که بر شرق اروپا تسلط یابد، بر هارتلند حاکم خواهد بود. هر کس بر هارتلنـد  
حاکم شود، بر جزیره جهانی حاکم خواهد بود و هر کس که بر جزیره جهانی حاکم باشد، بـر دنیـا   

“ از نظـــر او هارتلنـــد،  بزرگتـــرین دژ طبیعـــی بـــرروي کـــره زمـــین اســـت      مســـلط اســـت.  
) 13تا10: 1380(عزتی، 

مکیندر قدري تجدید نظر داشت و متوجه شد کـه ترکیبـی از نیـروي زمینـی و     1943در سال ”
هـا و آبهـا در   تواند نقش یک قدرت را بازي کند. به عبـارت دیگـر ترکیبـی از خشـکی    یدریایی م

تواند بـه عنـوان نقطـه اتکـاي کـره      یهاي جغرافیایی برخوردار باشد، مه از ویژگینیمکره شمالی ک
).13: 1380عزتی، “.(برداري قرار گیردزمین مورد بهره

ضرورت دستیابی آلمان به فضاي حیاتی به دلیل فقدان عمق ژئواستراتژیکی و تسلط بر شـرق  ” 
بـود کـه مبنـاي تئوریـک آغـاز جنـگ دوم       هـافر آلمـانی   هاي اصلی راتزل و هاوساروپا از دغدغه

“جهانی متأثر از این رویکردها است.
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تنهـا یـک سـرزمینی پهنـاور و وسـیع      ” گفت: هیتلر شدیداً تحت تأثیر این دیدگاهها بود. او می
توان آنها را تغییر قادر به تضمین آزادي یک ملت است. مرزهاي کشورها ساخته دست بشرند و می

) 23: 1380عزتی، “.(قدرت جهانی خواهد بود یا هیچداد. آلمان، یا یک  
هافر براین اصل قرار داشت که دشـمن اصـلی قـدرت بـري در آینـده،      اساس استراتژي هاوس”

اي وضـعیت قـدرت بـري در اروآسـیا     انگلستان است. پس بایستی کشورهایی که بصـورت زنجیـره  
سیه و ژاپن ضروري اسـت و در نهایـت،   دارند، متحد شوند و براي این منظور اتحاد بین آلمان و رو

توانـد امنیـت آسـیا را تـامین کنـد.      یژاپن به وسیله اتحاد با ایاالت متحده جنوب و جنوب شـرق، مـ  
تواند بزرگترین ضربه بر پیکر قدرت استعماري انگلسـتان باشـد. وي معتقـد بـود     یچنین پیوستگی م

حاد آلمـان و روسـیه جلـوگیري کنـد، و بـه      که انگلستان در طول تاریخ همواره سعی داشته که از ات
ــت.        ــرده اسـ ــدام کـ ــور اقـ ــن دو کشـ ــین ایـ ــل بـ ــورهایی حایـ ــاد کشـ ــه ایجـ ــل بـ ــین دلیـ “ همـ

)25و24: 1380(عزتی، 
تفسیر اسپایکمن از اهمیت ارتباط هارتلند بـا حلقـه اطـراف آن، انـدکی بـا اظهـارات مکینـدر        ”

نامد، اما در بیـان اسـپایکمن، ایـن    ی میمتفاوت است، مکیندر این محدوده را هالل داخلی و خارج
(عزتـی،  “ شود که در محاصره آبهاست.) خوانده میRimlandمحدوده سرزمین حاشیه یا ریملند(

سازد و آن را به شـکل یـک   ) از نظر او قدرت دریایی است که قاره اروآسیا  را ممتاز می14: 1380
پـذیر  ین دنیـاي قـدیم و جدیـد را امکـان    آورد و همچنـین  دریـا ارتبـاط بـ    واحد عمل کننده در می

دلیـل اهمیـت دادن   ”دانسـت.  سازد. در نهایت وي قدرت دریایی را کلید اسـتراتژي جهـانی مـی   می
اسپایکم به ریملند، در مقایسه با هارتلند، از این جهـت بـود کـه بـه اعتقـاد وي، ایـن منطقـه امکـان         

رف دیگر بیشترین منابع  انسانی و سـهولت  سازد، از طترکیب قدرت بري و بحري را بهتر فراهم می
) 16: 1380عزتی، “.(ارتباط در این بخش از جهان وجود دارد

با شکست آلمان در جنگ دوم جهانی و ظهور اتحاد جماهیر شوروي سـابق، بـه عنـوان یگانـه     
ذ حاکم منطقه هارتلند، ایاالت متحده آمریکا به منظور دسـت یـابی بـه ریملنـد و جلـوگیري از نفـو      

اتحاد جماهیر شوروي سابق به این قلمرو جغرافیایی، نظریه اسـپایکمن را مـورد توجـه قـرار داد، در     
گیـرد و بـا توجـه بـه     واقع آمریکا قلمرو جغرافیـایی ریملنـد را یـک موضـع پدافنـدي  در نظـر مـی       

هاي منظم گذشته، حاضر نیست تحت هیچ شرایطی در این موضع پدافندي، نفـوذي صـورت   جنگ
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نگـاهی بـه اسـتراتژي    ”کنـد.  و تحت هیچ شرایطی ضعف ژئواستراتژیکی ریملند را قبول نمـی گیرد 

نظامی امریکا در پایان قرن بیستم، مؤید این نظریه است که این کشور قلمـرو جغرافیـایی ریملنـد را    
)16: 1380عزتی، “.(هنوز براي خود یک منطقه حیاتی می داند

ول به دلیل برخورداري از سـواحل طـوالنی در جنـوب کـه     ایران در گفتمان ژئوپلیتیکی دوره ا
اي العـاده هاي آزاد به بزرگترین منطقه انرژي دنیا متصـل اسـت، اهمیـت فـوق    در حین اتصال به آب

دارد. بسیاري از کشورهاي بزرگ بدلیل همین ویژگی هـا، نقـش سیاسـتهاي ایـران را در معـادالت      
ز سوي دیگر ایران یکی از مناطق اصلی اتصال بـه هارتلنـد   کنند. اژئوپلیتیکی خود به دقت دنبال می

توانـد نقـش مـانع سـازي و یـا      یشود. لـذا جغرافیـایی سیاسـی ایـران بـه طـور بـالقوه مـ        محسوب می
یک فـرض اصـلی   ”گوید:المللی ایفا نماید.گراهام فولر میاي و بینگري  را در روابط منطقهتسهیل

ساسـاقدرت برتـرخلیج فـارس است.شکسـت عـراق درجنـگ       وجود دارد وآن این است که ایران ا
کنـد.تمایل اصـلی ایـران،حفظ    خلیج فارس، بازگشت ایران به موضع قدرت برترراصرفا تسریع مـی 

قدرت بی رقیب دراین منطقه است. به این ترتیب رفتار ایران بسیار شبیه بـه هنـد، انـدونزي یـا سـایر      
ر بـا هـر قـدرت خـارجی کـه سـعی در تضـعیف        اي خواهد بود. این کشـو هاي بزرگ منطقهقدرت

هـاي انقالبـی را   اعمال قدرت محلی داشته باشد، مخالف است. اعم از آنکـه قـدرت مزبورسیاسـت   
دنبال کند یا میانه رو باشد، و در هر مقطعی از زمان، شـور و شـوقی کـه ایـران در گسـترش قـدرت       

میابی ایران در اعمـال کنترلـی دارد کـه    اي ریشه در ناکادهد، تا اندازهخود درخلیج فارس نشان می
)118: 1373فولر،”(در تاریخ، اسطوره و بلند پروازي، حق طبیعی این کشور قلمداد شده است.

هـاي  ها است. علقههایی از این قابلیتهاي سازنده  ایران در بحران افغانستان و عراق جلوهبازي
و غربی آن شرایطی را فراهم ساخته کـه بـیش   فرهنگی و تاریخی ایران با کشورهاي همسایه شرقی 

تواند در روند تحوالت آن کشورها نقش آفرینی  نماید. ایران در ناحیـه ریملنـد   یاز هر بازیگري م
واقع شده است که محل اتصال قدرت دریایی و خشکی خواهـد بـود، همچنـین در منطقـه کمربنـد      

جغرافیـایی، فرهنگـی و مـذهبی در صـورت     اي که به لحاظ سیاسـی، شکننده قرار دارد. یعنی منطقه
توانـد بـه دنبـال داشـته باشـد. ایـران جـزو        یبینی را مـ فشارهاي خارجی، واکنش هاي غیر قابل پیش

کشورهاي محور است، زیرا در حرکت هاي نظـامی غـرب بـه شـرق و یـا شـمال بـه جنـوب نقـش          
تواند کل جهـان  یوالت آن مکند، در قسمت مرکزي جهان اسالم قرار دارد و تحاساسی را ایفا می
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اسالم را متأثر نماید و از ظرفیت هاي طبیعی و انسانی باالتري نسـبت بـه کشـورهاي همجـوار خـود      
برخوردار است و به طور بالقوه توانایی الزم را براي ایجاد تغییرات بنیادي در نگرش ژئـوپلیتیکی و  

توانـد در میـان مسـلمانان جهـان بـه عنـوان       یایران م”گوید:المللی دارد. فولر میژئواستراتژیکی بین
) با توجه به 34: 1373فولر،”(هایی کسب کند.مرکز اخالقی اسالم در تحکیم موقعیت خود موفقیت

جایگاه ویژه ایران در معادالت ژئوپلیتیکی و امنیتی جهـانی، بـدیهی اسـت کـه هرگونـه تحـولی در       
اي مواجـه  اي و فرامنطقـه کشـورهاي منطقـه  هاي متقابلی از سـوي  هاي این کشور با واکنشسیاست

خواهد شد.
اهمیت ایران در گفتمان دوره دوم :

در طول جنگ دوم جهانی، آمریکا با حداقل خسارت از جنگ با توجه بـه موقعیـت سیاسـی و    
اقتصادیش در یک موضع برتر قرار گرفت. در حالی که صحنه جنگ از آمریکا دور بـود، تـرومن،   
ــمین       ــین تضـ ــادي و همچنـ ــی و اقتصـ ــلطه سیاسـ ــت سـ ــدد تثبیـ ــت در صـ ــور وقـ ــیس جمهـ رئـ

هایی در دولت ترومن وجود داشتند که حـامی  ز یک سو گروههایش در جهان بود. اگذاريرمایهس
دیپلماسی گفتگو و بحث واقع گرایانه با استالین بودند و از سوي دیگر افراد دیگري نیـز بودنـد کـه    

کنـد. در  توزانه را به عنوان یک قدرت توسعه طلـب دنبـال مـی   اعتقاد داشتند، شوروي سیاست کینه
ار آمریکـا در مسـکو طـی تلگرافـی طـوالنی، مفـاهیم اساسـی و        ، کـارد 1، جورج کنـان 1946فوریه 

اي اسـت   کلیدي شوروي را به آمریکا مخابره کرد. وي استدالل کرد که ماهیت شـوروي بـه گونـه   
تواند یـا نبایـد بـا شـوروي برقـرار      یتوان هیچ کاري در باره آن انجام داد و هیچ گفتمانی نمکه نمی

)122و123: 1380شود.(اتوتایل،ترجمه حافظ نیا ، 
هاي کمونیسـتی در دولـت تـرومن    دید و برداشت کنان بر محاصره شوروي و ضدیت با ارزش

بـه منظـور تشـریح    3وزیـر خارجـه تـرومن   2بطور گسترده منتشر شد. در استداللی که دین آچسـون 
هـاي یـک   ارائه کرد، آمده اسـت: هـم چنـان کـه سـیب     4وضعیت جهان تحت عنوان تئوري دومینو

گندند، انحـراف و فسـاد در یونـان، ایـران و     بشکه بوسیله یک سیب خراب یکی پس از دیگري می

1 -Kenan
2 -Achson
3 -Trueman
4 -Domino Theory
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غیره همه شرق را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همچنین  این انحراف از طریق آسیاي صـغیر و مصـر   

خواهـد شـد و در حـال حاضـر ایـن خطـر توسـط احـزاب         به افریقا و از طریق ایتالیا به فرانسه منتقل 
کمونیست منضبط در کشورهاي اروپـاي غربـی در حـال گسـترش اسـت. دکتـرین تـرومن تلویحـاً         

بینی کرده بود. فراخوانی جورج کنـان بـراي یـک    مبارزه در سطح جهانی بر ضد کمونیست را پیش
بله کننده ثابت و محکم در مقابـل  سیاست قاطعانه سد نفوذ، بازدارندگی، طرحریزي یک نیروي مقا

اي که آنها تجاوز و تعدي به منافع صلح آمیز و بـا دوام جهـان را نشـان دهنـد،     ها، در هر نقطهروس
منعکس کننده پایه معانی و بیان غیر محدود در دکترین ترومن بود. اصطالح  جهـان سـوم، حاصـل    

داري، جهـان دوم  ورهاي سـرمایه تقسیم فضاي جنگ سرد است که شامل جهان اول متشکل از کشـ 
باشـد. در ایـن   شامل کشورهاي کمونیستی و جهان سوم متشکل از کشـورهاي در حـال توسـعه مـی    

وضعیت آنها دنبال تغییر طبیعت این روابط نبودند. زیرا به هر صـورت ایـن وضـعیت هـدف آنهـا را      
لکـه حفـظ موازنـه و تعـادل     کرد، بنابراین هدف آنها پیروزي قاطع یکی بر دیگري نبود، بتأمین می

بود. با این برداشت، جنگ سرد بیشتر به یک بازي هوشمندانه و یـک توافـق طرفینـی شـبیه بـود تـا       
اي داشته باشد. منافع اصلی این بازي متعلق بـه دو قطـب اصـلی قـدرت     اي که برنده یا بازندهمنازعه

ــود و خســارت ــی  ب ــاري تقســیم م ــین کشــورهاي اقم ــاي آن ب ــد. در اه ــان گردی ــن دوره از گفتم ی
ژئوپلیتیکی، کشور ایران از جایگاه خاصی براي هر دو قطـب مقابـل برخـوردار بـود. حضـور فعـال       

هاي فعال جاسوسی بلوك شرق و غرب، همچنین تالش گسترده احـزاب  هاي غربی، شبکهدیپلمات
اي و جهـانی  ههـاي داخلـی، منطقـ   کمونیستی در ایران تماماً حاکی از اهمیت غیر قابل انکار سیاست

ایران در این دوره است. حضور ایران در پیمان سنتو بخشـی از نظریـه سـد نفـوذ دوره جنـگ سـرد       
هاي ژئوپلیتیکی و ژئواسـتراتژیکی آن بـراي دو قطـب    شود. نقش سرزمینی ایران و سیاستتلقی می

هـاي  حساسـیت اصلی قدرت اهمیتی حیاتی داشتند. در این  دوره، ادبیات جدید ژئوپلیتیکی مزید بر
دوره پیشین نظریات ژئوپلیتیکی گردید. برخی از نویسندگان معتقد بودنـد کـه ایـران در ایـن دوره     

توانست نقش شاهین ترازو را بازي کند. زیرا بـا حـداقل تمایـل بـه هـر طـرف، طـرف مقابـل را         می
هاي بیشتري را در اختیار آن قرار دهد.نمود تا امتیارات و فرصتتحریک می

هاي ارضی روسیه به ایران هر قدر هـم کـه مهربانانـه باشـد، ژئوپلیتیـک      سیاست”گوید:میفولر 
کند که مسکو همواره دالیلی در دست داشته باشد که به موجب آنهـا خواسـتار   این منطقه حکم می
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تر روسیه باشد.،... آینـده مناسـبات ایـران و روسـیه،     المللی و کلیحساسیت تهران در قبال منافع بین
تـري قـرار خواهـد گرفـت. کشـورهاي تـازه       اي بسـیار پیچیـده  حتماالً در چارچوب مناسبات منطقها

هـاي دیپلماتیـک خـاص خـود دسـت خواهنـد زد کـه        اسقالل یافته به بسط منافع مشخص و ائتالف
ناپذیر خواهد داشت. در چنین فضایی اسـت کـه روسـیه نیـاز خواهـد      ایران نیز در آن نقشی اجتناب

پلماسی تازه خود را به دور از بازي بـزرگ قـرن نـوزدهم، در یـک بـازي ژئوپلیتیـک       داشت که دی
).217: 1373فولر،“.(جدید در جبهه جنوبی پیاده کند

از آنجا کـه طـی ده سـال آینـده نیروهـاي دمکراتیک/جـدایی       ”گوید:وي در جاي دیگري می
المی جدیـدي کـه در منطقـه    طلب در این منطقه نیرومندترخواهند شد، ایران در هر گونـه نظـام اسـ   

شـود. اگـر   برپا شود، نقشی کلیدي ایفا خواهد کرد، که مسلماً اتحاد شوروي(سابق) را نیز شامل می
اختالفات میان کشورها به حداقل کاهش یابد، ایران از هـم اکنـون مهـر و نشـان خـود را بـه عنـوان        

اي راین، ایران جـدا از نقـش عمـده   رهبر بلوك اسالمی منطقه بزرگتر آسیاي میانه کوبیده است. بناب
نیز خواهد داشـت کـه دسـت کـم بـه همـان انـدازه        “ سیاست شرقی”که در خلیج فارس دارد، یک 

اهمیت دارد. چنانچه ایران بتواند مسائل داخلی خود را سازماندهی کند، در این صورت براي ایفاي 
واهد داشـت. بـا ایـن امیـد کـه در      نقشی فعال در منطقه در ده سال آینده در موقعیتی مناسب قرار خ

هـا مبتنـی بـر    ایفاي این نقش، غریزه اعتماد به نفس مجال بروز پیـدا کنـد، و خصـلت ایـن سیاسـت     
هاي ده سـال اول جمهـوري اسـالمی ایـران باشـد. ایـران از موهبـت مردمـی بـا اسـتعداد، و           آموخته

تحول این منطقه داشـته باشـد.   مند برخوردار است و قادر است سهم بالقوه زیادي در تاریخی شکوه
)314: 1373(فولر، “ 

اهمیت ایران در گفتمان دوره سوم :
دارد. سیاست خارجی گوربـاچف  1هاي میخائیل گورباچفگفتمان دوره سوم ریشه در نگرش

داراي اصولی براي تحریک آگاهانه و با هدف جلـوگیري از ارائـه بـی دردسـر  تصـویر دشـمن از       
یـا  3بـود. سیاسـت گالسنوسـت   2مپراطوري وحشتناك توسط دولت ریگـان شوروي به عنوان یک ا

1 -Gorbachev
2 -Reagen
3 -Glasnost
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ــه     ــازي پای ــاچف بازس ــه در آن گورب ــوروي ک ــه ش ــا   آزادي در جامع ــازي ی ــی و نوس ــاي اساس ه

بینـی کـرده بـود، در    شوروي را بر اساس نوگرایی و اصول اخالقی کمونیسـت پـیش  1پرستوریکاي
را بـه عنـوان ژئـوپلیتیکی حـاکم بـر روابـط       2شروع شد. او پایـان دوره دکتـرین برژنـف   1986سال 

هـاي منصـف گوربـاچف زمینـه     هاي اروپاي شرقی، پایان یافته اعالم کرد. سیاسـت شوروي با رژیم
هاي کشورهاي اقمـاري بلـوك شـرق بخصـوص در اروپـاي شـرقی شـد.        ساز سرعت بیشتر انقالب

شید. از اینرو جنگ سرد کـه بـه   دیوار برلین فرو ریخت و سه سال بعد اتحاد جماهیر شوروي فرو پا
شـد، بـا فروپاشـی یکـی از     آمیـز بـین دو ابرقـدرت تعریـف مـی     عنوان یک رابطه رقابتی و تعـارض 

ها در زیـر بـار فشـارهاي ناشـی از تضـادهاي درونـی خاتمـه یافـت. متعاقـب یـک سلسـله            ابرقدرت
کنـونی، عـدم   بینی، دولت بوش در جلسات مشورتی در خصوص  موقعیـت  تحوالت غیر قابل پیش
بینی بودن وقایع آینده، بی ثباتی و هرج و مرج را به عنوان تهدیدهاي جاري اطمینان، غیر قابل پیش

قلمداد کرد. در این دوره اندیشمندان ژئوپلیتیکی تالش کردند تا تصـویر شـفاف و جـامعی از نظـم     
نوین جهانی ارائه دهند.

ن خط مشی  در دولت بـوش و ریگـان و عضـو    فرانسیس فوکویاما، به عنوان معاون مدیر تعیی” 
فلسـفه جدیـدي را   1989اي تحت عنوان پایان تاریخ در سـال  طی مقاله3فعال مؤسسه تحقیقاتی رند

روسـی،  5آلمـانی و کـوژف  4در عرصه ژئوپلیتیکی مطرح نمود. وي با الهام از نظریات فلسفی هگل
باشیم. وي بـا  اصول، امروز شاهد پایان تاریخ میها و ادعا نمود که با توجه به تقابل موجود بین ایده

و اصـول جهـانی   6ادعاي این مطلب که هگل با پیروزي نـاپلئون بـر پادشـاهی پـروس در نبـرد جنـا      
هاي کوژف مبنی بر را پایان تاریخ اعالم کرده بود و همچنین از استدالل1806انقالب فرانسه، سال 

باشـند و غـرب اوج ترقـی تـاریخ اسـت،      ي همگنی میهااینکه اروپاي غربی و امریکا معرف روش
هـاي همگنـی   کند که تعداد معدودي از کشورهاي پیشـرو بـه واقعیـت   استفاده نموده و استدالل می

homogeneousبرخالف اکثر کشورها، کشور همگـن( ”اند. رسیده و به آن جامه عمل پوشانده

1 -Prostorica
2 -Bregnev
3 -RAND
4 -Hegel
5 -Kojef
6 -Gena
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state      ت کـه تمـامی تضـادهاي مهـم ماننـد      ) به اوج قلـه ترقـی تـاریخی رسـیده اسـت و از آن جهـ
هاي ژئوپلتیک و طبقاتی را حل نموده و تمامی نیازهاي بشري را برآورده کـرده اسـت،   بنديتقسیم

شود. در این کشورها هیچگونه مناقشه وجـود نداشـته و در نتیجـه نیـازي بـه      کشور همگن نامیده می
ــاق وجــود افــراد نظــامی و دولــت مانــد، فعالیــت اقتصــادي ی مــیمــردان نبــوده و تنهــا چیــزي کــه ب

) 243: 1380اتوتایل، ”(است.
فوکویاما موقعیت خود و غرب را بیشتر به عنوان تکمیل کننده تاریخ و سرنوشت تاریخ بشـري  

باشند که غرب بـه آن  اي میگیرد و تمامی کشورهاي دیگر در صدد دست یافتن به نقطهدر نظر می
ا که غرب به پایان تاریخ رسیده است از سایرکشورها بهتـر  دست یافته است. به عبارت دیگر از آنج

باشد و در واقع از تاریخ گذر نموده است، در حالی که سایر کشورهاي دنیـا در تکـاپو   و کاملتر می
باشند. درسـت همـانطور کـه ژئوپلیتیـک جنـگ سـرد باعـث بـه هـم          در داخل چارچوب تاریخ می

هـاي هگلـی   هـاي کلـی خـود شـده اسـت، طـرح      نـدي بهاي جغرافیایی با آن دسـته خوردن مشخصه
فوکویاما نیز که تا حد ابتذال پیش رفته، اثرگذار بوده و نقاط مختلف در سراسـر دنیـا نـه بـه خـاطر      

هاي فلسفی غرب از حیث کمال، انتزاعـی و  بنديخصوصیات جغرافیایی آنها بلکه از نقطه نظر دسته
نظریات فوکویاما یک بار دیگـر منحصـر بفـرد بـودن     جهانی بودن مورد اشاره قرار گرفته است. در 

آل پایمال گردیده و این بار تقسیم و تفکیـک بـین   هاي جغرافیایی به واسطه قواعد کلی ایدهویژگی
باشد. دوران تاریخی و دوران بعد از تاریخ مطرح می

مـا بـیش از   ، انتقادهاي زیادي را برانگیخت. رویکرد فوکویا1990طرح فوکویاما در اوایل دهه 
هاي اساسی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی باشد، بر روي مبانی فلسفی و حوزه سیاسـت  آنچه متوجه مؤلفه

متمرکز گردیده بود.
متفکران و محققان ژئواکونومی استدالل خـود را بـر مبنـاي نظریـه اصـالح طلبـی ژاپـن قـرار         ”

ــد، نظریــه ــه از ســایر کشــورهاي  اي کــه نشــان مــیدادن باشــد، غربــی متمــایز مــیداد، ژاپــن چگون
1واكبرخی نیز از استعمار اقتصادي آمریکا توسط ژاپن سخن راندند. در این رویکرد ادوارد لـوت 

کند که زوال جنگ سـرد در واقـع نشـان دهنـده تغییـر      در مخالفت با نظریات فوکویاما استدالل می

1 -Lootwalk
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مسیر حرکت از سـوي ژئوپلیتیـک بـه سـمت ژئواکونـومی در دنیـاي سیاسـت بـود. بـه اعتقـاد وي           

هـاي نظـامی در دنیـاي سیاسـت     هاي بازرگـانی و تجـاري در حـال جـایگزین شـدن بـا روش      روش
)302تا289: 1380یل،اتوتا”(باشند.می

هـاي اداري و  واك ادعا نمود که کشورها همانند نظامـات اداري و بـه واسـطه ضـرورت    لوت”
هـاي خـود دارنـد، نـاگزیر از انتخـاب و بکـارگیري       نقشی که در حفظ و صـیانت و ارتقـاء توانـائی   

ر قابل اجتناب باشند و در نتیجه، درگیري و نزاع بین کشورها غیژئواکونومی به جاي ژئوپلیتیک می
رود تـا بـه جـاي جنـگ بـر اسـاس       باشد. لذا با از میان رفتن جنگ سرد، این نزاع رفتـه رفتـه مـی   می

ژئوپلیتیک، جاي خـود را بـه جنـگ بـر اسـاس ژئواکونـومی بدهـد. در ایـن دیـدگاه نیـز واقعیـات            
)250: 1380وتایل، ات”(گیرد.ها قرار میبازد و عوامل اقتصادي در صدر روابط دولتجغرافیایی رنگ می

در نظریه نظم نوین جهانی جورج بوش(پدر)، نظم نوین عبارت از دنیایی  اسـت کـه آمریکـا و    
نمایند و هرگونه تغییري در وضعیت ژئوپلیتیک جهان هم پیمانان آن، دستورات جهانی را صادر می

جهـانی و در واقـع در   باید مطابق منافع ملی آمریکا باشد. بوش معتقد بود که منـافع آمریکـا، منـافع   
گـردد و لـذا آمریکـا امیـد     هـا و تمـایالت افـراد مـی    برگیرنده منافعی است که شامل تمامی خواسته

امید بشریت به ما معطوف شـده اسـت.   ” اعالم نمود که1991بشریت است. بوش در سخنرانی سال 
“ د. باشـــمـــا آمریکـــایی هســـتیم و مســـئولیت منحصـــر بفـــرد تـــأمین آزادي بـــه عهـــده مـــا مـــی

)253: 1380(اتوتایل ،
متعاقب سیر تحوالت فکري در حوزه ژئوپلیتیک، پنتاگون و ناتو براي ایجاد انسجام درونی در 

المللـی، اقـدام   بلوك غرب و ایجاد توجیهات الزم براي توسعه نظامی و ادامه خشونت در سطح بین
هاي سرکش، قـانون گریـزان   لتسازي تهدیدات تصنعی نمودند. تولید مفاهیمی مانند دوبه برجسته

المللـی گردیـد. جنـگ    المللی باعث صف آرایی جدیدي در نظام بینهاي بیناي و تروریستهسته
خلیج فارس، جنگ بالکان، حمله به افغانستان و اشغال نظامی عراق از آثار این رویکرد جدید بـوده  

ران، عـراق، سـوریه، لیبـی و    است. در ایـن رویکـرد کشـورهایی ماننـد کـره شـمالی، افغانسـتان، ایـ        
انـد و امنیـت کشـورهاي غربـی را مـورد تهدیـد       هاي آزادي بخش در یک صف قرار گرفتهجنبش

دهند.قرار می
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هـا، جنجـال دیگـري را در صـحنه     ساموئل هانتینگتون بـا نظریـه برخـورد تمـدن    1992در سال 
جهـان آینـده عمـدتاً اقتصـادي و     منبع اصـلی نـزاع در   ” المللی آفرید. فرضیه وي در این بود کهبین

ایدئولوژیکی نخواهد بود، بلکه منشاء اصلی تقسیم بندي بشریت و منبع غالب اختالفـات، فرهنگـی   
خواهد بود.  
ترین بازیگران صحنه جهانی باقی خواهند ماند ولی برخوردهـاي  هاي ملی به عنوان قويدولت

وت از حیـث تمـدنی بـروز خواهـد کـرد.      هـاي متفـا  هـا و گـروه  اصلی در سیاست جهانی، بین ملت
هاي جهانی را تشکیل خواهد داد و در آینده خطوط گسل بـین  ها وجه غالب سیاستبرخورد تمدن

) 361: 1380(اتوتایل، “ ها و خطوط نبرد بین آنها خواهد بود.. تمدن
تمدن در واقـع یـک هویـت فرهنگـی اسـت. روسـتاها، منـاطق، گروهـاي قـومی،          ” از نظر وي،

هاي متمایز با سـطوح مختلـف و عـدم تجـانس     هاي مذهبی، جملگی داراي فرهنگها و گروهیتمل
اي فرهنگی با یکدیگر هستند، هانتینگتون معتقد است که در آینده هویـت تمـدنی بـه طـور فزاینـده     

اهمیت پیدا خواهد کرد و جهان در مقیاس وسیعی بـه وسـیله کـنش متقابـل بـین هفـت و یـا هشـت         
هـا عبارتنـداز : تمـدن غربـی، کنفوسیوسـی، ژاپنـی،       کل خواهد گرفـت. ایـن تمـدن   تمدن اصلی ش

اسالمی، هندو، ارتدوکس، اسالوي، آمریکاي التین و احتماالً آفریقـایی. مهمتـرین زدوخوردهـاي    
نماید، بروز خواهـد  ها را از یکدیگر منفک میآینده در امتداد خطوط گسل فرهنگی که این تمدن

)363و364: 1380(اتوتایل، “ کرد. 
تفـاوت  -1:” دهـد  دلیل ارائـه مـی  6ها، هانتینگتون در اثبات ادعاي خود مبنی بر برخورد تمدن

جهـان بتـدریج   -2ها نه تنها واقعی بلکـه اساسـی اسـت، زیـرا ریشـه در تـاریخ آنهـا دارد.        بین تمدن
فرآینـدهاي  -3یابـد.  هـاي مختلـف افـزایش مـی    شود و کنش متقابل بین مردم تمـدن تر میکوچک

هـاي  هـا را از هویـت  دهـد، انسـان  نوسازي اقتصادي و تحول اجتماعی که در سراسر جهـان رخ مـی  
-4کننـد.  پایدار محلی جدا و در عین حال نهاد دولت ملی به عنوان منبع هویت ملی را تضعیف مـی 

ي هـا هـا و تفـاوت  ویژگـی -5رشد خودآگاهی تمدنی به دلیل نقش دوگانه غرب فزونی مـی یابـد.   
-6پـذیر و قابـل حـل هسـتند.     فرهنگی نسبت به موارد سیاسی و اقتصادي کمتر بـه آسـانی مصـالحه   

) 367تا365: 1380(اتوتایل، “ منطقه گرایی اقتصادي در حال رشد است. 
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هاي مجـاور  ها در دو سطح بروز خواهد کرد. در سطح خرد، گروهبدین ترتیب برخورد تمدن”

ا همدیگر بر سر کنترل سرزمین و غالباً بطور خشونت باري به زد و ها بمسیر خطوط گسل بین تمدن
هاي مختلف در رابطه با قـدرت نظـامی   خورد خواهند پرداخت و  سطح کالن، کشورهایی از تمدن

هـاي ثالـث بـه نـزاع     المللی و گروهو اقتصادي با یکدیگر رقابت نموده و بر سر کنترل مؤسسات بین
“ هـاي ویـژه مـذهبی و سیاسـی خـود را عرضـه خواهنـد کـرد.         ي ارزشآمیزپرداخته و بطور رقابت

)369: 1380(اتوتایل، 
ها، به عنوان نقاط بحرانی و خـونریزي، جـایگزین مرزهـاي سیاسـی و     خطوط گسل بین تمدن”

هـاي اسـالمی و غربـی در مسـیر خـط      شوند. برخورد بـین تمـدن  ایدئولوژیکی دوره جنگ سرد می
) کنش نظامی دیرینه بین غرب و اسالم 370: 1380(اتوتایل، “ گردد. میسال قبل بر1300گسل به 

)371: 1380(اتوتایل، “ تر شود. بعید است که کاهش پیدا کند و ممکن است وخیم
ایران هویت فرهنگی و تمدنی خـود را در میـان قلمروهـاي فرهنگـی و تمـدنی پیرامـون حفـظ        

سایر قلمروها، نواحی فرهنگـی پدیـد آمـده اسـت     کرده و در سطح گسل و تماس قلمروي ایران با
ــلت    ــا را خص ــی آنه ــت ترکیب ــه هوی ــی ک ــاي فرهنگ ــکیل    -ه ــاور تش ــدن مج ــران و تم ــدنی ای تم

)15: 1381نیا، (حافظدهد.می

ها اسـت. در آینـده، همـان طـور کـه      جنگ جهانی بعدي، در صورت وقوع ، جنگ بین تمدن
کننـد، کشـورهاي برخـوردار از جمعیـت     تمـایز مـی  هـا از همـدیگر م  مردم خودشان را بوسیله تمدن

هاي مختلف نظیر یوگسالوي و شوروي سابق نیز نامزد گسیختگی و تجربـه هسـتند.   بزرگ با تمدن
کند کـه محـور   شود و به غرب توجه میهاي توصیفی خود از تجویز غافل نمیهانتینگتون در نوشته

در کوتاه مدت به نفع غـرب اسـت کـه    “ د. هاي جهانی بین غرب و دیگران خواهد بوعمده سیاست
تا همکاري و اتحـاد بزرگتـري را در درون تمـدن خـودش ایجـاد کنـد، در جوامـع غربـی، توسـعه          
همکاري و روابط با روسـیه و ژاپـن، جلـوگیري از اوجگیـري و تبـدیل برخوردهـاي محلـی درون        

هـاي  می دولـت هـاي اصـلی درون تمـدنی، ممانعـت از گسـترش قـدرت نظـا       تمدنی به سطح جنگ
اسالمی و کنفوسیوسی، تعدیل سیاست کاهش ظرفیت هاي  نظامی و غرب و حفـظ برتـري نظـامی    

برداري از درگیري بین کشورهاي اسالمی و کنفوسیوسی، خود در شرق و جنوب شرق آسیا با بهره
ا و هـا و بـاالخره تقویـت نهادهـ    ها و منافع غرب در سـایر تمـدن  هاي هوادار ارزشحمایت از گروه
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هاي غربی هستند و وارد المللی که منعکس کننده و مشروعیت بخش منافع و ارزشهاي بینسازمان
هاي غیر غربی به این نهادها براي بلند مدت تـدابیر دیگـري اسـت کـه بایـد اندیشـیده       کردن دولت

)383و384: 1380(اتوتایل، ترجمه حافظ نیا،  “ شود. 
شود که غرب به رهبـري آمریکـا   ژئوپلیتیکی مالحظه میدر تمامی نظریات دوره سوم گفتمان 

در تالش است تا خود را پیروز دوران جنگ سرد معرفی کرده و دور جدیدي از اسـتعمار و سـلطه   
را بر جهان تحمیل نماید.  با فروپاشی شوروي سابق و افـزایش همسـایگان شـمالی ایـران، موقعیـت      

لمللی از حساسیت بیشتري برخوردار شد. در نظریه پایـان  ااي و بینژئوپلیتیکی ایران در سطح منطقه
هـاي غربـی   بایسـتی در گـذر تـاریخی، خـود را بـه آرمـان      تاریخ فوکویاما، کشوري مانند ایران مـی 

هـا و هنجارهـاي داخلـی خـود اقـدام بـه       نزدیک سازد، در حالیکه ایران اسـالمی بـا تکیـه بـر ارزش    
گـوي جدیـدي از اسـتقالل را بـراي کشـورهاي جهـان       هاي ملی خود نمود و البازسازي زیرساخت

بخصوص کشورهاي اسالمی به نمایش گذاشت. از اینرو رفتار سیاسی ایـران در حـوزه خاورمیانـه،    
بایسـتی از  هاي جدیدي را براي غرب ایجاد کرد. در نظریه نظم نوین جهانی بوش، ایران مـی چالش

ن نگرش سیاست خارجی ایـران کـه بـر اسـاس     نمود، لیکهاي آمریکا تمکین میها و ارزشسیاست
هــاي غربــی و بخصــوص گردیــد، کــامالً در جهــت مخــالف سیاســتحــق و باطــل ســاماندهی مــی

ــت   ــه دول ــرو در نظری ــزان هســته  آمریکــایی حرکــت نمــود. از این ــانون گری ــاي ســرکش، ق اي و ه
گیـرد و از آن  ر میالمللی، ایران در صدر تبلیغات سیاه و عملیات روانی غرب قراهاي بینتروریست

هـا  شود. در نظریه برخورد تمدنبه عنوان یک منبع تهدید براي امنیت جهانی و منافع آمریکا یاد می
هاي جدید سیاسـی متـأثر از   هاي اصلی جهان اسالم و مولد فرهنگنیز ایران به عنوان یکی از کانون

به این ترتیب اهمیـت ژئـوپلیتیکی   گیرد. هاي غرب قرار میهاي اسالمی در برابر توسعه طلبیارزش
ایران در دوره سوم گفتمان ژئوپلیتیکی نه تنها متأثر از جغرافیاي آن بلکه ریشه در تاریخ و فرهنـگ  

این مرز و بوم دارد.
اهمیت ایران در گفتمان دوره چهارم :

ماتـاي ژاپـن،  نـی اي در مـی چند حادثه مهم نظیر مسمومیت جیـوه 1960و 1950در خالل دهه 
هاي غلیظ و کشنده در لنـدن و نیـز نشـت مـواد     ها در امریکا، مهکشترس از گسترش کاربرد آفت

نفتی از چند نفتکش بزرگ، مباحث زیست محیطی را در دستور کـار سیاسـی تعـدادي از کشـورها     
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اي ناشـی از رقابـت تسـلیحاتی    هاي هسـته موضوع حادثه انفجارات آزمایش1960قرار داد. در دهه 

ها در جهان تأثیر گذاشت، سرنوشت کلیه ساکنین کـره زمـین   نگ سرد که بر زندگی انساندوره ج
تعدادي از مسائل زیسـت محیطـی بـه    1970را به موضوع رقابت ژئوپلیتیکی پیوند زد. از اوایل دهه 

عنوان موضوعات مورد عالقه در سطح جهانی شناخته شد. یک سري مسائل مانند پـاره شـدن الیـه    
هاي متفاوت زیستی، آلودگی شهرهاي بزرگ، تغییر اقلیمی در سطح کره زمـین  ت گونهاوزن، تلفا
اي، تغییـر  داري از ضـایعات هسـته  ها، کمبود منـابع طبیعـی، نگـه   هاي مسري، انهدام جنگل، بیماري

هــا و هــاي اجبــاري برخــی از ســاکنین کــره زمــین و آلــودگی آب اقیــانوس اکوسیســتم، مهــاجرت
معضـالت زیسـت   “ المللی مطرح گردیدنـد. ن تهدیدات جدید امنیتی در سطح بینها، بعنوارودخانه

هاي محـیط طبیعـی   ها و واکنشمحیطی در آغاز قرن بیست و یکم یک بار دیگر اهمیت تأثیر کنش
را در حوزه سیاست مورد تأکید قرار داد. در حقیقـت مشـکالت زیسـت محیطـی بخشـی از مسـائل       

هـاي زیسـت   شـوند. برخـی معتقدنـد کـه توسـعه و نگرانـی      ب میمهم ژئوپلتیکی قرن جدید محسو
در فوریـه  1محیطی باید به عنوان مکمل یکدیگر تلقی شـوند. مقالـه هشـدار دهنـده رابـرت کـاپالن      

تحت عنوان  هرج و مرج آینده، سیاست مداران جهـان را متوجـه تهدیـدات امنیتـی ناشـی از      1994
تحوالت زیست محیطی کرد. این مقاله نگرانی در باره عوامل زیست محیطـی کـه موجـب هـرج و     

)211تا 205: 1380اتوتایل ، ”(شود را متبلور نموده است..مرج و گسیختگی دولت و کشور می
کاپالن بر این باور است که غرب با تهدیدات امنیتـی جدیـدي در فـرم جـرم و جنایـت، مـواد       

هاي ناموفق مواجه اسـت. کمبـود شـدید آب در    مخدر، بی ثباتی اقتصادي، امراض مسري، و دولت
هـاي انسـانی موجـب بهـم خـوردن وضـع تولیـد        برخی از مناطق و تغییرات اقلیمی ناشـی از فعالیـت  

هاي ستیز را فراهم  خواهد ساخت. خاورمیانـه غالبـاً بـه عنـوان     ره زمین شده و زمینهکشاورزي در ک
تواند بـه وضـعیت جنگـی منجـر شـود،      یاي با روحیه خطر باال براي منازعات بر سر آب که ممنطقه

شـده و  شود. سناریوهاي مبتنی بر کاهش منابع که منجر به افزایش آگاهی هویت قـومی مشاهده می
شود، از طرف تعدادي از نویسندگان در چند سال اخیر مطـرح شـده   وردهاي گروهی میباعث برخ

است. برآیند تمامی مطالعات زیست محیطی حاکی از آن است که تحوالت زیست محیطـی داراي  

1 -Kaplan
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هـا بـا مشـکالت جدیـدي مواجـه      هاي آینـده خواهـد بـود و دولـت    تأثیرات عمیقی  برروي سیاست
اي و یــا ضــالت در ســطح داخلــی و برخــی دیگــر در ســطح منطقــهخواهنــد شــد. برخــی از ایــن مع

المللی باید حل و فصل گردند.بین
کشور ایران با توجه به گستره سرزمینی و تنوع اقلیمی و همچنین برخورداري از جمعیت زیاد، 

لی برداري بهینـه از منـابع انـرژي فسـی    از هم اکنون با مسائلی مانند کمبود منابع آب و چگونگی بهره
مواجه است. هرنوع کنش زیست محیطی  یا سیاسـی داخلـی در مسـیر رشـد و توسـعه ملـی کشـور        

المللـی مواجـه گـردد. در ایـن میـان نگـرش       اي یـا بـین  هایی در سطح منطقـه ممکن است با واکنش
تواند مزیـد بـر علـت گردیـده و در برابـر هـر کـنش        منحصر بفرد ایران در سیاست  خارجی نیز می

المللی انعکاس یابـد. از  هاي بینها و سازماناي در رسانههاي گسترده و غیر منصفانهشداخلی، واکن
هاي موجود در خصوص ایران اسالمی، اهمیت ژئوپلیتیکی این کشـور بـه   اینرو با توجه به حساسیت

المللی بسیار قابل مالحظه است. با وجود آنکـه غالـب   اي و بینلحاظ زیست محیطی در سطح منطقه
الت زیست محیطی امروز ناشی از رفتار غیـر منصـفانه کشـورهاي صـنعتی پیشـرفته بـا طبیعـت        مشک

اي، امکـان  المللی و قـدرت تبلیغـات رسـانه   هاي بیناست، لیکن بدلیل نفوذ این کشورها در سازمان
توانند تا حدودي تفسیر و تحلیـل رونـد تحـوالت زیسـت     انحراف افکار عمومی را دارا هستند و می

را متناسب با منافع ملی خود به اطالع جهانیان برسانند. با این اوصاف، نباید ایـن واقعیـت را   محیطی
توان بسیاري از تهدیدات را به هاي صحیح در سطح ملی میاز نظر دور داشت که با اعمال مدیریت

ها تبدیل نمود.فرصت
ضد ژئوپلیتیک:

هــاي رقـابتی زیــادي در بـاره ژئوپلیتیــک جدیـد وجــود دارد. در مقابلـه بــا نگـاه برتــر      نگـرش 
ژئوپلیتیک، یک نگاه ضد ژئوپلتیکی نیز مطرح است. ضد ژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک انتقـادي، تولیـد   

کند. به زبان مردان عمل کننده را سیاسی میدانش ژئوپلیتیکی بوسیله دانشمندان، مؤسسات و دولت
دیگر، تولید گفتمان ژئوپلیتیکی را به عنوان بخشی از سیاست به خودي خود و نه به عنوان توصیفی 

هـاي  دهد. به هرحال سیاسـت مستقل و بی طرفانه از یک واقعیت عینی و شفاف مورد بحث قرار می
ده گـذاران آنهـا بیـان شـ    هایی که توسط سیاسـت ها مقرر شده و گفتمانژئوپلیتیکی به وسیله دولت

است، به ندرت بدون یک نوع بحث و مناظره از سوي کسانی که با اشکال مختلف سـلطه، اسـتثمار   
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انـد، رواج یافتـه اسـت. روابـط قـدرت بـدون       و یا ذهنیتی که محصول چنین اقـداماتی مواجـه بـوده   

توانـد در قالـب   یمقاومت وجود ندارنـد. مقاومـت نیـز ماننـد قـدرت از تنـوع برخـوردار بـوده و مـ         
توان برشمرد که تاریخ را از دیـدگاه  در واقع هزاران داستان را می“ ردهاي جهانی  تکمیل شود.راهب

کنـد.  گیـري مـی  انـد، قالـب  کسانی که درگیر مقاومت در برابر دولت و کردارهاي ژئوپلیتیکی بوده
دارنـد و در عـین حـال تعـاریف جدیـدي از      این داستانها خاطرات مقاومت مـردم را زنـده نگـه مـی    

دهند که نسبت به قـدرت نظـامی، ثـروت، فرمانـدهی رسـمی و کنتـرل فرهنگـی        درت را ارائه میق
توان به عنوان ژئوپلیتیک از پائین کـه از مـادون (یعنـی تحـت     هاي مقاومت را مینیستند. این داستان
هایی در درون جامعه سلطه ارتش، سیاست و فرهنـگ  کند، توصیف کرد. موقعیتسلطه) تبعیت می

کشد.و طبقات نخبه آن را به چالش میدولت
این چالش ها، مبارزات ضد سلطه گري هستند، که در آنهـا مقاومـت در برابـر نیروهـاي جبـار      

کنند، و همچنین رضایت عمومی بـراي فرمـانروایی  از   دولت و یا حاکمان قدرت دنیا را تشریح می
)557: 1380اتوتایل، ”(باال را بازپس می گیرند.

تواند به عنوان نیروي فرهنگی، سیاسی و اخالقی درون یک جامعـه مـدنی   ییتیک مضد ژئوپل”
شوند و هایی که نه جزئی از فرآیندهاي تولید مادي اقتصادي محسوب میتصور شود. یعنی سازمان

آینـد (یعنـی   هاي تأسیس شده و یـا کنتـرل شـده توسـط دولـت بـه حسـاب مـی        نه جزئی از سازمان
هاي تجـاري) و ایـن   هاي داوطلب، مؤسسات آموزشی و اتحادیهها، سازمانمؤسسات مذهبی، رسانه

عقیده را که منافع مورد نظر طبقه سیاسی دولتی عین همـان منـافع عمـوم مـردم اسـت را بـه چـالش        
بکشد. ضد ژئوپلیتیک نوعی تأکید بر استقالل دائمی از قدرت دولت (هرکس که در رأس قـدرت  

کنـد.  سلطه را که از پیوستگی نیز برخوردار است، تبیـین مـی  باشد) است و دو شکل کشمکش ضد
اول اینکــه ضــد ژئوپلیتیــک قــدرت مــادي ژئــوپلیتیکی دولــت (نظــامی و اقتصــادي) و نیــز قــدرت 

هـایی را کـه از سـوي    کشـد و دوم اینکـه نماینـدگی   هاي جهانی و کروي را بـه چـالش مـی   سازمان
که براي خدمت به عالئق ژئوپلیتیکی آنـان بـه کـار    هاي انسانی آن نخبگان سیاسی بر جهان و گروه

)558: 1380اتوتایل، ”(کشد.اند را به چالش میگرفته شده
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)گرایی نوینتفکر منطقه: (ايایران قدرت منطقه
انداز بیست ساله ایران مؤثر بوده اسـت. ارائـه ایـن    گرایی نوین در تدوین سند چشمتفکر منطقه

گرایـی اسـت.   و برپایی یک استراتژي مکتوب ملی در سطح منطقهسند، موجب ایجاد وحدت ملی
توانند با وجـود سـند مکتـوب    هاي سیاسی و عامه مردم، مینخبگان فکري و اجرایی، احزاب، گروه

جهت و متراکم سازند و بـه یـک تجمیـع انـرژي ملـی دسـت       مذکور، اقدامات پراکنده خود را هم
تفرقـه در داخـل، مـا را در رسـیدن بـه هـدف مطلـوب، یـاري         یابند. همبستگی ملی و غلبه بر تفکـر  

اند، ولی ایـن سـند، پلـی اسـت بـین      لیستی نامیدهآهخواهد کرد. گرچه برخی کارشناسان، آن را اید
ها با کمک نظریات علمی و تجارب بشري به ویژه تجربه صد سال اخیر ایرانیان.ها و واقعیتآرمان

اي و داراي نقشـی ویـژه در سـطح    فراملی، منطقـه ،یست سال آیندهبر پایه این سند، نقش ایران در ب
المللی است.بین

یافته با جایگاه اول اقتصـادي، ایران طی بیست سال آینده به کشوري توسعهبر اساس این تفکر،
بخش در جهان اسالم، متکـی  بـه اراده و عـزم ملـی در پرتـو      علمی و فناوري در سطح منطقه، الهام 

المللـی تبـدیل خواهـد    کوشش جمعی و همچنین داراي تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینتالش و 
یافتـه بـا  گـذر از موقعیـت کنـونی (در حـال توسـعه)  متناسـب بـا          شد. همچنین ایران آینده توسـعه 

هـاي اسـالمی، ملـی،    متکـی بـر اصـول اخالقـی و ارزش    مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تـاریخی، 
هـاي  مشـروع، حفـظ    همـراه بـا پاسـداري از آرمـان    ساالري دینی، عدالت اجتماعی،م انقالبی، مرد

ی بدل شود.یمندي از امنیت اجتماعی و قضاها و بهرهکرامت  و حقوق انسان
سـاالري  بخش فعال و مؤثر در جهان اسالم، با ارائـه الگـوي مـردم   نقش ایران در این سند، الهام
خالقـی، نواندیشـی، پویـایی فکـري و اجتمـاعی، تأثیرگـذاري بــر       دینـی، توسـعه کارآمـد، جامعـه ا    

ــر اســاس آمــوزههمگرایــی اســالمی و منطقــه هــاي امــام خمینــی(ره) هــاي اســالمی و اندیشــهاي ب
خواهد بود.

گرایی نوین، هدف ایران دستیابی به اهداف زیر است:بر پایه تفکر منطقه”
اي، عامل نظم و ثبـات  ن کانون قدرت هژمون منطقهـ در منطقه آسیاي جنوب غربی، ایران به عنوا1

باشد و به حوزه نفوذ خود ثبات و استحکام بخشد.
ایجاد کند.تواند توازن و تعادل را در منطقه ـ ایران با ارتقاي جایگاه خود، می2
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گر شود.تواند در اعمال و حراست از ضوابط رفتاري جلوهـ دو کارکرد مشخص ایران، می3
اي سـاز را بـا همکـاري منطقـه    توانـد، بـازیگران آشـوب   ستیابی بـه موقعیـت برتـر، ایـران مـی     ـ با د4

مجازات کند.
مراتبی کشورها را مشخص کند.زا، جایگاه سلسله تواند با سازماندهی هژمون درونـ ایران می5
، حفـظ و  ايهـاي منطقـه  تواند خود و دیگر کشورهاي منطقه را در چارچوب همکـاري ـ ایران می6

هـاي حیـاتی آن توسـط    حراست کرده و با توجه به موقعیت برتر، اجازه ندهد، منـافع ملـی و ارزش  
دیگران، مورد تهاجم قرار گیرد.

تواند، بنیانگذار نظم جدید در منطقه آسیاي جنوب غربی شود، به نحـوي کـه بتوانـد در    ـ ایران می7
و فصل مناقشات، نقش محوري ایفا کند.حل 

هاي ذیل، ایران داراي توان ملی مطلـوبی اسـت و ایـن مسـئله موجـب توجـه       ه به ویژگیبا توج
کشورهاي منطقـه بـه ایـران شـده و ایـن کشـور را در محاسـبات خـود لحـاظ          وهاي بزرگقدرت

کنند:می
ـ از نظر تاریخی، ایران کشوري با عمق استراتژیک، پیشینه فرهنگی و توسـعه سیاسـی اسـت،    1

ر کشورهاي منطقه قابل مقایسه نیست. البته از منظر توسعه سیاسی، معدل ما نسـبت  وضعیت ما با دیگ
به همسایگان بالفصل مطلوب است.

تـوان بـه اجـزاي مـادي و معنـوي و قـدرت نـرم        دهنده قدرت ملی میـ از نظر اجزاي تشکیل2
نظـر مـادي بـه    تـوانیم از مطلـوب قـرار دارد. مـی   اشاره کرد.ایران در شرایط خوب، ولی نـه عمـدتاً  

وضعیت جغرافیایی، ژئوپلتیک، جمعیت و ترکیب جمعیت، همبستگی فرهنگـی و آمـادگی نظـامی    
توان به رهبري، فرهنگ دینی، فرهنگ ایرانـی و روحیـه   اشاره کنیم. از نظر قدرت معنوي و نرم، می

فداکاري ملی و منابع انسانی اشاره کرد.
ر است. این درسـت اسـت کـه نسـل جـوان ایرانـی،       ـ سرانجام، مسئله اراده بازیگري این کشو3

که اگر با توان بالقوه در ایران، از جمله منابع طبیعی، تجربـه تـاریخی،   استبزرگترین ثروت کشور 
فرهنگ و ادب غنی و موقعیت جغرافیـایی، ترکیـب شـود، شـأن ایـران حفـظ خواهـد شـد و ایـران          

المللی نایل شود، ولـی اراده بـازیگري آن   نخواهد توانست به موقعیتی در خور در سطح منطقه و بی
که ایران بـا انقـالب اسـالمی    رسد این عامل نیز فراهم است؛ چرا؟ براي ایننیز مهم است. به نظر می
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اعالم کرده است که به جاي تسـلیم شـدن بـه قرائـت غـرب از تجـددخواهی کـه از سـوي خانـدان          
اهی اصلی را کـه در ایـران بـا امیرکبیـر     شد، مصمم است، روند تجددخوپهلوي به شدت تشویق می

گرایی و منافع خـارجی منقطـع شـد، احیـا     آغاز شد، اما پس از مشروطه بر اثر اتحاد نامطلوب غرب
مقاومـت در برابـر اتحـاد منطقـه و جهانیـان، بـراي وادار       و، هشت سال دفاع از مرز و بـوم ثانیاًکند.

گـرا،  گرا، سنتی اما نه سـنت اي ایران مدرن و نه مدرنروي، نشان داد که در احیکردن آنان به دنباله
)1384(رضایی ، پایگاه اینترنتی :“ گرا، مصمم و استوار است.دمکرات و نه دمکرات

گیري:نتیجه
دهد که کشـور ایـران در تمـامی ایـن     هاي اساسی در حوزه ژئوپلیتیک نشان میبررسی گفتمان

است. در گفتمـان ژئوپلیتیـک اسـتعماري (دوره اول)، ایـران     ها از اهمیت خاصی برخوردار گفتمان
هـاي آزاد  بدلیل اتصال بین دو حوزه بري و بحري مهم از یک سو با هارتلند و از سوي دیگر با آب

گیـرد، در کـانون جغرافیـاي اسـالم قـرار دارد. داراي       دنیا در تماس است. در ناحیه ریملند قرار مـی 
همسـایگان خـود اسـت، از منـابع طبیعـی و انـرژي فسـیلی فراوانـی         علقه هـاي فرهنگـی و قـومی بـا     

مند اسـت.  اي بهرهبرخوردار است و باالخره از کم و کیف جمعیتی بسیار متمایز با همسایگان منطقه
در گفتمان ژئوپلیتیک جنـگ سـرد (دوره دوم)، ایـران بخشـی از ناحیـه سـد نفـوذ غـرب در برابـر          

، فعالیـت گسـترده کشـورهاي غربـی در     1یـران در پیمـان سـنتو   هاي کمونیستی بود. حضـور ا تئوري
ایران، تالش احزاب کمونیستی همگی نشانگر اهمیت ایران براي دو بلوك شرق و غرب بودند. 

هـاي  در گفتمان ژئوپلیتیک نظم نـوین جهـانی(دوره سـوم)، بـا توجـه بـه نهادینـه شـدن ارزش        
هاي بزرگ متمایز ضع سیاسی ایران از قدرتهاي داخلی و خارجی، بتدریج موااسالمی در سیاست

هـا  هاي نظم نوین جهانی، پایان تاریخ، برخـورد تمـدن  گردد. به زعم اندیشمندان داخلی، تئوريمی
هایی است که کشورهاي قدرتمند براي گشایش سرفصل جدیـدي از اسـتعمار در آغـاز    تماماً نسخه

نرو مواضع سیاسـت خـارجی ایـران در قبـال ایـن      اند. از ایقرن بیست و یکم به جهانیان تجویز کرده
گردد. نظریات ژئوپلیتیکی بسیار شفاف بیان می

1 -Cento
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گیـرد، بـا   با این وصف کشور ایران در ادبیات جدید ژئوپلیتیکی در جبهه مقابل غرب قرار مـی 

هـا در سـطح   وجود تحمیل چنین تقـابلی از سـوي غـرب، ایـران اسـالمی بـا طـرح گفتگـوي تمـدن         
تري را از تعامل بین تمدنی ارائه دهد. آمیزالمللی در تالش است تا تصویر صلحبین

یک زیست محیطی (دوره چهارم)، ایران همچنان در کانون توجهات زیست در گفتمان ژئوپلیت
بـرداري بهینـه از منـابع    گیرد. کمبود منابع آب در منطقه خاورمیانه و چگونگی بهرهمحیطی قرار می

انرژي فسیلی در خاورمیانه از جمله معضالت اساسی زیست محیطی است که ایران از هم اکنـون بـا   
جه به جغرافیایی طبیعی ایران، هرگونه کنش داخلی منجر به تحـوالت زیسـت   آن مواجه است. با تو

هاي متعددي مواجه گردد. برآیند تمـامی  المللی با واکنشاي یا بینتواند در سطح منطقهیمحیطی م
و غیر قابـل انکـار   العادههاي مختلف حاکی از اهمیت فوقنظریات و ادبیات ژئوپلیتیکی در گفتمان

هـایی را بـراي   هاي پیش رو همواره تهدیدات و فرصـت باشند. چالشوزه ژئوپلیتیک میایران در ح
هاي متناسـب بـا مالحظـات    نمایند. لذا، درك صحیح و اتخاذ سیاستمدیران عالی کشور ایجاد می

هـاي مطلـوب را در راسـتاي    تواند ضمن مهار تهدیدات، فرصـت یاساسی ژئوپلیتیکی در هر دوره م
منافع ملی به استخدام در آورد. ضد ژئوپلیتیک یا ژئوپلیتیک انتقادي نگاه دیگري ها وتحقق ارزش

هـا وجـود داشـته اسـت. ایـن رویکـرد در واقـع قضـاوتی متمـایز از          است که در تمامی این گفتمـان 
کشـد. ضـد ژئوپلیتیـک    هاي نخبگان سیاسی و متفکران معروف ژئوپلیتیکی را به تصویر مـی اندیشه

هاي پنهان نخبگان حاکم را در پس ز پائین به باال است و در تالش است تا سیاستیک نگاه دیگر ا
هـاي ژئـوپلیتیکی نمایـان سـاخته و در برابـر آن صـف آرایـی کنـد. ژئوپولیتیـک          نظریات و تئوري

سـازد تـا از   انتقادي عرصه جدیدي است که کشورهاي در حال توسعه و یا توسعه نیافته را قادر مـی 
ی و سیاسی خـود دفـاع نماینـد. طـرح و سـاماندهی نظریـات جدیـد در حـوزه ضـد          حقوق جغرافیای

هاي جهان سـوم فـراهم خواهـد سـاخت و     هاي جدیدي را براي کشورها و ملتژئوپلیتیک، فرصت
المللی گردد.هاي جدیدي در نظام بینتواند نوید بخش تأسیس نهادها و سازمانیم
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