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صفحات15-26 :
تاریخ دریافت 5131/2/1 :؛ تاریخ پذیرش نهایی5131/8/65 :

ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران و تحوالت نواستراتژیک قرن بیست و یکم

دکتر محمد اخباری* /5مجید غالمی

**

چکیده
بسیاری از متفکرین ،پایان جنگ سرد و غلبه غرب بر شوروی را مرادف با پایان یافتن اهمیت جمهوری
اسالمی ایران میدانستند که تنها همسایگی شوروی را به همراه داشت .اما گذشت زمان ،بیانگر استحکام
ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران بود و نه تنها از اهمیت استراتژیک ایران در معادالت
ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی سالهای پیش رو در قرن بیست و یکم کم نشد بلکه بر اهمیت آن نیز افزوده
شده است .موضوع پژوهش حاضر ،بررسی اهمیت ژئواستراتژیکی خلیجفارس با نگاهی به ژئوپلیتیک ج .ا.
ایران است و با بررسی تاریخ تحوالت استراتژیک سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که قلب تحوالت
نواستراتژیک قرن بیست و یکم کجا خواهد بود؟ فرضیه اصلی این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیلی
و با استفاده از منابع کتابخانهای تدوین شده است بیان میدارد ،امروزه ژئواستراتژی و ژئواکونومی بر هم
منطبق گشته و عرصه تک بعدی گری نظامی جای خود را به عرصههای چندبعدی اقتصادی سیاسی و
 ...داده است و لذا ایران با داشتن طوالنیترین سواحل و همسایگی با خلیجفارس در مرکز ثقل توجهات
نواستراتژیک در قرن بیست و یکم خواهد بود .همچنین یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که چگونه
خلیجفارس در طول تاریخ تحوالت استراتژیک اهمیت خود را از دیرباز تا کنون حفظ کرده و چگونه حفظ
خواهد کرد.
کلیدواژهها
خلیجفارس ،ایران ،ژئوپلیتیک ،ژئواکونومی ،ژئواستراتژی.

* دانشیار گروه جغرافیای واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
**دانشآموخته کارشناسیارشد روابط بین الملل ،دانشگاه تهران ،ایران
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مقدمه
شکککلگیری دو جنگ بزرگ جهانی اول و دوم به دنبال اهمیت یافتن نظریات اندیشککمندانی
چون مکیندر ،اسککيایکمن ،ماینگ ،هاوس هوفر ،ماهان و  ...در تحوالت سککیاسککی و نظامی سککده
بیسکتم بر سر تصاحب منابع قدرت و ثروت ،باع شد تا دو واژه ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی وارد
فرهنگهای نظامی ،سیاسی و بینالملل شوند .واژههایی که در دست قدرتهای جهان و در گذر
تکاریخ ابعکاد مختلفی را بکه خود گرفتنکد .ابرقکدرتها در دورانِ جنگ سکککرد ،بنیان قلمروهای
ژئواسکککتراتژیک را بر اسکککاس توان نظامی ،جغرافیایی و ایدئولوژیک بنا نهادند ولی پا از پایان
جنگ سکککرد به دالیل فراوان از جمله هزینه بسکککیار زیاد تسکککلیحات نظامی ،مسکککائل نظامی
ایدئولوژیک ،اهمیت خود را در مناطق ژئواسکتراتژیک از دسکت داده و عوامل انسکانی و اقتصادی
جایگزین آن شککد .مالك قدرت در قرن بیسککت و یکم توانمندی اقتصککادی در سککط بینالمللی
گشت.
موضکوع پژوهش حاضر ،بررسی ژئوپلیتیک ایران در بستر تحوالت نواستراتژیک قرن بیست و
یکم اسکت .اهمیت موضوع از این منظر قابل طرح است که با توجه به توضیحات فوق ،خاورمیانه
و بککاصخ منطقککه خلیجفککارس بککه دلیککل داشکککتن امتیککازات ژئواکونومیکی ،از منککاطق مهم
ژئواسکککتراتژیکی و تکثثیرگذار در سکککالهای پیش رو خواهد بود .طبعاً ایران نیز بهعنوان یکی از
کشورهای منطقه در قرن بیست و یکم از لحاظ راهبردی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار
اسکت که نیازمند بررسکیهای بیشتر جهت جلبتوجه استراتژیست های ملی و بینالمللی به این
موضکوع میباشکد .پرسش اصلی این پژوهش ،به دنبال یافتن قلب تحوالت نواستراتژیک در قرن
بیسکت و یکم اسکت که نویسکندگان با روش توصکیفی و تحلیلی ،فرضیه خود را در پاسخ به این
پرسکش چنین بیان داشکتهاند :امروزه ژئواسکتراتژی و ژئواکونومی بر هم منطبق گشکته و عرصککه
تکبعدی گری نظامی جای خود را به عرصکههای چندبعدی اقتصکادی سیاسی و  ...داده است و
لذا ایران با داشکککتن طوالنیترین سکککواحل و همسکککایگی با خلیجفارس در مرکز ثقل توجهات
نواستراتژیک در قرن بیست و یکم خواهد بود.
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گفتار اول :تبیین مفهوم ژئواستراتژي
در نظر زیبیگنیو برژینسکی کلمات ژئوپلیتیک ،استراتژیک و ژئواستراتژیک برای انتقال دادن
معانی ذیل به کار میروند  :ژئوپلیتیک انعکاس دهنده ترکیب عوامل سیاسی و جغرافیایی در
تعیینکنندگی شرایط یک منطقه یا حکومت میباشد و بر تثثیر جغرافیا بر سیاست تثکید دارد؛
استراتژیک بر بهکارگیری برنامهریزیشده و جامع اقدامات برای نائل شدن به یک هدف محوری
یا به داراییهای حیاتی بااهمیت نظامی اشاره دارد؛ و ژئواستراتژیک مالحظه استراتژیک را با موارد
ژئوپلیتیک درهم میآمیزد (.)Brzezinski, 1986: xiv
ژئواسکتراتژی جهتگیری جغرافیایی سکیاسکت خارجی اسکت .به بیان دقیقتر ،ژئواسکتراتژی
شکککرح میدهکد ککه یکک واحد سکککیاسکککی از طریق طرحریزی قدرت نظامی و هدایت فعالیت
دیيلماتیک تالشهایش را درکجا متمرکز نماید .فرض اسکککاسکککی آن اسکککت که دولتها منابع
محدودی دارند و اگر هم مایل باشککند ،قادر نیسککتند که یک سککیاسککت خارجی تمامعیار را اجرا
نمایند .در عوض آنها بایسکتی به لحاظ سکیاسکی و نظامی بر مناطق مشکخصی از جهان تمرکز
نمایند .ژئواسکتراتژی این فشار سیاست خارجی یک دولت را شرح داده و با فرایندهای انگیزشی
یا تصکککمیمی گیری سکککروکار ندارد .بنابراین ،ژئواسکککتراتژی لزوماً توسکککط عوامل جغرافیایی و
ژئوپلیتیکی برانگیخته نمیگردد .یک واحد سیاسی ممکن است به دالیل ایدئولوژیکی ،گروههای
ذینفع ،رهبر خویش نسبت به یک مکان اعمال قدرت نماید (.)Grygiel, 2006:23
ژئواسکتراتژی از جمله موضوعات ژئوپلیتیکی است و «در حقیقت علم کشف روابطی است که
بین یک اسککتراتژی و محیط جغرافیایی وجود دارد» (عزتی .)3::838 ،عناصککر ثابت ژئوپلیتیک
(کشکور ،سرزمین ،جمعیت ،جامعه ،اقتصاد،سیاست و استراتژی) شالوده ژئواستراتژیک را تشکیل
میدهند چرا که عناصککر طبیعی تثثیر عمیقی در کاربرد ابزار و امکانات دارد .در نظر مجتهدزاده
ژئواسککتراتژیک عبارتسککت از مطالعه اثر عوامل اسککتراتژیک محیط جغرافیایی منطقهای و جهانی
روی تصکمیمگیریهای سکیاسی حکومتها و اثرگذاریهای متقابل کشورها در ابعاد منطقهای و
جهانی و سکککیاسکککتهای قدرتی (غالمی .)44::829،همچنین تاش دمیرچی نیز معتقد اسکککت
«موضکوع ژئواسککتراتژیک بررسککی عناصککر جغرافیایی مبتنی بر اسککتراتژیک و نائل آمدن به نتایج
استراتژیک میباشد» (حسینپور پویان.)93 ::831 ،
بسیاری از تحلیل گران در مورد رابطه بین موقعیت ،وسعت سرزمینی و قدرت ملی به تعمیم
گرایی پرداختهاند .این دانشپژوهان «ژئواستراتژیک» ارزش و اعتبار فضا را از لحاظ اقتصادی و
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سیاسی و نظامی مورد ارزیابی قرار میدهند و در مورد عملکرد روابط بینالمللی در ارتباط با
رعایت امنیت و مصال ملی توصیههایی را ارائه مینمایند .حافظ نیا ،ژئواستراتژی را علم روابط
ژئوپلیتیک با استراتژی دانسته و تثکید شده است که برای طراحی نظامی و شرکت مؤثر در جنگ
و یا حتی فهم صحی استراتژی و تاکتیک نظامی ،آگاهی از تثثیر عوامل جغرافیایی بر عملیات
نظامی ضرورت دارد .بر اساس این رویکرد ،ترکیب جغرافیا ،مسائل جهانی و عوامل استراتژیک،
مناطق جغرافیایی ویژهای را شکل میدهد که از آن میتوان به منطقه ژئواستراتژیک تعبیر نمود
(حافظنیا.):831 ،
ایوالکوست و بئتریا ژیبلن معتقدند که واژه ژئواستراتژی و استفادهای که از آن در برخی
امور مرتبط با روابط قدرت میشود ،بر اهمیت اشکال جغرافیایی تثکید میکند .این اشکال
جغرافیایی اهمیت خود را حتی پا از پیروزی و تا مدتهای طوالنی حفظ میکنند .دلیل این
امر آن است که فالن تنگه ،فالن منبع نفت ،فالن شهر بزرگ ،فالن سرزمین قومی و حتی فالن
مکان نمادین منافع خاصی را در نظر قدرتهای رقیب جلوه میدهد که همین منافع و گاه یکی
از آن ها ،ابزار مهمی برای تضمین کنترل ممتد و تملک آن سرزمین یا برای مقابله با نفوذ رقیب
در آن مکان محسوب میشوند .برای نمونه ،ذخایر نفت خلیجفارس دارای منافع ژئواستراتژیکی
مهم بینالمللی هستند .تنگه جبلالطارق و تنگههای بسفر و داردانل ،گذرگاه و کانال سوئز ،تنگه
باب المندب و تنگه هرمز از دهههای قبل و حتی از قرنها پیش موضوع رقابتهای ژئواستراتژیکی
بودهاند .این رقابتهای استراتژیکی مربوط به رهبران حکومتها و ستادهای ارتش کشورهاست.
آنها کمابیش این رقابتهای دائمی خود را پنهان نگاه میدارند و فقط در شرایط بروز بحران یا
در لحظه اجرا و حتی پا از اجرای مقاصدشان آن ها را موضوع مناظره ژئوپلیتیکی بین شهروندان
کشور خود یا در سط بینالمللی قرار میدهند (غالمی.)44 ::829،
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل یافتههاي پژوهش
در این بخش نویسندگان با تفکیک تحوالت تاریخی مفهوم ژئواستراتژی در سه بخش پیش
از جنگ سرد ،دوران جنگ سرد و پا از جنگ سرد ،تالش دارند به واکاوی جایگاه جمهوری
اسالمی ایران در تحوالت نواستراتژیک قرن بیست و یکم بيردازند.
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 -1پیش از جنگ سرد
تا زمان هردوت ،ناظرین استراتژی را به صورت بسیار متثثر از محیط جغرافیایی نقش آفرینان
تلقی میکردند .در کتاب برجسته «تاریخ» ،هردوت کشمکشی را میان تمدنهای مصریان،
ایرانیان ،سکاها و یونانیان شرح میدهد که وی معتقد بود همگیشان بهشدت متثثر از محیط
فیزیکی جغرافیاییشان بودند .دتریش وان بولو در کتاب «روح نظام مدرن جنگ» به سال :822
پیشبینی مینمود که دول بزرگتر ،دول کوچکتر را خواهند بلعید و به  ::کشور بزرگ منجر
خواهد شد .توماس ُاوِنا شباهتی را میان پیشبینیهای وی و نقشه اروپا پا از اتحاد آلمان و
ایتالیا خاطرنشان میکند (.)Owens, 1999
در عصر طالیی بین سالهای  :321تا  ،:2:2دنیا به یک بهشت ژئواستراتژیک مبدل شد و
به فرمولبندی نظریات ژئوپلیتیکی کالسیک منجر گردید .نظام بینالملل ظهور و سقوط
قدرتهای بزرگ که بسیاری دارای نفوذ جهانی بودند را به نمایش گذاشت .دیگر هیچ جبهه
جدیدی برای قدرتهای بزرگ وجود نداشت که آن را کاوش کرده یا استعمار نمایند ،کل جهان
بین اميراتوریها و قدرتهای استعماری تقسیم شده بود .از این نقطه به بعد ،سیاست بینالملل
کشمکشهای دولتها برعلیه هم را به نمایش گذاشت .در این دوران ،دو گونه از تفکر ژئوپلیتیکی
برترى یافتند :مکتب انگلو -آمریکن و مکتب آلمان .آلفرد ماهان و هالفرد مکیندر ،به ترتیب
جنبههای آمریکایی و بریتانیایی از ژئواستراتژی را در آثارشان «مساله آسیا» و «تکیه گاه
جغرافیایی تاریخ» مطرح نمودند ( .)Venier, 2004:330-336همچنین رُدلف کجاالن و فردریک
راتزل در مورد دولتی که شالوده مکتب منحصربهفرد ژئواستراتژی آلمان را پایهریزی نمود ،یک
نظریهسازمانی را ارائه کردند (.)Owens, 1999
در دوران جنگ دوم جهانی ،برجستهترین ژئوپلیتیسین آلمانی ژنرال کارل هاشوفر بود .پا
از جنگ دوم جهانی ،در طول اشغال آلمان توسط متفقین ،ایاالتمتحده تصمیم گرفت از
چهرههای دولتی و مقامات بسیاری بازجویی کند تا مشخ شود که آیا آنها بایستی به اتهام
جرائم جنگی در دادگاه نورنبرگ محاکمه شوند یا نه؟ هاشوفر که در ابتدا فردی آکادمیک بود
طبق درخواست مقامات ایاالتمتحده توسط ادموند والش ،استاد ژئوپلیتیک دانشگاه جرج تاون،
بازجویی شد .علیرغم حضور مستقیم هاشوفر در یکی از بهانهتراشیهای حمله نازیها ،والش
تصمیم گرفت که هاشوفر نمیبایست محاکمه گردد (.)Walsh, 1949
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 -2دوران جنگ سرد
پا از جنگ دوم جهانی ،واژه «ژئوپلیتیک» به خاطر ارتباطش با نازیها دچار بدنامی شد.
عمالً هیچ کتاب منتشر شدهای بین انتهای جنگ دوم جهانی و اواسط دهه  :281از کلمههای
«ژئوپلیتیک» یا «ژئواستراتژی» در عنوانهایشان استفاده نکرد و ژئوپلیتیسین ها به خود یا
آثارشان چنان برچسبی را اطالق نمیکردند .با شروع جنگ سرد ،جرج کنان و اسيایکمن،
شالودههای سیاست ایاالتمتحده در مورد سد نفوذ را مطرح ساختند که تا  41سال بعد بر اندیشه
ژئواستراتژیک غربی غالب گشت .هرچند در این باره الکساندر سورسکی پیشنهاد کرد که توان
هوایی بهطور اساسی مالحظات ژئواستراتژیک را تغییر داده و بنابراین «ژئوپلیتیک توان هوایی»
را پیشنهاد نمود .ایدههای وی تثثیراتی بر زمامداری رئیاجمهور آیزنهاور داشتند اما نظرات کنان
و اسيایکمن ،تثثیر بیشتری داشتند .بعدها در طول جنگ سرد ،کالین گِرِی این ایده که توان
هوایی مالحظات استراتژیک را عوض میکند را به طور قطعی رد کرد ،درحالیکه کوهن :ایده
یک «کمربند متالشی سازی» را بررسی نمود که در نهایت نظریه دومینو را تحتالشعاع قرارداد
(.)Owens, 1999
در پایان جنگ دوم جهانی ،دو قدرت جهانی یعنی ایاالتمتحده و اتحاد شوروی در صحنه
بین المللی به وضوح دریافتند که عوامل جغرافیایی و ژئوپولیتیکی در صحنههای عملیاتی،
بیشترین نقش را در تحقق پیروزیها و شکستها داشته است .لذا با استفاده از تجربیات به دست
آمده در دو جنگ جهانی اول و دوم و وقایع تلخ نظامی که بر اثر استفاده نا بهجا از علم ژئوپلیتیک
نصیب آلمان شده بود ،توانستند عوامل ثابت ژئوپلیتیک را با عوامل انسانی و متغیر این علم
ترکیب کنند و آن را در سطوح دانشگاهی و دورههای نظامی گسترش دهند و از آن در جهت
افزایش توان ملی و بینالمللی خود بهره گیرند .این موضوع در ایاالتمتحده بسیار قویتر ،علمیتر
و کاربردیتر مورد توجه قرار داشت.
ال عالئق
نظریات ژئوپلیتیسینها در تدوین استراتژی های ملی دو ابرقدرت لحاظ شد و عم ً
ایاالت متحده در حوزه اقیانوس اطلا ،اروپای غربی ،آمریکای شمالی و جنوبی و سرزمینهای
ساحلی غرب و شرق اوراسیا و هارتلند ،فزونی یافت .اتحاد شوروی که توانسته بود در جریان
جنگ جهانی دوم سرزمینهای اروپای شرقی را به اشغال خود درآورد و تا قلب آلمان پیش رود،
1. Saul B. Cohen
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پا از جنگ به استحکام و تجهیز پایگاهها و نیروهای نظامی خود پرداخت (رحیمپور::83: ،
.)43-42
لذا تقسیم جهان به دو قطب ژئواستراتژیک شرق و غرب با تقویت اشغال سرزمینهای اروپای
شرقی توسط شوروی و اروپای غربی توسط ایاالتمتحده ،شکل گرفت که اثرات آن در گسترش
ایدئولوژی مارکسیسم و کمونیسم در برابر تز کاپیتالیسم و سرمایهداری ،تقسیم شدن آلمان به
دو بخش شرقی و غربی و ایجاد دیوار برلین ،شکلگیری دو پیمان امنیتی -نظامی ورشو و ناتو،
ساخت بمبهای اتمی و هیدروژنی و موشکهای بالستیک قارهپیما و  ...برای تقویت مناطق
ژئواستراتژیکی دو ابرقدرت توسط آنها قابل مشاهده بود.
ایاالتمتحده کوشید بر سراسر اقیانوسهای آرام و اطلا ،پهنه اقیانوس هند و خلیجفارس
اعمالنفوذ کند و در این میان تثمین امنیت خروج نفت از خلیجفارس ،نقش اساسی در
استراتژیهای ملی ایاالتمتحده داشت .از سوی دیگر ،کشورهایی چون ایران ،پاکستان ،افغانستان
و ترکیه هم از جهت جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم و هم تثمین امنیت منطقه ،مورد توجه
قرار گرفتند .ایران موقعیت بسیار ممتازی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه ،در نزد دو ابرقدرت
داشت .موقعیت منحصربهفرد ژئوپلیتیکی ایران انکارناپذیر بود ،زیرا طول مرزهای زمینی این
کشور با شوروی ،نسبت به دیگر همسایگان جنوبی آن بهجز چین ،قابل مقایسه نبود .از طرف
دیگر ،بخشهای عظیمی از کشور ایران بهویژه آذربایجان و بخشهایی از خراسان ،با سرزمینهای
فدراسیون روسیه در حکم مکملهای یکدیگرند و همچنین کشور ایران با منافع غنی نفتی ،کنترل
نیمی از سواحل خلیجفارس را در دست دارد و در کنار دولتهایی واقع شده که ثبات سیاسی
ندارند و از نظر توانایی های نظامی ضعیف هستند .بنابراین حفظ موقعیت ژئوپلیتیکی ایران،
میتوانست برای غرب جنبه حیاتی داشته باشد .زیرا اساس استراتژی غرب در خصوص کشورهای
حوزه خلیج فارس ،بر امنیت منطقه و عدم تغییر مرزهای کشورها استوار بود .بنابراین الزم بود
اتحاد شوروی سابق در خصوص ایران با احتیاط قدم بردارد .بدینجهت دولتمردان شوروی سابق
مایل نبودند که در خصوص حوزه خلیجفارس بهویژه ایران ،ریسک کنند زیرا ارزش ژئوپلیتیکی
ایران ،برابر با کلیه کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس است و این امر ،یک واقعیت ژئواستراتژیک
تلقی شد (عزتی.):838 ،
سکککاختکار نظام ژئوپلیتیکی دو قدرت جهانی ،یکی بر اسکککاس اقتصکککاد و دیگری بر محور
ایدئولوژی قرار داشکت .در آن سکاختار ،کشکور ایران بهعنوان محور تعادل ژئوپلیتیکی خاورمیانه،
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بکه کمکک مکمل اسکککتراتژیک خود در جنوب خلیجفارس و با پشکککتیبانی قدرت بحری جهانی
توانسککت ،امنیت کامل را در حوزه خلیجفارس و جنوب غرب آسککیا برقرار سککازد .در نتیجه ،در
طول سکه دهه منطقه خلیجفارس از امنیتی نسکبی برخوردار بود و همه کشورهای واقع در آن با
مسالمت مسائل خود را حل میکردند و هیچگاه برخوردهای خشونتآمیز بین آنها اتفاق نیفتاد
و رقابتهای تسککلیحاتی نیز در حوزه خلیجفارس وجود نداشککت .اما این ،مانع از خرید جنگافزار
نبود .از آنجا که هیچیک از کشککورها ،کشککور دیگری را تهدید نظامی نمیکرد ،میزان و شککدت
بحرانها نیز بسیار پایین بود .انقالب اسالمی ایران موجب تحولی ژئوپلیتیکی در منطقه شد و از
دید برخی قدرتها و کشورها ،امنیت حوزه خلیجفارس به خطر افتاد و در سایه اشغال افغانستان
توسط شوروی ،مساله ژرفا و ابعاد گستردهتری یافت .در نتیجه ،ایاالتمتحده بیدرنگ در منطقه
حضکور پیدا کرد و برای کشکورهای اروپایی نیز فرصتی فراهم شد که در تثمین امنیت منطقه به
کمکک ایکاالتمتحده آمریکا بشکککتابند و از آن زمان تا به امروز ،حوزه خلیجفارس در یک دوران
بیثباتی به سر میبرد (رحیمپور.)11 ::83: ،
 -3پس از جنگ سرد
از زمان فروپاشکی دیوار برلین ،برای اکرر کشورهای عضو ناتو یا پیمان اسبق ورشو ،استراتژی
ژئوپلیتیک بهطورکلی یا از روند شککدت بخشککیدن به الزامات امنیتی یا از دسککترسککی به منابع
جهانی تبعیت کردند ،بااینحال اسکتراتژیهای دیگر کشکورها ملموس نبودهاند (.)Owens,1999
با فروپاشی شوروی و سقوط دیوار برلین بهعنوان نماد تفکیک دو قلمرو ژئواستراتژیکی در دوران
جنگ سککرد و باقی ماندن ایاالت متحده بهعنوان تنها ابرقدرت جهانی ،مفهوم قلمرو اسککتراتژیک
نیز دچار تحول اسکاسکی شد و معیار و مالك استراتژی دوران جنگ سرد که توان نظامی بود هر
روز کمرنکگتر و بر عوامل دیگری تثکید میشکککد .با پایان یافتن جنگ سکککرد ،تحول مهمی در
ترتیب و اولویت ابزارهای نفوذ بینالمللی پدید آمد و مسکائل اقتصکادی و اقتصاد سیاسی اهمیت
درجه اول یافت .براون ادامه میدهد که امروزه عنصککر نظامی قدرت ،تثثیر کمتری بر روابط میان
کشورهای بزرگ دارد و واژه «قدرت» بیشتر ناظر به توان اقتصادی ملتها شده است ( Brown,
.)1991: 209
هر چند با افزایش نقش اقتصاد در عرصه روابط بینالمللی پا از جنگ سرد ،به نظر میرسد
امروزه مناطق ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک منطبق با مناطقی است که دارای منابع طبیعی سرشار
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و همچنین تولید ناخال

هنگفت باشند و بدین لحاظ است که منطقه خاورمیانه و بهویژه

خلیجفارس به علت در اختیار داشتن بیش از  41درصد منابع تولید انرژی (نفت و گاز) نقش
ژئواکونومیک ویژهای در سده بیست و یکم بازی میکند اما در جریان این تحوالت ،گرچه عامل
نظامی اهمیت پیشین خود را از دست داده ولی همچنان پشتوانه بزرگی برای تثمین اهداف و
استراتژیهای اقتصادی در جهان به شمار میرود .بر همین اساس ایاالتمتحده اکنون از نظر
نظامی ابرقدرتی بزرگ و بیرقیب است و احتمال میرود برای مدت زمانی این موقعیت را حفظ
کند .اما ایاالتمتحده این واقعیت را درك کرده که از نظر اقتصادی ،در مقایسه با رقیبان تازه به
دوران رسیده ،عقبمانده و این فاصله هر روز بیشتر میشود (شربیانی .)93: ::838 ،رحیمپور در
جمعبندی این موضوع در مقایسهای مینویسد که دیدگاه در دوران جنگ سرد «سیاسى بود با
ابزار نظامى ،در فضاى رعب و وحشت » ولى پا از جنگ سرد ،دیدگاه «انسانى است با ابزار اقتصادى
در یک فضاى جهانى» (رحیمپور.)11 ::83:،
 .1-3قلمروهاي ژئواستراتژیك از نظر برژینسکي« :منظومه آمریکای شمالی»« ،منظومه
اروپا»« ،منظومه آسیای شرقی»« ،منظومه آسیای جنوبی»« ،منظومه ناموزون مسلمانان» و
«منظومه احتمالی اوراسیا» 4 ،قلمرو ژئواستراتژیک مورد اشاره زبیگنیو برژینسکی در کتاب «خارج
از کنترل» در قرن بیست و یکم است که در ادامه به آنها پرداخته شده است:
یک؛ منظومه آمریکای شمالی :این منظومه عمدتاً تحت سلطه ایاالتمتحده آمریکا و بر محور
منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی قرار داشته و قدرت منحصربهفردی را در میان بلوكهای
اقتصادی جهان تشکیل میدهد که احتما ًال در آینده به پیوند خوردن تدریجی کانادا و ایاالت
متحد منجر میگردد .شاید در مرحلهای بهصورت کنفدراسیون آمریکای شمالی ظاهر شود .حوزه
وابسته به آن ،کشورهای باقیمانده در نیمکره غربی به انضمام کوبا پا از سرنگونی حکومت
کمونیستی کوبا خواهد بود.
دو؛ منظومه اروپا :از نظر اقتصادی تقریباً یکيارچه ،اما از نظر سیاسی هنوز بهگونهای چشمگیر
پراکنده است .زیرا همچنان با مشکل یک آلمان قدرتمند روبهروست ،حدود شرقی اروپا هنوز
مشخ نشده ،چگونگی گذار به دوران پا از کمونیسم نیز چندان روشن نیست .حوزه وابسته
آن ،اروپای شرقی و بخش بزرگی از آفریقا را در بر خواهد گرفت.
سه؛ منظومه آسیای شرقی :زیر سلطه اقتصادی ژاپن است ،اما چهارچوب سیاسی و امنیتی
مطمئنی ندارد ،از اینرو بالقوه در تنشهای منطقهای آسیبپذیر است .چین همچنان در پی
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تقویت بنیه سیاسی و اقتصادی خود در این منطقه است .حوزه وابسته آن احتماالً بخشهای
شرقی اتحاد شوروی ،جنوب شرقی آسیا ،استرالیا و زالندنوست.

چهار؛ منظومه آسیای جنوبی :بهظاهر انسجام سیاسی و اقتصادی ندارد ،اما درعینحال در
معرض نفوذِ سلطه اقتصادی و سیاسی گسترده خارجی نیست .در این منظومه هند میکوشد
سلطه خود را در بخشی از منطقه تحکیم کند ،لکن با مقاومت کشورهای اسالمی واقع در غرب و
شمال غربی(از جمله آسیای مرکزی) روبهروست.
پنج؛ منظومه ناموزون مسلمانان :این منظومه ،کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه (به جز
اسرائیل) ،شاید ترکیه (بهویژه اگر به اروپا نيیوندد) ،کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس ،عراق،
ایران ،پاکستان و کشورهای نوپای آسیای مرکزی تا مرزهای چین را در برمیگیرد .این کشورها
مشترکات بسیاری دارند ،اما منظومه در معرض نفوذ بیگانه است و کماکان انسجام سیاسی و
اقتصادی ندارد.
شش؛ منظومهی احتمالی اوراسیا :این منظومه با «حفره آسمانی» ژئوپولیتیکی زیر سلطه
روسیه خواهد بود و سراسر قلمرو اتحاد شوروی را در برمیگیرد ولی احتماالً با منظومههای اروپا،
آسیا و اسالم در تنش خواهد بود.
برژینسکی عنوان میکند این قدرتها گاهی با یکدیگر سازش و همکاری دارند و گاهی در
چهارچوب روند سیاسی ،مستقل عمل کرده و با یکدیگر به رقابت میپردازند .وی ادامه میدهد
که سه منظومه اول (آمریکای شمالی ،اروپا و آسیای شرقی) از انسجام سیاسی و اقتصادی برخوردار
و سه منظومهی دوم (جنوب آسیا ،هالل ناموزون مسلمانان و اوراسیا) در سطوح مختلف در معرض
نفوذ دخالتهای خارجی خواهند بود .بیگمان قدرت ایاالتمتحده در این منظومه افزایش یافته
و راه برای افزایش نقش آمریکا در میان دیگر منظومهها نیز باز خواهد شد .ایاالتمتحده آمریکا
تعیینکننده اصلی روندها در خلیجفارس و منطقه خاورمیانه باقی مانده و در مواردی از درگیر
شدن با مردم مسلمان منطقه ناگزیر خواهد بود .خطر درگیری دراز مدت برای ایاالتمتحده این
است که این کشور را در باتالق مشکالت مستمر تقریباً بیانتهای منطقه گرفتار خواهد کرد.
درگیری منظومههای قدرت بیشتر ،جنبه اقتصادی خواهد داشت و از این منظر ،اروپای متحد
رقیب سرسخت اقتصادی آمریکا خواهد بود .درست همانگونه که آمریکا ،ژاپن را دشمن اقتصادی
خود تصور میکند (برژینسکی.):889،
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 .2-3قلمروهاي ژئواستراتژیك از نظر هانتینگتون :1متفکر فقید ساموئل هانتینگتون در
مقالهای با عنوان «آمریکا ابرقدرت تنها؛ گذار از نظام تک -چندقطبی» که در مجله فارین افرز به
چاپ رساند ،نتیجه گرفت که ایاالتمتحده ،آخرین و یگانه ابرقدرت جهان خواهد بود .وی در این
مقاله اعالم کرده است که سیاستهای بینالمللی معاصر ،هیچ شباهتی به الگوهای ارائه شده ندارد
(تکقطبی ،یکقطبی بر پایه ائتالف قدرتهای درجه دوم ،بیقطبی ،سهقطبی و چند قطبی).
نظام کنونی نظامی است «تک -چندقطبی»که در آن یک ابر قدرت و چند قدرت عمده وجود
دارند .در چنین نظامی ،برای حلوفصل مسائل کلیدی بینالمللی نه فقط اقدام تنها ابرقدرت که
همواره بهنوعی ائتالف دیگر قدرتهای عمده نیاز است .با این وجود ،آمریکا ابرقدرتی است که
میتواند عمل دیگر مجموعه کشورها را در مسائل کلیدی «وتو» کند .ایاالت متحده بیگمان تنها
کشوری است که در همه ابعاد قدرت اقتصادی ،نظامی -دیيلماتیک ،ایدئولوژیک و فرهنگی دست
باال را دارد و از توانایی و امکانات الزم برای پاسداری از منابع خود تقریباً در سراسر جهان برخوردار
است .در سط دوم نظام معاصر ،قدرتهای بزرگ منطقهای قرار دارند ،این قدرتها بر مناطقی
از جهان مسلطاند بیآنکه همچون آمریکا بتوانند اهداف و قابلیتهای خود را در سط جهان
گسترش دهند .این قدرتهای بزرگ منطقهای عبارتاند از:
 .:ترکیب آلمان و فرانسه در اروپا؛
 .9روسیه در اروپا؛
 .8چین و تا حدودی ژاپن در آسیای شرقی؛
 .4هند در آسیای جنوبی؛
 .1ایران در آسیای جنوب غربی؛
 .4برزیل در آمریکای التین و آمریکای جنوبی
 .8نیجریه در آفریقا.
در سط سوم ،قدرتهای درجه دوم منطقهای قرار دارند که اغلب ،منافعشان با منافع
قدرتهای برتر در منطقه در تعارض است .این قدرتها عبارتاند از:
 .:انگلستان نسبت به ترکیب آلمان  -فرانسه در اروپا؛
 .9اوکراین نسبت به روسیه؛
1- Huntington
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 .8ژاپن در قیاس با چین؛
 .4کره جنوبی در مقایسه با ژاپن؛
 .1پاکستان در برابر هند؛
 .4عربستان در مقابل ایران و
 .8آرژانتین در مقایسه با برزیل.
او معتقد است که سیاستهای جهانی از نظام دو قطبی دوران جنگ سرد و از مرحله چند
قطبی که اوج آن جنگ خلیجفارس بود عبور کرده ،اکنون نیز بیش از آنکه واقعاً وارد دوران
چندقطبی قرن بیست و یکم شود ،در حال گذار از دوران «تک -چندقطبی» است که یک تا دو
دهه طول خواهد کشید (هانتینگتون.):883 ،
 .3-3قدرتها و مناطق ژئواستراتژیك از نظر کوهن :رابرت کوهن معتقد است که براساس
یک دیدگاه ساختاری ،توزیع توانمندیها در جهان ،چندقطبی خواهد بود اما قطبها سهمهای
مختلفی از قدرت خواهند داشت .وی مینویسد که قدرت آلمان در اروپای غربی هميای قدرت
ژاپن در آسیای شرقی رو به افزایش است .لذا وی تقسیمبندی ژئواستراتژیک خود را اینگونه
عنوان میدارد :قطب نظامی روسیه که اهمیت کمتری یافته و خواهد یافت؛ قطب اقتصادی -مالی
(ژاپن و آلمان) که اهمیت روزافزون دارند؛ قطب دموگرافیک(چین و هند) که دارای بیشترین
پشتوانه جمعیتی است تا ثروت؛ و قطب نظامی -اقتصادی که در آمریکا متبلور است .البته بر
اساس همین دیدگاه ،سهم قدرت عمومی در آمریکا ،روسیه و اروپای غربی پایین آمده و اهمیت
ژاپن و چین افزایش یافته و در «جهان سوم» کشورهای «قدرتمند منطقهای» ظهور کردهاند:
.:ایاالتمتحده آمریکا :قطب ثروت و قدرت نظامی؛
 .9آلمان و ژاپن :قطب ثروت؛
 .8چین و هند :قطب جمعیت و
 .4روسیه :قطب قدرت نظامی (.)Cohen,1991:20
 .4-3قلمروهاي ژئواستراتژیك در سده بیست و یکم :در حال حاضر محور مناطق
ژئواستراتژیک «عامل انسانى و منابع اقتصادى» است و میزان تولید ناخال ملى کشورها است
که در تعیین مناطق استراتژیک نقش اصلى را بازى خواهد کرد .گرچه در دوران جنگ سرد محور
مناطق ژئواستراتژیک جهان ،استراتژیهای نظامى بود ،اما اکنون قلمروهاى ژئواستراتژیک سابق
دگرگون شده است (شربیانی .)931 ::838 ،اکنون نقاط استراتژیک ،مناطق استراتژیک و
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قلمروهاى ژئواستراتژیک بیشتر براساس معیارهاى اقتصادى تعیین میشود ،لکن قابلیت مناطق
از جهت کاربرد نظامى هم موردنظر است .این نکته بسیار حساسى است ،یعنى عامل اقتصادى به
تنهایى در کار نیست ،بلکه پشتوانه قدرت نظامى و مالحظات نظامى هم در کنار مالحظات
اقتصادى اهمیت دارد .لذا ادغام این دو عامل به قلمروهاى جغرافیایى میرسد که این موضوع
محدوده قلمروهاى ژئواستراتژیک قرن بیست و یکم را تعیین میکند .بدینسان انطباقی بین
قلمروهای ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک صورت گرفته است .پایایی این قلمروها و مناطق نیازمند
یک تکیهگاه اصلی است و در سده بیست و یکم ،منطقه خاورمیانه و خلیجفارس به عنوان تکیهگاه
انتخاب شده است (رحیمپور .):83: ،آلفرد ماهان درباره اهمیت این منطقه میگوید« :کنترل
خلیج فارس بهوسیله یک دولت خارجی با نیروی دریایی قابل توجه و کشتیهای جنگی که دارای
بندر نظامی نیرومند باشد ،باع تسلط بر تمام راههایی که به خاور دور ،هندوستان و استرالیا
منتهی میشود خواهد شد» (والدار.)39 ::844،
مایل افشار مینویسد که در حقیقت میتوان قرن بیست و یکم را دوره تسلط مفاهیم جدیدى
چون ژئواکونومى دانست .دوران اندیشه «ژئواکونومى» :عصر جدیدى که نقش کشورها و ایفاگرى
آن ،همه منوط به دادهها و داشتههای اقتصادى آنهاست و نقشآفرینی و موقعیت کشورها و
مناطق جغرافیایى نیز در راهبردهاى کالن قدرتهای بزرگ که به کالم دقیق همانها تعیینکننده
سیاست بینالملل نیز میباشند ،در گرو توان اقتصادى است که بهموجب آن بازیگر یا بازیگران
منطقهای به نظام اقتصاد جهانى چه به عنوان تولید کننده انرژى ،یا توزیع کننده یا بازیگر تسهیل
گر توزیع و یا حلقههای مکمل این نظام درهمتنیده پیوند میخورند .در این میان منطقه خاورمیانه
بهواسطه موقعیت حساس و منحصربهفردی که در استراتژى انرژى و قلمروهاى ژئواکونومیک و
ژئواستراتژیک در قرن بیست و یکم دارد ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است (مایل افشار::82:،
.)::1

 -:واژه «ژئواکونومی» در اواخر دهه  21میالدى مطرح شد که برخى به اشتباه آن را جایگزین «ژئوپولیتیک» مى دانند و
گروهى هم به اشتباه فکر مى کنند که دوران ژئوپولیتیک به سرآمده است و دوران «ژئواکونومیک» مطرح است ،در حالى که
این یک اشتباه در تعبیر مفاهیم است؛ زیرا واژه ژئواکونومى در واقع تغییر نام و هدف واژه ژئواستراتژى است .در حقیقت در
مفهوم ژئواکونومى ،اهداف با دخل و تصرف در استراتژى هاى اقتصادى با بهره گیرى از بستر ژئوپلیتیک به اهداف استراتژیک
تغییر شکل دادند (عزتی.)84 ::834 ،
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در حقیقت ژئواکونومى از ترکیب سه عنصر جغرافیا ،قدرت و اقتصاد شکل گرفته است و به
نظر میرسد سیاست که عاملى مهم در ژئوپلیتیک بوده جاى خود را به اقتصاد داده است .اما این
موضوع به این معنا نیست که ژئواکونومى چیزى غیر از ژئوپلیتیک و یا در برابر ژئوپلیتیک است،
بلکه ژئواکونومى جزئى از ژئوپلیتیک و یکى از اندیشههای ژئوپلیتیک در عصر حاضر میباشد
(عزتی.)92 ::834 ،
بنابراین تعریف ،مناطقى در سده بیست و یکم حائز اهمیت هستند که داراى نقش اقتصادى
میباشند .بر این اساس ،در قرن حاضر جهان را به شش منطقه تقسیم میکنند و هر منطقهای
که خارج از این تقسیمبندی قرار بگیرد از اهمیت چندانى برخوردار نیست .این مناطق عبارتند
از :آمریکای شمالى؛ اروپاى غربى؛ خاورمیانه(خلیجفارس)؛ آسیاى جنوب شرقى؛ محور مسکو
لنینگراد و هند .که هر یک از این مناطق یک قدرت ژئواکونومى هستند .از این شش منطقه،
چهار منطقه مصنوعات خود را به سایر کشورها صادر میکنند و از تولید انبوه برخوردار هستند.
فقط یک منطقه است که مواد خام صادر میکند و این منطقه خلیجفارس است .منطقه هند را
هم به این خاطر انتخاب کردهاند که از آن بهعنوان مهد دموکراسى یاد میکنند و چون دموکراسى
به رشد اقتصادى کمک میکند ،لذا آنجا را جزو مناطق ژئواکونومیک آوردهاند (غالمی::829 ،
.)84
در این رابطه برژینسکی ،توضیحات کاملى را در مقاله خود تحت عنوان «ژئواستراتژی از راه
ژئواکونومی» داده است .جالب است که در تعیین مناطق ژئواکونومى که انطباق کاملى هم با
قلمروهاى ژئواستراتژیک قرن بیست و یکم دارد خاورمیانه باز همان نقش منطقه ژئواستراتژیک
حساس جهان را به خود اختصاص داده و ایران نیز در مرکز آن منطقه است (عزتى.):834،
نتیجهگیري
با توجه به اهمیت ژئواکونومی در تحوالت قرن بیست و یکم و با نگاهی به نقشه منابع انرژی
درمییابیم که بیش از  81درصد ذخایر نفت و گاز جهان در منطقه کوچکی از حوزه خلیجفارس
تا حواشی خزر نهفته است و به همین دلیل این منطقه تکیهگاه قلمروهای ژئواستراتژیک انتخاب
شده است که در آن ایران نقش کلیدی و محوری دارد (رحیمپو .):83: ،همچنین واقعیت
ژئواکونومی قرن حاضر بیانگر اهمیت این گزاره است که نقش قدرت برتر جهانی از آن کشورهایی
است که بتوانند بر منابع و خطوط انتقال انرژی جهان بهویژه نفت و گاز تسلط داشته باشند .این
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تفکر استراتژیک ،پیش از هر چیز ،کنترل منطقهای را ایجاب میکند که از«کانال سوئز» تا گذرگاه
استراتژیک «ماالگا» را که سه منطقهی جغرافیایی را در بردارد ،در برمیگیرد که عبارت است از:
.:جنوب غرب آسیا با محوریت حوزه خلیجفارس بهویژه ایران؛
 .9جنوب آسیا با محوریت هندوستان و
 .8جنوب شرق و شرق آسیا با محوریت ژاپن.
در این مرل استراتژیک جدید ،ایران نقشی حیاتی دارد ،زیرا تنها کشوری است که از امکاناتی
ویژه برای انتقال انرژی از آسیای مرکزی به دریای عمان و خلیجفارس برخوردار است(غالمی،
 .)88 ::829چنان چه مناطق استراتژیک دوران جنگ سرد(ژئوپولیتیک) منطبق با عامل
اقتصادی(ژئواکونومیک)گردند،آن مناطق موقعیتی بینالمللی خواهند یافت که جایگزین نداشته
و نقشی محوری در تدوین استراتژیهای جهانی پیدا خواهند کرد .درحال حاضر ایران از چنین
موقعیت ممتازی برخوردار است (شربیانی .):838 ،نکته بااهمیت این است که علیرغم نظریه
صاحبنظران که اعتقاد داشتند با از بین رفتن نظام دوقطبى ،ایران بهزودی اهمیت ژئوپلیتیک
خود را از دست خواهد داد ،چون آنچه به ایران بهعنوان یک منطقه ممتاز ژئوپلیتیکى اهمیت
بخشیده بود ،همسایگى با شوروى و بلوك شرق بود ،از اینرو طبیعى است که با فروپاشى این
بلوك ایران نیز اهمیت خود را از دست بدهد .اما گذشت زمان شکست این نظریه را ثابت کرد و
مسیر وقایع خالف این فرضیه را به اثبات رسانید .چراکه با کشف و اهمیت منابع زیرزمینى و
ذخایر انرژى در خزر و قفقاز بار دیگر اهمیت ژئوپلیتیکى ایران البته در قالبى دیگر نمایان گردید.
در سراسر جهان قلمروهای ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک بر هم منطبق شدهاند و علت این
انطباق قدرت مانوری است که در مواقع بحرانی میتوانند از خود نشان دهند .این یک واقعیت
است که کشورهای دارای منابع انرژی در خاورمیانه بیثبات هستند ولی همه کشورهای جهان
به این منابع نیازمندند .لذا ناامنی را ژئواستراتژی توجیه میکند و نیاز را ژئواکونومی (رحیمپور،
.)12 ::83:
قلمروهایی که در این گفتار گذار تاریخی آنها را از گذشتههای دور ،تا پیش از جنگ سرد،
در طول جنگ سرد ،پا از جنگ سرد و همچنین قلمروهای نواستراتژیک سالهای پیش رو را،
نشان دادیم و جایگزینی عرصههای اقتصادی سیاسی بهجای عرصهی تکبعدی نظامی جنگ
سرد ،تحول اساسی مفاهیم استراتژیکی بیان گردید .عنوان گردید که امروزه ژئواکونومی تفکر
مسلط در عرصههای نواستراتژیک شده است.
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در نظر جفری کمپ ،مرل

حیاتی و استراتژیک نوین ،جنوب غرب آسیا با محوریت حوزه

خلیجفارس  ،جنوب آسیا با محوریت هندوستان و جنوب شرق و شرق آسیا با محوریت ژاپن
معرفی گردید و با برشمردن شاخ های ژئواکونومیک ایران ،به نقش حیاتی این کشور در ای ن
قرن پرداخته شد.
هدف از این گفتار ،جلب کردن توجهات به اهمیت موقعیت ج .ا .ایران در عرصه نظام بینالملل
با کمک ژئوپلیتیک ایران است چراکه موقعیت ژئوپلیتیکى در کنار برتریهای ژئواکونومى به ایران
ارزش و اعتبارى بخشیده که سایر کشورهای منطقه فاقد آن هستند (مایل افشار.)::: ::82:،
لذا ایران که کشوری مهم از دید استراتژیک در دوران جنگ سرد مطرح بود ،باری دیگر با عامل
اقتصادی(ژئواکونومیک) منطبق شده و موقعیت منطقهای آن تبدیل به موقعیت ممتاز بینالمللی
گردیده است و این موقعیت استرنایی سبب میشود تا قدرتهای جهانی نگاهی هدفمند به ج .ا.
ایران در تدوین استراتژیهایشان در قرن بیست و یکم داشته باشند.
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