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چکیده
بعد از جنگ جهانی دوم مکاتب متعددی در حوزۀ روابط بین الملل ظهور نموده که
هرکدام از آنها به فراخور شرایط تا حدودی قادر بوده اند که رویدادها و حوادث روابط
بین الملل را تبیین نمایند .این در حالی است که پس از پایان جنگ سرد و با توجه به
پررنگ شدن بنیادهای جغرافیایی رقابت؛ بنظر می رسد که داده های قدرت آفرین
طبیعی و انسانساخت موجود در فضاهای جغرافیایی کرۀ زمین ،کارکرد مهمی در
تولید مفاهیم و موضوعات دانش روابط بین الملل دارد .حال این سئوال مطرح می
گردد که آیا م ی توان با توجه به این بنیادهای ژئوپلیتیک؛ نظریه ای علمی و تعمیم
پذیر در حوزۀ روابط بین الملل در خصوص تبیین بخش قابل توجهی از رویدادها و
حوادث موجود در این شاخۀ سیستماتیک علمی با اتکا به داده های ژئوپلیتیک ارائه
نمود .یافته های پژوهش نمایانگر آن است که شاخص های قدرت آفرین و یا
تهدیدزای موجود در فضاهای جغرافیایی جهان مبدع بخش مهمی از رویدادها،
رفتارها و مفاهیم در حوزۀ روابط بین الملل بویژه پس از جنگ سرد می باشد.
کلید واژگان :ژئوپلیتیک ،روابط بین الملل ،قدرت ،رقابت ،جنگ سرد
مقدمه
حوزۀ روابط بین الملل در طول حیات کالسیک خود همواره با انبوهی از موضوعات گوناگون
سروکار داشته که شکل و ماهیت و خاستگاه آنها بسیار متفاوت بوده و طبعاً نظریه پردازی در

 .1نویسنده مسئول :دانشگاه یزد -دانشکده علوم انسانی -گروه جغرافیا
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این باب را دشوار نموده است(کاظمی .)74 :2374 ،به عبارت بهتر موضوعات مورد مطالعه در
این علم همانند جنگ ،دیپلماسی ،سازما ن های منطقه ای و جهانی و ....همه از جمله
موضوعاتی است که غالباً به جهت منحصربفرد بودن و متکی بودن بر ارادۀ رهبران و نخبگان
سیاسی از یکدیگر متمایز بوده( قوام ) 6 :2389 ،و یافتن یک گزاره قاعده مند تاریخی در جهت
توجیه آنها را دشوار نموده است) .(Waltz, 2474:28این مسئله سبب گردیده غالب مطالعات
روابط بین الملل محدود به تبیین رفتاری و ایدئولوژیک و کوشش در جهت تحلیل آنها باشد و
این روند ،احراز شاخص های علمی و جهانشمول را برای موضوعات مورد در روابط بین الملل
دشوار نموده است( بوزان .)39 :2378 ،پژوهش اصیل و ارزشمند حتی المقدور می بایست به
نتایج بدیع منتهی شود که مبین ماهیت پدیده یا تشخیص رابطه بین پدیده ها و ارائه نظریه ای
متقن و تا حدامکان تعمیم پذیر باشد و درجه ارزش گذاری نظریه ها به درجه شمولیت آنها
بستگی دارد(افضلی و کیانی .)94 :2384 ،به عبارت بهتر در یک پژوهش بنیادین و نظری در
حوزۀ علوم انسانی هر اندازه درجه شمولیت و توان تعمیم آن نظریه زیاد باشد درجه اعتبار آن
نظریه افزون تر میگردد( سروش ) 36-32 : 2374 ،و بطورکلی هدف از یک پژوهش تبیینی در
مورد یک موضوع نظری در درجه اول جستجو برای دستیابی به قانون تعمیم پذیر می
باشد(بهفروز .)74 :2389 ،بدیهی است ظهور نظریه ها در روابط بین الملل سبب ایجاد نوعی
نظم ذهنی گردیده و اندیشمندان را قادر می سازد تا رویدادهای پراکنده کنونی و گذشته را

تبیین نموده و تحوالت آتی را حتی القدور پیش بینی کنند( قوام.)8 :2389 ،
این درحالی است که تحوالت صورت گرفته بعد از پایان جنگ سرد چشم انداز نوینی را برای
نظریه پردازی در روابط بین الملل فراهم نموده است .بطورکلی تا پیش از پایان جنگ سرد
شاخص های رقابت در مناطق مختلف جهان بیش از آنکه در نتیجه ویژگیهای قدرت آفرین
موجود در آن مناطق باشد تحت تأثیر رقابتهای ایدئولوژیک و امنیتی قدرتها شکل می
گرفت(کاظمی232 :2374 ،؛ درایسدل و بلیک .)36 :2386 ،بنابراین اهمیت و ارزش فضاهای
جغرافیایی بیش از آنکه یک عامل زیربنایی و بنیادین باشد؛ یک عامل روبنایی و تبعی بود .این
در حالی است بعد از جنگ سرد شاخص ها و تعریف مفهوم قدرت دچار تغییر و تحول گشته و
بیش از پیش به عوامل و بنیادهای جغرافیایی وابستگی یافته است( مجتهدزاده.)87: 2374 ،
بنابراین پدیده های رقابت ،قدرت ،امنیت و ...که از عناصر اصلی دانش روابط بین الملل هستند،
تا اندازه زیادی متأثر و منبعث از بنیادهای جغرافیایی موجود در مکانها و مناطق مهم می باشد.
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بنابراین بویژه پس از پایان جنگ سرد اینگونه بنظر می رسد که بتوان با تلفیق مطالعات این
دو حوزه مطالعاتی ژئوپلیتیک و روابط بین الملل ،نظریاتی با قدرت تبیین باال ،تعمیم پذیر و با
سطح تحلیل کالن صادر نمود و توجه کنشگران را به سوی واقعیات ملموس جلب نمود .به
عبارت بهتر با عقب نشینی نسبی رقابتهای ایدئولوژیک از روابط بین الملل تعریف منافع و به
تبع آن رفتار سیاسی قدرتها و کشورها را در فضای جغرافیایی جهان آسانتر خواهد بود و از این
حیث دستیابی به نوعی آینده پژوهی در باب تحوالت روابط بین الملل را ممکن خواهد ساخت.
حال این سئوال مطرح می گردد که آیا می توان بخشی از بنیادها و سرچشمه های ظهور
رفتارها و رویدادهای مورد مطالعه در روابط بین الملل را در شاخص های علم ژئوپلیتیک
جستجو نمود؟ فرضیۀ غالب این است که در دورۀ زمانی پس از جنگ سرد غایت و سرچشمۀ
بسیاری از رویدادها ،رفتارها و موضوعات مورد مطالعه در روابط بین الملل در کالبد جغرافیای
سیاسی جهان نهفته است .به عبارت دیگر اگر تا قبل از جنگ سرد تأثیرگذاری این دو حوزۀ
مطالعاتی دو سویه ،متقابل و تعاملی می بود بنظر می رسد پس از جنگ سرد این رابطه بدل به
یک رابطه عِلّ ی ،یکطرفه و ناشی از زایش مفاهیم ،الگوها و ساختارهای روابط بین الملل از درون
جوهر ژئوپلیتیک گردیده است.
روش تحقیق
روش جمع آوری اطالعات در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است و شیوۀ تحلیل
اطالعات نیز توصیفی – تحلیلی می باشد .در این راستا و برای دستیابی به یک نظریه علمی و
جهانشمول در این پژوهش در درجۀ نخست کوشش گردیده که شالوده های علم ژئوپلیتیک
استخراج گردد .سپس تالش شده با تطبیق این تعریف با آموزه ها و کنش های موجود در
روابط بین الملل بویژه پس از جنگ سرد؛ یک نظریه تعمیم پذیر در رابطه با اثرپذیری بخش
مهمی از رویدادها و مفاهیم روابط بین الملل از زیربناهای ژئوپلیتیک ارائه گردد.
مبانی نظری
ژئوپلیتیک

در طول سدۀ گذشته همواره دربارۀ موضوع و مفهوم ژئوپلیتیک دیدگاههای مختلف و
متفاوتی وجود داشته است .لیکن بررسی تمام دیدگاهها و نظریات مختلف در رابطه با موضوع و
مفهوم ژئوپلیتیک نمایانگر آن است که اثرگذاری محیط جغرافیایی در ابعاد طبیعی و انسانی
در شکل دهی به تصمیمات سیاسی حکومتها و بازیگران سیاسی به مثابه وجه مشترک تمامی
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این دیدگاه ها و نظریات مطرح بوده است .به عبارت بهتر ،تأثیر جغرافیا در سیاست در مقیاس
فراملی به پارادایم غالب در مطالعات ژئوپلیتیک بدل شده است و بویژه پس از جنگ سرد مکانها
و مناطق مختلف جهان از حیث دارا بودن پیش نیازهای طبیعی و انسانساخت قدرت آفرین و
تهدیدآفرین در نزد کشورها و گروه های متشکل سیاسی دارای ارزش و اهمیت متمایز می
باشند و برخی از این م کان ها و مناطق مهم تر از دیگر مکان ها و مناطق می باشند( لشگری،
 .)34 :2342در این پاردایم ،ژئوپلیتیک به مطالعه و پیشنهاد راه کارهایی می پردازد که با
توسل به عوامل قدرت آفرین و دفع عوامل تهدیدزا؛ تحصیل قدرت از مکانها و مناطق
جغرافیایی مهم تر برای حکومتها و بازیگران سیاسی در سطح فراملی و جهانی امکانپذیر گردد(
اتوتایل و دیگران .)288: 2381 ،از منظر ژئوپلیتیک حکومتها و بازیگران سیاسی برای تصرف
فرصتها و مقدورات موجود در مکانها و فضاهای جغرافیایی به رقابت پرداخته و سعی می کنند
نفوذ خود را در فضای قدرت آفرین توسعه د اده و اینگونه فضاها را به قلمرو اِعمال اراده خود
بیافزایند و بر عکس رقبا را از اینگونه فضاها بیرون برانند .ضمن اینکه ژئوپلیتیک بعنوان یک
عنصر ساختاری سیاست خارجی کشورها را با توجه به داشته های طبیعی و انسانساخت و
موقعیت جغرافیایی به صورت خرد و انتزاعی تعیین می نماید(اطاعت.)26 :2384 ،
بنابراین ژئوپلیتیک در حیطۀ روابط بین الملل به مطالعه فرصتها و ابزارهای جغرافیایی رقابت
آمیز پرداخته و کارکردهای مکان و فضای جغرافیایی را در شکلدهی به فرایندهای کنش و
واکنش در صحنه سیاست بین الملل تبیین می نماید .از این دیدگاه ،ژئوپلیتیک اهمیت و
ارزش مکانها و فضاهای جغرافیایی را از حیث اهمیت مشخص نموده و شرایط آنها در قالب
چرخه های رقابت ارزیابی می نماید .بدیهی است با توجه به وجود این عوامل ،پدیده های
همانند دیپلماسی ،جنگ ،استراتژی ،تصمیم و ...در فضای روابط بین الملل ظهور می نماید که
بخش مهمی از مطالعات این رشته را بخود اختصاص می دهد که با توسل به این عوامل امکان
حصول منافع را برای بازیگران سیاسی امکانپذیر می گردد.
روابط بین الملل

دانـش روابـط بـیـن المـلل ،دانشى جدید است که پس از جنگ جهانى دوم به عنوان یک
رشته مستقلِ عـلمـى در عـلوم آکـادمیک پایه گذارى شد( مشیرزاده .)2 :2388 ،دولتـهـا،
سـازمـانـهـا و نـهـادهایى که جامعه بین المللى را مى سازند ،داراى روابط و مناسبات
سـیـاسـى ،اقـتـصـادى و فـرهـنـگـى هـسـتـنـد کـه بـیـانـگـر روابـط متقابل آنهاست؛ آن
گونه که این روابط مى تواند به صو رتهاى روابط دوستانه (همکارى ) ،رقـابـت و تـعـارض
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آمـیـز (سـتـیـز یـا مـنـاقـشـه) بـاشـد .بطورکلی دانش روابط بین الملل به مـجـمـوعه
اقدامات و کنشهاى متقابل واحدهاى حکومتى و نیز نهادهاى غیر دولتى و همچنین روندهاى
سیاسى میان ملتها اطالق مى شود .مبنا قرار دادن تعریف فوق مؤید آن است که تمامى داد و
ستدها و تعامل بین واحدهاى سیاسى (دولتها) و سازمانهاى بین المللى و مـؤسسات غیر
دولتى ،در حوزه بررسى و مطالعات این علم قرار مى گیرد .از این رو ،روابط سیاسى ،کنسولى،
اقتصادى ،بازرگانى ،فرهنگى ،نظامى ،استراتژیک ،دوسـتـى و هـمـجـوارى ،اطـالعـاتى و خبرى
و روابط با سازمانهاى بین المللى ،از موضوعات مهم روابـط بـیـن المـلل مـى بـاشـنـد( قوام،
 .)22 :2388بـعـالوه ،رونـدها و نظامهاى حاکم بر جامعه بین المللى مانند موازنه قوا و
ساختهای سیاسی جهان ،نیز در این رشته مورد بررسى قرار مى گیرد .بنابراین وسعت و تنوع
موضوعات از ویژگیهای مهم این شاخه مطالعاتی می باشد .با توجه به وسیع بودن مفاهیم و
مناسبات موجود در روابط بین الملل یافتن مکاتب فکری تعمیم پذیر از اهداف این شاخۀ علمی
بوده است .در حالیکه بطور نسبی هیچ یک از مکاتب قادر به تبیین و پیش یابی حوادث این
حوزۀ علمی بطورکامل نبوده اند( سیف زاده.)2 :2388 ،
در حالت کلی چارچوب نظری نظریه های روابط بین الملل را در یک نگاه کلی به دو گروه
اصلی واقع گرا 2و آرمان گرا  3تقسیم می کنند  .نظریه پردازان واقع گرا جهان را آنچنان که
هست می پذیرند و به دنبا ل برقراری اصول اخالقی مورد نظر خود در روابط بین الملل نیستند
و با تأکید بر تفاوت میان خیر سیاسی و خیر اخالقی ،آیینه تمام نمای حوادث تاریخی را تلقی
از سیاست به عنوان مبارزه قدرت می دانند (مشیرزاده .)23 : 2388 ،در مقابل ،آرمانگرایان
امکان بروز هماهنگی میان م نافع حکومتهای مختلف را امکانپذیر می دانند و بر تعمیم
فرایندهای اخالقی و حقوقی به سطح روابط بین الملل تأکید دارند .در نظریه لیبرالیسم؛ اینگونه
استدالل می شود که نظام اقتصادی لیبرال موجب اتخاذ سیاست خارجی صلح طلب و
رفتارهای مسألمت آمیز خواهد شد و با جهانی شد ن ایدئولوژی لیبرالیسم که بهترین نظام
فکری است که بشر تاکنون به آن دست یافته؛ تفاوتهای ناشی از فرهنگ و منازعات فرهنگی از

بین خواهد رفت ( .)Fukuyama,2443 :86
این در حالی است که بعد از جنگ سرد همواره سطوح اصلی مباحثه در سیاست کشورها و
قدرتها معموالً مناظره م یان آرمان گرایان و واقع گرایان بوده است .در این مناظره اختالف
2.Realist
3.Utopianism
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بنیادین بر سر سرشت نظام بین الملل و انگیزه های رفتار حکومتها در آن بوده است .آرمان
گرایان بر این اعتقادند که با ایجاد نهادهای بین المللی و جایگزین ساختن مشارکت عمومی در
سیاست خارجی ،می توان به صلح و امنیت بین المللی دست یافت .در مقابل واقع گرایان بر
همیشگی بودن رقابت و عدم امکان ریشه کن کردن آن در حوزۀ روابط بین الملل تأکید دارند و

تعارض منافع مابین حکومتها را ذات جدایی ناپذیر ساختار روابط بین الملل می دانند (
) Maghroori , 2483 : 39

واقع گرایان بر این باورند که نظام بین الملل فاقد اقتدار مرکزی است و این ویژگی وجه تمایز
آن با جامعه داخلی است ( ) Morgenthau , 2484 : 393و این مسأله در تمامی زمانها صادق بوده
است و رقابت و تعارض را در این نظام در بهترین حالت فقط می توان کاهش داد ( مشیرزاده: 2388 ،
 .) 73از نظر تاریخی ماکیاولی را نخستین واقع گرا در شناخت شناسی روابط بین قدرتهای جهانی می
دانند .در نظر او سیاست در حوزۀ روابط بین الملل تابع اخالق نیست بلکه در این فضا اخالق تابع
سیاست است و با وجود اینکه ماکیاولی اهمیت اخالق را درک می کند .اما به نظر او در جای همانند
ساختار بین الملل که اقتدار مؤثر وجود ندارد؛ اخالقیات نمی توانند مؤثر باشند و به عبارت دیگر در این

عرصه اخالق برایند قدرت می باشد .هگل نیز که بیش از هر فیلسوف دیگر جایگاه قدرت را مهم
می شمارد در شکل گیری تفکرات اندیشمندان اولیه جغرافیایی سیاسی نظیر راتزل تأثیر زیادی
داشته است .به باورهگل مهمترین وظیفه یک حکومت حفظ خود است(هگل.)76 :2343 ،
بنابراین مفهوم منافع ملی « جوهره سیاست » در عرصه روابط بین الملل تلقی می شود که
مفهوم ذاتی آن کمتر تحت تأثیر زمان قرار می گیرد .در عین حال نوع منافعی که عمل سیاسی
را در یک دوره خاص تاریخی تعیین می کند ،وابسته به زمینه سیاسی و فرهنگی است که

سیاست خارجی درچارچوب آن تدوین می شود ( .) Morgenthau , 2484 : 33 – 39
بدیهی است مستندات و مصادیق اتفاق افتاده پس از جنگ سرد؛ شکست عملی دیدگاه آرمان
گرایان را در تحلیل وضعیت ساخ تار روابط جهانی نمایان می سازد .جاذبه تقریب ًا بی بدیل
مکتب واقع گرا به دلیل نزدیکی آن با عملکرد سیاستمداران در عرصه روابط بین الملل و
همچنین نزدیکی با فهم متعارف از سیاست بین الملل است و استدالالت نظری مکتب واقع
گرایی دارای پشتوانه مصداقی متعدد در تاریخ می باشد( افتخاری .) 94 : 2387 ،بنابراین در
دیدگاه واقع گرایان از آنجائیکه بر عکس سطوح ملی و درون کشوری امکان انحصار قدرت در
سطح جهانی در یک هژمون واحد وجود ندارد بنابراین به صورت طبیعی و متأثر از تکثر منابع
قدرت آفرین ،رقابت به صورت بنیادین مابین قدرتها و کشورها وجود خواهد داشت ( قوام،
.) 82 : 2388
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نکته کلیدی در نظر واقع گرایان این بود که راه حل نهایی برای از بین بردن رقابت در عرصۀ
روابط بین الملل وجود ندارد و آنچه که تاکنون ساری و جاری بوده است رقابت مبتنی بر «
منافع » قدرتها و کشورها بوده است (  .) Spanier , 2441 : 22در این راستا حصول منافع ملی
در طول تاریخ به مثابه نقطه عزیمت رقابت بین قدرتها در عرصه روابط بین الملل شناخته شده
است و از آنجائیکه دستیابی به امتیازات ژئوپلیتیک عینی ترین و ملموس ترین منافع یک کشور
محسوب می گردد از این رو مسیر دستیابی به منافع ملموس و عینی از مسیر رقابتهای
ژئوپلیتیک عبور می کرده است (  .)Griffiths , 2444 : 39زیرا ژئوپلیتیک در واقع راه و روش
دستیابی به منافع ملموس جغرافیایی را پیش پای سیاستمداران قرار می دهد و بدیهی است
اساس و زیربنای سیاست خارجی کشورها و قدرتها معطوف به سیاستهای ژئوپلیتیک آنها می
باشد .بنابراین توجه به ویژگیها و مالحظات ژئوپلیتیک مناطق جغرافیایی سبب خواهد شد که
سیاستمداران در اتخاذ خط مش های بین المللی از واقع بینی الزم برخودار شوند و اهداف و
منافع خود را متناسب با تغییر توانمندیهای ژئوپلیتیک خود تعقیب نمایند (اطاعت: 2384 ،
.)26
یافته های تحقیق
همچنانکه پیشتر ذکر گردید محیط جغرافیا در طول تاریخ همواره تولیدکنندۀ فرصتها و
محدودیتها برای زندگی انسانها بوده است .در این محیط انسانها و گروههای انسانی همواره
درصدد استفاده از فرصتها و غلبه بر محدودیتهای محیط در جهت پیشرفت خود می باشند.
بدیهی است این بُعد سیاسی وجود انسان؛ تضمین کنندۀ منافع و بقای حیات او در برابر دیگران
می باشد(حافظ نیا .)244 :2384 ،از سوی دیگر بویژه پس از دورۀ رنسانس و با ظهور مکاتب
انسانی؛ نقش ایدئولوژیهای فلسفی سیاسی در اهداف سیاست خارجی حکومتها پررنگ گردید و
بطورمشخص محور تصمیمات آنها در انتهای قرن نوزدهم و بیستم بر اساس مصالح ایدئولوژیک
دنبال می گردید که نمونه های از این رویکرد را می توان در جنگ جهانی اول و دوم ،جنگ
ویتنام ،کره و ...مشاهده نمود( .) Dougherty and Pfaltzgraff , 2472 : 68این در حالی است
که پس پایان جنگ سرد بنظر می رسد به طور فزاینده ای کنش های بین المللی بازیگران
سیاسی و حکومتها؛ مبتنی بر منافع اقتصادی استوار گردیده است و به طور مشخص داده های
امتیاز آفرین مکانی -فضایی نقش بی بدیلی در ظهور کنش سیاسی در مقیاس روابط بین الملل
ایفا می نمای د .بنظر می رسد می توان بنیادهای نظری ظهور مفاهیم و کنش ها در روابط بین
الملل را در این دورۀ نوین بر پایه چارچوب ژئوپلیتیک و در قالب موارد زیر ذکر نمود:
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 -2بخشی از علل تصمیمات و رفتارها در صحنۀ روابط بین الملل ناشی از تمایز در اهمیت و
پراکنش نامتناسب موا هب و امتیازات موجود در محیط های جغرافیایی می باشد .بنابراین به
صورت ذاتی تمایز در اهمیت ژئوپلیتیک مکانها و مناطق مختلف جغرافیایی جزء خصوصیات
ذاتی کالبد جغرافیایی جهان می باشد و برای پیش بینی رفتار سیاسی حکومتها و بازیگران در
درجه نخست می بایست درجه اهمیت مکانها و مناطق مختلف جغرافیایی را در نزد آنها
مشخص نمود( قاسمی .)69 :2389 ،در این راستا توجه به نظریات بسیاری از اندیشمندان این
حوزه نیز نشان می دهد که شناسایی مناطق مهم جهان همواره یکی از دغدغه های آنان بوده
است و جزء مهمی از تئوریهای آنان به شناخت مکانها و مناطق جغرافیایی کلیدی جهان
اختصاص داشته است .به عنوان نمونه زیربنای اصلی تئوریهای ژئوپلیتسین های همچون
مکیندر ،اسپایکمن ،سِورسکی ،ماهان و ...به معرفی و شاخص یابی مناطق کلیدی جهان
معطوف شده بود و هرکدام از آنها با توجه به مجموعه ای از شاخص ها حکم به مهم بودن یک
منطقه از جهان داده و بر مبنای آن آینده روابط بین الملل را پیش بینی می نمودند .بنابراین از
منظر ژئوپلیتیک؛ برخی مناطق جغرافیایی جهان به لحاظ اهمیت ژئوپلیتیکی که برای قدرتهای
جهانی داشته اند موردتوجه ویژه بوده اند( مجتهدزاده و ربیعی  .)28 :2388به عبارت دیگر در
نزد آنها این فضاها به منزله خاستگاه و بسترگاه ظهور پدیده های تبعی نظیر رقابت ،کوشش
برای دستیابی به قدرت ،امنیت و ....بوده است که موضوعات بنیادین دانش روابط بین الملل را
بخود اختصاص می دهند .از این رو این فضای جغرافیایی مهم به منزله جوهر تولیدکنندۀ رفتار
روبنایی در نزد نهادها و حکومتها بوده است که این رفتارهای روبنایی در روابط بین الملل
مطالعه می گردد .بنابراین اگر ارزش های ژئوپلیتیک مکانها و مناطق مختلف کرۀ زمین یکسان
می بود؛ از حیث فلسفی هیچ امکانی برای ظهور این رفتارها وجود نداشت.
 -3از سوی دیگ ر می بایست توجه داشت بسیاری از پدیده ها بویژه پدیده های انسانساخت در
طی مراحل تکامل خود و در امتداد سیر زمانی دچار بازساخت و تحول جوهری می گردند و بر
مبنای این تکامل جوهری عوارض و صفات منتج از این پدیده ها نیز دچار بازساخت می گردد.
از این رو علی رغم اینکه ممکن است یک پدیده از منظر مفهومی ،پیشینی و دارای سابقه
طوالنی باشد؛ لیکن تکامل جوهری پدیده ها بویژه پدیده های انسانساخت در طول فرایندهای
تاریخی سبب تغییر مصادیق ،عوارض و اثرات منتج از این پدیده ها در طول زمان می گردد و
این مسأله یکی از دالیل بنیادین نیاز ب ه تجدید بررسی ها و مطالعات در باب توجه به چنین
پدیده های می باشد و یکی از علل بنیادین موضوعات پویایی ژئوپلیتیک و روابط بین الملل نیز
در همین نکته نهفته است .در این راستا با توجه به پیشرفت تکنولوژی عناصر شکل دهنده

تبیین نظری بنیادهای ژئوپلیتیک دانش روابط بین الملل پس از جنگ سرد

05

مفهوم مکان و مناطق با اهمیت در طول زمان دچار تغییر و تحول و تغییر درجه اهمیت و
جابجایی جغرافیایی می گردد(موحدیان .)43 :2386 ،بدیهی است بدلیل همین تحوالت
تکنولوژیک و انسانساخت است که روابط بین الملل پس از جنگ سرد نیز دچار پویایی و تحول
می گردد و نیازمند مطالعات جدید جهت تحلیل این تحوالت در غالب تحول روبنایی در
مفاهیمی همچون رقابت ،قدرت ،امنیت می گردد.
بنابراین اگر بنیادهای ژئوپلیتیک پس از جنگ سرد ثابت و غیرپویا باقی می ماند؛ به تبع آن
مطالعات و موضوعات حوزۀ روابط بین اللمل نیز دچار رکود و سکون می گردید .در حالیکه
واقعیت تاریخی و سیرتحوالت سه دهه اخیر روابط بین الملل عکس این موضوع را نشان می
دهد .بعنوان نمونه اگرچه سرچشمه های جغرافیایی ظهور فرایند توسعه به عنوان مبنای تولید
قدرت همواره یکی از عوامل تعیین کننده در باب تبیین مطالعات ژئوپلیتیک بوده است؛ لیکن
در دوران جدید معیار اقتصادی قدرت صرفاً شامل عوامل سخت افزاری و زیرساختی همانند
منابع انرژی و راههای جغرافیایی دسترسی به آنها نیست؛ بلکه عوامل نرم افزاری تولید قدرت
نظیر تولید فناوری و احاطه بر گرگاه های مالی و اطالعاتی جهان نیز در تولید قدرت و اهمیت
بخشیدن به نقاط و مناطق مختلف جهان و به تبع آن در مطالعات حائز اهمیت می باشند و در
دوران جدید هر تحولی که در قدرت روی می دهد بر تعدادی از عوامل نرم افزاری نیز تکیه
دارد .بویژه پس از جنگ سرد نقاط و فضاهایی در جغرافیای سیاسی جهان ظهوریافته اند که
غالباً در سطح نهادها و ساختارهای اجرایی مطرح بوده و اتصال به آنها و استفاده از مواهب و
جریانات صادرشده از سوی آنها برای دیگر کشورها در ادامه روند پیشرفت و توسعه و حتی برای
ادامه فعالیتهای جاری و روزمره آنها ضروری است و در بیشتر موارد در قالب موضوعات مالی،
ارتباطی و علمی مصداق پیدا نموده و کارکردهای آنها بُعد نرم افزاری تولید قدرت را تحت
پوشش قرار می دهد.
پس از جنگ سرد این نهادها و بالطبع فضای جغرافیایی استقرار آنها به جهت کارکردها و
قابلیت هایی که دارند وابستگی فزاینده دیگر کشورها را به خود سبب گردیده اند و این مسئله
اهمیت روزافزون آنها را سبب گردیده است و مصادیق جدیدی از حوزه های مطالعاتی را در
ژئوپلیتیک و به تبع آن در روابط بین الملل مطرح نموده است .بعنوان نمونه پس از جنگ سرد؛
منطقۀ خاورمیانه همواره مبدأ ظهور ناامنی ها و مخاطرات تروریستی نسبت به جهان غرب بوده
است و به جهت منشاء یابی جریان ناامنی و تروریسم از این حوزه اهمیت ژئوپلیتیک این منطقه
دوچندان گردیده است .بنابراین یک فضای جغرافیایی به میزانی که منابع قدرت آفرین و یا
تهدیدزا را در خود مجتمع کرده باشد ،به همان نسبت در ساختار سلسله مراتب اهمیت در
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سطح باال قرار گرفته(لورو و توال )49 : 2382،و همچنانکه گفته شد زیربنای ظهور کنش ها در
روابط بین الملل را تشکیل می دهد .در مجموع در مباحث جدید و پس از پایان جنگ سرد
ظهور موضوعات و پدیده های روابط بین الملل مربوط به عوامل سخت افزاری و هم عوامل نرم
افزاری تولید قدرت و تهدید در فضاهای جغرافیایی دارندۀ این منابع می باشد.
بر این مبنا می توان اذعان نمود که عمده ترین مباحث و موضوعات مورد بحث در روابط بین
الملل همانند رقابت ،قدرت ،امنیت ،استراتژی و ...مربوط به مطالعه دقیق پدیده ها و صفات
تبعی ناشی از اهمیت مکان ها و مناطق مهم تر می باشد .بعبارت بهتر بر طبق اصول فلسفی
توصیف ذات یک پدیده از طریق صفات و پدیده های حاصل از آن امکانپذیر می باشد و
استخراج و مطالعه دقیق ویژگیها و شاخصهای یک مفهوم زیربنایی و بررسی سیر تکامل و تغییر
و تحول آن نیازمند کشف و مطالعه ویژگیهای عناصر روبنایی منتج از آن می باشد .به عبارت
بهتر در فلسفه؛ عوارض و اثرات منتج به منزلۀ عالمت تشخیص یک پدیده محسوب می گردند
و در حکم خواص و ویژگیهای آن شمرده می شوند و صفاتی هستند که پدیدۀ غایی به منزلۀ
جوهر آنها قلمداد می گردد .بر این اساس ،مقوالت عارضی بدون وجود جوهر؛ موجودیتی
خارجی ندا شته و غیرقابل استقالل از جواهر می باشند و از این رو عوارض خارجی منفک از
جوهر اساساً امری ناممکن بوده و صرفاً در ظرف ذهن و به عنوان مفهومی قابل تجزیه از جوهر
قلمداد می گردند(واثق .)83 :2389 ،بر این مبنا می توان اذعان نمود که رویدادها و حوادث
موجود در روابط بین الملل شامل پدیده های تبعی نظیر رقابت ،قدرت ،امنیت و استراتژی و...
می باشد که سرمنشأ آن در کالبد جغرافیایی جهان نهفته است .به عبارت بهتر خاستگاه این
مفاهیم روبنایی و تبعی در فضای جغرافیایی ،به مثابه کالبد و زیربنای ظهور این پدیده ها نهفته
است و همواره یکی از موضوعات مورد مطالعه در این علم بررسی رابطه متقابل متغیرها با
یکدیگر در مکانها و مناطق مختلف می باشد .در حقیقت فضای جغرافیایی به منزله خاستگاه و
بسترگاه ظهور پدیده های مورد مطالعه در روابط بین الملل عمل می نماید و اگر ارزش های
ژئوپلیتیک مکان ها و مناطق مختلف کرۀ زمین یکسان می بود؛ بستر معدودی برای ظهور
کنشها و واکنشها در صحنۀ روابط بین الملل باقی می ماند.
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رقابت برای دستیابی به
این منابع جهت احراز
قدرت بیشتر و امنیت
افزونتر

روابط بین
الملل
کوشش در جهت
رفع تهدید و
ارتقای امنیت

04

پراکندگی نامتناسب و نامتوازن
منابع طبیعی و انسانساخت در
کالبد جغرافیایی جهان

مکانها و مناطق تولید تهدید نسبت
به منافع ملی یک کشور در خارج از
سرزمین ملی

شکل ( .)1فلسفه جغرافیایی ظهور موضوعات روابط بین الملل پس از جنگ سرد

ال ژئوپلیتیک و بر مبنای آموزه های پیش بینی
از این منظر الگوی رقابت دارای محتوای کام ً
پذیر می باشد .چراکه در این شرایط جدید؛ سیاستمداران بندرت بازیگران آزادی هستند و
حرکات و تصمیمات آنها را شرایط ژئوپلیتیک تعیین می کند( فریدمن .)99 :2342 ،بدیهی
است که همین محتوی ژئوپلیتیک است که بعد از جنگ سرد توان بازتولید رقابت بین قدرتها
را در شکلهای تازه و در مناطق جغرافیایی جدید و متحول شده دارد و می تواند سرچشمه
رقابت ها و حوادث سیاسی جدید گردد .بنابراین اگرچه یک اقتدار حقوقی فوق حاکمیتی بر
نظام جهانی حاکم نیست و دولتها ملزم به پیروی از حاکمیت برتر نمی باشند؛ ولی سازوکارهای
خو د تنظیم کنندۀ سیاسی وجود دارند که در قالب نظام های ژئوپلیتیک تجلی می یابند.
بنابراین در چارچوب ژئوپلیتیک ،رفتار حکومتها و بازیگران اثرگذار در عرصۀ فراملی ،تا اندازۀ
زیادی قابل تبیین می باشد( اطاعت .)68 :2384 ،بنابراین اگرچه به سبب پویایی نظام بین
الملل ،نظم و نسق حاکم در یک مقطع زمانی از ثبات برخودار نیست؛ لیکن تاریخ سیاسی
نمایانگر آن است که الگوهای رفتاری مبتنی بر داده های ژئوپلیتیک ،ثبات پیش بینی در روابط
بین الملل را فراهم می سازد.
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تعارضات ایدئولوژیک قدرتهای جهانی

و بازتاب فضایی آن
ظهور سیاستها و
رویکردها در
روابط بین الملل

ارزشهای متمایز و بی بدیل برخی
از مناطق از حیث نظامی و تأثیر
آن در شکل گیری استراتژی
قدرتها طبیعی و انسانساخت
مواهب
مناطق و نقش آن در کنش های
روابط بین الملل

قبل از جنگ
سرد

بعد از جنگ
سرد

شکل( .)5مقایسه تطبیقی فلسفه ظهور سیاستها و رویکردها در روابط بین الملل قبل و بعد از جنگ سرد

در این راستا دقت در سیاست خارجی قدرتها و کشورهای تأثیرگذار نیز نشان می دهد که
آنها در اتخاذ اقدامات خود در مناطق مختلف زمین در دورۀ جدید ،قبل از هر عاملی به اهمیت
جغرافیایی آن فضا و اینکه چه موقعیتی و محتوی دارد و این موقعیت و محتوا چه اقتضائاتی را
برای آن فضا ایجاد می کند؛ توجه دارند و آن را در سیاستهای ژئوپلیتیک خود بکار می
گیرنند(جانسون .) 39 :2389 ،چرا که در این مناطق امتیازات و پتانسیل های نهفته است که
برای ادامه و اعتالی هژمونی قدرتها ضروری می باشد( احمدیان و غالمی .)28 :2388 ،در این
راستا حتی برخی از محققین بطور صریح ادعا کرده اند که اساس و بنیان رویدادهای روابط بین
الملل بر مفاهیم و عوامل جغرافیایی قرار دارد( عزتی )292 :2386 ،و ابزار اصلی اتخاذ
رویکردهای جامع در سیاستهای ژئوپلیتیک نیز توجه به نقشه سیاسی جهان می باشد ( Parker
 .), 2484 ,263در حقیقت حکومتها در جهت تأمین منافع و خواستهای خود با سایر حکومتها به
رقابت می پردازند که موفقیت در آن نیازمند دارا بودن سلسله مراتب مختلفی از قدرت می
باشد(کاظمی ) 78 -76 :2386 ،که همچنانکه ذکر گردید بخش مهمی از تأمین این قدرت از
من ابع و بنیادهای جغرافیایی مکانها و مناطق مهم و امتیازدار و یا دفع خطر از کانون های
جغرافیایی ناامنی تأمین می گردد(بوزان و ویور.)322 :2388 ،

تبیین نظری بنیادهای ژئوپلیتیک دانش روابط بین الملل پس از جنگ سرد

51

تجزیه و تحلیل
همچنانکه پیشتر اشاره گردید پس از جنگ سرد الگوهای نظریه پردازی در روابط بین الملل
دچار تغییر گردید .ب ه عبارت دیگر آنچه که باعث تولید رقابت ،قدرت ،امنیت و استراتژی از
درون مکانها و مناطق مختلف جغرافیایی می گردید دیگر ارزش نظامی و یا ایدئولوژیک این
فضاها نبود بلکه منابع و امتیازات موجود در مناطق جغرافیایی خاص به آنها اعتبار استراتژیک
می بخشید( حافظ نیا33 :2389 ،؛  .) Baldwin, 2444 : 224- 231به عبارت دیگر با حذف تقابل
ایدئولوژیکی در سطح کالن موضوع و علل ظهور رقابت قدرتهای جهانی و ماهیت و شدت نفوذ
قدرتهای جهانی در مکانها و مناطق مختلف جهان تا حد قابل توجهی تغییر نمود(بوزان و ویور،
)92 :2388؛ بطوریکه اولین وزیر خارجه روسیه بعد از فروپاشی شوروی آندره کوزیرف این
تغییر تفکر را مورد تأکید قرار داد و گفت " :با کنار نهادن تفکر ایدئولوژیکمان ما به مسیر
عملگرایی روی می آوریم .ما به سرعت فهمیدیم که در جهان جدید ژئوپلیتیک جایگزین
ایدئولوژی می شود"( .)Brezezinski, 2447 : 212
در این راستا منطق توسعه و ارائه الگوی حکمرانی خوب که در طول دوران جنگ سرد و
پیش از آن به مدت طوالنی به سبب رقابتهای ایدئولوژیک  -نظامی کمرنگ شده بود امروزه در
ظهور پدیده های رقابت ،امنیت ،قدرت و به تبع آن استراتژی نقش نخست را ایفا می کند.
بطوریکه طی دو دهه گذشته ،سیاست خارجی کشورهای قدرتمند و در حال توسعه به اهرمی
برای افزایش ثروت ملی مبدل گشته است و یکی از ارکان مهم افزایش قدرت ملی ارتقاء منزلت
اقتصادی می باشد(سریع القلم .)41 :2341 ،بنابراین با شکل گیری این تغییرات قطعاً شاخص
های کنش و رفتار در روابط بین الملل نسبت به دورۀ قبل از جنگ سرد دچار تغییر جدی
خواهد شد .زیرا حکومتها در دوران جدید به واسطۀ ضرورتها و وظایفی که در حفظ ،صیانت و
ارتقاء حکمرانی و توانمندیهای اقتصادی خود دارند ناگزیر از توجه بیشتر به مواهب طبیعی و
انسانساخت موجود در برخی مکانها و مناطق جغرافیایی می باشند( .) Luttwak, 2443:221
براین مبنا پس از جنگ سرد رویکردهای نظری در روابط بین الملل شامل حوزه ای از مواهب
طبیعی و یا پدیده های انسانساخت و بشری است که شاخص ها و زیرساختهای توسعه و رفاه
مادی را ارائه می دهد و استفاده از منابع و زیرساختهای جغرافیایی این مکانها و مناطق و
مدیریت بر آنها از اهداف استراتژیهای ژئوپلیتیک کشورها و رقابتهای بین المللی می باشد .در
حقیقت همچنانکه پیشتر ذکر گردید این فضاها مناطق و یا نقاطی هستند که توانایی تولید
فرایندها و جریانات مهم و بین المللی را دارند و تماس ،ارتباط و یا کنترل این فضاها از اولویت
های مهم حکومتها جهت الگوی حکمرانی خوب محسوب می گردد.
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بنابراین در این تغییرات جدید یکی از شاخص های درجه اهمیت مکانها و مناطق در میزان
کنترل و هدایت جریانات شبکه ای جهان اعم از انرژی ،پول ،اطالعات و ...تعیین می شود.
بطوریک ه توسعه سایر کشورهای جهان به مقدار زیاد تحت تأثیر مکانیزم تصمیم گیری ،مدیریت
و نیروهای جریان ساز این مناطق و مکانها قرار دارد( کمانرودی و دیگران .)371 :2342 ،البته
این به معنای کنار گذاردن اهمیت توسعه قابلیت های نظامی در نزد قدرتها نمی باشد .چه
اینکه همچنا ن ایفای نقش هژمون و دستیابی به قدرت بیشتر مستلزم برخوداری از توان باالی
نظامی می باشد و قدرت نظامی همچنان به مدیریت امور بین الملل کمک می نماید(قنبرلو،
 ) 32 :2384و ارتقاء قابلیت های نظامی همواره در دستور کار کشورها و قدرتهای جهانی بوده
است .ضمن اینکه غلبه بر ناامنی ها در مقیاس جهانی نیازمند دستیابی به فناوریهای برتر
نظامی می باشد .لیکن این مسأله بعد از جنگ سرد در اولویت های بعدی کشورها و قدرتهای
جهانی قرار داشته و در اولویت اول آنها نبوده است( یزدانی و تویسرکانی.)324 :2386 ،
بنابراین پس از جنگ سرد اگرچه آ نچه که از نظر ساختار سلسله مراتب قدرت در جهان باقی
ماند از نظر قطبش چندان شفاف و مشخص نبود .لیکن عقالنی تر شدن الگوهای رقابت سبب
گردیده که یافتن گزاره های نظری تعمیم پذیر در مورد الگوهای کنش ،رفتار در روابط بین
الملل قابل پیش بینی تر گردد .لذا می توان گفت دستیابی به امتیازات جغرافیایی نهفته در
برخی مناطق جهان یکی از عوامل بنیادین و قوام بخش تداوم رقابتهای تعریف منافع،
دیپلماسی در سطح جهان می باشد که بر مبنای دسترسی به آنها حکومتها قادر خواهند بود
پایه های قدرت خود را بهبود بخشند .بنابراین می توان اذعان نمود که رقابتها و کوششهای
مابین قدرتها و کشورها برای دستیابی به منابع سخت افزاری و نرم افزاری موجود در برخی از
فضاهای جغرافیایی یکی از پایه ها و شالوده های مهم و اساسی تولید کنش های سیاسی در
روابط بین الملل در آینده پیش رو خواهد بود.
نتیجه گیری
همانگونه که ق بالً گفته شد امروزه بسیاری از علوم روبنایی نظیر تاریخ ،روابط بین الملل و
حتی علوم سیاسی و .. .در اثر کنش و واکنش های حکومتها و بازیگران سیاسی در راستای
دستیابی به مواهب و امتیازات موجود در مناطق مهم کرۀ زمین شکل گرفته است .بویژه پس از
جنگ سرد ،اصوالً یکی از زیربنای ظهور این موضوعات بویژه پس از جنگ سرد؛ ویژگیهای
کالبدی و انسانی برخی مناطق مهم تر بوده است .از این رو می توان اذعان نمود که این علوم
محصول ژئوپلیتیک بوده اند و عناصر یک اکوسیستم جغرافیایی اجزای تغییرناپذیر تولید فلسفه
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علمی برای روابط بین الملل و مفاهیم و نظریه های انضمامی آن می باشند .به عبارت بهتر
مکانها و فضاهای دارای اهمیت افزون تر در مقیاس های مختلف یکی از سرچشمه های ظهور
کنش ها و واکنش ها در حوزۀ تاریخ و روابط بین الملل می باشند و در این راستا مکانها و
مناطق بااهمیت در معنای وسیع تر ،پیش زمینه های الزم را برای فعالیت کنشگران در عرصۀ
روابط بین الملل در مقیاس کالن و جهانی مهیا می سازند .به بیان دیگر صورتبندی و شاخص
یابی عملکرد قدرتهای جهانی و کشورها در حوزۀ بین المللی رابطه نزدیک و تنگاتنگی با
مدیریت و دستیابی به مواهب مکانها و مناطق جغرافیایی دارای این امتیازات دارد.
از سوی دیگر همچنانکه ذکر گردید سرچشمه های بنیادین ظهور پدیده ها در روابط بین
الملل در طول زمان و بویژه بعد از جنگ سرد ثابت نبوده و بویژه تحت تأثیر عوامل انسانساخت
دچار بازساخت ،تحول معنایی و جابجایی جغرافیایی گردیده است .بطورکلی در فرایند تحول
فن آوری؛ بطور مستمر بنیادهای نظم ژئوپلیتیکی تغییر می نماید و این مسأله موجب تحول در
رفتارها و کنش های سیاسی موجود در روابط بین الملل و بازساخت مصداقی مفاهیم تبعی
رقابت ،قدرت ،امنیت و ...می گردد.
بطور کلی از آنجائیکه مناطق امتیازدار و تهدیدآفرین کرۀ زمین از ظرفیت تعیین توفیق
بازیگران در متجلی ساختن منافع ملی و عناصر شکل دهنده آن برخودار می باشد و در نتیجه
اساس و زیربنای سیاست خارجی کشورها و قدرتها معطوف به سیاستهای ژئوپلیتیک آنها می
باشد .بنابراین توجه به ویژگیها و مالحظات ژئوپلیتیک مناطق جغرافیایی مهم سبب خواهد شد
که سیاستمداران در اتخاذ خط مش های بین المللی از واقع بینی الزم برخودار شوند و اهداف و
منافع خود را متناسب با توانمندیهای ژئوپلیتیک خود تعقیب نمایند .از این جهت در این برهه
زمانی ژئوپلیتیک ابزاری در خدمت سیاست برای شناخت و تحلیل دقیق تر و واقع بینانه تر
امنیت ،قدرت و منافع ملی به مثابه اجزای اصلی روابط بین الملل می باشد و رهیافتی برای
سیاست خارجی کشورها و مطالعات روابط بین الملل است که با توجه به محیط فیزیکی به
توضیح و پیشگویی رفتار حکومتها در سطح بین الملل می پردازد و این کارکرد قابلیت تعمیم
نظریه را در مقیاس جهانی فراهم می کند.
بنابراین به صورت بنیادین پس از جنگ سرد ،تحصیل قدرت و منافع بیشتر توسط کشورها و
قدرتها؛ بستگی به چگونگی اتخاذ سیاستهای مناسب ژئوپلیتیک از سوی آنها در جهت
دسترسی به امتیازات مکانها و مناطق مهم دارد و کسب منافع و تحصیل قدرت منوط به
دسترسی به یکسری از امتیازات جغرافیایی است که در نقاط و مکانهای خاصی از جغرافیای
سیاسی جهان قرار گرفته است .در این چارچوب این مکانها و مناطق یکی از دالیل فلسفی
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ظهور رفتار سیاسی در فضای روابط بین الملل را شکل می دهند و هرچه زمان به جلوتر حرکت
می کند تعریف منافع ملی ،قدرت ،امنیت ،نفوذ ،استراتژی و ...حکومتها می بایستی در تطابق با
ویژگیها و شاخص های این مکانها و مناطق انجام پذیرد .چرا که بدون در نظر گرفتن شاخص
های مناطق مهم کرۀ زمین ،هزینه تحقق منافع ملی افزایش یافته و یا حتی غیرممکن می
گردد .بدیهی است از آنجائیکه کشورهای بزرگ و قدرتمند سیاستها و جریانات منبعث از
سیاستهای آنها بیشتر از کشورهای کوچک قادر به کنترل و تأثیرگذاری بر این حوزه های
جغرافیایی می باشند؛ از این رو مطالعات روابط بین الملل غالب ًا در درجه نخست در مقیاس
جهانی و در سطح رقابت قدرتهای بزرگ مطرح گردیده است.
ژئوپلیتیک

حقوق بین

روابط بین

الملل

الملل

مطالعات
استراتژیک و

سازمان های جهانی
و منطقه ای

دیپلماسی

نظامی

شکل ( .)3رابطه عِلی ژئوپلیتیک با روابط بین الملل پس از جنگ سرد

بنابراین توجه به شاخص های مکانها و مناطق مهم بعنوان غایت کنشها و واکنشها در روابط
بین الملل این مزیت را دارد که به درک رویدادها و رفتارهای بین المللی ماهیتی علمی و پیش
بینی پذیر بخشیده و اندیشمندان روابط بین الملل و ژئوپلیتیک را از رویدادشناسی و برشمردن
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صِرف حوادث تاریخی رها می سازد .چراکه ظهور این قبیل گزاره ها بطورمستقیم به شرایط و
وضعیت بیرونی اشاره داشته و به بیان ویژگیهای پدیده های واقعی و عینی می پردازند و تنها با
استفاده از این گزاره ها و قضایای علمی است که می توان برای مستندات علمی روابط بین
الملل اعتبار علمی با قدرت تبیین باال و تعمیم پذیر قائل شد .به عبارت بهتر همچنانکه گفته
شد در دهه های گذشته و بویژه پیش از پایان جنگ سرد یکی از معضالت مهم مطالعات
استراتژیک ،تاریخ و روابط بین الملل تمرکز زیاد آنها بر مطالعه رویدادها و تحوالت کوتاه مدت
بوده است و پتانسیل و پیشینۀ چندانی برای حرکت به سوی افق های تجربی و علمی ایجاد
نگردیده است .بدیهی است تنها با دستیابی به شاخص های فضایی تعمیم پذیر در مورد مکانها
و مناطق مهم در سطح کالن می توان آینده حوادث تاریخی را پیش بینی نمود و استراتژی
ژئوپلیتیکی حکومتها را تشخیص داد و با کمک شاخص های این مفهوم می توان به تبیین علی
حوادث و رویدادها پرداخت.
آینده پژوهی و پیش بینی
رفتار حکومتها در عرصه
روابط بین الملل

کشف و استخراج شاخص های
مکانها و مناطق جغرافیایی مهم

شکل ( .)9آینده پژوهی ژئوپلیتیکی روابط بین الملل

به عبارت بهت ر معارف بشری برای احراز شأن علمی می بایست تجربه پذیر و تکرار پذیر
باشند .در حوزۀ مطالعات تاریخ و روابط بین الملل نیز تنها راه صدور احکام تکرارپذیر و تجربه
پذیر توجه به بنیادهای جغرافیایی و کالبدی ظهور این رویدادها و کشف روابط علی بین این
حوادث و داده های ط بیعی و انسانی محیط جغرافیایی می باشد .ارائه یک قضیه کلی و منطقی
و عام در رابطه با این مفهوم به شناسایی علل و غایت رویدادها و حوادث در روابط بین الملل
کمک می رساند .شاید به همین دلیل باشد که نظریات ارائه شده توسط ژئوپلیتسین های
کالسیک نظیر مکیندر ،اسپایکمن ،سورسکی و ...از طرفداران زیادی حتی در علومی نظیر تاریخ
و روابط بین الملل برخودار می باشد .بنابراین می توان اذعان نمود که یکی از زمینه های کشف
علل ظهور رویدادها بویژه در سطح کالن در علومی نظیر تاریخ و روابط بین الملل متکی به
بررسی واکنشهای قدرتها نسبت به مکانها و مناطق جغرافیایی مهم در سطح گیتی می باشد.
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ضمن اینکه در صورت حصول این نتیجه شاهد ظهور نوعی گزارۀ ترکیبی یا تألیفی هستیم که
در آن معرفت و خبر جدیدی مندرج بوده و به ادبیات این حوزه الحاق می گردد.
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