
 1-02  صفحات ،1390 پاييز و زمستان، 9شماره المللي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، سال چهارم،  ات عالي بينمطالعات اوراسياي مركزي، مركز مطالع

 
 در ابرقاره 1بازشناسي نظري و مصداقي مفهوم منطقه راهبردي

  اوراسيا
  

  *زهرا احمدي پور
       دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس

  احسان لشگري
  رسدانشجوي دكتري رشته جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مد

  )12/9/1390:   تاريخ تصويب- 28/6/90:  تاريخ دريافت(
   چكيده

هاي سرزميني استوار بوده و رويكرد عقالني  هاي نظري دانش ژئوپليتيك همواره بر واقعيت رهيافت
هاي فكري   گذشته همواره يكي از دغدغهآشكار است در . را در مطالعات خود در پيش گرفته است

هاي  يابي رقابت قدرت جغرافيايي جهان و كوشش براي مدلمهم اسايي مناطق انديشمندان اين حوزه شن
هاي جهاني  آَشكار است مبناي ژئوپليتيك رقابت قدرت. هاي جغرافيايي است جهاني در اين حوزه

ترديد بر سر دستيابي به مواهب و امتيازهاي موجود در مناطق مختلف جغرافياي سياسي جهان شكل  بي
ها نيازمند  بيني آينده اين رقابت هاي جهاني و پيش الگويابي رقابت قدرت. رفتگرفته و خواهد گ

روشن . هاي آنها و معابر جغرافيايي دسترسي به اين مناطق است شناسايي مناطق راهبردي جهان، ويژگي
حوادث و بيني  هاي مناطق مهم و راهبردي جهان امكان پيش ها و ويژگي است با شناسايي شاخص

 پژوهش كوشش در اين. الملل و در سطح كالن فراهم خواهد شد  آينده در حوزه روابط بينرويدادهاي
 تحليلي و ضمن آميزش رويدادها و فرايندهاي مستند  تاريخي بعد از -شده با رويكردي توصيفي  

هاي مربوط به فضاي جغرافيايي اوراسيا، الگوهاي نظري حوزه جغرافياي مناطق  جنگ سرد با واقعيت
  . هاي مهم اين مناطق تبيين شود بردي اين ابرقاره شناسايي و ويژگيراه

  
  ها كليد واژه

  هاي جهاني، اوراسيا، رقابت، ژئوپليتيك مناطق راهبردي، قدرت
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  مقدمه 
ها براي زندگي  ها و محدوديت  در طول تاريخ همواره توليد كنندة فرصتييمحيط جغرافيا

ها را در  كنند فرصت هاي انساني همواره سعي مي گروهها و  محيط انسان. ها بوده است انسان
آشكار است اين بعد . ها غلبه كنند جهت پيشرفت خود مورد استفاده قرار داده و بر محدوديت

در اين راستا . ان استسياسي وجود انسان تضمين كنندة منافع و بقاي حيات او در برابر ديگر
هاي متشكل انساني ناشي از تمايز  سان و گروه ظهور بعد سياسي وجود انهاي بخشي از علت

هاي جغرافيايي است كه  در اهميت و پراكندگي نامتناسب مواهب و امتيازهاي موجود در محيط
 براي زيستن و دفع تهديدهاي خود با تالشگيري خصلت سياسي انسان در شكل  سبب شكل

  .اتكا به محيط جغرافيايي شده است
هاي عيني  واقعيتها و  اختار جغرافياي سياسي جهان ويژگيبه عبارت بهتر در ذات و س 

 .دهد  ميرواجها  صورت بنيادين منطق رقابت را در بين كشورها و قدرت نهفته است كه به
تمايز  بنابراين با توجه به پراكندگي نامتناسب مواهب و امتيازهاي طبيعي و انساني در سطح جهان

 مختلف جغرافيايي جزء خصوصيات ذاتي كالبد جغرافيايي ها و مناطق در اهميت ژئوپليتيك مكان
هاي متشكل انساني در درجه اول بايد درجه  ها و گروه بيني رفتار انسان جهان است و براي پيش

هاي ژئوپليتيك  در بحثچرا كه . ها و مناطق مختلف جغرافيايي را مشخص كرد اهميت مكان
 طبيعي و انساني موجود در فضاي جغرافيايي هايها و امتياز امكاننقطه كانوني رقابت بر سر 

هاي ژئوپليتيك  ها و سازه موجود در آن است تا از پس آن امكان تحصيل قدرت براي حكومت
   ).17، ص 1385نيا،  حافظ(فراهم شود

دهد كه شناسايي  هاي بسياري از انديشمندان ژئوپليتيك نشان مي در اين راستا توجه به نظريه
هاي آنان بوده است و جزء مهمي از  هبردي جهان همواره يكي از دغدغهامناطق مهم و ر

براي نمونه زيربناي اصلي .  جهان اختصاص داشته استمهم به شناخت مناطق هاي آنان نظريه
مهم يابي مناطق  هاي مكيندر، اسپايكمن، سورسكي، ماهان و ديگران به معرفي و شاخص نظريه

ها به راهبردي بودن يك   آنها با توجه به يكسري از شاخصجهان معطوف شده بود و هركدام از
  . دادند نقطه از جهان حكم مي
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  مهترين نظريات ارائه شده در رابطه با مناطق مهم و راهبردي: 1جدول شمارة 
يل شاخص   ها و  دال نظريه  پردازان  )راهبردي (منطقه مهم

دارا بودن منابع توليد قدرت در  مكيندر  هارتلند 
  ق نظاميجهت تفو

  منطقه حائل بين قواي بري و بحري  اسپايكمن  ريملند
همپوشاني بين حوزة نفوذ هوايي  سورسكي  )منطقه تصميم( قطب شمال  

  قدرتهاي بري و بحري
 تا 30مناطق دريايي جهان بين مدار 

   درجه عرض شمالي40
  توليد قابليت جهت كنترل قلمرو بري  ماهان

ر سر نفوذ در منطقه ها ب رقابت قدرت  ماينگ  ريملند
  و حفظ متحدين

تهديد موجوديت يك كشور در  مك كول   مناطق جنگ
  صورت تفوق دشمن بر اين منطقه

 مناطق –كمربندهاي شكننده   كوهن
  گذرگاهي

  منطقه حائل بين قواي بري و بحري

  
الملل، شناخت مناطق  به عبارت بهتر در طول تاريخ رويكرد ژئوپليتيك در روابط بين

ها در اين مناطق بوده است كه   رقابت قدرتبردن به پيامد فضاي رافيايي و پييت جغپراهم
الملل را نيز  هاي انديشمندان حوزه روابط بين هاي اخير بخش مهمي از ديدگاه در سال

هاي ژئوپليتيك در  بديل نظريه آشكار است جاذبه تقريباً بي. خود اختصاص داده است به
بيني و  الملل، پيش دليل نزديكي آن با فهم متعارف از سياست بين الملل به عرصه روابط بين

ها در مناطق پر اهميت جغرافيايي است، چراكه تسلط بر اين  نگري از رقابت قدرت آينده
تواند به ايجاد قدرت براي آن دولت و  مناطق جغرافيايي مهم و كنترل آن توسط دولت مي

، ص 1388احمديان و غالمي، (ليه رقبا تبديل شود به تبع آن تأمين امنيت و داشتن اهرمي ع
كه بر عكس سطوح ملي و درون كشوري  ها از آنجائي  بنابراين در ديدگاه ژئوپليتسين).17

صورت طبيعي  در يك هژمون واحد وجود ندارد، بهامكان انحصار قدرت در سطح جهاني 
ها وجود   قدرتميانيادين صورت بن آفرين، رقابت به واني منابع قدرتو تحت تاثير از فرا

   ).81، ص 1388قوام، (خواهد داشت
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 را به تسلط يافتن و در اختيار مداران سياستاز اين رو متخصصان ژئوپليتيك همواره 
 اسباب برتري آن كشور را بر ساير راهكنند تا از اين  گرفتن مناطق مهم جهان ترغيب مي

ي سياسي در قرن بيستم تنها به عرصة نظر اين تجويز متخصصان جغرافيا. كشورها فراهم كنند
بنابراين هدف بنيادين . خود گرفته است و در موارد بسياري مصداق عملي بهمحدود نبوده 

هاي بنيادين ظهور مطالعات  تسلط بر مناطق جغرافيايي مهم و كنترل آنها يكي از شالوده
ژئوپليتيك اين بوده است كه راه بنابراين نكته كليدي در نظر انديشمندان . ژئوپليتيك بوده است

الملل وجود ندارد و آنچه كه تاكنون  بردن رقابت در عرصه روابط بين حل نهايي براي از بين
ها بر سر دستيابي به مواهب و امتيازهاي  حكومت» منافع«وجود داشته است رقابت مبتني بر 

 آشكار است كه ).Spanier, 1990, p. 11(ها و مناطق جغرافيايي مهم است موجود در مكان
شده است كه بعد از جنگ سرد با وجود از بين رفتن نسبي  محتواي ژئوپليتيك رقابت سبب 

هاي تازه و در مناطق جغرافيايي جديد و ها، توان بازتوليد اين عنصر در شكلايدئولوژي
گاهي گيران سياسي بايد آبر اين مبنا در اين الگو، تصميم. متحول شده، وجود داشته باشد

هاي ژئوپليتيك خود و اين مناطق داشته  ها و اولويت ها، منابع، هدفچشمگيري در مورد ارزش
هاي جهاني و  گيران و بازيگران سياسي در عرصه باشند و در چارچوب اين الگو تصميم

، صص 1384قوام، (هاي سرزميني هستند ها بر مبناي داده اي درپي گرفتن بهترين تصميم منطقه
53- 52.(   

 ايدئولوژيك، هاي اين مناطق در طول تاريخ و بنا بر شرايط نكته اصلي اين است كه شاخص
هاي  زمينه رو انديشمندان مختلف بر اساس پيش از اين. امنيتي و تكنولوژيك متفاوت بوده است

عنوان منطقه مهم و راهبردي در صحنه جغرافياي  ، مناطق مختلفي را بهذهني تا زمان حاضر
در اين راستا با توجه به تحوالت عميق شكل گرفته در سطح . اند ان قلمداد كردهسياسي جه

جغرافياي سياسي جهان در چند دهه اخير و با توجه به نبود يك تعريف استاندارد از مفهوم 
هاي اساسي  ها و ويژگي نظر علمي در مورد شاخص مناطق راهبردي و به تبع آن نبود وحدت

جديد و وجود نوعي اغتشاش نظري در مورد چگونگي كاربرد اين مناطق راهبردي در دوره 
الملل، علوم راهبردي خالء  هايي همچون جغرافياي سياسي، روابط بين مفهوم در مطالعات رشته

  . شود وجود نوعي مطالعه جامع در اين زمينه احساس مي
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 است وعموضكه عنوان شد توجه به اين  يكي از نكات مهم براي حل اين مشكل همچنان
 زماني قبل و دورهويژه در دو  هاي مناطق راهبردي در طول تاريخ و به ها و شاخص كه ويژگي

هاي مناطق راهبردي قبل از جنگ سرد  توان ويژگي بعد از جنگ سرد متفاوت بوده است و نمي
  يافتن نسبي تضادهاي بنابراين پس از جنگ سرد و با پايان. را به دوران پس از آن تعميم داد

 كامل شكل ايدئولوژيك، فهرست منابع توليد رقابت در جهان نسبت به دورة قبل از آن به
  ).36، ص 1387عابدي، (متفاوت است

هاي جهاني در درجه  دانيم در دوران جنگ سرد معيار و مالك قدرت گونه كه مي  همان
نظامي اول توان نظامي و گستردگي حوزه نفوذ ايدئولوژيك آنها بود و دو قطب برتر 

 صلح مسلح و توازن قوا، سرگرم توسعه حوزه نفوذ خود در فضاهاي نظريهجهان، در 
عبارت ديگر   به).116، ص 1386مينايي، (هاي ايدئولوژيك بودند جغرافيايي بر مبناي آموزه

در دوران جنگ سرد اگرچه آمريكا و اتحاد شوروي تالش خود را براي گسترش قدرت 
هاي نفوذ قرار  برداري از حوزه سي به مناطق راهبردي و بهرهنظامي و رقابت براي دستر

هاي رقابت قبل و  ها و انگيزه دادند؛ ولي اين مسئله لزوما به معناي يكسان بودن شاخص مي
در دوران جنگ سرد يكي از كه  چرا)45، ص 1388بوزان و ويور، (بعد از جنگ سرد نيست

رويدادهاي بود كه سرچشمه » ايدئولوژي«لملل ا كننده در روابط بين هاي مهم و تعيين شاخص
هاي ژئوپليتيك امروزي  ها بود كه حتما با انگيزه شماري در سياست خارجي قدرت بي

   .كرد تطبيق نمي
شد  ياد مي» مناطق شكننده« به عبارت بهتر در اين دوران از مناطق راهبردي بيشتر با عنوان 

 هها در ميان ا متمركز شده بود و اين حوزهفضاههاي بزرگ در اين  هاي قدرت كه درگيري
دست آوردن اين  آشكار است به. هاي جهاني قرار داشتند تضادهاي ايدئولوژيك و نظامي قدرت

هاي جهاني كشورهاي اين مناطق را در  موقعيت حائل در ميانه تضادهاي ايدئولوژيك قدرت
عنوان نمونه دخالت   به).37، ص 1386درايسدل و بليك، (داد ثباتي و دگرگوني قرا مي معرض بي

نظامي آمريكا در ويتنام و همانند آن دخالت نظامي شوروي در افغانستان كه در هر دو مورد به 
بلكه . هاي ژئوپليتيك امروزي نبود جهت دستيابي به هدف شكست قدرت برتر انجاميد فقط به

 خارجه دره كوزيرف، اولين وزيركه آن شكلي  به. كردن ايدئولوژي متضاد بود بيشتر در جهت مهار
با كنار «: كر را مورد تأكيد قرار داد و گفتروسيه بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، اين تغيير تف
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ما به سرعت فهميديم كه . گرايي روي مي آوريم نهادن تفكر ايدئولوژيك خود، ما به مسير عمل
 .Brezezinski, 1997, p) »شود فياي سياسي جايگزين ايدئولوژي ميدر جهان جديد جغرا

ما به اين « :چنانكه آخرين رهبر اتحاد شوروي نيز پس از پايان جنگ سرد اظهار داشت. (101
نوع سياست خارجي كه ما را به بن بست جنگ سرد كشانيد و بر مردم اتحاد شوروي مخارج 

از پايان جنگ در واقع اتحاد شوروي تا قبل . نظامي غيرقابل تحمل را تحميل كرد؛ خاتمه داديم
هم   و آنكرد تا نقش يك ابرقدرت را بازي كند، ولي فقط در يك زمينه  تالش ميپيوستهسرد 

  ).162، ص 1382گورباچف، (»راهبرد نظامي موفق بود
بنابراين قبل از جنگ سرد دانش ژئوپليتيك بيشتر ناظر بر استفاد از امتيازهاي زمين جهت 

 سد نفوذ در مقابل ايدئولوژي متضاد و راهبردهاي نفوذ بيشتر در كشورهاي جنوب، ايجاد
كه پس از پايان جنگ سرد عنصر  در حالي. هاي تسليحاتي بود اي و رقابت بازدارندگي هسته

هاي بزرگ دارد و واژه قدرت در   ايدئولوژيك تأثير كمتري در روابط ميان قدرت–نظامي 
ه منابع ژئواكونوميك جهان توسط يابي ب درجه اول ناظر بر توان اقتصادي و توانايي دست

 بنابراين ايده كالن و قابل پشتيباني پس از ).130، ص 1371اميراحمدي، (هاي بزرگ است قدرت
هاي جهاني اين است كه در جهان امروزي ابزار نظامي  جنگ سرد در ساختار رقابت قدرت

مل اقتصادي سود عامل اقتصادي تغيير مسير يافته است و نقطه كانوني رقابت، عوا به
هاي  سبب رقابت  بنابراين منطق اقتصادي كه مدت طوالني به).209، ص 1381كاظمي، (است

هاي ژئوپليتيك نقش  بلوك شرق و غرب تا اندازه زيادي فراموش شده بود، اكنون در تحليل
صورت يكي از عوامل مهم دگرگوني كيفيت توزيع قدرت  كند و از اين پس به اول را ايفا مي

   ).106، ص 1381لورو و توال، (استاس جهاني در مقي
 ايدئولوژيك و هاي هدفدر اين راستا پس از جنگ سرد و به مجرد جايگزين شدن 

نظامي موضوع ژئوپليتيك منابع فسيلي و امنيت راهبردي و دسترسي به منابع زيرزميني 
بر . شده است ترين عامل تعيين كننده در بازساخت مناطق كليدي جهان مطرح  عنوان مهم به

اين اساس، در آغاز سده بيست و يكم دو عامل منابع انرژي و دسترسي به آن نقش اصلي 
 و هريك از )82، ص 1387عزتي، (كنند گيري مناطق راهبردي بازي مي را در شكل

كند الگوي ژئوپليتيك  هاي جهاني با توجه به قدرت و حوزه نفوذ خود تالش مي قدرت
 كسب منافع و ايفاي نقش در چنين مناطقي پيگيري نظر خود را با هدفمورد
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ل مفهوم مناطق راهبردي در سطح حوزه اص  ضمن اينكه در).81، ص 1386دادانديش، (كند
اي و خرد،  هاي منطقه هاي جهاني قابل طرح است و در بررسي رقابت قدرت رقابت قدرت

  . درنظر گرفتن منطقه راهبردي جايي ندارد
 مود مهموارد پي خواهيم برد كه در اين پژوهش يكي از زيربناهاي حال با توجه به اين م

ها و  ويژگيزيرا ها و مصاديق مفهوم منطقه راهبردي است،  نياز، ارائه تعريف دقيق از شاخص
 صحيحي از وضعيت گيري درك ساز شكل هاي مناطق راهبردي و ارائه مصاديق آن سبب شاخص

نگري حوادث تاريخي را  شود و اين مسئله آينده هاي جهاني مي حال و آينده رقابت قدرت
 حوادث الملل را از رويدادشناسي انتزاعي اين مسئله مطالعات تاريخ و روابط بين. كند تر مي ساده

عنوان ستون فقرات مطالعات  نگري را به پذيري و آينده بيني تاريخي رها ساخته و بنيادهاي پيش
  . بخشد علمي در اين دو حوزه تسري مي

 كشورهاي هاي جهاني بيشتر از هاي قدرت ها و جريان كه سياست آشكار است از آنجائي
رو همواره  هاي جغرافيايي است، از اين كوچك قادر به كنترل و تأثيرگذاري بر اين حوزه

ده شهاي بزرگ مطرح  مفهوم منطقه راهبردي در  مقياس جهاني و در سطح رقابت قدرت
به عبارت بهتر مفهوم مناطق راهبردي هميشه در طول تاريخ ). 2، ص 1376بين،  جهان(است

گونه مناطق بسترگاه  هاي جهاني همراه بوده و در اصل اين با مفهوم رقابت قدرت
هاي ژئوپليتيك  دقت در سياست. هاي جهاني با يكديگر است هاي كالن قدرت رقابت
هاي خود   اقدامفتن بكارگرهاي جهاني در  دهد كه قدرت هاي جهاني نيز نشان مي قدرت

ويژه در زمان حاضر قبل از هر عاملي به اهميت جغرافيايي آن  در مناطق مختلف جهان به
 شرايطي را براي آن فضا ايجاد فضا و اينكه چه موقعيتي در زمين دارد و اين موقعيت چه

 جانستون،(گيرند كار مي هاي ژئوپليتيك خود به در سياسترا كند؛ توجه دارند و آن  مي
  ). 143، ص 1383

ها ضروري   هژموني قدرتگسترش و هدر اين مناطق امتيازهايي نهفته است كه براي ادام
الملل  هاي جامع در روابط بين  رويكردها و راهبردگرفتن كار هب ، بنيادين امتيازهاهاست و شالود
خشي از طبيعي است ب. ها نيز در جهت دستيابي به مواهب اين مناطق نهفته است توسط قدرت

هاي  هاي قدرت ثير چگونگي رقابتأرويدادها و حوادث اتفاق افتاده در ديگر مناطق نيز تحت ت
رسد پس از جنگ سرد با توجه  نظر مي گونه كه عنوان شد، به همان. جهاني در اين مناطق است
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هاي اصلي مناطق جغرافياي  هاي ايدئولوژيك شاخص هاي ژئواكونوميك بر ايده به برتري ايده
ها است و اكنون بيش از هر زمان  هاي اقتصادي قدرت راهبردي در جهت تأمين نيازمندي

يابي است؛ چراكه  ديگري مفهوم گنگ و دوپهلوي مناطق راهبردي قابل پايش و مصداق
هاي دسترسي به آن  هاي اصلي مناطق جغرافياي راهبردي به منابع درون زمين و راه خصوصيت

  . تبستگي زيادي پيدا كرده اس
يابيم كه بيش  در اين راستا در سده جديد با نگاه به نقشه پراكندگي منابع انرژي در مي

هاي اصلي ادامة پيشرفت اقتصادي   درصد ذخاير نفت و گاز جهان كه يكي از پايه70از 
ها است در منطقه كوچكي از حوزه خليج فارس تا آسياي مركزي و قفقاز نهفته  قدرت
 قابل  استراتژيگاه قلمروهاي ژئو عنوان تكيه ن منطقه راهبردي بهبه اين دليل، اي. است

 درجه طور قطع در توان گفت كه مناطق راهبردي به  و مي)137، ص 1386مينايي، (استانتخاب 
بنابراين بررسي و مطالعه دقيق ظرفيت . شوند گزيني مي اول در اين حوزه جغرافيايي مكان

يابي مفهوم منطقه  يابي و مصداق مهمي در شاخصمناطق جغرافيايي اين ابرقاره نقش 
الملل و ژئوپليتيك را در آينده پژوهي  راهبردي دارد و هدف نهايي مطالعات روابط بين

  .كند  رويدادهاي سياسي آسان مي
  

  فلسفه جغرافيايي توليد مناطق راهبردي : 1مدل شمارة 
  
  

  
  
  

  
    

                                                          
  
  

 جغرافيا

امتناســب پــراكنش ن
مواهب و امتيازهاي   
طبيعي در  جهان و     
تمركز اين منابع در    
ــايي ــاطق جغرافي من

 راهبرد رقابت

ــه  منطق
راهبرد
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   ژئوپليتيك وجود رقابت در اوراسيا  هاي علت
هاي اوراسيايي تحت تأثير قرار گرفته و  براي نيم هزاره است كه امور جهاني توسط قدرت

اي و   فراواني در اين ابرقاره با هم به نبرد برخاستند تا به برتري منطقهيها ها و حكومت انسان
ويژه در سده اخير  در طول تاريخ به) آسيا و اروپا(ابرقاره اوراسيا . قدرت جهاني دست يابند

ها نيز تا اندازه  هاي جهاني بوده است و حوادث تاريخي ساير قاره هميشه كانون رقابت قدرت
زيادي متأثر از سطوح و الگوهاي رقابت در اين ابرقاره بوده است و پس از جنگ سرد نيز اين 

  .هاي جهاني بوده است نوني رقابت قدرتفضاي جغرافيايي نقطه كا
ترين   ميليون كيلومتر مربع بزرگ53 / 4اوراسيا اين گستره عظيم جغرافيايي با مساحت  

اين . گيرد هاي جهان در بر مي قطعه خشكي جهان را با بيش از يك چهارم سطح خشكي
بع انرژي دنيا  درصد منا75 درصد توليد ناخالص ملي و 60 درصد جمعيت جهان، 75ابرقاره 

اوراسيا همچنين محلي است كه به جز آمريكا ). 22، ص 1383اميراحمديان، (گيرد را در برمي
هاي اتمي جهان بجز آمريكا در  تمام قدرت. هاي پويا و جسور در آن قرار دارند همه قدرت

 ادامه كه گفته شد بخش قابل توجهي از منابع اصلي و اوليه براي همچنان. اوراسيا قرار دارند
گزيني  هاي فسيلي و معدني نيز  در اين ابرقاره مكان پيشرفت و توسعه اقتصادي ، شامل كاني

وجود پيش نيازهاي جغرافيايي توليد رقابت در اين ابرقاره،  از اين رو با توجه به. شده است
  .بايد ابعاد جغرافيايي آن با دقت بيشتري مورد بررسي قرار گيرد

اكميت بر مناطق حساس اوراسيا محور اصلي برتري جهاني  امروز در سطح كالن ح
هاي مختص مناطق راهبردي جهان بايد در اين ابرقاره جستجو  است و در نتيجه شاخص

ها، انتخاب شركا و  به همين دليل شكل آرايش نيروها، سياست ايجاد اتحاديه. شود
 قدرت راهبردي در كارگيري صحيح ابزارها و امكانات سياسي، اركان اساسي اعمال به

هاي ژئوپليتيك در ساير نقاط جهان تبعي و  صحنه جغرافياي سياسي اوراسيا است و رقابت
 برتري اوراسيا صفحه شطرنجي است كه بروي آن تالش براياين ترتيب  به. اي است حاشيه

 ها گونه كه گفته شد ارزيابي الگوهاي رفتار ژئوپليتيك قدرت يابد و همان جهاني ادامه مي
در اوراسيا تا اندازه زيادي ساختار آينده نظام ژئوپليتيك جهان را روشن خواهد 

   .(Brzezinski, 1997, p. 46)كرد
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خود  دانان سياسي را به هاي جغرافيايي كه بيشترين توجه جغرافي در دوران جنگ سرد حوزه
نوب شرق اروپاي مركزي، ج« شرق و غرب يعني اردوگاهكرد، مناطق حايل بين دو  جلب مي

اما با پايان جنگ سرد اين مناطق . بودند كه در مركز اوراسيا واقع شده بودند» اروپا و شرق دور
در بيشتر موارد اهميت راهبردي خود را از دست دادند و بنا به اهميت عامل انرژي در پيشرفت و 

  . دي شدندتداوم توسعه جوامع، مناطق ديگري در عرصه ابرقاره اوراسيا داراي اهميت راهبر
  

  يابي مناطق راهبردي در ابرقاره اوراسيا مصداق
هاي   يورشترين ها قلمرو بزرگ ، ابرقاره اوراسيا در طول قرنيادآوري شد پيشتر  كههمانگونه

هاي جهاني از  ترين تحوالت در مقياس راهبردي بوده است و هميشه قدرت تاريخ و عظيم
رت جهاني در اين قاره قرار ترين رقباي ابرقد بزرگاند و هم اكنون نيز  اين ابرقاره برخاسته

 منابع فسيلي و معدني نيز اين حوزه داراي منابع بسيار مهمي است نظر؛ ضمن اينكه از دارند
اي پيدا كرده است  كه عنوان شد، اين منابع پس از پايان جنگ سرد اهميت فزاينده  همچنانو

 .است ها نعمتا دستيابي به اين ها و كشوره تو يكي از داليل بنيادين ظهور رقابت ميان قدر
ساالر، گرايش بيشتري به  اي مردم در ابتداي فروپاشي اتحاد شوروي تصور بر اين بود كه روسيه

هاي  تواند يك شريك قابل اعتماد در سياست هاي دمكراتيك خواهد داشت و مي ارزش
هاي ژئوپليتيك روسيه بر مبناي  اما گذر زمان نشان داد كه سياست. ژئوپليتيك اوراسيا باشد

عبارت  ليبراليستي قابل دوام نيست و روح اقتدارگرايي در ذات فضاي جغرافيايي كشور و به
  . بهتر در حوزه خشكي نهادينه شده است

از اين زمان بود كه در نظر غرب هر نوع بهبود توان ژئوپليتيك روسيه به زيان منافع 
سوي  اند كه اتحاديه اروپا و ناتو را به دنبال آن بوده بهغرب در اوراسيا بوده است و آنها 

اين در . هاي ژئوپليتيك روسيه را محدود كنند شرق گسترش دهند و از اين راه خواست
سمت  گاه به با وجود رشد شتابان اقتصادي و نظامي هيچ90حالي بود كه چين نيز در دهه 

حركت نكرده  الملل  تي در حوزه روابط بينهاي ليبراليس كار گرفتن آموزه مردم ساالري و به
گرايي  كار گرفته شده توسط اين كشور همواره نقيض ديدگاه آرمان هاي به است و سياست
بنابراين در فضاي ژئوپليتيك اوراسيا يك چين قدرتمند رو . الملل بوده است در روابط بين

رقاره اوراسيا دارد و هاي ژئوپليتيك خاص خود را نسبت به اب به ظهور است كه ديدگاه
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هاي متعارض منجر به ادامه تضادهاي ژئوپليتيك بين چين و ساير  كار گرفتن اين سياست به
  . هاي جهاني شده است قدرت

از سوي ديگر اين مسئله غيرقابل تصور است كه اتحاديه اروپا به رقيب ژئوپليتيك آمريكا 
طور كامل با  ي اين دو حوزه بهشناس  ساختار سياسي و بنيادهاي معرفتچونتبديل شود 

 متعلق به حوزه دريايي هستند كه داراي  ضمن اينكه اين دو حوزه. يكديگر هماهنگ است
بنابراين الگوهاي رقابت در حوزه . الملل هستند ها و نيازهاي هماهنگ در عرصه روابط بين الزام

بر اين . د گرفتهاي خشكي و دريايي شكل خواه صورت كلي بين قدرت مناطق راهبردي به
ها و معابر  ها بايد مناطق صاحب منابع انرژي و حوزه مبنا براي الگويابي آينده اين رقابت

صورت خالصه مناطق امتيازدار اين ابرقاره را در  جغرافيايي دسترسي به اين مناطق و به
سيله اين و يابي كرد تا به  هاي خشكي و دريايي شناسايي و مصداق هاي قدرت چارچوب رقابت

  .هاي جهاني را شناسايي كرد بتوان آينده رقابت قدرت
  

  هاي جهاني در مناطق راهبردي ابرقاره اوراسيا رقابت قدرت
   اروپاي شرقي -الف

. اوكراين و روسيه سفيد يك فضاي مهم و حياتي در صفحه رقابت اوراسيا است - 1
هاي درياي سياه و  اوكراين از نظر جغرافيايي در اتصال و دسترسي بيشتر روسيه به آب

اتصال به اروپا نقش اساسي دارد، ضمن اينكه فضاي سرزميني اين كشور يكي از معابر 
با توجه به درنظر گرفتن اين دو شاخص اين . انتقال انرژي روسيه به اتحاديه اروپا است

هاي اسالو كه با نام  روسيه سفيد. كشور داراي موقعيت راهبردي در غرب اوراسيا است
ها  اي را از روس شوند، هرگز فرهنگ، زبان يا هويت جداگانه نيز شناخته مي»  سفيدروسيه«

ها يكي از معابر اتصال جغرافيايي خود را  با پيوستن لهستان به ناتو، روس .اند توسعه نداده
اي حايل در مقابل ناتو   را منطقهروسيه سفيدهم اكنون . در اروپاي شرقي از دست دادند

اين نيز از اهميت راهبردي برابري براي روسيه برخوردار است چرا كه اوكر. بينند مي
ورودي زميني براي جنوب غرب روسيه بوده و اينكه شبه جزيره كريمه مشرف بر ساحل 
محدود روسيه در درياي سياه است و هر شكلي از اتحاد نظامي ميان غرب و اوكراين 

  . هاي متقابل روسيه را در پي خواهد داشت اقدام
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توان گفت كه اوكراين و روسيه سفيد براي روسيه اهميت حياتي دارند  در حقيقت مي
و بدون وجود دولت متحد روسيه در اين دو كشور، ارتباط جغرافيايي روسيه با اروپا از 
راه خشكي محدود خواهد شد و بنادر صادراتي اين كشور در درياي سياه نيز در تنگنا 

شده كه هم  فضاي راهبردي اوكراين و روسيه سفيد سبب بنابراين . قرار خواهند گرفت
روسيه و هم غرب نسبت به انتخابات در اوكراين و روسيه سفيد حساس باشند و همين 

هاي رنگي  عامل ژئوپليتيك اين دو جمهوري را همواره مستعد رخدادهايي مانند انقالب
ل انرژي روسيه به اروپا دارد و  از سوي ديگر كشور اوكراين نقش بسيار مهمي در انتقا.كند مي

از طرف ديگر فضاي دسترسي مهمي براي كشورهاي غربي به حوزه راهبردي اوراسياي 
هاي مناطق راهبردي اين كشور، نقش مهمي را  از اين جهت با توجه به ويژگي. مركزي است
  . هاي جهاني دارد براي قدرت

 و استوني جزو اولين  سه كشور حوزه درياي بالتيك يعني ليتواني، لتوني- 2
هايي بودند كه از اتحاد شوروي جدا شدند و از اين نظر روسيه دچار زيان  جمهوري
زيرا كه با استقالل اين سه جمهوري ارتباط جغرافيايي روسيه با درياي بالتيك . بزرگي شد

 و بخش مهمي از فضاي جغرافيايي شدمنحصر گراد   ننيتنها به بندر كاليبسيار محدود و 
از سوي ديگر سه جمهوري درياي . ادرات خود مثل صادرات انرژي را از دست دادص

كار  هاي ژئوپليتيكي متعارضي را نسبت به مسكو به بالتيك از آغاز استقالل سياست
هاي جغرافياي سياسي روسيه را در درياي بالتيك بيشتر  اند و اين مسئله محدويت  گرفته

  . كرده است
ي حوزه درياي بالتيك در ناتو باعث نگراني عميق مسكو درخواست عضويت كشورها

سمت سن پترزبورگ هستند، بلكه  اين كشورها نه تنها مسيرهاي اصلي به. شده است
كه عنوان شد بنادر آنها سهم قابل توجهي در تجارت خارجي روسيه دارند و  همچنان

لتوني و استوني صورت هاي درياي بالتيك در  بخشي از صادرات نفتي روسيه از راه پايانه
البته رهبري ناتو نيز تاكنون در مورد عضويت كشورهاي اين حوزه در اين پيمان . گيرد مي

  . احتياط زيادي از خود بروز داده است
طور   لهستان تنها كشوري است كه در امتداد روسيه سفيد و اوكراين قرار گرفته و به-3

بخش مهمي از . دهد ي اروپاي غربي پيوند ميمستقيم روسيه را از راه خشكي به حوزه صنعت
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گيرد و اين مسئله لهستان را به يك گذرگاه  منابع گاز روسيه به اروپا از راه لهستان صورت مي
از اين رو تصادفي نبوده است كه . صادرات انرژي بين اروپاي غربي و روسيه تبديل كرده است

 شوروي سه كشور لهستان، جمهوري واشنگتن و ديگر كشورهاي عضو ناتو، پس از فروپاشي
بديهي است اين انتخاب . عنوان اولين اعضاي جديد انتخاب كردند چك و مجارستان را به

 ,Friedman) ناشي از موقعيت گذرگاهي حساس آنها بين اروپا و اوراسياي مركزي بوده است

2009, p. 7).  
  نقشه سياسي اروپاي شرقي : 1نقشه شماره 

  
 on 8 Feb 2012)www.mapsofworld.com(Accessed : منبع

http://www.mapsofworld.com(accessed/
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   آسياي مركزي -ب
قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان، تاجيكستان و (پنج كشور مستقل آسياي مركزي 

ند، منطقه وسيعي را در قلب اوراسيا در اختيار كه از اتحاد شوروي جدا شد) ازبكستان
و ) ويژه در قزاقستان و تركمنستان به(اين منطقه از دو جهت، ذخاير انرژي منطقه . دارند

اهميت راهبردي منطقه در پشتيباني نيروهاي ناتو در افغانستان براي بازيگران سياسي 
 منطقه اوراسياي مركزي و كند ضمن حفظ توازن راهبردي در ناتو سعي مي. اهميت دارد

ها در بين اين كشورها به فرايند برقراري ثبات تدريجي در  تعارضكنترل تهديدها و 
هايي مانند  اشيده اتحاد شوروي كمك كرده و با نهادسازي در قالب برنامهپفرواردوگاه 

، 1388يار،  تيشه( برتري جايگاه اين سازمان در اين منطقه را نشان دهد،مشاركت براي صلح
   ).61ص 

دهنده اصلي   بين اين دو عامل، عامل اول از اهميت بيشتري برخودار بوده و شكلدر
اند  دنبال آن بوده هاي غربي همواره به قدرت. هاي جهاني در اين منطقه است رقابت قدرت

زند اتكاي  كه با ايجاد سيستمي مطمئن از خطوط لوله كه سرزمين روسيه را دور مي
 روسيه همچنان در ).455، ص 1387كوهن، ( منطقه به روسيه را كاهش دهندژئوپليتيك اين

كه  چراتري نسبت به غرب برخودار استهاي ژئوپليتيك آسياي مركزي از موقعيت به رقابت
گيرد؛ ضمن  همچنان بخش مهمي از انتقال منابع انرژي اين منطقه از راه روسيه صورت مي

  .نطقه ارتباط ارگانيكي با اقتصاد روسيه دارداينكه ساختار اقتصادي كشورهاي اين م
هاي غربي به منابع موجود در اين منطقه منوط به حفظ   از سوي ديگر دستيابي قدرت

هاي معارض  هاي طرفدار غرب در منطقه قفقاز جنوبي است؛ چه اينكه ظهور دولت دولت
. ع خواهد كردغرب در منطقه قفقاز جنوبي اتصال جغرافيايي اين منطقه با غرب را قط

هاي  تسبنابراين تداوم برتري ژئوپليتيك غرب در اين منطقه بستگي به اعمال سيا
 .هاي غربي در منطقه قفقاز جنوبي دارد ژئوپليتيكي مناسب از سوي قدرت  روسيه نيز  

احمديان، (همچنان مثل گذشته خواهان ادامه نفوذ خود در آسياي مركزي و قفقاز است
  ).9، ص 1388
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 نقشه سياسي آسياي مركزي: 2 شمارة نقشه

 
: منبع  65، ص 1389پور و ديگران ،  احمدي

   قفقاز -  پ
 حضور گسترده نظامي روسيه در امور گرجستان، ارمنستان و جمهوري آذربايجان - 1

 جمهوري آذربايجان . بيانگر عمق منافع راهبردي روسيه در قفقاز جنوبي است90در دهه 
هاي جهاني نقش مهمي را ايفا  هاي جغرافيايي قدرت ر رقابتبا منابع وسيع سوختي د

سوي  اين كشور گذرگاه جغرافيايي عبور انرژي منطقه خزر و آسياي مركزي به. كند مي
توان منابع انرژي  غرب است و تنها از راه جمهوري آذربايجان و گرجستان است كه مي

جمهوري آذربايجان و گرجستاني .  دخالت روسيه به غرب انتقال داداين دو منطقه را بدون
تواند داالني براي دسترسي كشورهاي غربي به حوزه غني نفتي خزر و  غرب مي متمايل به

آسياي مركزي باشند و بر عكس گرجستان و جمهوري آذربايجاني متمايل به روسيه به اين 
اگر غرب بي پروايي . معني است كه آسياي مركزي از جهان غرب جدا شده است

سوي شرق عضويت گرجستان را بپذيرد، آنگاه  پليتيك پيشه كند و در گسترش ناتو بهژئو
تالش براي . كند بايد گفت كه مسيري از تعارض ژئوپليتيك با روسيه را دنبال مي

كردن درياي سياه كل منطقه را  وارد كمربندي شكننده خواهد كرد كه پيامدهاي آن  غربي
  . ه باشدتواند متزلزل شدن امنيت منطق مي
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 تركيه از نظر جغرافيايي داراي موقعيت گذرگاهي نسبت به منطقه قفقاز جنوبي است و -2
درضمن تركيه . يابد بخش مهمي از انرژي قفقاز جنوبي و عراق از راه تركيه به اروپا انتقال مي

قطه دسترسي به درياي مديترانه را از راه نظارت بر دو تنگه بسفر و داردانل كنترل كرده و ن
  . خروجي قفقاز جنوبي به غرب است و يك گلوگاه راهبردي در غرب اوراسيا است

  
   خليج فارس-ت

شك يكي از مناطق راهبردي جهان در قرن معاصر خواهد بود، چرا كه  خليج فارس بي
كشورهاي حوزه خليج فارس دو سوم ذخاير نفت جهان و ميزان قابل توجهي از ذخاير گاز طبيعي 

اي در ديگر  هاي نفتي تازه در صورتي كه با رشد فعلي تقاضاي جهاني حوزه.  دارندرا در اختيار
هاي جهاني بيش از  هاي جهان يافت نشود، آنگاه نقش حياتي نفت اين منطقه براي قدرت بخش

 گرفته، خليج  وردهاي صورتآدر حقيقت بنابر يكي از بر. پيش اهميت خود را نشان خواهد داد
 .Duncan and Youngquist, 1998, p) خواهد بود 2040ادركننده نفت در سال فارس تنها منطقه ص

  :در اين راستا توجه به دو قطب جغرافيايي اين منطقه ضروري است. (23
بلكه همچنين ) الغوار(ترين حوزه نفتي جهان در ساحل   عربستان سعودي نه تنها بزرگ– 1
اين كشور باني تشكيل سازمان شوراي . را دارد) السفانيه(ترين حوزه نفتي جهان در دريا  بزرگ

هاي غربي در سه دهه اخير در اين منطقه  ترين متحد قدرت همكاري خليج فارس بوده و مهم
  ).675، ص 1387كوهن، ( بوده استراهبردي 

 ايران چهارمين دارنده نفت و دومين دارنده گاز دنيا است و بر بخش شمالي خليج - 2
 در ).67، ص 1383كمپ و هاركاوي، (  انرژي دنيا نظارت كامل داردعنوان انبار فارس به

 كيلومتر سواحل مناسب عملياتي، از 2000حوزه شمال خليج فارس ايران با داشتن بيش از 
شكلي است كه سرتاسر  سواحل ايران در خليج فارس به. اين جهت موقعيت استثنايي دارد

كه سواحل حاشيه  درحالي. ناسب استسواحل براي اجراي عمليات عمراني و نظامي م
هايي را ندارد و تنها خليج بحرين در اين زمينه تا  جنوبي خليج فارس چنين ويژگي

ساز حضور ناوگان دريايي آمريكا در اين كشور  اي مجزا است كه همين عامل سبب اندازه
   ).90، ص 1387عزتي، (شده است
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بين خليج فارس و منطقه آسياي مركزي و نظيري  ايران همچنين داراي موقعيت گذرگاهي بي
ترين مسير را جهت ارتباط اين دو حوزه راهبردي فراهم  قفقاز قرار گرفته و از اين جهت نزديك

 ايران از نظر ).113، ص 1387مجتهدزاده، (نظيري خواهد داشت كند و از اين جهت موقعيت بي مي
 دقيقه يك كشتي از تنگه هرمز عبور 12 هر جغرافيايي در حاشيه تنگه هرمز واقع شده كه متوسط در

 درصد نفت مصرفي كشورهاي صنعتي از تنگه هرمز عبور 40كند و در مجموع  مي
شود با توجه به افزايش اهميت نفت در قرن  بيني مي بنابراين پيش ).91، ص 1387مجتهدزاده، (كند مي

ز و حوزه جغرافيايي ميان اين  و حياتي بودن آن، خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاو يكم بيست 
ويژه  المللي خواهند ماند و به هاي بين ها و مركز درگيري دو منطقه همچنان كانون توجه اين قدرت

  ).45، ص 1379جعفري ولداني، (ها خواهد بود خليج فارس كانون توجه اين قدرت
  
  نتيجه

ها در عرصه  هاي سياسي حكومت گونه كه ذكر شد امروزه شالوده اصلي تصميم همان
الملل تضمين ادامه پيشرفت و توسعه اقتصادي و ارتقاي سطح حكمراني يك كشور  روابط بين

گيري اين چارچوب كلي پس از جنگ سرد در بازتعريف  بر اين مبنا با شكل. است
كه با كمرنگ شدن پيشينه   شكلي به. هاي مناطق راهبردي تغييرهاي مهمي حاصل شد شاخص

هاي جهاني، مناطق جديدي در حوزه جغرافياي  چوب رقابت قدرتايدئولوژيك در چار
كه الگوي از سوي ديگر از آنجا . شوند  منطقه راهبردي شناخته ميمانندسياسي جهان 

هاي جهاني  هاي سياسي قدرت اي تا حد زيادي متأثر از چگونگي تصميم هاي منطقه رقابت
هاي بزرگ از اهميت زيادي برخودار  درتنگري رقابت بين ق است، بنابراين الگويابي و آينده

كار گرفتن   بههاي جهاني در گسترش نفوذ قدرتكه عنوان شد  در اين راستا همچنان. است
  . هاي مناسب از سوي آنها در مناطق راهبردي جهان بستگي دارد سياست

ابت گيري رق  شكلپيشرفت امروزه اصول اوليهنيازهاي  دهنده پيش بر اين اساس مناطق ارائه
از اين رو براي . دهد الملل را تشكيل مي رصه روابط بينهاي جهاني در ع در ميان قدرت

نيازهاي پيشرفت  دهنده پيش هاني بايد مناطق ارائههاي ج استخراج الگوهاي رقابت بين قدرت
 منطقه راهبردي شامل يط امروز،بنابراين مطابق درك شرا .دقت مورد بررسي قرار گيرند به

هاي توليد  ها و زيرساخت متشكل از امتيازها و مواهب طبيعي است كه شاخصاي ه حوزه
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هاي جغرافيايي اين مناطق و مديريت بر  دهد و استفاده از منابع و زيرساخت قدرت را ارائه مي
 المللي هاي بين  سياستهاي هدف از ،ابستگي ژئوپليتيك در ديگر كشورهاآنها در جهت ايجاد و

  .است
هاي جهاني ارتباط مداوم   حكمراني قدرتينيازهاي مهم براي ارتقا پيشامروزه يكي از 

ها  هاي طبيعي موجود در جغرافياي سياسي اوراسيا است و درهم تنيدگي حكومت آنها با پديده
مندي از  با اين حوزه چنان افزايش پيدا كرده كه تصور اداره مطلوب يك كشور بدون بهره

 اوراسيا هاز اين رو ابرقار. رسد نظر مي زه دور از ذهن بهامكانات طبيعي موجود در اين حو
عنوان سرچشمه جغرافيايي توليد قدرت  اي كه دارد به هاي طبيعي گسترده  قابليتهواسط به

ن عنوا ها از نقاط و مناطق مهم اين ابرقاره به در اين راستا كشورها و قدرت. شود شناخته مي
 تسلط بر اين نقاط به زيراكنند؛  ي خود استفاده ميالملل بستري براي افزايش اقتدار بين

حوزه و ...  آن اين امكان را مي دهد كه در ابعاد سياسي، اقتصادي، نظامي وهكشورهاي دارند
  . شدت نفوذ و توانايي مديريت امور را افزايش دهند و منافع ملي خود را به حداكثر برسانند

هاي جهاني   پيش نيازهاي ادامه برتري قدرتترين از اين جهت آشكار است كه يكي از مهم
زيرا هرگونه پيشرفت اقتصادي بدون دستيابي به منابع انرژي . دستيابي به منابع انرژي است

هاي دسترسي و ارسال  بر اين مبنا توجه به الگوي پراكندگي منابع انرژي و راه. غيرممكن خواهد بود
 منابع انرژي در مناطق خاصي در ابرقاره اوراسيا هاي جغرافيايي وجود دهد كه كانون آن نشان مي

هاي جهاني نيز در  آشكار است كه در اين راستا هسته كانوني رقابت قدرت. گزيني شده است مكان
ويژه در  اين مناطق رقم خواهد خورد و هر رويدادي مربوط به دستيابي به منابع انرژي در جهان و به

  .هاي جهاني است  كننده براي ادامه برتري ژئوپليتيك قدرتابرقاره اوراسيا داراي اهميت تعيين
هاي دسترسي و ارسال آن در ابرقاره  بنابراين توجه به الگوي پراكندگي منابع انرژي و راه

اوراسيا نمايانگر آن است كه بخش مهمي از مناطق راهبردي اوراسيا در مركز جغرافيايي اين 
چون آسياي مركزي، قفقاز، اروپاي شرقي و خليج فارس هايي هم ابرقاره قرار گرفته و بر حوزه

. زيرا اين مناطق داراي منابع انرژي سرشاري بوده و يا گذرگاه انتقال انرژي است. كند تطبيق مي
هاي بزرگ جهاني نيز در اين مناطق  از اين جهت از نظر جغرافيايي نقطه كانوني رقابت قدرت

هاي جهاني در اين مناطق تعيين  نده رقابت قدرتمتمركز شده است و بنابراين الگوهاي آي
هاي  بنابراين براي استخراج الگوهاي رقابت و آينده پژوهي در رقابت قدرت. خواهد شد
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ها در   ظرف توليد رفتارهاي قدرتمانندجهاني بايد شرايط جغرافياي سياسي ابرقاره اوراسيا 
هاي  دلتا از اين راه بتوان الگوها و مالملل به دقت مورد مطالعه قرار گيرد   روابط بينهحوز

  .الملل را شناسايي كرد آينده رقابت در روابط بين
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