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مقدمه 
تدوین نظریههای علمی در هر رشتهای از علوم ،سبب بسط دیدگاهها و گسترش تفکر علمی دانشجویان و اندیشمندان
عالقهمند به آن رشته خواهد شد .بررسی ،تحلیل و نقد نظریههای تدوین شده توسط محققان بعدی میتواند زمینهای را
فراهم کند که این آثار علمی در اختیار متفکران ،محققان و عالقهمندان به آن رشته برای پژوهشهای جدید قرار گیرد.
بخش عظیمی از فرایند توسعه علم ژئوپلیتیک ،مرهون نظریههایی بوده است که در دو قرن اخیر توسط جهانی اندیشان
ژئوپلیتیک مطرح شده است .تاکنون آثار ارزشمندی از نظریههای ژئوپلیتیکی در ادبیات تخصصی این رشته در ایران
منتشر شده است .نظریههای ژئوپلیتیکی شامل نظریات کالسیک :پیشبینی نظام دو قطبی و مرد شخمزن/مرد شمشیر
زن دوتوکویل ،قدرت دریایی ماهان ،محور جغرافیایی تاریخ و هارتلند مکیندر ،ریملند اسپایکمن ،ساختار جهانی سه
محوری مکتب ژئوپلیتیک آلمانی هوفر ،قدرت هوایی سورسکی و نظریههای جرج کرسی و ماینگ ،نظریههای
ارگانیزمیک بودن کشور مانند کشور بهعنوان موجود زنده راتزل ،کیلن و هیتلر ،نظریههای مربوط به تفکرات جنگ سرد
شامل کانتینمنت جرج کنان ،دکترین ترومن ،دومینو آچسون ،توزان قوای مورگنتا ،انقالب جهانی پیائو ،اصل حاکمیت
محدود برژنف ،مدل رفتاری مک کول ،هالل بحران برژینسکی ،تفکر سیاسی نوین گورباچف ،ساختار ژئوپلیتیکی جهان
کوهن ،نظریههای پس از جنگ سرد شامل نظم نوین جهانی بوش ،پایان تاریخ فوکویاما ،ژئواکونومی لوتواک ،سیستم
ژئوپلیتیکی کوهن ،منظومههای ششگانه قدرت برژینسکی ،برخورد تمدنها ،ساختار قدرت جهانی و تکقطبی چندقطبی
هانتینگتون و باز ساخت گذشته در آینده مرشایمر که در کتابهای اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک (حافظ نیا ،)1393 ،مبانی
جغرافیای سیاسی (میرحیدر )1394 ،جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (مجتهد زاده ،)1391 ،ژئوپلیتیک (عزتی،
 ،)1397بهصورت پراکنده آمده است و بهصورت نظاممند در کتاب «نظریههای ژئوپلیتیکی» رحیمی به آنها پرداخته شده
است .همچنین نظریههای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی حافظنیا عالوه بر (ویسی )1394 ،و (رحیمی )1392 ،بهصورت
نظاممند در کتاب «آرا و نظریههای علمی دکتر محمدرضا حافظ نیا» (احمدی ،)1396 ،آورده شدهاند .بنابراین ما از ذکر
این نظریهها در این تحقیق خودداری میکنیم و به بررسی نظریههایی میپردازیم که تا کنون در ادبیات ژئوپلیتیک ایران
مغفول ماندهاند .اهمیت اصلی این پژوهش ،تالش برای افزایش اطالعات تخصصی و گسترش تفکرات علمی دانشجویان
و اندیشمندان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از طریق تعمق در نظریههایی ژئوپلیتیکی مهمی است که از سوی
اندیشمندان مطرحی ارائه شدهاند و تا پیش از این به دالیلی مانند بدیع بودن و پراکندگی و گستردگی ادبیات جهانی
ژئوپلیتیک ،در ایران مورد غفلت قرار گرفته بود 12 .نظریه ژئوپلیتیکی شامل :سیکل قدرت (دوران) ،به همپیوستگی
(کیسینجر) ،اضمحالل امپراتوری روسیه (کالینز) ،تخته شطرنج اوراسیا (برژینسکی) آخرین نقشه (کاپالن) ،مرگ هارتلند
(تزنین) ،پیکربندی سیستماتیک ژئوپلیتیک (دوسویی) ،حلقه دریایی (کوهن) ،تجدید آرایش نقش بازیگران (النمن) ،پایان
ژئوپلیتیک و آغاز ژئوپلی نومی (کازی) ،مجذوب هارتلند (ریستیک و مالینسون) ،چارچوب استعارهای ژئوپلیتیک شبکهای
(وربوفسکی) محوریت بحث ما در این پژوهش را تشکیل میدهد .سیر زمانی این نظریهها از  1971تا  2020ادامه دارد.
همچنین در پایان بهصورت فشرده 3 ،نظریه ژئوپلیتیکی کم استناد دیگر شامل گروهبندی منطقهای سلسله مراتبی
(کرون) ،مناطق کلیدی (سیالک) ،شبهجزیره عربستان ،محور قدرت جهانی (شرایبر) را بررسی خواهیم کرد.

یههایموردغفلتقرارگرفتهدر ...
بررسینظر 
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مبانینظری 
ژئوپلیتیک 
واژه "ژئوپلیتیک" برای نخستین بار در سال  1899توسط یک دانشمند سیاسی سوئدی به نام رودولف کیلن ابداع
شد .این واژه در قرن بیستم سابقه طوالنی داشته و بسیار فراتر از مفهوم اصلی آن در آثار کیلن گسترش مییابد ،تا بیانگر
یک نگرانی عمومی در مورد جغرافیا و سیاست باشد(اتوتایل ،1دالبی 2و روتلج .)1 ،1998 ،3تعاریف متعددی از ژئوپلیتیک
شده است ،گاه آن را بهمثابه یک علم دانسته و گاه نیز در قالب دانش و گفتمان مطرحشده است .فرهنگنامه الروس از
ژئوپلیتیک بهعنوان علم یاد میکند(حافظ نیا )22 ،1396 ،در حالی که متفکران ژئوپلیتیک انتقادی معتقدند که ژئوپلیتیک
معنی و هویت تفکیک شده و فراگیر نداشته ،بلکه گفتمان و شیوهای فرهنگی و سیاسی متفاوت برای توصیف ،نوشتار و
نمایش جغرافیا و سیاست بینالملل است .آنها معتقدند که ژئوپلیتیک نوعی قدرت/دانش است که در ابتدای قرن بیستم
به فکر توسعهطلبی کشورها و تأمین امنیت امپراتوریها بود (اتوتایل ،دالبی و روتلج 3 ،1998 ،و  .)4انتقادیها معتقدند
که ژئوپلیتیک بهمانند گذشته دیگر رویکرد مردساالرانه ندارد و منحصراً در اختیار یک نخبه مرد نیست که از اقتدار
موقعیت علمی خود برای تنظیم سیاست یک کشور خاص استفاده کند(اتوتایل ،دالبی .)2 ،1998 ،رودولف کیلن ،ابداع
کننده این اصطالح ،ژئوپلیتیک را "تئوری حکومت بهعنوان ارگانیسم جغرافیایی یا پدیدهای در فضا" توصیف کرد .از نظر
کارل هاوس هوفر ،پدر ژئوپلیتیک آلمان" ،ژئوپلیتیک علم ملی نوین حکومت است" (کوهن .)15 ،2014 ،4وی در
تعریفی دیگر ،ژئوپلیتیک را علم شایسته سازی فرآیندهای سیاسی توسط کره زمین میداند(اتوتایل .)36 ،1996 ،چوپراد
اگرچه نقش دولت را نادیده نمیگرفت ،اما از تعریف ژئوپلیتیسینهای کالسیک فاصله میگیرد و میگوید :اینکه این
کشورها مراکز و مخاطرات جاهطلبیهای ژئوپلیتیک هستند ،به این معنی نیست که کشورها تنها بازیگران جهانی هستند.
برخالف روابط بینالملل ،علم ژئوپلیتیک سایر بازیگران و سایر واقعیتهای ژئوپلیتیک را پذیرفته است .از اینرو وی
تفاوت فاحشی بین ژئوپلیتیک و روابط بینالملل قائل میشود(چوپراد .)3-2 ،1999 ،5با این وجود تیلور ژئوپلیتیک را با
روابط بینالملل مرتبط میدانست و معتقد بود که ژئوپلیتیک بهطور کلی بخشی از سنت رئالیستی روابط بینالملل بوده
است (تیلور .)1993 ،6همچنین کوهن ،ژئوپلیتیک را جغرافیای روابط بینالملل میداند و این امر از عنوان کتاب وی
هویداست( 7کوهن .)2003 ،از دیدگاه گراهام فولر ،ژئوپلیتیک بخشی از یک فن قدیمی است که در حقیقت کالسیک
خود ،بر جغرافیا بهعنوان عامل تعیین کننده رفتار دولت تأکید میکند(فولر .)10 ،1373 ،در تعریفی که از سوی فلینت و
تیلور ارائه شده است ،ژئوپلیتیک به بررسی توزیع جغرافیایی قدرت بین کشورها در سراسر جهان ،و بهویژه رقابت بین
قدرتهای بزرگ میپردازد (تیلور و فلینت .)246 ،2018 ،8اما در تعریف مجزایی که از سوی کالین فلینت ارائه شد،
اینگونه آمده است :ژئوپلیتیک عبارت است از عمل کنترل کشورها و رقابت بر سر سرزمین (فلینت .)23 ،2007 ،از دید
اگنیو ،ژئوپلیتیک به مطالعه تأثیر تقسیمات و توزیع جغرافیایی بر روند سیاستهای جهانی میپردازد (اگنیو.)135 :2003 ،9
دادز معتقد است که ژئوپلیتیک یک رویکرد ویژه به سیاست جهانی است که بر اهمیت سرزمین و منابع تأکید دارد (دادز،1
1. O’Tuathail
2. Dalby
3. Routledge
4. Cohen
5. Chauprade
6. Teylor
7. Geopolitics: The Geography of International Relations
8. Flint
9. Agnew
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(دادز .)162 ،2000 ،1جونز و همکاران ژئوپلیتیک را زیرمجموعه جغرافیای سیاسی میدانند که به روابط سیاسی بین
کشورها ،استراتژیهای خارجی حکومتها و توازن جهانی قدرت میپردازد (جونز ،2جونز و وودز .)173 ،2004 ،3فرهنگ
وبستر ژئوپلیتیک را مطالعه تأثیر عواملی مانند جغرافیا ،اقتصاد و جمعیت در سیاست و بهویژه سیاست خارجی یک کشور
میداند (مریام وبستر .)2019 ،4فرهنگ لغت جغرافیای جهان معتقد است ژئوپلیتیک ،سیاستهایی است که با توجه به
شرایط جغرافیایی ،روابط سرزمینی و آرزوهای نهادهای سیاسی در حال وقوع است (مککول .)360 ،2005 ،5مجتهد زاده
در کتاب جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی مینویسد :ژئوپلیتیک را در نگاه کلی میتوان عبارت از مطالعه اثرگذاری
عوامل جغرافیایی در تصمیمگیریهای سیاسی صاحبان قدرت دانست (مجتهد زاده .)23 ،1391 ،حافظنیا ژئوپلیتیک را
علم مطالعه روابط متقابل عناصر جغرافیا ،سیاست و قدرت و کنشها و نتایج ناشی از ترکیب آنها با یکدیگر
میداند(حافظ نیا.)49 ،1393 ،

نظریه 
نظریهعلمی
واژه نظریه به اَشکال مختلفی در علم به کار میرود :برای اشاره به یک حدس اثبات نشده (به یک زمینهٔ علمی) ،یا یک
وسیلهٔ مفهومی برای مشخص نمودن نظاممند رفتار و انتقال حالت سیستمها .عمـده تحلیل فالسفه علم پیرامون مورد
اخیر است(صمدی .)117 ،1387 ،نظریه ،پیشنویس اولیه امور مسلم و قطعی علمی محسوب میشود .نظریههای علمی
مبنای خوبی برای شروع کار تحقیقاتی هستند .نظریهها حالت کلی و تعمیمیافته دارند و حقایق و واقعیتها را تبیین
میکنند و توضیح میدهند؛ ولی قطعیت ندارند و باید مراحل آزمایشی بعدی را پشت سر بگذارند و در صورت تأییدهای
مکرر و برخورداری از استحکام الزم به امر مسلم تبدیل میشوند و شکل مدلها ،حقایق ،قوانین و اصول علمی را پیدا
میکنند(حافظنیا .)20-18 ،1395 ،نظریه با دکترین متفاوت است .دکترین معموالً به مجموعه اقدامات و خطمشی
سیاسی یک دولتمرد که ممکن است مشابه دولتمردان قبل و بعد از او باشد اطالق نمیشود ،بلکه بخشی از اقدامات و
سیاستهای او را که جنبه ابتکاری داشته و آثار مهمی برجای میگذارد دکترین مینامند .اصطالح دکترین نخستین بار
در زمان ریاست جمهوری جیمز مونروئه پنجمین رئیس جمهور آمریکا که از سال  1817تا  1825بر آن کشور حکومت
کرد ،به کار رفت (طلوعی ،)458 ،1377،در حالی که نظریهها معموالً توسط اندیشمندان علمی در حوزههای دانش
تخصصی خود مطرح میشوند .در واقع میتوان گفت که دکترین یک عقیده و اصول متخذ شده توسط دولت است ،در
حالی که نظریه ،تصور ذهنی اندیشمند است که گاه به آزمایش گذاشته میشود و به اثبات میرسد ،یا رد میشود.
نظریهژئوپلیتیکی
هر علم و دانشی ،نظریههای مختص به خود را دارد و تعریف و تبیین نظریههای تخصصی در هر کدام از آنها متفاوت
است .نظریههای ژئوپلیتیکی با ماهیت پیشبینی وقایع نظام آینده جهانی ،عموماً با مرکزیت موقعیتهای جغرافیایی
مختلف در عرصه رقابت قدرت جهانی مطرح شدهاند .دیودنی پیشینه ظهور نظریههای ژئوپلیتیکی را به دو موج،
ناتورالیسم اولیه و ژئوپلیتیک جهانی میرساند و معتقد است نظریههای ژئوپلیتیکی موج دوم (ژئوپلیتیک جهانی) در اواخر
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قرن نوزدهم تحت تأثیر انقالبهای داروینی و صنعتی رشد فراوانی کرد (دیودنی .)77 ،2000 ،1این نظریهها عمدتاً بر
محوریت فضاهای جغرافیایی و استراتژیک در بازی قدرتها مطرح شدهاند .الکساندر دوگین معتقد است :از آنجا که
ژئوپلیتیک شاخهای جداگانه از تحلیل استراتژیک است ،برخی از ارتباطات بین نظریههای روابط بینالملل و نظریههای
ژئوپلیتیک وجود دارد ،اما نظریه ژئوپلیتیکی یک زمینه کامالً اصلی و مستقل از تفکر و تحلیل استراتژیک را بیان میدارد.
از نظر وی ،ژئوپلیتیک را میتوان بهعنوان یکرشته تعریف کرد که روابط و تعامالت بین فضاها (سرزمینها) ،کشورها،
تمدنها ،مردم و اقتصاد را مطالعه میکند .این بستر بسیار گستردهتری نسبت به روابط بینالملل است ،زیرا نظریههای
روابط بینالملل فقط روابط بین دولتها با هم را بررسی میکنند ،اما نظریههای ژئوپلیتیک گستره فراگیرتری را در بر
میگیرد .اول از همه ،محور آن روابط بین حکومت و فضا (سرزمین) است ،و نهتنها روابط حکومت و فضا ،بلکه روابط
میان فرهنگها و مردمها ،همگی در فضا قرار میگیرند .فضا در ژئوپلیتیک همان نقشی را دارد که زمان برای تاریخ دارد.
تحلیل نظریه ژئوپلیتیک بر محوریت فضا استوار است (دوگین .)1 ،2019 ،2از معدود تعاریف نظریه ژئوپلیتیکی ،تعریف
حسن رحیمی به همراهی حافظ نیا ،عزتی و اگنیو است که معتقدند نظریه ژئوپلیتیکی نظریهای است که به چگونگی
رقابت قدرتهای بزرگ در مورد یک قلمرو بهمنظور کسب قدرت و سلطه جهانی میپردازد و در این راستا ضمن ارائه
راهکارهایی چند ،روند تحوالت جهانی را پیشبینی میکند .آنها معتقدند که نظریهای را میتوان ژئوپلیتیکی قلمداد کرد
که بیانگر کیفیت کسب قدرت ،سلطه جهانی ،نزاع و رقابت بین قدرتهای جهانی باشد و یا پدیده قدرت را در رابطه با
فضا و جغرافیا توضیح دهد( .رحیمی و دیگران .)3 ،1398 ،از دیدگاه نگارندگان ،نظریه ژئوپلیتیکی نظریهای است که
قدرت پیشبینی آینده سیاست جهانی را با تأکید بر سرزمین و قدرت داشته باشد و به رقابتهای قدرتی در مقیاسهای
فراملی بر روی فضاهای جغرافیایی بپردازد.

روشتحقیق 
پژوهش حاضر از نوع بنیادین و نظری است که میکوشد با بررسی نظریههای مورد غفلت قرار گرفته ژئوپلیتیک مرزهای
دانش عمومی این علم در ایران را توسعه دهد .روش جمعآوری دادهها در این پژوهش ،اسنادی و کتابخانهای و شیوە
تحلیل اطالعات نیز توصیفی – تحلیلی است .

افتهها 
بحثوی 
نظریهسیکلقدرتچالزدوران( )1971-2012
نظریه سیکل یا چرخه قدرت که توسط چالز دوران مطرح شد" ،چشم انداز منحصر به فرد سیاسی-بینالمللی" را آشکار
میسازد (دوران .)332 ،2000 ،3از نظر نظریه پردازان چرخه قدرت ،کشور ،واحد اصلی مورد تجزیه و تحلیل است و
کشورها در یک سیستم گستردهتر قرار گرفتهاند (کیسان .)5 ،2008 ،4اگر چه در نسخههای جدید این نظریه به اهمیت
برخی از بازیگران غیردولتی نظیر اتحادیه اروپا نیز توجه شده است (کیسان .)108 ،2005 ،تئوری چرخه قدرت ساختار در
حال تغییر سیستم را توضیح میدهد ،اما چیزی فراتر از یک تئوری ساختاری است (یوون .)5 ،2003 ،5تعریف سیستم،
تاریخ ورود و خروج اعضای سیستم و کشورهایی که بهعنوان بخشی از سیستم در نظر گرفته میشوند موضوعاتی است
1. Deudney
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که به عهده تحلیلگر است (کیسان .)5 ،2008 ،چرخه قدرت ،مسیر کلی تغییر قدرت نسبی یک کشور طی دورههای
طوالنی مدت را بررسی میکند و منعکس کننده تغییر ساختار سیستم و ظهور و افول یک کشور بهعنوان یک قدرت
بزرگ است (دوران .)332 ،2000 ،تئوری چرخه قدرت بیان میدارد که "علت اصلی جنگ بزرگ در پویایی توانایی و
نقش یک کشور نهفته است (دوران .)1971 ،بنابراین ،تغییرات در ساختار قدرت -یا درک آن -با وقوع جنگ ارتباط
تنگاتنگی دارد (دوران .)1 ،2012 ،اصول چرخه قدرت توضیح میدهد که چه چیزی چرخهها را به حرکت در میآورد و
غیرخطی بودن عجیب تغییر نسبی قدرت را نمایان میسازد .برای محققانی که با مفهوم و تفسیر تاریخی دیرینه روبرو
هستند ،چرخه قدرت یک ابزار تحلیلی قدرتمند است که در خدمت وحدت ،ساده سازی ،شفاف سازی و تصحیح است.
چرخه قدرت ،در یک ساختاری سیستمی ،پیشرفت یک کشور را بهعنوان یک بازیگر مهم سیاسی و بینالمللی در مورد
انواع نقشهای رهبری دنبال میکند .از نظر دوران تواناییهای واقعی و نهفته برای ایجاد و تداوم رشد درازمدت قدرت و
نقش آن ضروری است (دوران .)332-233 ،2000 ،تئوری چرخه قدرت از بدو تأسیس خود سعی در تلفیق اضداد
مفهومی بزرگ سیاست بینالملل داشت :بازیگر در برابر سیستم؛ قدرت مطلق در برابر قدرت نسبی؛ تجزیه و تحلیل
ساختاری ایستا و پویا؛ مکمل بودن در مقابل رقابت؛ و منافع دولت در مقابل تواناییها .تئوری چرخه قدرت تکامل ساختار
سیستمی را از طریق پویایی دورهای ظهور و افول کشور تبیین میکند .بنابراین این نظریه مبتنی بر توسعه سیاسی
بینالمللی حکومت ملت پایه در سیستم مدرن و نظریه تغییر ساختار سیستمی است .زیرا مفهوم "چرخه قدرت" کشورها و
سیستم را در یک پویایی واحد در بر میگیرد (دوران.)1 :2009 ،
نظریهبههمپیوستگیکیسینجر( )1978
نظریه به هم پیوستگی 1در سال  1978توسط هنری کیسینجر ،در ارتباط با روابط ایاالت متحده و اتحاد جماهیر شوروی
در اوایل دولت نیکسون به فرهنگ لغت عمومی جهان (ساننفلت )1978 ،2و ژئوپلیتیک وارد شد (کوهن .)15 ،2014 ،لزلی
هپل معتقد است که کیسینجر تقریباً به تنهایی اصطالح "ژئوپلیتیک" را به معنای سیاست توازن قدرت جهانی احیا کرد.
نظریه به هم پیوستگی مبتنی بر نظریه شبکهای است که تمام نقاط حساس و دردسرساز جهان را به اتحاد جماهیر
شوروی متصل میکند و بر این فرض استوار است که درگیر شدن آمریکا در هر کشمکشی بهصورت منفرد نیازمند
بررسی تأثیر آن بر توازن ابرقدرتی بهطور کلی است (پیشین) .از حوادث اخیر مشخص است که چین در این بازی به جای
یک بازیگر ،بهعنوان یک کارت بازی قلمداد میشود .نقص جغرافیایی این مدل در پیکربندی عجیب شبکه بود که به نظر
میرسد کیسینجر از آن استفاده کرده است .نمودار این مدل دارای دو گرهگاه پایانهای بود که بقیه مکانها با لبههای برابر
به آنها متصل شدهاند .طبق گفته الندائو ،کیسینجر پیوندهای مربوط به تمام نقاط تقابل آمریکا  /شوروی در سرتاسر
جهان را دارای اهمیت برابر میداند .در عمل ،نظریه به هم پیوستگی "چیزی بیشتر از جنگ سرد" بازسازی نشده "و"
فرمولی برای تداوم رویارویی در سراسر جهان "بود (اتوتایل ،دالبی ،روتلج .)72 ،1998 ،از نظر کیسینجر ،نمایش عدم
توانایی غرب در یک قسمت از جهان ،مانند آسیا یا آفریقا ،بهطور حتم اعتبار آن را در سایر نقاط جهان ،مانند خاورمیانه از
بین میبرد .نظریه به هم پیوستگی برای منطقی ساختن اقدامات دولت نیکسون در جنگ ویتنام حتی مدتها پس از
درگیری نیز به وضوح استفاده میشد .از اینرو تهدیداتی مبنی بر از دست دادن اعتبار در غرب طنین انداز شد و بهعنوان
یک نیروی محرکه در ناتو علیه یوگسالوی عمل کرد .در این نظریه برای حفظ تعادل قدرت ،دولت نیکسون به دنبال
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توافقنامه مسکو در مورد محدودیتهای تسلیحاتی استراتژیک و بازدارندگی هستهای متقابل بود و سعی کرد چین را علیه
شوروی بشوراند .نتیجه منطقی این سیاست ،با دکترین برژنف که عقیده داشت استفاده از نیروی نظامی برای نگهداری
کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی و مرکزی در اردوگاه شوروی موجه است ،منطبق بود (کوهن.)15 ،2014 ،
نظریهاضمحاللامپراتوریروسیهکالینز( )1980
نظریه ژئوپلیتیکی تنها به تحلیل سیاست محافظه کارانه محدود نمیشود .موردی که در این زمینه مورد توجه قرار
میگیرد ،نظریه ژئوپلیتیک نئو-وبری است که توسط جامعه شناس آمریکایی راندال کالینز ارائه شده است .این دیدگاه به
وی اجازه میدهد که از اوایل سال " 1980اضمحالل امپراتوری روسیه در آینده" را پیش بینی کند .کالینز توضیح داده
است که چگونه نظریه «کشمکش» را گسترش میدهد ،وی تصمیم گرفت تعریفی که ماکس وبر از حکومت بهعنوان
انحصار اعمال مشروعیت بر یک سرزمین دارد را جدی بگیرد .نتیجه اینرویکرد سببساز یک نظریه ژئوپلیتیکی مبتنی بر
شرایط تعیین کننده ظهور و سقوط ژئوپلیتیکی قدرت سرزمینی ،همراه با عواقب ناشی از تغییرات قدرت بود .آخرین نسخه
از نظریه ژئوپلیتیکی وی ،اصول اصلی ،که شامل پنج اصل است را بیان میدارد )1 :اندازه و مزیت منابع به سود گسترش
سرزمینی است )2 .مزیت ژئوپلیتیکی یا "مارچلند" گسترش سرزمین را ارجح میداند و طرفدار آن است )3 .از الحاق
سرزمینهای فراوان تا متالشی شدن و تجزیه کامل؛  )4اثر متقابل مضرات ژئوپلیتیکی؛ و  )5پیوستگی با یک تجمع
داینامیک .کالینز با استفاده از نظریه خود ،پیش بینیهای ژئوپلیتیکی قابل توجهی در مورد فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی در آینده انجام داد ،که با عقاید فرا طبیعی و چشمگیر ظاهر میشود .با این حال ،او صریحاً اعتراف میکند که
نظریه ژئوپلیتیک فعلیاش خیلی دقیق نیست (ونیر .)10-9 ،2010 ،1وی در سال  1999میگوید با توجه به شواهد موجود
در سال  ، 1980من پیش بینی کردم که اتحاد جماهیر شوروی در طی سی تا پنجاه سال متالشی میشود .صادقانه
بگویم ،من تعجب کردم که این اتفاق خیلی زود رخ داد ،اما مطمئناً این اتفاق در محدوده پیش بینی من بود (کالینز،2
 .)64 ،1999
نظریهتختهشطرنجاوراسیابرژینسکی( )1997
نسخه برژینسکی برای حفظ هژمونی جهانی ایاالت متحده ،دستیابی به تقدم در سه بخش "تخته شطرنج اوراسیا" است:
غرب ،یا اروپا؛ جنوب ،یا خاورمیانه و آسیای مرکزی؛ و شرق؛ یا چین و ژاپن .برژینسکی تعجب میکند که در طول تاریخ،
امور جهان تحت تسلط قدرت اوراسیا بوده است اما برای اولین بار ،یک قدرت غیر اوراسیایی (ایاالت متحده) نه تنها
بهعنوان داور کلیدی روابط قدرت اوراسیا بلکه همچنین بهعنوان قدرت برتر جهان ظهور کرده است (ولبرگ،2001 ،3
 .)265وی نظریه ژئوپلیتیکی خود را در کتاب «تخته شطرنج بزرگ ،اولویت آمریکایی و مفاهیم ژئواستراتژیک آن »4در
سال  1997مطرح مینماید .
برژینسکی معتقد است از زمانی که قارهها شروع به تعامل سیاسی کردند (حدود پانصد سال پیش) ،اوراسیا مرکز
قدرت جهانی بوده است .از طرق مختلف و در زمانهای مختلف مردمان ساکن اوراسیا  -گرچه اکثراً از پیرامون اروپای
غربی بودند – به مناطق دیگر جهان نفوذ کرده و بر آنها تسلط یافتند ،زیرا کشورهای جداگانه اوراسیا به جایگاه ویژهای
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دست یافتند و از امتیازات قدرت برتر جهانی برخوردار شدند .دهه آخر قرن بیستم شاهد یک تغییر تکتونیکی در امور
جهانی است .زیرا برای اولین بار ،یک قدرت غیر اوراسیایی نه تنها بهعنوان مرجع اصلی روابط قدرت اوراسیا بلکه
بهعنوان قدرت برتر دنیا ظاهر شد .شکست و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی آخرین گام در صعود سریع یک قدرت در
نیمکره غربی بود ،ایاالت متحده ،بهعنوان تنها و در واقع ،اولین قدرت واقعاً جهانی مطرح شد ،اما اوراسیا پس از فروپاشی
نیز اهمیت ژئوپلیتیکی خود را حفظ میکند ،زیرا نه تنها اروپا بهعنوان حاشیه غربی آن هنوز محل استقرار بسیاری از
قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهان است ،بلکه آسیا بهعنوان منطقه شرقی آن به تازگی به مرکزی حیاتی برای رشد
اقتصادی و افزایش نفوذ سیاسی تبدیل شده است .از اینرو ،مسئله اصلی ،چگونگی کشکمش جهانی است .برژینسکی به
دولت مردان آمریکا توصیه میکند که عالوه بر پرورش ابعاد بدیع مختلف قدرت (فن آوری ،ارتباطات ،اطالعات و
همچنین تجارت و امور مالی) ،سیاست خارجی آمریکا باید همچنان به بعد ژئوپلیتیک توجه داشته باشد و باید از نفوذ خود
در اوراسیا ا ستفاده کند .بنابراین اوراسیا صفحه شطرنجی است که مبارزه برای تقدم جهانی همچنان بر روی آن انجام
میشود و این مبارزه شامل ژئواستراتژی  -مدیریت استراتژیک منافع ژئوپلیتیک -است (برژینسکی .)xin ،1997 ،1هدف
اصلی برژینسکی از این تئوری ،تدوین ژئواستراتژی جامع و یکپارچه اوراسیا است که در آن آمریکا داور نهایی مسائل
قدرت جهانی در تخته شطرنج بزرگ است .وی همچنین توصیههایی را مبتنی بر گسترش ناتو به سمت شرق به صاحبان
قدرت مطرح میسازد.
نظریهآخریننقشه(مبتنیبررویکردژئوپلیتیکآنارشی)رابرتکاپالن( )2000
رویکرد رابرت کاپالن موسوم به ژئوپلیتیک آنارشی است (کوهن .)31 ،2014 ،وی در نظریهاش که پس از جنگ سرد
منتشر شد معتقد بود که هرج و مرج آینده ،مسائل فوقالعاده دشواری را به خود میگیرد که در قرن بیست و یکم با آنها
دست و پنجه نرم خواهیم کرد .هنگامی که ما در مورد تجدید حیات خشونتهای قومی ،فشارهای اجتماعی بیماریها،
تخریب محیط زیست و افزایش جمعیت و افزایش هرج و مرج جنایی صحبت میکنیم ،از زبانی استفاده میکنیم که
رابرت کاپالن به خانههای ما آورده است (کاپالن .)1 ،2000 ،2وی در کتاب «هرج و مرج آینده» استدالل میکند که
بیشتر جهان در مسیر "هرج و مرج" مملو از خشونت است ،جایی که دولتها فرو میریزند و ارتشهای خصوصی و
جرائم سازمان یافته آنها را تأسیس میکنند .پایتختهای بزرگ به طرز شوم "هرج و مرج آینده" را اعالم میکنند:
ملتها تحت جریان جزر و مدی پناهندگان از فاجعههای زیست محیطی و اجتماعی از هم میپاشند .با خرد شدن مرزها،
نوع دیگری از مرزها برپا میشوند – دیوارهای از بیماری و جنگها بر سر منابع کمیاب ،بهویژه آب صورت میگیرد و
جنگ با جرم و جنایت مداوم همراه میشود ،زیرا گروههای غارتگران مسلح بدون دولت با نیروهای امنیتی خصوصی
نخبگان درگیر میشوند (دالبی .)476 ،1996 ،نقشه کاپالن از منظر جهانی ،به شمال ثروتمند و جنوب فقیر تقسیم شده
است ،کاپالن نتیجه میگیرد که جنوب ،بهویژه آفریقا ،محکوم به هرج و مرج و آشوب است (کوهن .)32-31 ،2014 ،در
واقع نقشه آینده یا به تعبیری "آخرین نقشه" نمایشی جهش ناپذیر از هرج و مرج خواهد بود .از اینرو مشخص نیست
که ایاالت متحده دقیقاً به شکل کنونی در قرن آینده حفظ شود .از آنجا که آمریکا یک جامعه چند ملیتی است ،حکومت
ملت پایه در آن همیشه شکنندهتر از جوامع همگنتر مانند آلمان و ژاپن است (اتوتایل ،دالبی ،روتلج .)195 ،1998 ،با این
حال او استدالل میکند که فقط ایاالت متحده قدرت تثبیت نظام جهانی را دارد و روند رو به گسترش خودکامگی را به
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تعویق میاندازد و در برابر ضد مدرنیسم اسالمی ایستادگی میکند .به هرحال این سناریو عملی نشده است.
محدودیتهای اعمال یک جانبه قدرت نظامی ،اقتصادی و سیاسی از ناکامی در دستیابی به اهداف ایاالت متحده در
عراق ،افغانستان و سومالی آشکار است و ژئوپلیتیک آنارشی توجه کافی به نیروهای منطقهای و جهانی سیستمی که
تالطم را کنترل کرده و جنبههای مثبت آن را در سیستم جذب میکند ،ندارد (کوهن.)32-31 ،2014 ،
نظریهمرگهارتلندترنین( )2001
ده سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،مسئله هویت بینالمللی روسیه هنوز تا حد زیادی حل نشده باقی مانده
بود .دیمیتری ترنین در کتابی تحت عنوان «پایان اوراسیا ،روسیه در مرز مابین ژئوپلیتیک و جهانی شدن» (ترنین،1
 .)2001نظریه پایان اوراسیا یا مرگ هارتلند را مطرح ساخت .این نظریه مسئله "روسیه" امروز ،جایگاه آن در جهان و
سیر تکاملی احتمالی هر دو را مطرح میکند ،زیرا روسیه در آغاز هزاره سوم کشوری است که هویت آن در حال تغییر
است .به مانند آلمان ،روسیه نیز بهطور سنتی یک اندیشه جغرافیایی بوده است .مرزهای خارجی روسیه ،هویت فرهنگی و
بین المللی آن را مشخص کرده و سازمان سرزمینی داخلی آن با ماهیت رژیم سیاسی کشور ارتباط نزدیکی داشته است .با
اتحاد دو آلمان ،اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و الگوی پایدار روابط بینالملل در قاره اوراسیا را تغییر داد .در حالی که
اکثر مردم پایان کمونیسم شوروی را جشن میگرفتند ،برخی از تحلیلگران عقیده داشتند که فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی سوسیالیستی با چیزی کمتر از یک فاجعه ژئوپلیتیک جهانی به پایان نخواهد رسید .به گفته آنها ،روسیه علی
رغم موقعیت مرکزی خود بهعنوان یک قلب ،دیگر در موقعیت توازن دهنده ژئوپلیتیک نبود .با این حال ،از زمان سقوط
اتحاد جماهیر شوروی شوروی و پایان کمونیسم ده سال میگذرد ،فدراسیون روسیه نسبت به نقش ،مکان و هویت جدید
خود اطمینان ندارد .نخبگان سیاسی و مردم کشور خود را بهعنوان کشور جانشین اتحاد جماهیر شوروی و امپراتوری
روسیه میدانند .روسیه امروز تقریباً  50درصد از جمعیت اتحاد جماهیر شوروی 60 ،درصد از ظرفیت صنعتی آن و 70
درصد از دژ اوراسیا را در بر میگیرد .مورد دوم از اهمیت کلیدی برخوردار است .نسلهای روس تصورات خود از
کشورشان را فقط با مشاهده نقشهای نشان میدهند که نشان میدهد بزرگترین کشور جهان است .پس از فروپاشی،
فدراسیون روسیه ،با حفظ اکثریت سرزمین شوروی پیشین ،تقریباً بهطور طبیعی در نقش ژئوپلیتیک اتحاد جماهیر شوروی
سوسیالیستی بازی میکند .مفهوم "اوراسیا" نباید با کل قاره اوراسیا اشتباه شود ،آنچه ما به آن اشاره میکنیم ،کشور
سنتی روسیه است :سلطنت مسکو ،امپراتوری روسیه و اتحاد جماهیر شوروی .فدراسیون فعلی روسیه هنوز شامل عناصر
اصلی کشور سنتی روسیه است .اما کیفیت قبلی خود را بهعنوان مرکز ثقل قاره تحت عنوان هارتلند از دست داده است.
بنابراین با پایان هارتلند و نقش محوری روسیه ،این کشور باید با ادغام در اتحادیه اروپا و اتحاد با ایاالت متحده به غرب
بپیوندد(ترنین.)19-11 ،2011 ،
نظریهپیکربندیسیستماتیکژئوپلیتیکیدوسویی( )2001-2009
جرارد دوسویی ،معتقد است که ژئوپلتیک را در دهه  70کشف کرده است ،وی قدرت را مهمترین موضوع تمرکز مطالعاتی
خود میداند ،زیرا معتقد است که فضای جهان توسط قدرتها سازمان یافته است و سیاست بدون قدرت وجود ندارد .وی
سهم خود از ژئوپلیتیک را در نظریه و مفهوم ژئوپلیتیک سیستمی جستجو میکند که به ژئوپلیتیک معنا میبخشد و به آن
اجازه میدهد تا از شخصیت تقلیل گرایانه اصلی خود عبور کند (دوسویی.)2020 ،

1. Trenin
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جرارد دوسویی ( )2009 ،2007 ،2006 ،2001در مدل جذاب خود که براساس تجزیه و تحلیل پیکربندی سیستمی
ژئوپلیتیک ارائه شده است ،معتقد است که با جستجوی پی در پی ،پنج فضا به پیچیدگی نزدیک میشود .سه سطح
مرکزی ،شامل :فضای جمعیتی ،فضای دیپلماتیک-استراتژیک و فضای اقتصادی ،زیرساختهای ژئوپلیتیک را تشکیل
میدهند .این نظریه با فضای فیزیکی شروع میشود ،در حالی که فضای نمادین بهصورت یک تاج بر تارک سیستم
میدرخشد .مفهوم قدرت توسط یک محور عمودی مرکزی نشان داده میشود ،که پنج فاصله را به هم متصل میکند.
این سلسله بهطور عمودی روابط بین مولفههای بعدی مبتنی بر روابط ناسازگار ،مسلط یا غیر آن را نشان میدهد،
همچنین خطی که نقاط مختلف نمادین قدرت بازیگران را بهم پیوند میدهد ،تنوع موقعیت هر بازیگر را از یک بعد به
بعد دیگر نشان میدهد .این مدل همچنین شامل متغیرهای پیکربندی برای محاسبه پارامترهای دگرگونی ،هم برای هر
میدانگاه بهصورت مجزا و هم برای ساختار جهانی قدرت است .بدین منظور چند محور دوگانه وجود دارد :محلی/جهانی؛
جنگ/ناهمگنی؛ صلح/همگونی .در زمینه اول ،از آنجا که دوسویی احساس میکند یک روش ساده دیالکتیکی برای
محاسبه کامل پیچیدگی کافی نیست ،به استفاده از منطق داینامیک سه گانه متوسل میشود :همگونی جذب ،توازن
ستیزه گر و ناهمگنی و همچنین همگونی تطبیقی (ونیر.)11 ،2010 ،
نظریهحلقهدریاییکوهن(2014و )2003
کوهن نظریه حلقه دریایی 1را در کتاب «نظام ژئوپلیتیک جهانی» (کوهن )2003 ،و «ژئوپلیتک :جغرافیای روابط
بینالملل» (کوهن )2014 ،مطرح کرده است .وی معتقد است آنچه که در دهههای اخیر تعادل را از قارهگرایی به سمت
دریاپیمایی تغییر داده است ،رشد چشمگیر جمعیت ،صنعت ،خدمات و قدرت سیاسی در امتداد سواحل و بنادر بوده است.
در واقع این تغییر جغرافیایی ،حلقهای دریایی ایجاد کرده است که فضای داخلی قارهای را احاطه کرده و بر آن تسلط دارد.
تخصص ،بخشهایی از حلقه را به هم پیوند داده است تا گروههای مختلف اقتصادی و سیاسی در هماهنگی بین خطوط
منطقهای عمل کنند .این حلقه همچنین موقعیتی متقابل و متصل به ایاالت متحده را در رابطه با بقیه قلمرو دریایی
فراهم میکند و یک قلمرو ژئواستراتژیک است که دو سوم آن ،سطح زمین و آبهای آن را در بر میگیرد و یک سوم
دیگر ،جمعیت آن است .بر خالف پیش بینی قارهنشینان ،استفاده و ارزش فضا در حلقه دریایی ،فضای شهری و
شهرنشینی گستردهتری را در بر میگیرد(کوهن )115 ،2014 ،حلقه دریایی را میتوان بهعنوان "ایاالت متحده چهار
دریا" توصیف کرد" :اقیانوس اطلس ،خلیج مکزیک ،اقیانوس آرام و دریاچههای بزرگ" (از زمان افتتاح  1959در جاده
سنت الرنس) (پیشین) .بهترین بنادر طبیعی در امتداد سواحل مرتفع کوهستانی از شمال شرقی و اقیانوس آرام و جایی
که دشت ساحلی به اقیانوس پیوسته است ،وجود دارند ،این بنادر از خلیج بازاردس تا رودخانه جیمز را در بر میگیرد.
انتظار میرود تکمیل مجموعه سوم قفلهای گسترده و عمیقتر کانال پاناما تا سال  ،2014ظرفیت کانال را دو برابر کند.
این کار کشتیهای کانتینردار غول پیکر را قادر میسازد از کانال استفاده کنند .بندرهای ساحل شرقی ایاالت متحده از
میامی ،جکسونویل ،ساوانا ،چارلستون ،نورفولک و نیویورک  /نیوجرسی و همچنین هوستون ،همه در حال توسعه و تعمیق
هستند تا برای این تجارت رقابت کنند ،چین سهم غالبی در این تجارت دارد .در حال حاضر لس آنجلس و النگ بیچ که
بندرهای خود را برای رسیدگی به کشتیهای غول پیکر گسترش دادهاند 40 ،درصد تجارت کانتینری را تشکیل میدهند.
جابجایی قابل مالحظه این تجارت به خارج از ساحل غربی باعث کاهش ترافیک سنگین زمینی و حمل و نقل ریلی
می شود که اکنون کاالهایی را از چین و حاشیه اقیانوس آرام به داخل کشور و سواحل شرقی ایاالت متحده میآورد و
1. Maritime Ring
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باعث کاهش هزینههای انرژی و آلودگی میشود (پیشین .)116-115 ،تمام ایاالت در آمریکا ،درون حلقه دریایی مناطقی
دارند که مستقیماً به اقیانوسهای آزاد پیوسته است ،از جمله آن ایالتهای دارای دریاچههای بزرگ که از طریق
مسیرهای دریایی دسترسی پیدا کردهاند .این سی ایالت دریایی (از جمله ناحیه کلمبیا) بیش از  80درصد جمعیت 317
میلیون نفری کشور و سهم بیشتری از جمعیت شهری این کشور را تشکیل میدهند .از ده ایالت که بیشترین رشد مطلق
جمعیت را طی دو دهه گذشته داشتهاند 9 ،ایالت ،جزء حلقه دریایی هستند و بزرگترین کالنشهرها ،حاوی بندرهای حلقه
دریایی هستند .ایالتهای این حلقه بیش از  90درصد جمعیت و ارزش افزوده حاصل از تولید را تشکیل میدهند .این که
بندر لس آنجلس-النگ بیچ 40 ،درصد تجارت خارجی ایاالت متحده را کنترل میکند ،نشان دهنده نقش تجارت شفاف
در متعادل سازی اهمیت دو اکیومینی 1آمریکایی است(پیشین).
نظریهتجدیدآرایشنقشبازیگرانقدرتالنمن( )2003
تئوری تجدید آرایش نقش بازیگران ،که توسط ویلیام النمن در سال  2003ارائه شده است ،از تئوری چرخه قدرت (چالز
دوران) برای تعریف نقش سیاست خارجی یک کشور و قدرت نظامی مناسب در فضای رقابت قدرتی-فضایی سیستم
بینالمللی استفاده میکند .النمن از تعریف دوران سیاسی در مورد نقش سیاسی بینالمللی با چهار عامل انتسابی برای
تعریف نقش سیاست خارجی یک کشور استفاده میکند (پپ 2و کرولیک .)21 ،2017 ،3النمن در چکیده این نظریه
میگوید" :با ظهور یا سقوط دولتها در چرخههای قدرت خود ،شکافهای قدرت در نقشها به دلیل یک سکون ذاتی در
تنظیم نقشها و مسئولیتها پدیدار میشود" (النمن .)97 ،2003 ،4از اینرو شکافهای نقش-قدرت زمانی اتفاق میافتد
که قدرت به نمایش کشیده شده کشور توسط اعمال و اقدامات آن با نقش نسبی ملت در نظام بینالملل مطابقت ندارد.
تئوری چرخه قدرت خواستار کاهش شکافها قبل از برهم زدن تعادل نظام بینالمللی است ،اما تئوری تجدید آرایش
نقش بازیگران ،با تجویز راهی مناسب برای تنظیم مجدد روابط قدرتی و مشخص کردن این حقیقت که کدام شاخصها
یا نقشها برای کشورهای بزرگ ناهماهنگ هستند ،یک گام فراتر میرود .از نظر النمن شکافهای نقش-قدرت با
استفاده از چهار نقش ساختاری ،اعالمی ،عملیاتی و منسوبی تعیین میشود (پپ و کرولیک.)21 ،2017 ،
تنظیم مجدد نقش آمریکا ،بر موقعیت قدرت ایاالت متحده در سیستم بینالمللی و تجدید آرایش نقش آن بین
سالهای  1986و  1996تمرکز دارد .پس از این تجدید نقش ،به گفته النمن ،جهان در سال  2003از منظرگاه آمریکایی
"قابل تغییر" بود ،زیرا چین میتوانست بهطور بالقوه قدرت واقعی خود و نقش منسوب خود را در صحنه بینالمللی دوباره
تنظیم کند و بدین ترتیب موقعیت هژمونیک آمریکا را به چالش بکشد (هولسر .)7 ،2013 ،5این مسئله را میتوان در سایه
دکترین ظهور مسالمت آمیز چین که از سوی بیجین مطرح شد ،تحلیل کرد (بیجین .)2005 ،6به گفته النمن ،نیروهای
مسلح آمریکا پس از جنگ جهانی دوم دچار یک توقف نسبی شدند که وی از آن بهعنوان نیروهای توخالی یاد میکند.
وی معتقد است ایاالت متحده و دیگر قدرتهای بزرگ در سیستم بینالمللی بیش از حد در امور دفاعی و امنیتی هزینه
می کنند .النمن مطالعه خود را برای کمک به سیاست گذاران در ارزیابی موقعیت کشور معین و ارائه پیشنهاداتی برای
 .1کوهن معتقد است از آنجا که اکیومینی ( )ecumeneپیشرفتهترین بخش حکومت از نظر اقتصادی و همچنین پرجمعیتترین بخش آن
است ،معموالً مهمترین ناحیه سیاسی کشور محسوب میشود.
2. pepe
3. Krolik
4. Lahneman
5. Hülser
6. Bijian
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مبارزه با هزینههای زیاد ایجاد کرد .النمن از نظریه بازآرایی نقش بازیگران برای این پیشفرض که آیا دامنه سیاست
خارجی آمریکا و هزینههای دفاعی آن باید گسترش یابد ،منقبض شود یا ثابت بماند استفاده میکند .در تئوری النمن هر
نقشی هدف خاصی را دنبال میکند (پپ و کرولیک.)21 ،2017 ،
نقشساختاری 

نقش ساختاری قدرت نسبی یک کشور را به قدرت ملی آن پیوند میدهد" .نقش ساختاری شامل یک پتانسیل بنیادین
است که توانایی فعلی دولت برای تحقق بخشیدن به قدرت و ظرفیت رشد اقتصادی بلند مدت را برای یک کشور فراهم
میکند ".نقش ساختاری با فراهم آوردن یک چارچوی مناسب ،زمینه تاثیرگذاری سه نقش دیگر را فراهم میکند .النمن
تصمیم گیرندگان را تشویق میکند تا از نقش ساختاری بهعنوان ابزاری برای اطمینان از تخصیص بودجه معقول کشور
برای هزینههای نظامی استفاده کنند.
نقشعملیاتی 

نقش عملیاتی همان نقش و عملکردی است که یک ملت قادر به انجام آن در پاسخ به تهدیدها ،حوادث و درگیریهای
بینالمللی است .نقش عملیاتی ،توانایی یک کشور را برای محافظت از خود یا گسترش کمک برای محافظت از
کشورهای دیگر اندازه گیری میکند .النمن از هزینههای نظامی و مسئولیت دفاعی برای اندازه گیری قدرت دولت
استفاده میکند .وی نقشی را که نظامیان در سیستم بینالمللی ایفا میکنند بهعنوان نقش خود آنها تفکیک میکند ،زیرا
این امر چیزی فراتر از افزایش قدرت ملی است ،و حتی میتوان گفت هزینههای سنگینی برای یک ملت است.
نقشاعالمی 

نقش اعالمی نمایش قدرت بدون استفاده از زور و استفاده از نقش کلمات در بازی قدرت است .اعالمیههای سیاست
خارجی که توسط رهبران کشورها ارائه میشود ،نقشی را که دولت قصد دارد در نظام بینالمللی ایفا کند مشخص میکند.
این نقش سهم ملت در نقش منسوبی خود است و همچنین پاسخهای مستقیمی به رویدادهای بینالمللی مورد بررسی
میدهد .النمن استدالل میکند که نقش اعالمی بهطور دقیق نقشهای ساختاری و عملیاتی آن را منعکس میکند زیرا
به سایر کشورها کمک میکند نقشی مطلوب و منسوب داشته باشند.
نقشمنسوبی

نقش منسوبی بهطور همزمان با نقش اعالمی برای ترسیم دقیق سیاست خارجی یک ملت همکاری میکند .نقش
منسوبی ،همان چیزی است که سایر کشورها در سیستم بینالملل از نقش سیاست خارجی یک کشور معین انتظار دارند.
نقش منسوبی ،درصد نقش یک عضو معین سیستم که مجموعه سیستم به آن اجازه میدهد ایفا نماید را اندازه گیری
میکند  .این امر با ارزیابی میزان رهبری ،اعتبار و پرستیژ سایر کشورها و ارزیابی ارزش رایزنی دیپلماتیک آن تعیین
میشود .کشورها در سیستم بینالمللی میزان انتظارات از خود را برای سایر کشورها از طریق سفرا ،دیپلماتها ،نمایش
نظامی و دیپلماسی عمومی اعالم میکنند .آنها توانایی محدود کردن و گسترش دادن نقش دیگری را دارند .نقش
منسوبی ،روشی است که دولتها میتوانند مفاهیمی مانند رهبری را تنظیم کنند (پیشین 21 ،و .)22
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نظریهپایانژئوپلیتیکوآغازژئوپلینومیکازی( )2007
جورج دمکو و ویلیام وودز برای اولین بار در سال  1994اصطالح ژئوپلی نومی را بهعنوان ابزاری تحلیلی برای توضیح
موضوعات سیاسی که جهان پس از جنگ سرد و قرن بیست و یکم با آن روبرو است ،مفهوم سازی کردند (دمکو 1و
وود .)1994 ،2ژئوپلی نومی از ژئوپلیتیک قرن نوزدهم و اقتصاد ژئوپلیتیکی متفاوت است ،به این معنا که ماهیت میان
رشتهای آن بهطور همزمان تأثیرات جغرافیا ،سیاست و اقتصاد را ترکیب میکند (کازی .)1 ،2007 ،3ژئوپلی نومی به جای
جستجوی منابع انرژی ،بر کریدورهای خروجی انرژی که از پدیدههای قرن بیست و یکم محسوب میشود متمرکز است.
هیچ یک از ابزارهای تحلیل سنتی رئالیسم سیاسی بهطور مؤثر واقعیتهای پس از شوروی را توضیح نمیدهد .موضوعات
مورد مطالعه آنها ممکن است از راهروهای انرژی گرفته تا سیاست اتنوپلیک و ملیگرایی در فضای پس از اتحاد جماهیر
شوروی متغیر باشد .ژئوپلی نومی توضیح میدهد که کشورهای محاصره شده در خشکی آسیای مرکزی و قفقاز پس از
فروپاشی شوروی ،شخصیتهای ژئوپلیتیکی خاص خود را دارند که اغلب به وابستگی متقابل منطقهای متکی هستند تا
کمکهای بینالمللی .بنابراین این مفهوم ،بازی بزرگ در منطقه آسیای مرکزی را تغییر میدهد (پیشین) .کازی معتقد
است پس از رقابت ژئوپلیتیکی بریتانیا و روسیه در قرن نوزدهم در آسیای مرکزی که بازی بزرگ نامیده میشد ،یک
بازی بزرگ جدید در آسیای مرکزی شکل میگیرد .اینجا پایان ژئوپلیتیک و آغاز ژئوپلی نومی با محوریت کریدورهای
انرژی و نقش کلیدی بنادر بهعنوان گره گاه دسترسی است .سناریو جدید ممکن است منافع متضاد چندین قدرت جهانی
در منطقه را منعکس کند .شخصیتهای منطقه در واقع نظم سیاسی نوظهور را منعکس میکنند (پیشین 1 ،و .)2
تاکونی ،چین ،روسیه ،ایاالت متحده و هند را بازیگران پیشرو در رقابت ژئوپلیتیکی بر سر این منطقه میداند
(تاکونی .)1 ،2010 ،4بازیگران قدرتمند بار دیگر تدابیر ژئوپلیتیکی خود را برای کنترل قلب اوراسیا ،که در یک خالء
قدرت پس از فروپاشی شوروی باقی مانده است ،به کار میگیرند (کلومن .)2 ،2004 ،5اما محوریت بازی جدید،
ژئوپلینومی است و غنای اصلی این بازی ،منابع عظیم نفت و گاز دریای خزر است که قدرتهای دورتر ازاین منطقه در
پی دستیابی بهاین منابع از طریق بنادر ژئواستراتژیک هستند .در این صفحه ژئوپولینومیک ،بنادر وارد عصر "بازی بزرگ
جدید" شدهاند که میتواند پیامدهای بسیار گستردهای داشته باشد (سینگ .)171 ،2019 ،6در واقع پس از فروپاشی اتحاد
جماهیر شوروی سابق ،توازن جدید قدرت در منطقه به رهبری چین و روسیه تحت سازمان همکاری شانگهای نشان
دهنده الگوهای ژئوپلیتیک و شخصیت کشورهای محصور در خشکی است که آینده منطقه را شکل میدهند .در حقیقت،
به نظر میرسد تعداد بسیار کمی از افراد متوجه شدهاند که فضای پس از اتحاد جماهیر شوروی صرفاً یک لغزش
ژئوپلیتیکی نبوده ،بلکه ایجاد قلمروهای ژئوپلی نومی جدید و اقوام جدید در منطقه بوده است .قلمرو ژئوپلیتیک چین
بهطور سنتی در جنوب شرقی آسیا تعریف میشود اما در حال حاضر به جنوب غربی آسیا نیز گسترش یافته است،
پاکستان از طریق بندر گوادر ،محور ژئوپلینومیکی دسترسی چین به بازی بزرگ است .چین در جستجوی مسیر آسیای
مرکزی برای مسیرهای جایگزین حمل و نقل خشکی پایه (جاده ابریشم) خود است (کازی .)3 ،2007 ،از دیگر
خصوصیات ژئوپلینومیکی بنادر ،میتوان به این حقیقت اشاره کرد که برخالف رویای روسیه تزاری و اتحاد جماهیر
شوروی برای دسترسی به بنادر آب گرم ،ژئوپلی نومی جدید همزمان امکانات بندر پاکستان را برای روسیه مرکزی،
1. Demko
2. Wood
3. Kazi
4. Tacconi
5. Kleveman
6. Singh
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مغولستان ،چین غربی ،افغانستان و کل آسیای مرکزی گسترش میدهد .چین برای گسترش هژمونی خود در نظم جدید
قرن بیست و یکم ،مولفههای ژئوپلینومیک مانند بنادر و کریدورهای حمل و نقل را محوریت بازی جدید توازن قدرت
جهانی قرار داده است تا دکترین ظهور مسالمت آمیز خود را تحقق بخشد و دیگر قدرتهای این بازی ،مانند هند و
ایاالت متحده نیز سعی بر ارائه طرحهای ژئوپلینومیکی جایگزین و ایجاد چالشهای مداوم برای این کشور در عصر جدید
دارند .این پایان ژئوپلیتیک به معنای کالسیک و آغاز ژئوپلی نومی جدید است که آسیای مرکزی همچنان صحنه بازی
قدرتها بر مبنای سه مؤلفه سیاست ،اقتصاد و جغرافیا است (پیشین .)4-3 ،بهطور خالصه ،جادههای جدید ابریشم و
تجارت بین قارهای احتماالً میتواند به شکاف میان منافع متضاد منطقه کمک کند .بنابراین ،نسل اندیشمندان ما شاهد
پایان الگوهای سنتی ژئوپلیتیک هستند که با ژئوپلی نومی جهانی با وابستگی متقابل جایگزین شده است و ژئوپلینومیک،
با تأکید بر مسیرهای ترانزیت ،برای اولین بار فرصتهای همکاری را فراهم میکند(پیشین.)4 ،
هارتلند(خطرژئوپلیتیکبرایروابطبینالملل)ریستیکومالینسون 2016

نظریهمجذوب
ما در جهانی زندگی میکنیم که ژئوپلیتیک به یک اصطالح جهانی تبدیل شده است .با نگاهی به نقشهها ،سیاستمداران،
کارشناسان ،روزنامه نگاران و دانشگاهیان ،میبینیم آنها از آن برای توضیح آخرین روند روابط بینالملل استفاده میکنند.
ژئوپلیتیک ،مانند دیدگاه مردم درباره نظم جهانی و منافع ملی ،به افکار عمومی وارد شده است .هر بحران سیاسی جدید،
داخلی یا بینالمللی ،انقالب ،تغییر رژیم ،درگیری بینالمللی یا منطقهای ،مداخله ،جنگ ترکیبی ،منافع تجاری شرکتهای
فراملی و چند ملیتی ،ایجاد مسیرهای نفت و گاز یا نوسانات بازارهای جهانی همگی از دریچه ژئوپلیتیک تبیین شده است
(مالینسون 1و ریستیک .)xi ،2016 ،2رأی دهندگان در ایاالت متحده معتقدند که منافع آمریکا در صورت دستیابی به
اهداف استراتژیک خود در خاورمیانه یا منطقه آسیا و اقیانوسیه ،بهتر حفظ میشود .شهروندان روسی عملیات نظامی در
سوریه و تالشهای این کشور برای پیوستن به جنگ علیه ترور را تأیید میکنند ،در حالی که رسانهها نقشههای
جبهههای جنگ را منتشر میکنند و خوانندگان خود را در بحث توازن قدرت در منطقه مشارکت میدهند .تأثیر
سناریوهای ژئواستراتژیک ایجاد شده توسط اتاقهای فکر و سیاست گذاران را نمیتوان دست کم گرفت .این عمدتاً
ذهنیت ژئوپلیتیکی است که در پشت خطرناکترین بحرانها و تنشهای امروز در خاورمیانه ،اوکراین یا دریای چین جنوبی
قرار دارد .ژئوپلیتیک بهعنوان یک مدل بسیار جذاب ،با ارائه یک ساختار قابل درک و منطقی از روابط بینالملل ،میتواند
بهعنوان یک زمین بازی (تخته شطرنج برژینسکی) در نظر گرفته شود که در آن بازیگران به راحتی شناسایی شوند و
سناریوها قابل درک میباشند .برخی معتقدند که ژئوپلیتیک میراث امپراتوری و استعمار گذشته و جنگ سرد است ،زمانی
که قسمتهای عظیم جهان بین قدرتهای بزرگ رقیب تقسیم میشد .اما دنیای معاصر پیچیدهتر است ،زیرا در مسائل
مهمی مانند تعداد زیادی از بازیگران ،متنوعتر از پیش است و منطق بازار بر آن حاکم است .بنابراین ،ژئوپلیتیک با روند
جهانی در ریتم تکامل یافته است و طبیعتاً اصطالحاتی مانند ژئواکونومی و همچنین ژئوکالچر عمدتاً با الهام از امانوئل
والرشتاین ،وارد فرهنگ لغت ژئوپلیتیک شده است(پیشین).
در عین حال ،حتی اگر ژئوپلیتیک در توضیح توانایی پیچیدگی روابط بینالملل به طرز جالبی ساده به نظر برسد ،تعداد
اندکی از کوششهای جدی برای ایجاد بینش عمیقتری درباره آنچه که در پشت اینروایت بزرگ قرار دارد ،انجام شده
است .مالینسون و ریستیک نظریه خود را تالشی بزرگ برای ورود به هسته ژئوپلیتیک ،تحلیل ریشهها و تاریخ تکامل آن

1. Mallinson
2. Ristic
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میدانند (پیشین) .مشاهده روابط بینالملل در درجه اول از طریق ژئوپلیتیک توزیع قلمرو قدرت توسط رهبران و
استراتژیستها ،جهان را به بالیای بسیاری سوق داده است که در طول تاریخ بشریت تکرار میشود .از اینرو تالش
مالینسون و ریستیک برای دیدن روابط بینالملل از طریق ژئوهیستوری است و نه ژئوپلیتیک ،و این تالشی قابل توجه
برای فرار از جبر جغرافیایی ساده سازی بیش از حد وقایع است .امور بینالملل یک سیستم پیچیده از ارتباطات دولتی
است که در طول زمان توسعه یافته و تحت تأثیر فرهنگ ،ایدئولوژی ،دین ،جاه طلبیها ،رقابت ،رفتار ،منافع اقتصادی و
تجارت ،جاه طلبی های سیاسی و روابط بین جامعه قرار گرفته است که همگی فراتر از اختالفات بین خشکی و دریا
(هارتلند و قدرت دریایی) و ترسیم خطوط مرزی در دفاتر نخست وزیری است .از بسیاری جهات ،چشمانداز ژئوپلیتیک از
استراتژیهای امنیتی-نظامی ناشی میشود که احتماالً جذابیت آن برای تصمیمگیرندگان را توضیح میدهد ،اما این چشم
انداز فی نفسه به ما کمک نمیکند تا ساختار دولتها ،جوامع آنها و سیستم روابط بین آنها را درک کنیم (پیشین) .این
نظریه نگاهی غیرعلمی و غیرواقعی به ژئوپلیتیک دارد و آنرا صرفاً میدان بازی اتاقهای فکر و سیاستگذاران و طراحان
استراتژی برای گسترش قدرت نظامی و جنگ میداند ،از اینرو بر این عقیده استوار است که ژئوپلیتیک و مجذوبان
هارتلند برای روابط بینالملل بسیار خط رناک هستند .این نظریه عالوه بر غیرعلمی بودن ،بعد صلح طلب ژئوپلیتیک
(ژئوپاسیفیک) و بعد کاربردی آن ،مبتنی بر ژئوپلیتیک انسانگرا را نادیده میگیرد.
ایژئوپلیتیکشبکهایوربوفسکی( )2020


نظریهچارچوباستعاره
این نظریه جدیدترین نظریه ژئوپلیتیکی است که در سال  2020توسط وربوفسکی ارائه شد .از نظر وی جهان در حال
حاضر در معرض یک انقالب دیجیتالی است .این جدیدترین سلسله انقالبهای صنعتی است که طی دو قرن گذشته نحوه
تفکر ما در مورد ارتباطات ،حمل و نقل ،تولید و تجارت را تغییر داده است .همانند انقالبهای قبلی ،این انقالب با تغییر
پارادایم در درک ما از سیاست بینالملل همراه خواهد بود .ما در حال حاضر اولین اثرات این تغییر را در قالب بازیگران
جدید ،غیردولتی ،مهاجرت گسترده و ناپدید شدن مرزها تجربه میکنیم .چگونه این تأثیرات بر سیاست و دیپلماسی
بینالمللی ،توازن قوا را تغییر شکل میدهد؟ بازیگران اصلی درام بینالمللی جدید چه کسانی خواهند بود؟ و برای چه
خواهند جنگید؟ اینها سواالتی است که این مقاله به دنبال کشف آنها است (وربوسفسکی .)1 ،2020 ،1وربوفسکی
معتقد است که به هیچ وجه مقالهاش تالشی برای ایجاد نظریهای قطعی و جامع درباره روابط بینالملل نیست .بلکه باید
بهعنوان تالشی برای تجزیه و تحلیل تغییرات در توازن قدرت بینالمللی از طریق استعاره تلقی شود ،با در نظر گرفتن
رایجترین استعاره فناوری عصر ما :که «شبکه» نامیده میشود .هدف استفاده از استعاره ،ارائه چارچوب و واژگانی برای
درک برخی از تغییرات سیاسی است که تا به امروز دیدهایم و همچنین ارزیابی مسیرهای آنها در آینده است .نام این
چارچوب استعارهای ،ژئوپلیتیک شبکهای است (پیشین).
شبکهژئوپلیتیک 

استعارهها یکی از بهترین راهها برای درک مفاهیم انتزاعی ،بهویژه در زمینه علوم «سیاسی» است .میشل فوکو ،یکی از
فیلسوفان سیاسی اخیر ،تشکیالت جامعه را بهعنوان یک نظام سیرکوالسیون (حرکت) توصیف کرد .فوکو در حال مطالعه
توسعه جامعه بشری از قرون وسطی تا دوران مدرن بود که تغییر در سازماندهی آن را نمایان میساخت .آنچه در مورد
نظریه سیرکوالسیون فوکو جدید بود ،تعریف او از معنای "حرکت" بود .او از حرکت بهعنوان یک شبکه مادی که اجازه

1. Verbovszky
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گردش کاالها و احتماالً مردمان را میدهد ،یاد میکند که اجازه گردش انسان و کاالها را در داخل قلمرو و احتماالً فراتر
از مرزها فراهم کند .این تحلیل فوکو از سیرکوالسیون ،مرزهای کشور را محدود میکند .در مقابل ،نظریه ژئوپلیتیک
شبکهای ،استعاره خود را از مناسبترین توسعه فناوری قرن بیست و یکم ،یعنی دیجیتالی شدن ،وام گرفته است .استعاره
در واقع یک شبکه است .شبکه در روابط بینالملل را میتوان بهعنوان نوعی سرویس اطالعات توزیع فرامرزی ()DDS
درک کرد .مانند یک

DDS

واقعی ،این شبکه از یک مدل مشترک پیروی میکند که در آن "گره"های محدود شده
2

سرزمین گرایی ،1اطالعات ،کاالها ،خدمات ،پول یا افراد را از طریق شبکه فرا سرزمینی ارسال و دریافت میکنند.
ژئوپلیتیک شبکهای را میتوان یک کاربرد سیاسی تئوری " "onlifeلوسیانو فلوریدی دانست که در آن سیاست دیجیتالی
ما بر واقعیتهای ما تأثیر میگذارد و بالعکس ،تا زمانی که این دو از یکدیگر جدا شوند .مهمترین جنبههای شبکه وجود
شبکه فراسرزمینی و توانایی اختالط واقعیتهای آنالوگ (زندگی واقعی) و دیجیتال است .این دو عامل تأثیر تعیین کنندهای
در تعریف سرزمین درون شبکه دارند(پیشین.)3-1 ،
سرزمیندرشبکهژئوپلیتیک 

سرزمین در شبکه ژئوپلیتیک هم آنالوگ (واقعی) است و هم دیجیتال .این امر متشکل از شش نوع جریان است که از
مرزهای بینالمللی کشوری و گرهگاههای فیزیکی عبور میکنند و از آن جریانها ارسال و دریافت میشوند ،این تبادل
جریان فرامرزی در صورتی اتفاق میافتد که در مرزهای جغرافیای سیاسی کشورها محدودند .شش نوع جریان عبارت
است از-1 :جریان تجارت :به انتقال کاال از طریق زنجیرههای تأمین جهانی اشاره دارد-2 .جریانهای مالی :به سیستم
جهانی مبادالت ارزی و بانکداری بینالمللی و همچنین شبکههای ارز رمزپایه اشاره دارد-3 .جریانهای مهاجرت :به
حرکت مردم اشاره دارد-4 .جریانهای انرژی :به سیستم منابع انرژی بینالمللی اشاره دارد-5 .جریان خشونت :به حرکت
اسلحه و مبارزان در آن سوی مرزها اشاره دارد .این همچنین شامل حمالت مختلف ،از جمله فیزیکی یا سایبری است.
-6جریان اطالعات :به استفاده گسترده از اینترنت ،فناوری موبایل و زیرساختهای پشتیبانی از دسترسی گسترده آن
اشاره دارد .پنج جریان اول جریانهای جدیدی نیستند .در واقع ،آنها میتوانند به راحتی توسط مدل سیرکوالسیون فوکو
توصیف شوند .جریان ششم ،جریان اطالعات است که ویژگی تازگی در آن نهفته است .شتاب کلی اطالعات تأثیر فوق
العاده ای بر روابط قدرت درون شبکه دارد .افزایش سرعت ارتباطات و ظرفیت دادهها ،مانند مواردی که در بیست سال
گذشته شاهد آن بودهایم با جهش از اینترنت  4Gبه  ،5Gامکان تمرکز سریع قدرت را فراهم میکند .اگر به قول فوکو
دانش ،قدرت است و این قدرت درون دادههاست ،پس دیگر کنترل این قدرت منحصراً در ساختارهای اداری مرکزی
حکومت قرار ندارد .اکنون قدرت در بین بازیگران فروکشوری و حتی در سطح افراد در شبکه توزیع میشود .برای مثال،
اکنون میتوان اطالعات هویتی (آدرس ،شناسنامه ،گذرنامه ،گواهینامه رانندگی) را مستقل از کشور بارگذاری و تأیید کرد.
بازیگرانژئوپلیتیکشبکهای 


بازیگران اصلی شبکه ژئوپلیتیک هنوز کشورها هستند .اما تمرکززدایی از قدرت که با تسریع جریان اطالعات حاصل
میشود ،منجر به ظهور بازیگران جدید میشود .بنابراین ،بازیگران به دو گروه اصلی تقسیم شدهاند" :قدیمی" و "جدید".
بازیگران قدیمی شامل کشورها میشود و بیشتر به مناطقی تقسیم شدهاند که از فشار قابل توجهی در شبکه استفاده

1. territorially
2. extra-territorial

یههایموردغفلتقرارگرفتهدر ...
بررسینظر 



1369

میکنند .مثلث استراتژیک و اخاللگران استراتژیک ،بازیگران قدیمی هستند .بازیگران جدید بهعنوان مبارزان دیجیتالی یا
شهروندان استراتژیک تعریف میشوند.
مثلثاستراتژیک 

اکثر بازیگران در ژئوپلیتیک شبکه ،کشورها هستند .با این حال ،همه کشورها از اهرم یکسان در جریانات شبکه برخوردار
نیستند .مثلث استراتژیک 3 ،کشور هستند که بیشترین غلظت گرهها را در قلمرو خود دارند و بنابراین بیشترین قدرت نفوذ
را در جریان شبکه دارند .این کشورها ایاالت متحده ،چین و آلمان هستند.
اخاللگراناستراتژیک 

کشورهایی هستند که در خارج یا در مرزهای شبکه ژئوپلیتیک جهانی قرار دارند .آنها در تقابل با مثلث استراتژیک،
مایلند نفوذ جریانات شبکه را مطابق با شرایط خود به دست آورند .این بازیگران از فناوری مختل کننده برای دور زدن
دروازههای شبکه استفاده میکنند .آنها ناخواسته در روند دیجیتالی شدن کمک میکنند .یه عنوان مثال ،روسیه با
استفاده از فناوری دیجیتال در زمانی که رسانههای جریان اصلی آمریکا بر زمان پخش در تلویزیون و رادیو مسلط بودند،
با موفقیت از شبکه اطالعات غربی استفاده کرد .در زمان انتخابات ریاست جمهوری  2016آمریکا ،رسانههای متأثر از
روسیه به جایگاهی در شبکه جهانی اطالعات رسیده بودند که به راحتی با رقبای اصلی خود رقابت میکردند.
ستیزهجویاندیجیتال 

اثر جانبی تمرکززدایی قدرت در عصر دیجیتال ،دموکراتیزاسیون خشونت است .نتیجه این امر ظهور ستیزه جویان
دیجیتال است .اینها بازیگران غیردولتی هستند که میتوانند از جریان شبکه برای اهداف مخل استفاده کنند .بهترین
نمونه آن ،دولت اسالمی (داعش) است که اولین ارتش کامالً دیجیتالی را تشکیل میدهد .با استفاده از شبکههای تلفن
همراه برای استخدام ،سازماندهی حمالت و انتشار تبلیغات ،این گروه از متعصبان مذهبی زره پوش ،با ایدئولوژی متناسب
با قرون وسطی ،توانست ارتشهای بسیار مجهزتر عراق و سوریه را غافلگیر کند و بر آنها غلبه کند.
شهرونداناستراتژیک 

شهروند استراتژیک که تا حدودی از مفهوم "جنگ سه بلوک" گرفته شده است و به همه افرادی گفته میشود که
میتوانند با استفاده از جریان اطالعات ،تأثیرات استراتژیکی بر روابط بینالملل داشته باشند .این میتواند شامل هرکسی
از هکرهای فردی باشد که حمالت سایبری را شروع میکنند یا فعاالنی که از اعتراضات فیلم میگیرند (پیشین.)5-4 ،

توازنجدیدقدرت 

شبکه چگونه بر تعادل قدرت تأثیر میگذارد؟ نخست ،این شبکه تعریف سنتی از سرزمین را اصالح میکند .جریانهای
شبکه سرزمینهای جدید ،ژئوپلیتیک شبکهای هستند .به دلیل ماهیت پویا ،نمیتوان آنها را کنترل کرد ،تنها تحت تأثیر
قرار میگیرند .برای تأثیرگذاری بر جریانها ،باید گرههای آنها را کنترل کرد و یا از اهرم فشار استفاده کرد .یکی از
نتایج این امر این است که سرزمینی که گره گاهها در آن قرار دارند از اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردار میشود در حالی که
سرزمین بدون اتصال قوی جریانها ،اهمیت خود را از دست میدهد .ثانیاً ،این شبکه بر اهداف بازیگران تأثیر میگذارد.
کشورها با ایجاد و حفظ وابستگیهای سیاسی در شبکه به قدرت میرسند .نتیجه اصلی شبکه در میدانگاه ژئوپلیتیک،
تعریف مجدد بازی بین قدرتهای بزرگ خواهد بود .بازیگران یک هدف مشترک برای ادامه ساخت شبکه «هم برای
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افزایش ثروت و هم افزایش وابستگی به یکدیگر» دارند .محرومیت از طریق تحریمها به احتمال زیاد اخاللگران
استراتژیک را به سمت ایجاد جریانهایی اضافی سوق میدهد .ستیزه جویان دیجیتال و شهروندان استراتژیک با افزایش
سرعت شبکه و تمرکز ثروت خود در میان بزرگترین گرهها ،اختالل بیشتری ایجاد خواهند کرد .بنابراین ،بازی جدید
ژئوپلیتیک شبکه جهانی مبتنی بر بازیگران استراتژیک ،اخاللگران استراتژیک ،ستیزه جویان دیجیتال و شهروندان
استراتژیک است (پیشین.)5 ،
دیگرنظریههایژئوپلیتیکی 

منطقهایسلسلهمراتبیکرون 

نظریهگروهبندی

در انگلستان ،جی آر کرون در سال  1969یک نظام ژئوپلیتیکی از ده گروه بندی منطقهای را ارائه داد که بهطور سلسله
مراتبی نظم داده شده بودند و دارای یک مبنای تاریخی و فرهنگی بودند .وی پیش بینی کرد که اقیانوس آرام به عرصه
تقابل آینده برای اتحاد جماهیر شوروی ،ایاالت متحده و چین تبدیل خواهد شد (کوهن.)31 ،2014 ،

نظریهمناطقکلیدیسیالک 
در  25قرن قبل دریاساالر هخامنشی ،سیالک ،پایه گذار یک استراتژی بوده است ،سیالک معتقد بود هر کشوری که بر
سه منطقه کلیدی و استراتژیک یعنی بحرین ،عمان و یمن مسلط باشد ،برجهان حکومت خواهد کرد .با توجه به همین
استراتژی بود که در دوره هخانشیان ،ساسانیان ،اشکانیان ،ایران نیروی دریایی قوی داشته و بر آبها و سرزمینهای
دوطرف خلیج فارس و دریای عمان تسلط داشتند (الهی.)19 ،1384 ،

نظریهشبهجزیرهعربستان،محورقدرتجهانیشرایبر
ژان ژاک شرایبر اندیشمند آمریکایی بر این عقیده است که هر کشوری بر شبه جزیره عربستان مسلط شود بر همه قاره
اروپا مسلط است .طبیعی است هر کشوری که بر قاره اروپا مسلط شود بر جهان حکومت خواهد کرد .به عالوه دیده
میشود این نظریه شرایبر نه تنها در طول تاریخ بلکه تا به امروز هنوز قابل تأمل است (الهی.)19 :1384 ،

نتیجهگیری 
تاکنون نظریه های بسیاری در ادبیات تخصصی ژئوپلیتیک در ایران بررسی و تحلیل شده است .با این وجود برخی
نظریهها نیز وجود دارد که به دالیل مختلفی چون گستردگی ادبیات جهانی ژئوپلیتیک و یا جدید بودن نظریهها مورد
بررسی قرار نگرفتهاند .از اینرو ما در پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل  12نظریه مهم که در ادبیات ژئوپلیتیک ایران
مورد غفلت قرار گرفته شده بودند ،پرداختیم .این نظریهها از نظریه چالز دوران در سال  1971آغاز شده و تا نظریه
وربوفسکی در سال  2020ادامه مییابد .این نظریهها که عمدتاً بر محوریت فضاهای جغرافیایی خاص و تأکید بر رقابت
قدرتی و پیشبینی نظم آینده ژئوپلیتیک جهانی مطرح شدهاند ،هرچند توسط اندیشمندان مطرحی در علوم مختلف مفهوم
پردازی شدهاند ،اما خصوصیت یک نظریه ژئوپلیتیکی را دارند .از میان این نظریهها ،نظریههای سیکل قدرت چالز دوران
و تجدید آرایش نقش بازیگران قدرت النمن از نظریههای ژئوپلیتیکی هستند که بیشترین تأکید را بر «قدرت» و تغییر
سیستمها و بازیگران قدرت جهانی دارند .نظریههای اضمحالل امپراتوری روسیه ،به هم پیوستگی کیسینجر ،تخته
شطرنج اوراسیا برژینسکی و مرگ هارتلند ترنین ،نظریههای ژئوپلیتیکی هستند که با تأکید بر یک فضای جغرافیایی
خاص که پیشتر توسط مکیندر در معروفترین مدل ژئوپلیتیکی قرن بیستم ،محور جغرافیایی تاریخ و هارتلند نامیده شده
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بود ،ارائه شدهاند .تأکید این نظریه پردازان عمدتاً طرح راهبردها و راهکارهایی بود که روسیه (شوروی) را از صحنه
ابرقدرتی جهان (به سود ایاالت متحده) به پایین کشد ،بنابراین این نظریهها با نگاهی به آینده رقابت قدرتی نظم
ژئوپلیتیک جهانی و پیشبینی های مرتبط با آن ،با تأکید بر منطقه جغرافیایی خاص که از خصوصیات اصلی یک نظریه
ژئوپلیتیکی است ،مطرح شدهاند  .نظریه مجذوب هارتلند که از سوی ریستیک و مالینسون ارائه شد ،با وجود نام فریبنده
آن ،تأکید بر بخش عظیمی از خشکی اوراسیا بهعنوان یک فضای جغرافیایی خاص ندارد و خطر ژئوپلیتیک را برای روابط
بینالملل بزرگنمایی میکند .این نظریه ،ژئوپلیتیک را دارای خصوصیت بوردرومی در اتاق فکر طراحان استراتژی جنگی
میداند و آنرا متکی بر اختالفات بین خشکی و دریا (هارتلند و قدرت دریایی) و ترسیم خطوط مرزی در دفاتر نخست
وزیری به تصویر میکشد .این نظریه نگاهی غیرعلمی و غیرواقعی به ژئوپلیتیک دارد و بعد صلح طلب ژئوپلیتیک
(ژئوپاسیفیک) و بعد کاربردی آن ،مبتنی بر ژئوپلیتیک انسانگرا را نادیده میگیرد .نظریههای حلقه دریایی کوهن،
چارچوب استعارهای ژئوپلیتیک وربوفسکی ،پایان ژئوپلیتیک و آغاز ژئوپلی نومی کازی ،آخرین نقشه کاپالن و پیکربندی
سیستماتیک ژئوپلیتیک دوسویی ،نظریههای ژئوپلیتیکی هستند که توسط ژئوپلیتیسین های مطرح با توجه به مباحث
خاص و جدید در علم ژئوپلیتیک مطرح شدهاند و از نظریات کالسیک تمایز میان قدرت خشکی ،دریا و هوا فاصله
گرفتهاند .در مجموع میتوان این استنباط را کرد که تأکید بر موقعیت جغرافیایی اوراسیا در بازی قدرتهای جهانی و
تغییر مکان هارتلند در گذر زمان از دیدگاه ژئوپلیتیسین های مختلف در نظریههای ژئوپلیتیکی نقش پررنگی دارد .نکته
دیگر ،توجه به مباحث جدید در نظریه پردازی توسط اندیشمندان ژئوپلیتیک معاصر است ،به گونهای که ارائه این
تئوریها توسط متخصصان ژئوپلیتیک ،دامنه مباحث در نظریات ژئوپلیتیکی را از تأکید بر موقعیتهای جغرافیایی خاص
مانند هارتلند ،ریملند و دریاها فراتر میبرد و نظریه پردازی ژئوپلیتیکی را گسترش میدهد .با توجه به گستردگی
نظریههای ثبت شده ژئوپلیتیکی در ادبیات جهانی و ارائه راهبردهای کارآمد توسط جغرافیدانان در نظریههای ژئوپلیتیکی
به دولت مردان کشور خود ،و همچنین قدمت قریب به  40ساله ژئوپلیتیک در ایران ،و توجه به این حقیقت که ایران ،به
سرعت به سوی دستیابی به قدرت منطقهای در حرکت است ،ضروری مینماید که جغرافیدانان سیاسی و ژئوپلیتیسین
های ایرانی نیز تمرکز خود را با مطالعات گسترده بر ارائه نظریههای ژئوپلیتیکی که دارای راهکارها و راهبردهای مناسب
و توصیههای کاربردی به صاحبان قدرت جمهوری اسالمی در راستای تغییر توازن قدرت منطقهای به سود ایران باشد،
قرار دهند.

سپاسگزاری 
نویسندگان بر خود الزم میدانند که از جناب آقای دکتر محمدرضا حافظنیا و جان اگنیو در راستای ارائه نقطه نظرات
دقیق و تأیید ژئوپلیتیکی بودن نظریههای مورد بررسی این پژوهش کمال تشکر را داشته باشند.
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