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چکیده:
نقش آفریني حکومت ها و رهبران سیاسي کشورها در فرایند قدرت و ادراک و فعال سازي پتانسیل های 
قدرت، درچارچوب اســتراتژیهاي متخذه اهمیت فوق العاده دارد. مهمترین کارکرد قدرت ملي، تامین منافع 
ملي و حفاظت وبسط آن است. ولي در ایجاد ارتباط بین این دو متغیر عامل مهمي ایفاي نقش مي کند که از آن 
به استراتژي تعبیر مي شود. شــکل عیني و تجلي اصلي کاربري قدرت ملي در استراتژي ملي است که الگوي 
بهینه کاربري قدرت ملي توسط رهبران سیاسي براي دســتیابي به اهداف ملي آنها متعین و متجلي مي شود. 
لذا بررسي شرایط و محیط بین المللي و ارزیابي تهدیدات، ائم از داخلي و خارجي و تاثیر آن بر تدوین استراتژي 
،بحث مهمي اســت. این فرآیند پیچیده بدون بهره گیري از یک روش جامع بــراي تجزیه و تحلیل محیط و 
شرایط بین المللي و کشف ابزار ها و تدوین مناسب ترین اهداف و روشهاي دستیابي به آنها، برآورد و شناخت 
دقیق تهدیدات و بررسي دقیق شرایط جغرافیائي مکان و موقعیت نسبي و سایر مالحظات میسر نخواهد بود 
و اینجاست که نقش و اهمیت اســتراتژي ژئوپلتیک یا کدهاي ژئوپلتیکي مشخص میگردد. در واقع هدایت 
یک سیاست در قلمرو استراتژي ژئوپلتیک قرار میگیرد، به این معني که سیاست چارچوبي را به دست میدهد 
و بر آن اشــراف دارد که در آن اســتراتژي باید راه حلهاي خود را بیابد و کدهاي ژئوپلتیک به سیاست کمک 
میکند که از همان ابتدا روش دقیقي را براي شناخت امکانات اســتراتژیک تدوین نماید.میتوان گفت بدون 
تدوین استراتژي ژئوپلتیک تهیه استراتژي ملي و استراتژي کالن ممکن نخواهد بود و اگر بدون مالحظه آن 
کدها، سندي به این نام تنظیم شود نیز فاقد صالحیت عنوان استراتژي ملي خواهد بود. این تحقیق به منظور 
بررسی چیستی وابعاد مختلف کدهای ژئو پلیتیکی یا همان استراتژی زئو پلیتیک و با استفاده از روش تحقیق 
توصیفی   تحلیلی انجام گرفت. نتیجه ضمن ارائه تعریف و چهار چوب کدها، مبین این مهم اســت که بدون 

تدوین کدهای ژئو پلیتیکی ،تدوین استراتژی ملی،ابتر ونا رسا خواهد بود.
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مقدمه:
ژئوپلتیک شیوه ای از تحلیل است که به تنوع و گوناگونی در 
محتوا و مقیاس زمینه هــای جغرافیایی، برای اعمال قدرت 
سیاسی و شناســایی چارچوب های فضایی که قدرت در آن 
جریان دارد، می پردازد. در واقــع ژئوپلتیک مدرن عبارت از 
تحلیل علمی عوامل جغرافیایــی حاکم بر روابط بین المللی 
که هدایت کننــده تعامالت سیاســی می باشــد. عصاره 
ژئوپلتیک مطالعه روابطی است که میان سیاست بین المللی، 

قدرت و مشخصات جغرافیایی برقرار می گردد.
از سوی دیگر سمت گیریهای کلی سیاسی و استراتژی های 
بازیگران نظام جهانی نمی تواند جدا از ساختار و توزیع قدرت 
در ســطح بین المللی و یا بدون توجه به آن باشد، بدان معنی 
که ســاختار قدرت و نفوذ در نظام بین المللــی می تواند در 
سیاســتگزاریها و فعالیت های واحد های سیاسی تشکیل 
دهنده نظام، محدودیت ایجاد کند. بنابراین نظام بین المللی 
از طرق مختلف مانند ســاختار و توزیع قــدرت حاکم بر آن، 
جایگاه هر کشــور در نظام بین المللی را معین و بر تصمیم 

گیری ها و استراتژیهای دولتها اثر می گذارد.
 جایگاه یک کشــور در این سلســله مراتب را مــی توان با 
شماری از معیارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی 
ســنجید. اگر چه این درجه بندی قدرت تا حدی ایســتا می 
باشــند ولی معمواًل در ارزیابــی بین المللی مورد اســتفاده 
قرار می گیرد. بدیهی اســت در ارزیابی اهمیت استراتژیک 
کشورها، سیاست گذاران باید سطوح قدرت خود را شناخته و 

مبتنی بر آن برنامه ریزی کنند.
بین جغرافیا و قدرت سیاســی، بین ســرزمین و مردم  بین 
انگیزههای تاریخی و اولویتهــای ژئوپلتیک ،پیوند نزدیکی 
وجود دارد. بدون در نظر گرفتن این دیدگاه، سیاست خارجی 
فاقد پیوند حیاتی، بین قدرت ملی و استراتژی جهانی خواهد 
بود. سیاســت خارجی عبارتست از کوشــش یک کشور در 
سطح بین المللی برای متحقق ساختن آنچه از نظر او خوب 

به شمار می آید.
در تحلیل اســتراتژی یک کشــور نادیده انگاشتن شرایط 
خارجی به ایجاد تصویری نادرست و مبهم از اوضاع و احوال 

می انجامد.
 در غالب موارد، سیاستها و اســتراتژیهای کشورها پاسخی 
به اهداف و اقدامات ســایر دولت ها یا گرایشــها و شرایط 
متغیرهای منطقهای و جهانی در نظام بین المللی است. این 
اهداف و اقدامات میتواند تهدید یا امتیاز تلقی شــود. بررسی 
و شــناخت دقیق محیط منطقه ای و بین المللی، روندهای 
ملی و جهانی تحــوالت در حوزه ها، ابزارها و شــیوه های 
تأمین هدف و ماهیت تهدید ها، آسیب پذیری ها و بازیگران 

عرصه امنیــت می توانــد، در کاهش هزینه هــا و افزایش 
دستاوردها بسیار مفید و موثر باشد. در عین حال امنیت ملی 
و قدرت ملی در تعامل با یکدیگر بــوده و بر یکدیگر اثر می 
گذارند و استراتژی با بسیج منابع، انتخاب شیوه مناسب، در 

پی تامین امنیت ملی و حصول به اهداف ملی می باشد.
اگر چه اهداف بنیادی اســتراتژی از ســوی سیاستگذاران 
تعیین میشود، اما استراتژی اســت که ابزار نیل به اهداف را 
در سطحی وســیع تعیین می کند. از یک ســو استراتژی در 
پی شایســته ترین بهره برداری از منابع موجود اســت و به 
این ترتیب چگونگی تامین ابزار الزم بــرای نیل به اهداف 
سیاسی را مشخص می کند و از ســوی دیگر نیاز به علمی 
احســاس می شــود که بتواند به تصمیم گیــری منطقی 
سیاستمداران در عمل کمک کند و اســتراتژی می تواند در 
این میان نقش عمده ای را بر عهده داشــته باشد. استراتژی 
علم و فن گزینش درســت از منابع متنوع و محدود است. در 
یک مفهوم عام، استراتژی طرح کلی بکارگیری منابع برای 
رسیدن به موقعیت مطلوب می باشــد. استراتژیست ها در 
چارچوب پارامترهایی که اهــداف الزم االجرا تعیین کرده 
اند، و با بکار گیری ابزارهای موجود و بررسی تهدیدات موثر 
و چگونگی وضعیت، می تواننــد از زوایای متعدد و متفاوتی 
به مشــکالت فلســفی و عملی حمله برند، در واقع عالیق 
امنیت ملی، مقاصد و سیاستها، تنها با بررسی در چهارچوب 
تهدیدات خارجی و داخلی معنی می یابند. به دیگر ســخن 
عالیق امنیــت ملی مقاصد، سیاســتها و تعهــدات امنیت 
ملی، تعیین کننــده اهداف و یا راهنما برای دســت یابی به 
آنها می باشند و بدیهی اســت وجود اختالف و عدم تناسب 
بین اهداف و ابزار یعنی منابع موجــود مخاطراتی غیر قابل 
ارزیابی را بوجود می آورند. انتخاب عالیق و مقاصد منطقی 

نیز کلید دستیابی به استراتژی های موثر می باشند.
اســتراتژی با برخــوردی ماهرانه بــا محیــط فیزیکی، از 
قدرتهای آن بهره می گیرد و از نقــاط ضعف آن پرهیز می 
نماینــد. محدودیت هــای آن را مورد توجه قــرار میدهد و 
همواره تدابیری میاندیشــد که طبیعت بجــای اینکه علیه 
آنها باشد به نفعشان عمل کند. لذا استراتژی نقش مهمی در 
موفقیت بازیگران در رسیدن به اهداف مورد نظر دارد. زمان، 
منابع، اهداف و شــناخت از محیط در طرح ریزی استراتژی، 

اجرا و موفقیت آن موثرند.
اتحاد جماهیر شوروی ســقوط کرد زیرا در تالش برای نفوذ 
به دور دستترین مناطق جهان منابع و نیروی انسانی خود را 
فراتر از مزایای حاصله از چنین نفوذی هزینه کرد و در مقابل 
کشور کوچکی همچون ســنگاپور خود را از طریق واردات 
کاالها و ایده ها در مقابل صدور کاالها و خدماتی مشخص 
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تقویت کرده و می کند.
بعضی دولت ها که آنهــا را تهدید محور مــی نامیم عمدتًا 
شــناخت کمی از تحوالت جهانی دارند. اهداف و منافع ملی 
مشــخصی را برای خود تعیین نکرده ، راهبرد و اســتراتژی 
مدونی برای رســیدن بــه اهــداف و تامین منافــع ملی و 
رویارویی با تهدیدها ندارنــد و در مقابل دولت هایی فرصت 
محور هســتند، به این معنی کــه آنها با بررســی و ارزیابی 
محیط امنیتی، تعیین اهداف و منافع ملی، ایجاد ســاختار و 
ســازمانهای الزم تصمیم گیری و اجرایی، تخصیص منابع 
کافی، ارزیابی شیوه های مختلف و انتخاب آنها برای ایجاد و 
سازگاری در عناصر استراتژی با تهدید ها، با کمترین هزینه 
مقابله و از فرصتها برای تامین منافــع و امنیت ملی حداکثر 
بهره را بر می گیرند. همه این مــوارد نیازمند مواد اولیه ای 
اســت که اســتراتژی ژئوپلتیک آن را در اختیار می گذارد.  
هاوس هوفر به درســتی عنوان کرده بود که علم سیاســت 
بدون بهــره بــرداری از ژئوپلتیک قادر نیســت نیازمندی 
دولتمردان و سیاستمداران برای اداره صحیح کشور را فراهم 
آورد. و لذا بر اســتراتژی ژئوپلتیک بعنــوان علمی که این 
شیوه درســت را در اختیار حکومت قرار می دهد تاکید کرد. 
اســتراتژی ژئوپلتیک یا آنچه در این تحقیق آن را کدهای 
ژئوپلتیک تعریف کرده ایم. علم و هنر و شــیوه و متد علمی 
را در اختیار می گذارد که طــی فرایندی معین، مواد اولیه ای 
را برای تدوین اســتراتژی کالن و اســتراتژی ملی و دیگر 

استراتژی های کلی زیر مجموعه آنها فراهم می کند

2 سوال وروش تحقیق:
اصلی تریــن ســواالتی که ایــن تحقیق تــالش دارد به 
انها پاسخ دهد این اســت که اساســا کدها یا رمزهای ژئو 
پلیتیکی چیســت؟ برای تدوین کدها چــه مالحظاتی باید 
لحاظ گردد؟واینکه چهارچوب وارکان کدهای ژئو پلیتیک 
را چه مواردی تشــکیل میدهند؟ به این منظــور با مطالعه 
منابع کتابخانه ای و مراجعه به ســایت هــای اینترنتی نظر 
صاحبنظران رشــته احصاء وبا بهره گیری از روش تحقیق 
توصیفی  تحلیلی نســبت به جمــع اوری وتجزیه وتحلیل 
اطالعات اقدام گردیده اســت . از انجا کــه موضوع تحقیق 
بدیــع واز گامهای اولیــه در این موضوع خطیر محســوب 
میشود، بدینوسیله از استادان محترم وصاحب نظران رشته 
که این نوشــتار را مطالعه میکنند،در خواست میشود، از ارائه 
hosain. راهنمایها واحیانا انتقادات سازنده خود به ادرس

arab@yahoo.com به محقق  دریغ نفرمایند. 

3 یافته های تحقیق:

3:تعریف کدهای ژئو پلیتیک:
مفهوم کدهاي ژئوپلتیکي اولین بار در ســال 1982 توسط 
گادیس طــي تحلیلي کــه درباره سیاســت امنیتي ایاالت 
متحده آمریــکا پس از جنــگ جهاني دوم ارائــه داده بود، 
مطرح گردید. او گفت: من عقیده دارم بــراي نظام اجرایي 
کدهاي معین استراتژیک یا ژئوپلتیکي وجود دارد. فرضیاتي 
درباره منافع آمریکا در جهان، تهدیــدات باالقوه علیه آنها و 
پاســخ عملي براي رفع تهدیدها و حفــظ منافع، که ترکیب 
آنهــا الزامات یک تصمیــم گیري صحیح اجرایــي را قبل 
یا بالفاصله بعــد از آن فراهم مي کند. البتــه وقایع ضمني 
که از قبل قابــل پیش بیني نبوده و وقوع آنهــا بعید بوده و با 
تصمیم قبلي نمي توان تغییري در آن ایجاد کرد، استثناست. 

)1982:9,8,Gaddis(
 گادیس معتقد اســت کدها قابــل تغییر هســتند و دوام و 
اســتحکام آنها بســتگي به فرضیات در مورد منافع کشور 
و تهدیدات علیه آنهــا و همچنین تعهــدات دولت و درک 
ومشــاهده چگونگي برخورد آنهابا منافع ملي دارد. بنابراین 
باید توجه داشت که کدهاي ژئوپلتیکي در بستر زمان تغییر 
مي کنند. به خصــوص در عصر حاضر که تحوالت بســیار 
سریع اتفاق میافتد، الزامُا کشــورها باید هر 4 یا 5 سال یکبار 

کدهاي ژئوپلتیکي خود را باز نگري نمایند.
 بعدتر بدون ارائه تعریف مســتقل این اصطــالح در ادبیات 

ژئوپلتیک به کار گرفته شد.
گرت هارت دیک جینک1 در مورد جنگ سرد گفت:

 جنگ سرد یک مدل ژئوپلتیکي )یا دستور کار جهاني( بسیار 
مســلط بود، که خود جواز ظهور کدهــاي ژئوپلتیکي کمي 
متفاوت، نه تنها در ایاالت متحــده بلکه به طور همزمان، در 
بین اعضاي پیمان اتال نتیک شمالي را به مرور زمان فراهم 

)293 .p:1998,Digkink( .کرد
اولین کسي که بطور رســمي اصطالح کدهاي ژئوپلتیکي 
را تعریف کرد جغرافیدان سیاســي انگلیسي، پیتر تیلور بود. 
تیلور مي گوید: کدهاي ژئوپلتیکي: فرضیات اســتراتژیکي 
هســتند که یک حکومت در شــکل دهي سیاست خارجي 
خود با دیگر کشــورها ایجاد مي کند، همچنین کدها عماُل، 
ارزیابي مکانهاي خارج از سرحدات کشور را به شکل اهمیت 
استراتژیک و همچنین تحلیلي از تهدیدات باالقوه را فراهم 
مي کنند. کدهاي ژئوپلتیکي مسئله اي کاماُل داخلي نیستند، 
بلکه آنها بیشــتر ارائه دهنده برداشــت ویژه یک کشور از 
شرایط جهاني مي باشــند. آنها به گونه اي تعریف مي شوند 
که در باالترین ســطح تصویــري از جهــان را ارائه دهند. 
بنابراین آنها به عنوان معیار،امــکان تعریف حکومت از دو 

Digkink. G. H  .1
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عنصر خودي و غیــر خودي را بطور ویــژه فراهم مي کنند. 
 )2000:91,Taylor(

او در چایــی دیگر میگوید:کدهایي که به حد کافي توســعه 
داده شده و سیاســت هایي که بر مبناي آن اتخاذ مي شوند، 
اختصاصــي هر کشــور هســتند ومعمواُل بر هــم منطبق 
مي شــوند. این ادراک از منافع کشــور )یــا نخبگان قدرت 
در کشور( هســت، که پروســه ایجاد واصالح کدها را پیش 
مي برد. از دیدگاه تیلور، نکته کلیدي هــر کد تعریف منافع 

.)1995:13,Talor( کشور مي باشد
وانگهــي، ارزیابي هــاي متفــاوت ار مکانهــا، مناطق و 
دیگرکشورها، به معناي اســتدالل ژئوپلتیکي سودمند، به 
شــکل کدهاي ژئوپلتیکي، الزامات جغرافیایي سیاســي را 
براي شکل دادن سیاست خارجي فراهم مي کند. به واسطه 
کدهاي ژئوپلتیکي، سیاســت ها و حساسیت هایي  نسبت به 
دیگر بازیگران خارجي، مي تواند ایجاد شــودکه  در تطبیق 
منافع، قابل چشــم پوشــي بوده, ویا پیگیري آن منجر به 
تشکیل کدهاي جدیدمی گردد.بنابراین کدهاي ژئوپلتیکي 
هر کشور اختصاصي آن مي باشــد وکشورها سعي مي کنند، 
براي رســیدن به منافع و اهداف خود بر کدهاي ژئوپلتیکي 
دیگران تاثیر گذاشته و آنها را مورد هدف قرار مي دهند.تیلور 

مي گوید:
 کد ژئوپلتیکي عبارتســت از دســتور کار عملیاتي سیاست 
خارجي یک کشــور که در ماوراي مرزهاي خود، مکانهاي 
جغرافیایي را مــورد ارزیابي قــرار مي دهد، آنهــا به نوعي 
نتیجه اســتدالل ژئوپلتیکي  عملیاتي هســتند که شــامل 
مجموعه اي از پیش فرض هاي سیاسيـ  جغرافیایي مربوط 
به زیر ساخت سیاســت خارجي یک کشور مي باشند.تعریف 
حکومت و دولــت از منافع ملي، تعییــن تهدیدات خارجي 
نســبت به منافع ملي و واکنش برنامه ریزي شــده و توجیه 
آمیز ،براي تهدیدات مزبــور را کد ژئوپلتیکــي مي گوییم. 

)2000:62,Taylor8Flint(
اگر چه اصطالح کدهاي ژئوپلتیک را پیتر تیلور انگلیســي 
اولین بار و به صورت علمي ورســمي به کار برد، ولي با توجه 
به تعریف ارائه شــده توســط وي به نظر مي رسد او همان 
مفهومي را از ایــن واژه ادراک مي کند کــه مدتها قبل از او 
استراتژیســت آلماني هاوس هوفر در نظر داشت، هوفر این 

معنا را با بکارگیري واژه استراتژي ژئوپلتیک مطرح کرد.
هاوس هوفر و همکارانش در انجمن ژئوپلتیک مونیخ پس 
از جنگ اول جهاني، علل شکســت آلمــان در این جنگ را 
مورد بررســي قرار دادند. آنها در این بررســي متوجه شدند 
علیرغم اینکه هموطنانشان در طول جنگ همه مالحظات 
و عوامل نظامي را مورد مداقــه و عمل قرارداده بودند، لیکن 

انها شکســت را تجربه کردند. بنابراین علل شکست را باید 
در دیگر عوامل جســتجو کرد. پس از مطالعه دقیق محیط، 
شــرایط جغرافیایي و بین المللي منطقه و به ویژه بررســي 
موقعیت و شرایط توپوگرافي کشور ودیگر مسائل آنها چنین 
نتیجه گیري کردند که، علت اصلي شکست آنها در واقع، بي 

توجهي به مالحظات ژئوپلتیکي بوده است.
هوفر مالحظــات ژئوپلتیکي را با نگرش ژئو اســتراتژیک 
مطرح کرد، او گفت در انتخاب متحدین خود باید جغرافیایي 
فکر کنیم، هر استراتژي که تدوین مي شــود، اساس و پایه 
آن جغرافیاســت.هرگاه یک منطقه یا یک قلمرو جغرافیایي 
را مورد تجزیــه و تحلیل ژئوپلتیکي قــرار دهیم به نتایجي 
خواهیم رســید که همان کدها هســتند. البته بدیهي است 
اگر کشــوري در تحلیل ژئوپلتیکي خــود متوجه ذهنیات 
فــردي و یا گروهي شــود، نخواهد توانســت واقیعت هاي 
جغرافیایي کشــورش را درک کند وحال آنکه در بررســي 
کدهاي ژئوپلتیکي بایــد مفاهیم جغرافیایــي، به دقت و با 
نگرشهاي جهاني مورد بررســي قرار گیرد. این مفاهیم مارا 

به راهکارهاي عملي و مثبت هدایت خواهد کرد. 
حافــظ نیــا اســتراتژي ژئوپلتیــک را اینگونــه تعریف 
مي کند:راهبــرد و خط مشــي متخذه از ســوي یک دولت 
یا ســازمان و ائتالف بین المللي، بر علیــه رقباي خود براي 
رسیدن به اهداف و منافع ملي با استفاده از عوامل جغرافیایي 

)حافظ نیا، 122:1385(
عزتــي مي گوید: کد ژئوپلتیکي عبارتســت از دســتور کار 
عملیاتي سیاست خارجي یک کشور که در ماوراي مرزهاي 
خود مکانهــاي جغرافیایي را مورد ارزیابــي قرار مي دهد،و 
شــامل مجموعه اي از پیش فرض هاي سیاسي، جغرافیایي 
مربوط به زیر ساخت سیاســت خارجي یک کشور مي باشد. 
پیش فرض هایي که براساس ادراک و ارزیابي،که کشورها 
از اهمیت استراتژیکي مکانهاي جغرافیایي ماوراي مرزهاي 

خودو نیز پتانسیل تهدیدي که تولید مي کنند، مي سازند.
 او مي گوید: کد ژئوپلتیکي یعني اتخاذ سیاســت یک کشور 
در قبال تحــوالت بین المللي، یعني تعیین تکلیف کشــور 
در تحــوالت جهاني و این بــه تحوالت بســتگي دارد. به 
عبارت دیگر محور تحوالت جهاني هرچه باشــد، کشورها 
بر آن اســاس تغییر کــد مي دهند. کدهــاي ژئوپلتیکي در 
حقیقت شــرح وظایف حکومــت را در امور سیاســت هاي 
خارجي مشــخص مي نماید. در واقع کشــورها با انتخاب 
و تعییــن کدهاي ژئوپلتیکــي بهتر مي توانند بــه مقاصد و 
اهداف اســتراتژیکي خود برســند. از دیــدگاه دکتر عزتي 
کدهاي ژئوپلتیک همان شــرح وظایف حکومت مي باشند.

)عزتی،جزوه درســی دکتری جغرافیای سیاســی دانشگاه 

فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ30



ازاد:1387(
متاسفانه با همه اهمیتي که از این مفهوم استنباط مي شود، 
تاکنون به طور مســتقیم کمتر به آن پرداخته شده و در تنها 
اثري که مســتقیمٌا به این موضوع اشاره مي شود، اختصاص 
یک فصل از کتــاب ژئوپلتیک پیترتیلور انگلیســي به این 
موضوع اســت. ســایر صاحب نظران به طور مستقیم کمتر 
به این موضوع پرداخته اند. از آنجــا که موضوع این تحقیق 
اختصاصــٌا کدهاي ژئوپلتیکي اســت، ناگزیر مي بایســت 

تعریفي از آن ارائه دهیم. 
اگر چه میدانیم در هر رشــته علمي و در هر موضوع تحقیقي 
ارائه تعریف مشــکل ترین بخش و حساس ترین کار است، 
زیرا یک تعریف جامع و خوب چارچوب کلي و جهت و معناي 

دقیق آنچه مي خواهیم بگوییم را مشخص مي کند.
همان طــور که مالحظه شــد، ســه اصطــالح: کدهاي 
ژئوپلتیکي )پیتر تیلــور( واســتراتژي ژئوپلتیک )هاوسـ  
هوفر( ویا شرح وظایف حکومت)عزتی( به صورت مترادف 
به کاربرده شده که دراین تحقیق آن را با عنوان واحد کدهاي 

ژئوپلتیکي  این چنین تعریف مي کنیم:
فرضیاتي اســتراتژیک، مبتني بر ارزیابي ژئواستراتژیک و 
ژئوپلتیک از مکان هــا و فضاهاي جغرافیایي هســتند، که 
چارچوب مشخصي را براي طرح ریزي استراتژي ملي کشور 
فراهم آورده ودر عین حال شرح وظایف حکومت را با تُاکید 
برروابط خارجي در مقیاس هاي ملــي، محلي، منطقه اي و 
جهاني مشخص مي نمایند.بدیهی اســت چون کدها مواد 
اولیه استراتژی ملی را فراهم میکنند، مکان مورد مطالعه ان: 
کشور، محیط پیرامونی ان ومکانهای جهانی که به نوعی در 
تعریف منافع کشــور قابل لحاظ هستند ویا تهدیدی بر علیه 
کشور از انجا متصور اســت خواهد بود.از سوی دیگر چون 
کدها مترادف شــرح وظایف حکومت تعریف شده اند، لذا به 
سیاســت خارجی محدود نمیگردند، اگر چه در واقع تنظیم 

درست روابط بین الملل عمده ترین وظیفه حکومت است.

3:مالحظات کدهای ژئوپلیتیکی:
زمینه هــای جغرافیایــی و فرآیندهای سیاســی که هر دو 
پویا بــوده و بر یکدیگر تأثیر گذاشــته و تأثیــر می پذیرند، 
موضوع مطالعه ژئوپلتیک اســت ،که پیامدهای این تعامل 
را مورد توجه قــرار می دهد.بنا بر این مــکان در این فرایند 
حائــز اهمیت اســت.در عین حــال میدانیم ،کشــورها در 
خالء به ســر نمی برندوبازیگران متعددی در مقیاســهای 
ملی،محلی،منطقه ای وجهانی با انها تعامل دارند،لذا تأمین 
امنیت کشــور در محیط بین المللی مهمترین وظیفه دولت 
هاست. در گذشــته امنیت حوزه ی محدودی داشت. اما به 

مرور تفاسیر موسع از آن انجام شد و ابعاد گوناگون سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی و زیســت محیطی 
به خود گرفته و در سطوح مختلف فردی، اجتماعی و ملی و 
بین المللی مطرح گردید. اکنون دیگرنمی توان امنیت را به 
یک حوزه محدود کرد و ابعاد دیگــر آن را نادیده گرفت.این 
بدان معنی اســت که عنصر زمان ودرک درســت زمان نیز 

اهمیت دارد.

)1(:براي تدوین کدهاي ژئوپلتیکي الزم اســت عناصر سه 
گانه: زمان، مکان و شرایط بین المللي مورد توجه ومالحظه 
قرار گیرد. عناصر زمان و شــرایط بین المللــي متغیر بوده، 

مي توانند موجب افزایش یا کاهش اهمیت مکان شوند. 
کدهاي ژئوپلتیکي مي بایســت بر اســاس واقعیات عیني 
تدوین گردند. لذا ضروري است زمان معاصر خود را به خوبي 
درک نموده و آن را مبناي تدوین کدها و استراتژیهاي خود 

قرار دهیم.)عزتی:1387(
زمان تابع تحوالت اســت. بنابراین بــراي تدوین کد، باید 
تحوالت زمان را ادراک نماییم، پاســخ صحیــح و عیني ما 
پس از تحلیل محیط بین المللي به این سؤاالت که: فضایي 
که اســتراتژي جهاني برآن تمرکز یافته کجاست؟ بازیگر یا 
بازیگران چه کساني هســتند؟ فرمول بازي چیست؟ نشان 

دهنده ادراک ما از زمان خواهد بود. 
در فرهنگ و بســتر زمــان اینگونه تعریف شــده اســت: 
پیوســتاري اســت غیر فضایي که رویدادها در آن ظاهراُ به 
صورت یک تسلسل برگشت ناپذیر از گذشــته به حال و از 

)Time( :حال به آینده واقع مي شود )فرهنگ وبستر
 پنج ویژگي مســتتر در زمان یعني: اســتمرار، شتاب، زمان 
سنجي، توالي و همزماني مي بایســت در تدوین کدها مورد 
مالحظه قرار گیرد. اســتمرار نشــانه گذشــت زمان است. 
بنابراین اگر در تدوین کد، به موقع و به هنگام عمل نشــود، 
نتیجه ممکن اســت ارائه نسخه اي باشــد که براي امروز 
کارائي ندارد. به همین نحو شتاب، زمان سنجي، توالي و هم 
زماني باید مورد مداقه قرار گیرد. مهم ترین ویژگي زمان که 
باید در تدوین کد به آن توجه کنیم، بحث زمان سنجي است 
که مربوط مي شــود به فرصت و انتخاب به موقع لحظه اي 
مشخص براي انجام یا توقف یک عمل، یعني که چه کاري 
براي این زمان مناســب است که بشــود و در این زمان چه 

کاري را نباید انجام داد،واین یعنی مهارت در زمان سنجي.
به منظور تُاثیر در استنباط و دریافت افراد از زمان، ظاهراً تنها 
راه ممکن ، اســتفاده از جنبه ي رواني زمان است.هنگامي 
که ضرورت هاي سیاسي و نظامي به دلیل مالحظات زماني 
متفاوت با هم ناســازگاري پیدا مي کنند، یک مشکل جدید 
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پدید مي آید.
در زمان جنگ ســرد عنصــر مــکان در تدویــن کدها و 
استراتژي ها حائز اهمیت بیشتري بود، تحوالت روي مکان 
و کشــورها صورت مي گرفت. اما امروزه به شدت از اهمیت 
مکان کاسته شــده و به همان نســبت عنصر زمان اهمیت 
فزاینده اي یافته اســت. دران زمان ،تفکــر نظامي اولویت 
اول بود، در نتیجه مناطق ژئوپلتیک زاییده آن بوده، پیمانها 
نیز بر همین مبناتدوین میشــد، مثاٌل پیمان آنزاس )استرالیا، 
نیوزلند، آمریــکا( اگرچه ظاهراً پیماني اقتصادي اســت، اما 

توجیه نظامي داشت.
اکنون زمان ایجاب مي کند، تفکــرات نظامي در تقدم آخر 
باشــند، بدین معني که تحوالت حادث شده، این اولویت ها 
را تغییر داده اســت و کد ژئوپلتیکي با لحــاظ این تحوالت 
تدوین مي گردد . جنگ هــا، انقالب ها و سرکشــي ها و. . . 
آشــفتگي هاي ناگواري ، در نظام قاعدتًا برخوردار از نظم، یا 
همان نظام موازنه قدرت بود. لیکن امروزه ما شاهد خیزش 
ناگهاني تمدني تازه در کره زمین هســتیم که به گفته تافلر 
شــیوه مبتني بر دانش بــراي تولید ثروت را بــا خود همراه 
دارد. شــیوهاي که امروزه کل جهان را ســه پاره مي کند و 
متحول مي ســازد، در این نظام همه چیز در حال دگرگوني 
است، از عناصر تشــکیل دهندهاش تا روش وابستگي این 
عناصر به یکدیگر تا شتاب کنش هاي متقابل آنها تا منافعي 
که کشورها بر ســر آن دســت و پنجه نرم مي کنند. )تافلر، 

)322:1385
اگر چه پایان جنگ سرد و شــکل گیري سیستم تک قطبي 
با تسلط هژمونیک آمریکا، فضاي بازي کشورهاي کوچک 
و انتخاب هاي آنها را در عرصه بیــن المللي محدود ترکرده 
بود، لیکن امروزه فضاي بازي، قوائد بازي و بازي بازیگران 
، دچار تحوالت و تغییرات شگرفي شده است. جهاني شدن 
به عنوان فرآیندي در حال شدن، تاثیرات عمیقي بر فضاي 
بین المللي داشته اســت، که بدون تحلیل عمیق پیامدهاي 
آن هیج تفکري نمي تواند موفق باشــد، لــذا به فرصت ها و 

تهدیدات ناشي از این پدیده، مي بایست با دقت توجه کرد.
 در زمان ما اقتصاد اهمیت روز افزونــي در نظام بین المللي 
پیدا کرده اســت، به نحوي که برخي از اندیشــمندان گفته 
اند: سیاست بین المللي، مبتني بر ژئوپلتیک، جاي خود را به 
سیاســت مبتني بر ژئواکونومیک داده است. نقش بازیگران 
غیر دولتي در فرایندهاي جهاني به ویژه در عرصه تعامالت 
اقتصادي، بســیار گســترش یافته و روابط کشــورها را به 
خصوص در عرصه اقتصــادي متُاثر مي کنــد، امروزه یک 
قاعده مهم بازي در عرصه بین المللــي، همکاري و ائتالف 
و اتحاد است، در نظام بین المللي کنوني واحدهاي سیاسي، 

با همکاري و ائتالف و اتحاد با دیگرواحدهاي سیاسي براي 
حصول منافع ملي خود تالش مي کنند.

آنچه باید امروزه کارشناســان به ویژه در زمینه سیاســت 
خارجــي درک نمایند این اســت که وقتي نظام هــا، با هم 
بستگي، فاصله زیادي دارند، به شــیوه هاي نا مُانوس رفتار 
مي کنند که ناقض اصول متداول اســت. آنها روال متداول 
خود را از دست مي دهند، بدین معني که یک نیروي واردهي 
اندک، مي تواند آثار عظیمي پدید آورد. معدودي راُي منفي 
در کشــور کوچک دانمارک کافي بود، که کل روند یکپارچه 
کردن اروپا را به تعویق اندازد ویا مسیر آن را تغییر دهد. این 
تحوالت از طرفي نیز معلول انقــالب در فناوري ارتباطات 
و اطالعات اســت. فرصت هاي جدید فناوري، به شیوه هاي 
مختلف وضعیت سیاســي را دگرگون کرده اســت. امروزه 
ارتباطات سیاســي بیش از هــر زمان تبدیل بــه پدیده اي 

مکانیزه شده است )کارازوجیاني، 10:1388(
 فناوري آنــي و ارزان مورد اســتفاده گروه هــاي جدید که 
پیش از این از شــرکت در امور سیاســي محروم و مطرود 
بودند قرار گرفته و آنها امروزه بدون هیچ احساســي از کنار 
گذاشته شــدن، به لطف فناوري جدید، تبدیل به بازیگران 
مهمي شــده اند. فناوري هاي اطالعاتي ارتباطي، وضعیت 
سیاسي زمان ما را به شدت تحت تُاثیر قرار داده اند ودر چنین 
شرایطي، ابزارهاي سیاسي سنتي نا کارآمد به نظر مي رسند.

 وجه دیگري که باید براي تحلیل زمان، در تحوالت کنوني 
فضاي جهاني، به آن توجه داشت: مســئله فضاي ماوراي 
جو است. امروزه بسیاري از معیارها تغییر یافته و عوامل زیر 
ساخت قدرت جهاني به خارج از کره زمین، یعني فضا منتقل 

شده است.
 این شرایط را جان ام کالینز در یک برهان قیاسي از میکندر 
اینگونه توضیــح میدهد: که کلید برتــري در قرن 21، فضا 
خواهد بود، کسي که بر فضاي پیراموني حکومت مي کند بر 
سیاره زمین فرمان میراند، کسي که بر ماه حکومت مي کند 
 5.L 4 و.L بر فضاي پیرامونــي حکمراني دارد.کســیکه بر
حکومت مي کند بر نظام زمینـ  مــاه فرمانروایي دارد )این 
دونقطه، نقاط حرکت موازنه اي ماه است، یعني مکان هایي 
در فضاء که در آنجا نیروي کشش ماه زمین برابر وهمدیگر را 

خنثي مي کنند(.)کالینز، 53:1373(
 توجه داشته باشــیم که ماه داراي منابع آلومینوم، تیتانیوم، 
آهن، کلســیم وســیلیکون مي باشــد و آهن موجود در ماه 

خالص و مستقیمٌاٌ قابل استفاده است.
بدین ترتیب کرونوپلتیک یا همــان ژئوپلتیک زمان یکي از 
مالحظات اساســي در تدوین کدهاي ژئوپلتیکي را تشکیل 

مي دهد.
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)2(:تعاریف ارائه شــده بــراي کدهــاي ژئوپلتیکي مبین 
اهمیت مکان جغرافیایي در تدوین کدها مي باشد. گفته شد: 
هرگاه یک منطقه یا یک قلمــرو جغرافیایي را مورد تجزیه و 
تحلیل ژئوپلتیکي قرار دهیم به نتیجه اي خواهیم رسید که 
اصطالحٌا آن را کد ژئوپلتیکي مي گویند.موقعیت جغرافیایي 

در تدوین کدهاي ژئوپلتیکي نقش اول را دارد.
 منظور از عنصر مکان در تدوین استراتژي ژئوپلتیک همان 
کشوري اســت که باید کدها برایش تدوین گردد والبته در 
برآورد تهدیدات که خود از ضروریات تدوین کد مي باشــد، 
پیرامون نیز مورد مطالعه قرار مي گیــرد، به نحوي که حتي 
بررســي پیرامون یا همان مکان هاي فرامــرزي در اولویت 

اول قرار مي گیرند.
پیتر هاگت درتعریف مکان می گویــد: مکان جاي خاصي 
اســت در ســطح زمین، ولي بر عکس اصطــالح موقعیت 
مفهوم مجمل مجرد نیست، بلکه محدود به موقعیتي است 
با هویت و قابل شناسایي، که ارزش هاي ویژه و معین با خود 
دارد، بنابراین هرگاه موقعیت حاوي اطالعات معین وخاص 
باشــد و هویت پیدا کند به مکان مبدل مي شــود. )هاگت، 

 )16:1387
از منظــر تدوین کدهــاي ژئوپلتیکي هر مــکان یا فضاي 
جغرافیایي داراي محتوایي اســت، که عناصر واجزاء آن از 
حیث ماهیت و کارکرد، فرصت هــا و محدودیت هایي را در 
ارتباط با نیازهاي فردي و جمعي ارائه مي دهد که ســازنده 
درک آنهــا از ارزش و اعتبــار مکان و فضاســت ودر ســه 

مجموعه طبیعي، انساني و جمعیت قابل تبیین است:
)1( عناصر و ساخت هاي طبیعي شــامل: کالبد، اقلیم و آب 
و هوا، آب، خاک، پوشــش گیاهي، زندگي حیواني، آبزیان 

وشیالت، منابع ائم از انرژي و منابع کاني
)2( عناصر و ساخت هاي انســاني شامل: ساخت هاي شبکه 
اي دائم از سکونتگاه ها وشــبکه هاي حمل ونقل ارتباطات 
و غیره، ســاخت هاي نهادي کالبدي، که در مجموع چشم 
انداز غیر طبیعي مکان و فضــا را منعکس نموده و محصول 

فعالیت ها، تالش ها و سرمایه گذاري هاي انساني مي باشند.
)3( جمعیــت یا انســان هاي ســاکن در مــکان و فضاي 
جغرافیایي نیز یکي از عناصر و ارکان اصلــي آن بوده، آنها 
مبناي فلســفي حکومت و نظام هاي سیاســي را در منطق 
جغرافیای سیاســي تشــکیل مي دهند، که خــود از منظر 
موجودات فعال و کنشــگر واز دو منظر ابــزاري و رابطه با 

قدرت، قابل تُامل هستند. )حافظ نیا، 245:1379(
جمعیت انســاني در مکان و فضــاي جغرافیایــي در ابعاد 
پنجگانه خود: کمیت، کیفیت، حــرکات، ترکیبات و الگوي 
پخش واجد فرصت ها و محدودیت هایي اســت که از منظر 

ژئوپلتیک معاني متفاوتي دارد.
هرکدام از عناصر ســه گانه فوق به طور جداگانه و هم چنین 
در یــک الگوي تعاملــي و جمعي داراي کارکــرد بوده ودر 
محیط جغرافیایي و متناسب با نیازهاي انسان ، نقش آفریني 
مي کنند که به طور کلي کارکرد مکان و فضاي جغرافیایي را 

تشکیل مي دهد.
بررســي رویدادهاي جنگ و صلح جهان، ارتباط بین توزیع 
جغرافیایي این پدیده ها و کارکرد مکان و فضاي جغرافیایي 
به ویژه توزیع منابع استراتژیک را نشــان مي دهد. بنابراین 
یکي از نکات مهمــي که در تحلیل مــکان باید مورد توجه 
قرار گیرد، بررســي توزیع جغرافیایي منابع زیــر زمیني به 
ویژه منابع استراتژیک مي باشد. ارزش استراتژیک برخي از 
کشورهاي جهان سومي بر اساس میزان مواد معدني حیاتي 

موجود در قلمروي آنها تخمین زده مي شود.
از سوي دیگر تمام کنش هاي سیاســي در بستر جغرافیایي 
اتفاق مي افتد و روابط فضایي بــا حقایق مربوط به موقعیت 
نسبي که تقریبا همیشــه و بدون اســتثناءاز اهمیت مکان 
متاثرند، منطبق مي شود. به دیگر سخن رفتار سیاسي الزاما 

ژئوپلتیکي است.
 بلوئت در این بــاره مي گوید: هر آنچه سیاســت هاي ما را 
شکل مي دهد. دســتورالعمل جغرافیایي است که ریشه در 

واقعیت دارد )بلوئت، 43:1387(
از منظر ژئوپلتیک بین ارزش، اعتبــارو اهمیت مکان و برد 
فضایي یا قلمرو جغرافیایي نفوذ آن رابطه مســتقیمي وجود 
دارد، یعني هــر چه قلمرو نفوذ و بــرد فضایي کارکرد مکان 
جغرافیایي بیشتر و وســیع تر باشد، اهمیت واعتبار آن بیشتر 

خواهد بود.
 تاکید بر مطالعه جغرافیاي اســتراتژیک کشــورها، به ویژه 
عوامل ثابت جغرافیایي مي باشــد و بدیهي است اگر چه این 
عوامل به تحوالت شکل مي دهند، لیکن حالت جبر گرایانه 
نداشته، بلکه این سیاســت ها و تصمیمات رهبران سیاسي 
اســت که ســاختار ژئوپلتیکي جهان را تعیین مي کند. حتي 
اگر عمده توجه ژئوپلتیک به رقابت میان قدرت هاي سیاسي 
و اشکال دگرگون شــونده سلســله مراتب در جهان باشد. 
سلسله مراتبي که دستاورد، بازي هاي سیاسي منطقه اي یا 
جهاني میان قدرت هاســت.به ناچار در این راه ژئوپلتیک از 
موقعیت هاي جغرافیایي زمین، حساسیت هاي استراتژیک 
دریایي و خشــکي، منابــع کمیاب اقتصــادي انرژي وآبي 
استفاده مي کند تا سیاســت خارجي حکومت را پیش برد، یا 
برتري خواهي هاي سیاســي منطقــه اي و جهاني قدرت را 

جامه عمل بپوشاند. )مجتهد زاده، 129:1381(
 برخي از مناطق جغرافیایي به دالیــل مختلف از اهمیت و 
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ارزش خاصي برخوردار هســتند .این مناطــق را که از نظر 
اقتصادي، سیاســي، نظامي و غیره داراي اهمیت هســتند، 
مناطق اســتراتژیک مي نامیم. مناطق جغرافیایي به دالیل 
گوناگون ممکن اســت به عنوان یک منطقه اســتراتژیک 

محسوب شوند، برخي از این دالیل عبارتند از:
)1( واقع شــدن در کنار تنگه هاي بین المللــي مثل ایران و 

عمان
)2( موقعیت ســرآغازي به این معنا که روند توزیع و پخش 
کاال و حمل مســافر از آنجا متوقف وپس از تغییراتي دوباره 
به راه خود ادامه مي دهد، یا نیروهاي نظامي در این شــرایط 
قرار مي گیرند )تغییر حرکت از محیط آبي به محیط خشکي( 
مثل جزایر مهم در مســیرهاي اقیانوســي یا مناطقي مثل 
سریالنکا، ســنگاپور،هنگ کنگ و غیره واز منظر نظامي، 

مناطقي مثل نرماندي در فرانسه، بوشهر و چاه بهار در ایران
)3( داشتن موقعیت بندرگاهي مثل لبنان و غیره

)4( موقعیت هاي ارزشــمند نظامي مثل تنگه هاي بســفر و 
داردانل

)5( موقعیــت مرکزي یا گــره مواصالتي:هنگامي که دو یا 
چند مسیر تجارتي یا مســافرتي و حمل و نقل یکدیگر را در 
یک نقطه یا منطقه قطع کننــد، یک موقعیت مرکزي ایجاد 
مي شــود که ممکن اســت حاصل تالقي خطوط راه آهن 
یا جاده اي باشــد مثل مسکو وشــیکاگو یا از تالقي خطوط 
دریایي و هوایــي به وجود آینــد مثل ســنگاپور، پاریس، 

نیویورک. 
البته گاهي ممکن اســت یک منطقه واحد جغرافیایي واجد 
تمام یا تعدادي از این ویژگي ها باشــد که به نظر مي رســد 
تمرکز ویژگي هاي اســتراتژیک بیشــتر موجــب افزایش 

اهمیت استراتژیک مکان گردد. 
نکته مهم دیگري که باید در ارزیابي مــکان در نظر گرفت 
توجه به ژئوپلتیک زمان اســت. در گذشــته قلمروهاي ژئو 
اســتراتژیک بر مبناي اهــداف نظامي تعیین مي شــدند و 
قلمروهــاي ژئوپلتیک توجیه نظامي داشــتند لیکن امروزه 
باز تعریف مناطق ژئو اســتراتژیکي با اهداف ژئو اکونومیک 
صورت مي گیــرد وباالتبــع مناطق ژئوپلتیــک باید توجیه 
اقتصادي ونظامي داشته باشــند.با علم به اینکه ژئوپلتیک 
بر عوامل فضایي به ویــژه حقایق مهم مــکان که بازتاب 
دهنده دســتورالعمل واقعي حقایق فیزیکي هستند، تاکید 
مي کند. ژئوپلتیک پل رابط میان جغرافیا و روابط بین الملل، 
ترکیبي از عوامل تعیین کننده و معناي در حال تغییر شرایط 

جغرافیایي است.
با توجــه به ابعاد ســه گانه اي کــه از ویژگي هــاي مکان 
برشــمردیم، مي توان گفت محدوده مکاني که به وســیله 

مرزها از دیگر مناطق جدا شــده و ســرزمین یک کشور را 
تشکیل داده و با ویژگي هاي فوق هویت جداگانه اي یافته، 
عناصري را تشکیل مي دهد که جمع جبري عوامل مثبت و 
منفي آن قدرت ملي را تشکیل مي دهد، که خود عنصر اصلي 
وزن ژئوپلتیکي یک واحد سیاسي را در ژئوپلتیک منطقه اي 

و جهاني نشان مي دهد.
)3(:ســومین موردي که به عنوان مالحظات اساســي در 
تدوین اســتراتژي ژئوپلتیک باید مورد بررسي و مداقه قرار 
گیرد، شرایط بین المللي اســت. این شرایط معلول چگونگي 
وعملکــرد بازیگران بین المللي اســت. لذا براي شــناخت 
شــرایط بین المللي باید، بازیگران، روابــط آنها و چگونگي 
گروه بندي و ســازمان دهي فضایي جهان را شــناخت، در 
قرن 21 بازیگران زیادي در محیط بین المللي اثر گذارند که 
به آنها خواهیم پرداخت. اما هنوز عمده ترین بازیگر صحنه 
جهاني، کشورها هستند.بررسي ها نشان مي دهد در حالیکه 
نزدیک به 7000 ملت و قومیت متفــاوت در جهان زندگي 
مي کنند لیکن نقشه سیاســي جهان کمي بیش از دویست 
واحدسیاسي مستقل بزرگ و کوچک را نشان مي دهد.و این 
بدان معناســت که در یک واحد سیاســي ممکن است چند 
ملت ســکونت داشته باشــند.در تعریف حکومت ملي گفته 

مي شود:
 کشــوري که در آن یک گــروه قومي بیــش از 95 درصد 
جمعیت را تشــکیل مي دهنــد داراي حکومت ملي اســت 

)میرحیدر، 125:1384(
این نگاهي است کلي به تجانس جمعیت در درون واحدهاي 
سیاسي جهان، لیکن به لحاظ وجود ســه عنصر استقراري: 
ســرزمین، جمعیت و حکومت کشورهاي مختلف الوجوهي 
وجود دارند، که هر یک بنا به شاخصه و کیفیت وجودي خود 
تاثیرات متفاوتي بر امور بین الملل مي گذارند، که عدم توجه 

به آن به معني ادراک ناقص شرایط بین المللي خواهد بود. 
امــروزه به وضوح مي توان مشــاهده نمود کــه تصمیمات 
مربوط به سیاست خارجي کشــورهاي جهان سوم، تفاوت 
بارزي با کشــورهاي جهان دوم و اول دارد. از لحاظ اصولي 
کشــورهاي جنوب یا در حال توســعه از موقعیت فعلي خود 
باید ناراضي بوده و قصد تغییر و تحول بنیاني در نظام کنوني 
را داشته باشــند. البته عکس العمل آنها گاه تسلیم اکراه آمیز 
نســبت به واقعیات موجود و یا تمایل بــراي تغییر وضعیت 
فعلي است. بدیهي است در اتخاذ هریک از تصمیمات فوق 
مواردي چون نظام سیاسي، نظام اقتصادي و بافت اجتماعي 

مؤثر مي باشند.
در یک نــگاه کلي جهــان کنونــي نظامــي هماهنگ از 
دولت هاي وســتفالیایي اســت که با میزان قدرت، مکان 
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جغرافیایي و زمینه هاي فرهنگي از یکدیگر متمایز مي شوند.
دولت ها در سه بعد از یکدیگر متمایز هستند:

)1( تعدادي معدود از دولت ها قدرت بزرگ هستند و اکثریت 
آنها نیستند.

)2( بســیاري از دولت هــا مســتعمره بوده انــد و حضــور 
استعمارگران را در گذشــته خود تحمل کرده اند، در حالیکه 
تعداد کمتــري از دولت هــا یا مســتعمره نبــوده و یا خود 

استعمارگر و اشغالگر بوده اند.
)3( برخي از دولت ها از مدت ها قبل شکل گرفته اند و ریشه 
عمیقي دارند، در حالیکه بســیاري در اثر استعمار زدایي در 

سال هاي اخیر شکل گرفته و ریشه هاي آنها در سطح است.
از نظر ســني دولت هاي معدودي چون: ایــران، مصر، هند 
و یونان سابقه چند هزار ســاله دارند وتعداد بیشتري مدعي 
سابقه چند صد ساله اند )فرانسه، آمریکا، اتیوپي، ژاپن و. . . . ( 

و اکثر دولت هاي دیگر کمتر از صد سال عمر دارند.
برخي دولت هاي اســتعمارگر ســابق نظیــر: دانمارک و 
بلژیک اکنون قدرت هاي کوچکي محســوب مي شوند در 
حالیکه دولت هاي ســابقًا مســتعمره امروز به قدرت هاي 
عظیمي تبدیل شــده اند )هنــدـ  آمریکا(.برخي دولت هاي 
جدید ثروتمند و داراي نظم هستند )ســنگاپور و تایوان( اما 
دولت هاي جدید زیادي )سومالي، پاکستان و. . . . ( همچنان 
فقیر و بي نظم باقي مانده انــد و برخي از دولت هاي قدیمي 
ثروتمند و با ثبات هســتند )ژاپن و فرانسه( در حالیکه برخي 

دیگر نیستند )مصر و روسیه(.
بري بوزان بــراي مطالعه دولت هــا و پویش هاي میان آنها 
مفهوم طیف دولت هاي ضعیف/ قــوي  را ارائه مي دهد. این 
طیف نه تنها در مورد قدرت )قــوي / ضعیف( بلکه در مورد 
انسجام اجتماعي و سیاســي میان جامعه مدني و نهادهاي 
حکومتي نیز صادق اســت و به مفهوم واقعي، این تقســیم 
بندي در مورد درجه دولتمندي دولت ها است.همه دولت ها 
را مي توان در این طیف قرار داد. آنهایي که به انتهاي قویتر 
طیف نزدیک ترند از نظر داخلي نیز انســجام بیشتري دارند 
و تهدیدات پیش روي خــود را در خارج از مرزها جســتجو 
مي کننــد. اما دولت هــاي نزدیک به انتهــاي ضعیف تر از 
بســیاري جهات فاقد حاکمیت تجربي انــد و ادعاي دولت 

بودن آنها چندان قوي نیست، )بوزان، 32:1388(
 این طیف شــیوه اي متداول براي طبقــه بندي دولت هاي 
معاصــر ارائه مي دهد بدیهي اســت در عالــم واقع ترکیب 
و شــرایط کشــورها تا این اندازه خالص نبوده و به راحتي 
نمي توان آنها را در جاي مناسب طیف جایگزین کرد. لیکن 
با قدري اغماض مي توان همه کشــورهاي جهان را در سه 
دســته کلي: دولت هاي پســت مدرن، دولت هاي مدرن و 

دولت هاي پیشامدرن طبقه بندي کرد.
همه این دولت ها ناگزیر باید در نظام بین المللي قدرتمندي 
عمل کنند که اخیراً شــکل گرفته و با ظرفیت تعامل جهاني 
خیلي باال در حمل و نقل، ارتباطات، گســترش اجتماعات 
داراي سرنوشت مشترک، انقباض فضا و زمان، وصل شدن 
تولید، تجارت مالیه و محیط زیســت به یکدیگر و افزایش 
قدرت تحمیل محلي و از طرف دیگــر دولت هاي قدرتمند 
پســت مدرن یعني اصلي ترین مولد و بهره گیرنده از جهاني 
شــدن که دو تهدید متضاد را متوجه آنهــا کرده اند:  طرد  و  
جذب  و این در حالیســت که دولت هاي پیشامدرن و حتي 
بعضي از دولت هاي ظاهراً مــدرن هم از داخل و هم از ناحیه 
شــرایط بین المللي براي کسب اســتانداردهاي بین المللي  

حکومت گري خوب  یا  به حکمراني  در فشار هستند.
شرایط کنوني جهان به نحوي اســت که اصل عدم مداخله 
در امور داخلي دیگر کشــورها که یکي از اصول مهم منشور 
ملل محسوب مي شــود به نفع مفهوم مداخله بشر دوستانه  
یا  صالحیت جهانــي  نه تنها از ســوي آمریــکا به عنوان 
هژمونــي جهاني که از جانب کشــورهاي متعــدد اروپایي 
غربي نیز کنار گذاشته شده است و عماًل در اجالس عمومي 
سال 2000ســازمان ملل مورد تَایید بسیاري از کشورهاي 
جهان قرار گرفت. چهــار عملیات نظامي با پوشــش اقدام 
بشردوستانه در ســومالي، هانیتي و بوســني وکوزوو انجام 
شد که همه آنها با مجوز شــوراي امنیت سازمان ملل انجام 
گرفت و متعاقبًا پس از واقعه 11 سپتامبر با پوشش مبارزه با 
تروریست جهاني بدون کسب مجوز سازمان ملل دو کشور 

عراق و افغانستان اشغال نظامي گردیدند.
بري بوزان در همین ارتباط مي گوید: شاید حمله تروریستي 
ســال 2001 به ایاالت متحده آمریکا، تا حدي موجب تاکید 
دوباره ي این قدرت بزرگ بر مداخله گرایي شــده باشد، اما 
احتمااًل چنین مالحظه اي کاماًل دقیق و حســاب شــده و 
محدود به اهداف ویژه اي خواهد بود و بعید اســت اراده اي 
همگاني براي مداخله در خارج که ویژگي رقابت ابرقدرت ها 

در دوران جنگ سرد بود ایجاد کند.)همان:42(
 لیکن سوئل کوهن واقع بنیانه و با صراحت مي گوید: امروزه 
پنج مرکز اصلي قدرت بر صحنه ژئوپلتیکي جهان ســلطه 
دارند که توانایي هــا، نیازها و همکاریهــاي تاریخي آنان، 
دیدگاه ها و سیاست هاي ژئواستراتژیک و جغرافیایي آنها را 
شکل مي بخشــد و با تغییر جغرافیایي، اقتصادي یا سیاسي 
در کانون هاي این مراکز، سیاست هاي استراتژیک آنها نیز 

تغییر مي کند )کوهن، 191:1387(
بري بوزان که فیلسوف روابط بین الملل است مي گوید: سه 
جشم انداز: نئورنالیست، جهان گرا و منطقه گرا اصلي ترین 
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چشم اندازها براي تحلیل ســاختار بین المللي پس از جنگ 
سرد مي باشند )بوزان، 17:1388(

 هر یک از این چشــم اندازها شــرایط را در 4 ســطح مورد 
تحلیل قرار مي دهند:

)1( ســطح داخلي که بعد داخلي در دولت هــاي مناطق و 
خصوصًا آسیب پذیري هاي داخلي آنها را تحلیل مي کند.

)2( سطح منطقه اي که روابط دولتـ  دولت را درون مناطق 
تحلیل مي کند.

)3( ســطح بنیا منطقه اي کــه روابط و تعامــل منطقه را با 
مناطق همسایه را تحلیل مي کند.

)4( ســطح جهاني که نقش قدرت هاي جهاني در مناطق و 
تاثیر جهاني منطقه را تحلیل مي کند.

چشم انداز نئورئالیستي از ســاختار امنیت بین المللي دوران 
پس از جنگ سرد اینگونه فرض مي کند که در سطح جهاني 
یک تغییر ساختار قدرت )پایان نظام دو قطبي( اتفاق افتاده، 
لذا دغدغه این رویکرد، شــناخت ماهیت این تغییر براي پي 
بردن به پیامدهاي امنیتي آن اســت. نئورئالیســم اولویت 
سطح جهاني در مقابل ســطح منطقه اي و بنیامنطقه اي را 
بدیهي تلقي کرده و لذا جســتجو براي یافتن تغییر را به یک 
بازه مشخص در همان سطح محدود مي کند: تک قطبي یا 

چند قطبي.
چشــم انداز جهان گرا یا همان جهاني شدن که اغلب ریشه 
در رهیافتهاي فرهنگي، فراملي و اقتصاد سیاسي بین الملل 
دارد. شــاید آشــکارترین درون مایه هدایت کننده جهاني 
شدن روند غیر سرزمیني شدن سیاست جهاني باشد، که در 
قرائتي افراطي تر، غیر ســرزمیني شــدن هر آنچه را که در 
برابر آن قرار دارد، در نوردیــده و دولت ها و نظام هاي دولتي 
را از صحنه اصلي و مرکزي سیاســت جهاني خارج مي کند.

ویژگي بارز جهاني شــدن نقش مستقل پیکره هاي فراملي، 
شرکت ها، انواع سازمان هاي سیاسي و اجتماعي غیر دولتي 

و سازمان هاي بینا حکومتي و رژیم هاست.
در هر دو قرائت و چشــم انداز شــکل ســاختار کالن نظام 
بین الملل مرکزـ  پیرامون  است که در آن هسته اي از جوامع 
)یا نخبگان( بخش عظیم ســرمایه، فنــآوري، اطالعات و 
منابع ایدئولوژیکي و سازماني را کنترل و لذا نحوه مشارکت 

پیرامون را تعیین مي کند.
معناي تحوالت فوق در چشم انداز مرکزـ  پیرامون  افزایش 
هر چه بیشتر انســجام مرکز و سلســله مراتبي شدن نظام 
بین المللي اســت، از این منظر جهاني شــدن بیش از آنکه 
فرایندي مســتقل باشــد نمودي از هژموني آمریکاست و 
آنهایي که از جانب جهاني شدن احساس تهدید مي کنند، در 
واکنش به این امر علیه هژموني گرایي، موضع گیري کرده و 

مي کوشند یک ساختار قدرت جهاني چند قطبي را گسترش 
دهند، رفتــار دولت هاي قدرتمنــد اروپایي در این راســتا 
قابل ارزیابي اســت. به طور کلي الگوي رابطه کشــورهاي 
پیراموني با خود یا با کشورهاي هسته تابعي از میزان تجانس 
ساختاري و کارکردي و درک مشترک از منافع حاصل است 
و به همین نحو تا اندازه اي متاثر از میزان تجانس ساختاري 
و کارکردي و منافع مشترک بین آنها با هسته هاي پیراموني 

و رقیب با کشورهاي قدرتمند و مداخله گر.

چشــم انداز منطقــه گــرا در واقع شــامل هــر دو عنصر 
نئورئالیسم و جهانگراســت با این تفاوت که اولویت تحلیل 
را به سطوح پایین تر مي دهد. مي توان گفت این چشم انداز 
امروزه مورد نظر اکثر نظریه پردازاني اســت که به واســطه 
تخصص هایشان در زمینه ژئواستراتژي، ژئوپلتیک، روابط 
بین الملــل و. . . در صدد ارائه تحلیلي از شــرایط بین المللي 
هستند مي باشــد و به دیگر ســخن منطقه گرایي بر ادبیات 
معاصر اســتراتژیک غالب است. این چشــم انداز و نظریه 
مي گوید: در چهار ســطح تحلیــل )داخلــيـ  منطقه ايـ  
بنیامنطقه ايـ  جهاني( دنبال چه چیزي هســتیم و چگونه 
آنهــا را ربط دهیــم. به طور کلــي مجموعه هــاي امنیتي 
منطقه اي، الگوهایي پایدار ولي نه ثابت هســتند و به عنوان 
زیر ساختارهایي مي توانند در روابط میان قدرت هاي بزرگ 
و دولت ها و نیز تعامالت دولت ها در منطقه اثرات واســطي 
داشته باشــند. اصلي ترین کارکرد نظریه مجموعه امنیتي 
منطقه اي سازماندهي مطالعات تجربي امنییت منطقه اي در 

یک چارچوب است.

3:ارکان کدهای ژئوپلیتیکی:
 گفته شــد،کدهاي ژئوپلتیکي شــامل تعریــف حکومت و 
دولت از منافع ملي، تعیین تهدیدات خارجي به منافع ملي و 
واکنش برنامه ریزي شده و موجه براي این تهدید است. این 

مفهوم از 3 رکن اصلي تشکیل شده است:
)1( تعریف حکومت و دولت ار منافع ملي

)2( تهدیدات به منافع ملي
)3( واکنش برنامه ریزي شــده و موجه که همان راه کار دفع 
تهدید و توجیه آن مي باشــد. در ادامه تالش مي شــود این 
ارکان ســه گانه براي ادراک اســتراتزي ژئوپلتیک توضیح 

داده شود.

 )1(ـ  منافع ملي:
منافع ملي از جمله واژگاني اســت که در گفتمان سیاســي 
معاصر جایگاه باالیي دارد. ایــن واژه در مواضع گوناگون و 
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با معاني متفاوتي به کار رفتــه و مي رود. به دلیل مبهم بودن 
منفعت ملي، این مفهوم به گروه هایي که داراي منافع خاص 
هســتند، فرصت آن را مي دهد تا اهداف خود را به مشــابه 
چیزي بیش از آنچه که واقعًا هســتند، یعني در قالب شــعار 

منافع ملي عرضه بدارند.
صاحــب منصبان سیاســي، مقامات منتخــب، گروه هاي 
غیر دولتــي و. . . همگي به دنبال شناســایي اهداف خود به 
عنوان منفعت ملي هستند. زمامداران با مخفي کردن عقاید، 
انگیزه ها و منافعشــان در پشت ماســک منفعت ملي سعي 
مي کنند تا ناآرامي هاي اجتماعي را فرو نشانند، آنها مردم را با 
استدالل هایي ساده، مثل عشق به وطن و. . . قانع مي سازند 
تا حقوق خود را به پاي منفعت ملي قرباني کنند و این بســتر 
مناســبي براي ســلطه متمرکز دولت بر همه امور را فراهم 

مي کند.
دولت ها آرمان هایي را براي ملت تعریف و ترسیم مي کنند. 
این آرمان ها وقتي بر منافع ملي منطبق باشــند به این معنا 
که منفعت ملي را پوشــش دهند، واقعي هستند و ارزشمند، 
اما گاهًا آرمان هایي چه به صورت آگاهانه و چه فریب مردم 
ناآگاه و با سوء اســتفاده از احساسات و روحیه ملي و مذهبي، 
به عنوان آرمان هاي ملي معرفي شده اند، که الزامًا ارزشمند 
نمي باشــند. در رژیم حکومتي مثل آلمان نــازي، هیتلر به 
عنوان رهبر فقط در پي تحمیل خواست و برداشت ناصواب 
خود در عرصه بین المللي بود و اهداف ملي را در قالب آرماني 
انحرافي متجلي کــرده بود.هویت منافع چنان اســت که 
بهترین عامل براي ایجاد پیوســتگي و وحدت، چه در سطح 

فردي و چه دولتي مي باشد.
دیوید دبلیــو کلنیتون به نقل از  دوک هنــري، دورهان  که 
از سیاســتمداران قبل از جمهوري فرانسه است مي گوید:در 
مقام مدیریت مسایل کشوري افراد، نبایستي زحمت تمناها 
و آرزوهاي آرماني و افراطي را که غالبًا آنها را به تکلف امور، 
مافوق قدرتشان وا مي دارد، متحمل شوند و نه اینکه به زور 
نیروهاي نظامي و توسل به خشــونت که به میزان گسترده 
اي براي ما مشــکل آفرین خواهد بود، به اطاعت وا داشــته 
شــوند و نه این که عقاید موهوم و خرافــي اي را که باور به 
آنها مارا با محضورات عدیده اي مواجه مي ســازد، از سوي 
حاکمان به کار گرفته شــوند. تنها راه مناســب آن است که 
صرفًا منافع واقعي که توســط عقل درک مي شوند وجه نظر 
قرار گیرند. فقط همین منافع هستند که مي توانند، زمام امور 

و هدایت اعمال ما را در دست گیرند. )کلینتون، 40:1379( 
در عین حال کلینتون واقــع بنیانه به نقــل از ریمون آرون 
مي گوید: تحدید منفعت ملي آن هم بــدون اینکه بتوان، یا 
اینکه اصاًل بشــود، آن را فارغ از نوع رژیم حاکم، خواست ها 

و آمــال طبقات مختلــف اجتماعي و آرمان هاي سیاســي 
دولت معنا نمود، محل تردید جدي اســت و به عبارتي میسر 

نمي باشد )همان:82(
دولت مردان این واژه را در معانــي گوناگون به کار مي برند 
که معرف وجود اختــالف بین منافع ملي بــا منافع محدود 
مي باشد. منافع محدود در اینجا ناظر بر خواسته بخش هایي 
خاص از اقتصاد یا مسئوالن خاصي از پیکره ي بوروکراسي 

دولتي است.
 مهم ترین کارکرد این واژه تفکیــک بین  خودي  و  دیگري  
ایســت. تعریف هر دولــت از منفعت، حاصل محاســبات 
عقالیي دولت به حســاب مي آید، که مي تواند دیگر اعضاء 
جامعه بین الملل را متقاعد سازد که این دولت اگر چه تأمین 
رفاه خود را به عنوان رســالت اولیه اش دنبال مي کند، اما به 
هیچ وجه در پي ســلطه جویي و یا بــه هالکت افکندن کل 
سیستم نمي باشد. منافع ملي، معناي انحصارگرایانه داشته و 
به خصوص در عرصه سیاست خارجي تعارض برانگیز است. 
دولتمردان عاقل همیشه باید به دنبال مجموعه اي از منافع 

مشترک با دولت هاي هم فکر خود باشند.
بدیهي اســت وقتي دولت ها به شــیوه معتــدل و معقول و 
محافظه کارانه و مطابق با منفعــت ملي خود رفتار کنند خیر 
عمومي بیشتر رعایت مي شود، تا این که به تالش در جهت 
یک تحول بنیادیــن و ایدئولوژیک و یا رفتاري بر اســاس 
اهدافي بلند پروازانه، بي حد وحصر براي نیل به کل منفعت 

عمومي و نه چیز دیگري دست یابند.
 بطور کلي روش مواجهه حکومت با مســایل محیط داخلي 
به منفعت عمومي مربوط مي شود و روش مواجهه با مسایل 
محیط خارجي معمواًل بــه منفعت ملي مربــوط مي گردد .

منفعت عمومي و یا منفعت ملي مبتنــي بر الزام به صیانت و 
ترویج نفع جامعه است، خیر یا منفعت مشترک غایتي است 
که از طریق مالحظــات عقالني در خصــوص این که چه 
چیزي به سود و منفعت جامعه تمام مي شود حاصل مي آید. 
نقطه آغازین در این ممارست عقالني تعیین اصول و تالش 
در راســتاي اجراي گزینه هایي از سیاست عمومي است که 

عماًل منجر به تقویت اصول باال گردند.
برخي اهداف سنتًا از برخي دیگر ارزشمندتر هستند، جامعه 
نیاز به نوعي بي طرفي ارزشــي دارد تا مانع از شکل گیري 
یک خیر عمومي فراتر از خواست شــهروندان شود.منفعت 
عمومي چیزي اســت که براي عموم مردم مایه خیر است و 
البته نه ضرورتًا آنچه که عمــوم مردم آن را مي خواهند. نیل 
به منفعت عمومي یکي از وظایف رهبران سیاسي و احتمااًل 

کلیه کساني مي باشد که در امر سیاست مشارکت دارند.
 توســیدید در بررســي خود در مورد جنگ هاي  پلوپونزي  
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سخنان یکي از ســخنگویان اســپارتي کورنیتیان  را نقل 
مي کند که با توجه به زماني کــه این محاوره از آن برهه نقل 
مي گردد  در مقایسه با منطق حاکم بر بعضي جوامع کنوني در 

خصوص منافع ملي قابل تأمل است، او مي گوید:
 تفوق و برتري متضمن انجام وظایف ویژه خود است، به این 
صورت که رهبران، گذشــته از این که در مقام طلب منافع 
شخصیشــان باید منصفانه و عادالنه عمل نماید، موظفند 
توجه ویژه اي نســبت به رفاه عموم داشته باشند، کاري که 
به نوبه خود، منجر به انگیزش حس احترام مردم نســبت به 
آنها مي شود، رهبران موظفند تا نسبت به همین حس احترام 
مردمي نیز عنایت داشــته و آن را تحصیل نمایند. )کلینتون، 

 )32:1379
منفعت ملي مجموعه اي از اهداف اســت که رهبران تحت 
عنوان منفعت ملي به آن نظر دارنــد. منافع و اهداف ضمن 
اینکه با یکدیگــر مرتبط مي باشــند، داراي معني و مفهوم 
خاص خود نیز هســتند، اگر چه در ادبیات ژئوپلتیک و روابط 

بین الملل به جاي هم به کار مي روند. 
حافظ نیا این دو مفهوم را اینگونه تفکیک مي کند:منافع ملي 
از جنس ارزش و منابع هســتند که توســط آحاد ملت درک 
مي شوند و ملت نســبت به آنها احســاس تعلق و ومالکیت 
و وابســتگي ســاختاري مي کنند و بر پایــه واقعیت هاي 
جغرافیایي، تاریخي، فرهنگي و حیثیتي تعریف مي شــوند. 
ملت براي حفاظت و کنترل آنها هزینــه پرداخت مي کند و 
تا حد جانفشاني پیش مي رود. دولت ها و حکومت ها قدرت 
مانور کمي در تغییر و تحول آنها دارند.در حالیکه اهداف ملي 
از جنس عزم، قصد و اراده هستند، توسط حکومت یا نخبگان 
ایدئولوژیک وسیاسي تعریف و تدوین شده و به ملت القاء یا 
توجیه مي شوند، ســپس به صورت رسمي یا ضمني رضایت 
ملي کســب مي شــود، اهداف منعطف بوده، قابل تغییر و 
اصالح هســتند و تحقق آنها تا انــدازه اي متکي و مرتبط با 
منافع و منابع و قدرت ملي مي باشد. قدرت مانور حکومت ها 
در تغییر و تحول آنها بیشــتر از منافع ملي اســت. نمي توان 
مرزي دقیق بین اهداف و منافــع ملي تعیین کرد، اما به طور 
کلي مي توان گفــت: منافع از جنــس ارزش و منابع بوده و 
واقعي هستند. در حالیکه اهداف از جنس عمل، اراده و قصد 

بوده و وضعي هستند )حافظ نیا، 128:1386(
مهم آن است که باید بین اهداف ملي و منافع ملي سازگاري 
وجود داشــته و به عبارت دیگــر باید اهداف ملي توســط 
حکومت ها به گونه اي انتخاب و تعریف شود که منافع ملي را 
حفاظت، تضمین و تقویت نماید در واقع اهداف ملي تابعي از 

منافع ملي هستند.
حکومت به لحاظ کارکردي موظف اســت نیازهاي ملت را 

به نحوي که خواســت آن مي باشــد تأمین نماید. بنابراین 
حکومت براي ملت وجود دارد، حکومــت بدون ملت معني 
ومفهوم ندارد. ملت فلســفه ي حکومت است ،هم از حیث 
پیدایش و منشــاء حکومت و هم از حیث ضرورت وجودي 
که نیازهاي متنوع و مســتمر و اجتناب ناپذیر ملت را مرتفع 

مي کند،
 به طور کلي به گفته ریچارد مویر: حکومت یک شــخصیت 
حقوقي اســت که در ســطح بین المللي به رسمیت شناخته 
شده، وظیفه آن ســازماندهي و تضمین ســعادت و امنیت 
شــهروندان قلمرو خود بود و از آن جایي که باالترین مرجع 
است، هیچ رقیب و یا چالشــي را علیه حاکمیت خود تحمل 
نکرده و از شــهروندان خود خواســتار تبعیت است. )مویر، 

)116:1379
 کشورها خواستار کســب حاکمیت داخلي و خارجي هستند. 
حاکمیت داخلي به اقتدار مطلق و نهایــي حکومت بر تمام 
افراد، گروه ها و ســازمان ها و نهادهاي درون مرزي مربوط 
مي شــود واین اقتدار به اراده عمومي مردم تعلق مي گیرد. 
بعضي مي گویند حاکمیت بــه حکمراني حکومت و به گفته 

برخي نیز به قانون اساسي اعطاء مي شود.
اقتدار خارجي نیز به رابطه میان حکومت مورد نظر و ســایر 
حکومت ها مربوط مي شــود. این اقتدار شامل حق حاکمیت 
بدون دخالت کشــورهاي خارجي و مطالبه جایگاهي برابر 
در عرصه روابط بین الملل باســایر کشورهاي مستقل است. 
نگاه به روابط بین الملل از منظر منافع ملي ســاده تر است و 
رهبران ملي غالبًا اعمالشان را در چارچوب این مفهوم تفسیر 

مي کنند.
در تعریف، منافــع ملي عبــارت اســت از: مجموعه اي از 
ارزش هاي مادي ومعنوي که افراد یک ملت نســبت به آنها 
احساس تعلق، وابســتگي و مالکیت نموده و براي حفاظت 
از آنها و جلوگیري از تصرف آنها به دســت ســایرین از خود 

حساسیت نشان داده و حاضر به پرداخت هزینه مي باشند.
حکومت مسئولیت داشته و موظف اســت با تعریف و تعیین 
اهداف ملي، مقاصد و عالیق مادي و معنوي کشور را تبیین و 
عملیاتي نماید، تا از این رهگذر و حصول اهداف ملي، منافع 

ملي ضمانت شود.
از دیدگاه بعضي نظریه پردازان چون مورگنتا، مفاهیم: منافع 
ملي و امنیت ملي بــه صورت مترادف بــه کار رفته اند او به 
عنوان اولین نظریه پرداز منســجم روابط بین الملل مفهوم 
منافع ملي و امنیت ملي را بــه عنوان محور بحث مورد توجه 
قرار داده و تصریح کرد: امنیــت ملي که اصلي ترین منفعت 
ملي است معیاري همیشگي است که باید با آن اقدام سیاسي 
ارزیابي گردد.به طور کلي از نگاه نظریه پردازان واقع گرا این 
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دو واژه یک معني را القاء مي کنند.
کالینز، اهداف ملي را شــامل عالیق ملي و مقاصد ملي مي 
داند: عالیق ملي ذهنیت هاي شدیداً تعمیم یافته اي هستند 
که خواسته ها و نیازهاي بنیاني کشورها را منعکس مي کنند، 
شناسایي این خواسته ها و نیازها مشکل است، زیرا به ندرت 

داراي مفهوم صریحي هستند )کالینز، 21:1373(
عالیق داراي ویژگي هایي هستند که عبارتست از:

)1( غالبًا با هم آمیخته یا کمي با هم منطبق مي شــوند مثاًل 
همه عالیق به نحوي به امنیت ملي مربوط مي شوند.

)2( عالیق از لحاظ میزان اهمیت قابل طبقه بندي هستند و 
داراي تقدم مي باشند.

)3( عالیق با گذشــت زمان تغییر مي کنــد. فقط عالقه به 
بقاي ملي همیشه پایدار است.

از طرف دیگر مقاصد و سیاســت هاي ملي مي توانند بدون 
تغییر عالیق، تغییر کنند. به طــور کلي عالیق را مي توان به 

دو گروه تقسیم کرد:
الفـ  عالیق حیاتي: در بین عالیق یک ملت عالقه به بقاء 
حیاتي ترین است که مردان مسئول متعهد همه جا آماده اند 
تا براي حفــظ آن جان خود را فدا کننــد. ولي عالیق حیاتي 
به این مورد محدود نمي شــود، حکومت ها ممکن اســت 
موارد دیگري را نیز به عنوان عالیــق حیاتي معرفي کنند. 
در هر حال ملت براي عالیق حیاتي جانفشاني مي کند و این 

جانفشاني را مایه افتخار خود قلمداد مي کند.
بـ  عالیق فرعي: که مي تواند، مثبــت یا منفي، منطقه اي 
یا جهاني باشــد و این عالیق بر حســب تقدم درجه بندي 

مي شوند.
اینکه عالیق در فهرســت تقدم یاد شــده چــه اولویتي را 
داشته باشند بســتگي به نحوه قضاوت دارد. در کشورهاي 
دیکتاتوري کامل براي تعیین عالیق به نظریات مردم هیچ 
توجهي نمي شــود و گاهًا ممکن اســت این تصمیم فقط به 
اراده ي یک فرد بســتگي پیدا کند، لیکن بدیهي اســت در 
موقعي توده مردم بــه عالیق تعیین شــده و اولویت بندي 
تحمیل شــده اعتقاد نداشته باشند، این کشــورها در عمل 
دچار بحران مي شــوند. زماني که تهدیداتــي در داخل و به 
خصوص از خارج متوجه آنها شــود معمواًل ملت آنگونه که 
باید از حکومت پشــتیباني نمي کنند.اصل کلي این است که 
عالیق ملي به ندرت مورد بي توجهــي ملل قرار مي گیرند، 
ملت ها در سراسر جهان یا طرفدار عالیق هستند یا مخالف 

آن و اشخاص بي تفاوت به ندرت یافته مي شود.
 تجربه تاریخ نشــان مي دهد: سیاســتمداران رویایي، عوام 
فریب هــا و دیکتاتورها تمایل به انتشــار و تبلیغ عقاید خود 
داشــته و در نتیجه آن را به عنوان، مقاصد و عالیق ملي قرار 

داده و با عنوان منافع ملي به آن مشــروعیت مي بخشــند. 
اما در قــرن 21 ملت ها محور خواهند بــود و حکومت ها به 
عنوان عاملین ملل باید به خواســت ها و عالیق ملت توجه 
کافي مبذول دارند.مي توان گفت درک سالم و یا بیمارگونه 
ازمنفعت ملي است که حیات یا ممات دولت و حتي کشور را 

به دنبال دارد.
همین ما را به این نکته رهنمون مي شــود کــه اصواًل باید 
بین اهداف و منافع ملي و ابزار یا قــدرت ملي نیز رابطه اي 
منطقي برقرار باشــد. حتي اگر آرمان هاي بــر حق ملي به 
عنوان عالیق و مقاصد در قالب اهــداف ملي طوري برنامه 
ریزي شوند که با توانایي کشور هماهنگي نداشته باشند نیز 
مشــکل آفرین خواهد بود.به عبارت دیگر وجود اختالف و 
ناهمخواني بین اهداف که تحــت عناوین عالیق و مقاصد 
شــناخته شــده اند و ابزار یعني منابع موجود که قدرت ملي 
را تشــکیل مي دهد، مخاطراتي را به وجود مــي آورد که به 
ندرت قابل ارزیابي دقیق هســتند و محاسبات غلط به معني 
محاســبه زیاد یا کم قدرت خود یا محاسبه کم و زیاد قدرت 
بازیگران دیگر مي تواند خطر آفرین باشد و حداقل منجر به 
تصمیم گیري براي راه کاري شود که نه تنها منجر به حفظ 

منافع ملي نگردد که آنرا به خطر نیز بیندازد.

 )2(:تهدیدات بر علیه منافع ملی: 
پس از شناخت منافع، انتخاب سیاست هاي مناسب تر و راه 
کارهاي صحیح مستلزم تحلیل دقیق خطرات و فرصت ها و 
راه کارها، هزینه ها، منابع و توان اجرایي این سیاست هاست، 
ارتباط بین منافع یک کشــور و توان، مســئله مهم و البته 
پیچیده اي اســت که در ادامه و در بحــث راه هاي کار به آن 

خواهیم پرداخت. 
جعفري لنگرودي در ترمینولوژي حقوق مي گوید: تهدید در 
لغت به معني ترســانیدن و وعده عقاب و زجر دادن است. و 
عده انجام عملي یا اعمالي به ضرر کســي کــه او را در آتیه 
دچار ضرر خواهــد کرد... تهدید ممکن اســت به جان، مال 
یا حیثیت باشــد )مادي یــا معنوي(. )جعفــري لنگرودي، 

)183:1382
 تهدید در برابر امنیت قــرار مي گیرد به عبارتي تهدید امنیت 
را به چالش کشیده و آن را نفي مي کند. در واقع امنیت از نوع 

میزان و شدت تهدید متأثر مي گردد .
تهدید عملي اســت که فردي براي تنبیه یا آزار فرد دیگر به 
منظور اطاعت پذیري او انجام مي دهد. در رابطه با کشورها 
و دولت ها تهدید در برابر مفهوم امنیــت ملي قرا ر مي گیرد 
و از آن به تجاوز به حق حاکمیت دولت هــا در امور داخلي و 

خارجي آنها تعبیر مي شود.
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 حافظ نیا در این ارتباط مي نویســد: تهدید اقدامي است که 
از سوي یک یا چند بازیگر به منظور ارعاب و تسلیم پذیري 
دیگران، به ویژه رقبا، دشــمنان بر علیه موجودیت، منافع و 
ارزش هاي مورد نظر آنان انجام مي پذیرد. تهدید احســاس 
ترس و نگراني اســت که در اثر عمل یک یا چند بازیگر در 
وجود بازیگران دیگر شکل مي گیرد. )حافظ نیا، 333:1385(

ماندل مي گویــد: ملت ها در شــیوه هاي تعییــن و تعریف 
تهدیدات با یکدیگر هــم نظر و هماهنگ نیســتند. از نظر 
برخي، عوامل تغییر حتي غیر تحریک آمیز مثل: مانورهاي 
سیاسي نظامي، نامشروع بوده و تهدید مستقیم تلقي و برخي 
دیگر از اقدامات مثل انتقال تکنولوژي مشروعیت بیشتري 
داشته و به عنوان تهدید مســتقیم تلقی نمي شوند )ماندل، 

)43:1387
این اختالف نظرها در بســیاري از موارد انعکاس احســاس 
عمومي، در خصوص این است که چه چیزهایي شیوه زندگي 
آنها را به خطر مي اندازد و به همین دلیــل ملت ها خود ر ا با 
ایدهي تالش براي رهایي جامعه از ترس مطابقت مي دهند. 
ماندل تعریفي از تهدید ارائه نمي دهــد ولي در مورد امنیت 
مي گوید: امنیت ملي شــامل تعقیب روانــي و مادي ایمني 
است و اصواًل جزء مســئولیت حکومت هاي ملي است تا از 
تهدیدات مســتقیم ناشي از خارج نســبت به بقاي رژیم ها، 
نظام شهروندي و شیوه زندگي شــهروندان خود ممانعت به 

عمل آوردند .)همان:42(
 ایده ي تهدید در قلب ایــن تعریف قــرار دارد. واقعیت ان 
است که به نظر مي رسد تهدیدات همواره دستور کار امنیت 
را شــکل مي دهند، به طور کلي تهدیــدات تصویر واقعي از 
خطرات مشــترک ایجاد مي کنند. تهدید امنیتي رویدادي 
است که پیامدهاي باالقوه منفي براي بقاء یا رفاه یک دولت، 

جامعه و یا یک فرد دارد.
از دیدگاه جلیل روشــندل تهدید نســبت بــه امنیت ملي 

عبارتست از: 
یک عمل یا یک سلســله از حوادث که یا طــي زماني کم و 
بیش کوتاه کیفیت زندگي ســاکنان یک کشــور را شدیداً 
تهدید کند و یا اینکه دامنه اختیار یک حکومت یا یک کشور 
یا واحدهــاي خصوصي متعلق به یک کشــور را در انتخاب 
سیاســت مقتضي به شــدت به مخاطره اندازد. )روشندل، 

)138:1385
 ماتهدید را اینگونه تعریف مي کنیــم: هر فعل یا ترک فعلي 
ائم از مادي یا معنوي که احساس امنیت را در فرد، جامعه یا 
کشور و یا حکومت مخدوش کرده. شــیوه زندگي آنها را با 

خطر مواجه کند، تهدید تلقي مي شود .
این تعریف فصل مشــترک همه تعاریف ارائه شده مي باشد 

و مبتني بر این نگرش اســت که در فضاي کنوني جهان در 
ســطوح فراملي، ملي و فر و ملي، رضایت یــا عدم رضایت 
حتي یک فرد به واســطه حمایت جهاني که از او مي شــود 
مي تواند در امنیت ملي مؤثر باشــد، به همــان اندازه که در 

قدرت ملي مؤثر است.
با توجه به تعاربف ارائه شده ویژگي هاي تهدید عبارتند از:

)1( تهدید رویداد احتمالي مربوط به آینده اســت.)2( شدت 
تأثیرات تهدید: که مثاًل بقاء را به خطر مــي اندازد یا رفاه را 
یا هردو را )3( گســتره جغرافیایي تهدید مثاًل تهدید اتمي، 
جهان را درگیر مي کند ولي جنگ داخلــي، دولت یا منطقه 
خاص را)4( چه چیزي، چه کسي را تهدید مي کند.)5( ذهني 
یا عیني بودن تهدید: مثاًل برد یک موشــک بالستیک یک 
تهدید عیني است و حال آنکه بر آورد احتمال وقوع یا استفاده 
از تسلیحات کشتار جمعي ذهني است.این ویژگي ها مبناي 

تقسیم بندي انواع تهدید است . 
به طور کلي سه مالحظه اساســي جریان ارزیابي تهدید را 
تحت تأثیر قرار مي دهد:)1( توانایي ها )آنچه دشمن یا بازیگر 

مقابل مي تواند بکند(
)2( نیات )آنچه دشــمن یا بازیگر مقابــل خواهد کرد()3( 
آســیب پزیري ها )نقاط ضعف برجسته دشــمن یا بازیگر 

مقابل(. )کالینز، 36:1373(
 تهدید به لحاظ ماهیت، روش ها و ابزارهاي مورد استفاده و 

فضاي جغرافیایي قابل طبقه بندي است:
جلیل روشــندل عوامل تهدید کننده منافــع ملي را به طور 
کلي به عوامل داخلي و عوامل خارجي دســته بندي مي کند 
)روشــندل، 62:1385( وي عدم تعادل بین اجزاء )سیاسيـ  
نظاميـ  اقتصادي( را که تعادلي ظریف و حســاس است از 

عوامل مهم تهدید کننده داخلي مي داند.
 به نظر مي رســد مرزبندي بین تهدیدهاي خارجي و داخلي 
و تعیین اینکه دقیقًا کــدام تهدید داخلي یا خارجي اســت 
کار دشــواري باشــد زیرا معمواًل این تهدیدات در پیوند با 
یکدیگرند، یک تهدید داخلي ممکن است مورد بهره برداري 
خارجي قرار گیــرد، مثل جنبش هاي انقالبي، شورشــي و 
جداخواهي قومي و یا برعکس یک تهدید خارجي مي تواند 
به یک عنصر داخلي تبدیل شــود، مثل وابستگي اقتصادي، 
از طرف دیگــر بعضي تهدیدات مثل تهدیــدات نظامي و یا 
تبلیغات خارجي اند و ضعــف بنیان هاي اقتصادي، بي ثباتي 

سیاسي و اجتماعي را مي توان تهدید داخلي محسوب کرد.
اصواًل کشــورهاي غربي تنها تهدید بر علیه امنیت ملي را 
داراي منشاء خارجي مي شناسند و از نظر آنان امنیت داخلي 
یک کشــور از طریق مداخله سیاســي و نظامي یک دولت 
خارجي مــورد تهدید قرار مي گیرد و تهدیــد داخلي فقط به 
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انــدازه زمینه داخلي که ممکن اســت مورد بهــره برداري 
خارجي قرار گیرد مورد اعتناست.

اما در کشورهاي توسعه نیافته و یا در حال توسعه این مفهوم 
یعني تهدیدات داخلي حتي بیــش از تهدیدات خارجي مورد 
توجه و اعتناســت، بعضــي از دولت هاي مســتبد هرگونه 
مخالفت نیروهاي مردم خود را بــا توجیه تهدید امنیت ملي 

در بعد داخلي سرکوب مي کنند.
تهدیداتي چون جنگ هاي چریکي، وابســتگي اقتصادي، 
توسعه نیافتگي سیاســي و بي ثباتي ناشي از آن، اختالفات 
قومي و مذهبي و ســرانجام فقر و ناآرامي هــاي اجتماعي 
از مصادیــق تهدیدات داخلــي امنیت ملي در بســیاري از 

کشورهاست.
همین تهدیدات را مي توان به تهدیدات ســنتي و تهدیدات 
جدید تقسیم کرد: تهاجم نظامي مســتقیم، عملیات پنهان 
سیاســي، مداخله آشــکار، توطئه و برانــدازي از مصادیق 
تهدیدات ســنتي اســت و تهدیدات اقتصــادي اجتماعي، 
تبلیغات خارجي، جنــگ رواني، خلع ســالح قهرآمیز، منع 
گسترش سالح هاي هســته اي، سوء اســتفاده از موضوع 
حقوق بشــر، تروریســم و غیره را مي توان از اشکال جدید 

تهدید بر شمرد.
 تهدیدات را بر حسب ابزار مورد استفاده براي تهدید مي توان 

به:
1ـ  تهدیدات سیاســي شــامل:)1( بحران هــاي پنجگانه 
)هویت، مشروعیت، مشارکت، نفوذ وتوزیع()2( عدم وحدت 
و انسجام رهبري سیاســي و ضعف مدیریت و ناتواني نظام 
اداري کشــور)3( عدم اعتماد مردم به هیئت حاکم)4( نفوذ 
ســرمایه داران و قدرتمندان اقتصادي بر مصادر سیاسي)5( 
فقدان ثبات سیاسي و اجتماعي)6( ساختار سیاسي ناهمگون 
جامعه)7( گروه هاي معاند سیاســي و محارب)8( شرارت ها 
)راهزني مســلحانهـ  نا امن کردن راه هاـ  قتل و غارت حمله 

به پاسگاه هاي دور افتاده مرزي(

2ـ  تهدیدات اقتصادي شامل:
)1( وابســتگي اقتصادي )فرهنگي، تکنولوژیک، نظامي و 
سیاســي( و تک محصولي بودن اقتصاد)2( خدشه دار شدن 
رفاه اقتصادي مردم)3( عدم توســعه یافتگي ملي)4( سقوط 
پیوسته ارزش پول رســمي کشــور)5( کمبود منابع و مواد 
اولیه)6( جابجایي هاي شدید اقتصادي)7( نفوذ و سیطره ي 
ســرمایه داران خارجي و شــرکت هاي چند ملیتي)8( تأثیر 

گذاري منفي قدرتمندان اقتصادي بر امنیت ملي
3ـ  تهدیدات اجتماعي فرهنگي شــامل:)1( اشاعه اعتیاد و 
قاچاق مواد مخدر)2( اشاعه شایعات و فساد و رشوه و رابطه 

بــازي)3( ضغف فرهنگــي در چالش با ســایر فرهنگ ها، 
تهاجم یا رســوخ فرهنگ بیگانه )4( جنبش هاي استقالل 
طلبانــه قومي، مذهبي و نــژادي)5( تغییرات ســریع و بي 
رویه جمعیــت)6( فقدان تأمین اجتماعــي و بیکاري و فرار 
مغزها)7( ضعف فرهنــگ خودي در چالش با مســائل رخ 
داده)8( مهاجرت هاي گروه هاي اجتماعي)9( نبودن عدالت 

اجتماعي و توزیع ناعادالنه امکانات و فقر اقتصادي

4ـ  تهدیدات نظامي شامل:
)1( شــورش)2( تجزیه طلبي)3( شرارت هاي منطقه اي)4( 
کودتا)5( برانــدازي)6( مداخله نظامــي خارجي)7( ارتباط 
و همبســتگي نیروهاي مســلح با مراکز قدرت سیاســي، 

اقتصادي، داخلي و خارجي

5ـ  تهدیدات زیست محیطي شامل:
)1( خطرات ناشي از پاره شدن الیه اوزون)2( گرم شدن کره 
زمین یا ایجاد فضاي گلخانه اي در کره زمین)3( باران هاي 
اســیدي)4( انهدام پوشــش گیاهي و تخریب جنگل ها)5( 
پیشروي کویر و حرکت شــن هاي روان)6( آلودگي محیط 

زیست و. . . . . .
باید گفت اساســي ترین تهدید معموال تهدید نظامي است، 
تهدید مستقیم نظامي آشکار است و به راحتي قابل شناسایي 
و احتمااًل در بسیاري موارد قابل دفع است، اما تهدیدات غیر 
مســتقیم، ضمن اینکه همان تأثیر را مي تواند داشته باشد، 
مقابله ســختي را طلب مي کند، مثل نیرنگ و فریب در واقع 
امروزه تهدیدات مستقیم از تهدیدات داراي اشکال پیچیده 

تر و نفوذ غیر رسمي کمتر اهمیت دارد. 
تهدیدات را برحســب فضــاي جغرافیایي نیــز مي توان به 

سطوح پنج گانه زیر تقسیم کرد:
)1( تهدیدات سطح ملي شــامل آن دسته از تهدیدات که در 
درون مرزها اتفاق افتاده و منشاء کاماًل داخلي دارند، آنچه به 
عنوان تهدیدات داخلي معرفي شد در این سطح قابل طبقه 

بندي است.
)2( تهدیدات ســطح محلي: منظور آن دســته از تهدیدات 
است که همسایگاني که با هم مرز مشــترک زمیني یا آبي 
دارند نسبت به هم احساس مي کنند مثل: اختالفات مرزي، 
اختالفات بر سر تقسیم منابع مشــترک یا آلودگي، آب هاي 

مشترک و غیره.
)3( تهدیدات منطقه اي شامل آن دسته از تهدیدات که بین 
کشــورهاي منطقه اي که احتمااًل مرز مشترکي هم ندارند 
به وجود مي آید مثــل: تضادهاي ایدئولوژیــک، برخورد و 
تضاد منافع، برتــري قدرت نظامي و یا قــدرت اقتصادي و 
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تکنولوژیکي کشور هدف، بحران هاي منطقه اي،
)4( تهدیدات ســطح جهاني: این دســته از تهدیدات شامل 
تهدیداتي اســت کــه اگر چــه در یک محــدوده ي معین 
جغرافیایي اتفاق مي افتند لیکن تبعــات جهاني دارند مثل: 
ســیل مهاجرت هاي غیر قابل کنترل، شــکاف روز افزون 
میان کشــورهاي غني و فقیر، بحران هــاي جهاني، نفوذ 
و سیطره سرمایه داران خارجي و شــرکت هاي چند ملیتي، 
سیاست ســلطه و ارعاب امپریالیستي سرمایه گذاران کالن 
خارجــي و تأثیرگذاري به سیاســت هاي کلي کشــورها، 
ســازمان هاي بین المللي وقتي در خدمت اهداف قدرت ها 
قرار گرفتــه و عملکــرد هژمونیک را پشــتیباني مي کنند، 
قاچاقچیان و گروه هاي تروریستي، زیر سؤال بردن ارزش ها 

و فرهنگ کشورها در سطح بین المللي و غیره.
)5( تهدیدات بــدون مرز: امروزه جهان به وســیله خطرات 
بزرگي تهدید مي شود که حاصل برنامه ریزي تجاوزکارانه، 
آگاهانه، عقالني و عمدي توســط دشــمنان ملي مشخص 
نمي باشــند بلکه تهدیدات غیر عمدي هستند که مي توانند، 
ناامني گســترده تر و شــدیدتري را نســبت به تهدیدات 
عمومي به وجود آورندکه آنها را تحــت عنوان منابع تهدید 
کننده منافع و امنیت ملــي که مرز نمي شناســند یا بدون 
مرز یا تهدیدات نوین طبقه بندي مي کنیم و شــامل موارد 
قبد شــده در بند تهدیدات زیســت محیطي میشود،و به آن 
اشــاره شــد و عالوه بر آن به مواردي چون: خطــر انفجار 
راکتورهاي هسته اي و دفن فضوالت هسته اي، مواد مخدر 
و اعتیاد، بیماري هاي واگیر مسائل زیست محیطي دریاها و 

اقیانوس، جرائم سازماندهي شده و غیره مي توان نام برد.

 )3(:راه کارهای موجه:
رهبران، زمامداران و دولت مردان باید قادر باشند که اهمیت 
منافع ملــي و حیاتي و اهــداف عالیه مملکــت را به خوبي 
تشخیص دهند و بر همان اساس تصمیمات مقتضي اتخاذ 
نمایند.تصمیم، که عملي ناشــي از اراده ي انسان هاســت، 
مي بایست نه تنها با توجه به علل و زمینه توجیه گردد، بلکه 

اهداف و مقاصد آن نیز باید در نظر گرفته شود.
در هر تصمیم باید به این سؤال پاســخ داده شود، با توجه به 
هدفي که تصمیم گیرنده دنبال مي کنــد، چه رابطه اي بین 
ارزش موضوع و میزان ریسک یا احتمال درگیري و یا خطر 
وجود دارد؟ چه تناسبي بین مقاصددنبال شده و وسایلي که 

در اختیار است وجود دارد؟
در قلمرو روانشناســي، روابط علت و معلول رواني که باعث 
مي شــود زمینه اتخاذ تصمیم براي یک فرد به سادگي یا با 
اشــکال فراهم شــود ،مورد بحث قرار مي گیرد و در سطوح 

باالتر امروزه ســایکوپلتیک یک گرایش علمي اســت که 
روانشناســي فردي و اجتماعي را به کار گرفته و با توجه به 
روحیه ملي و دیگر معیارها و ابزارها، تأثیرات روانشناسي را بر 
تصمیمات، اعمال و عکس العمل هاي بازیگران را در صحنه 

بین المللي مورد مطالعه قرار مي دهد.
تصمیم متضمن انتخاب اســت و اتخاذ آن در شرایطي مؤثر 
اســت که راه کارهاي چند گانه اي وجود داشته باشد لیکن 
عمومًا راه کارهایي به صورت روشن و مشخص وجود ندارد. 
اگر هم وجود داشته باشــند، معمواًل همگان به طور یکسان 
با درجه بندي و محاســن و معایــب آن هماهنگي ندارند، 
زیرا وقتي صحبت از انتخاب مي شــود، مسئله جنبه ارزش و 
قضاوت پیدا مي کند و بنا به طبیعت و عوامل رواني عامالن 
تصمیم گیــري، نتایج آن متفاوت اســت.در یــک برخورد 
منطقي با تهدید دو طرف درگیر درآن، اعمال و کردار خود را 
بر اساس شناخت اصلي انگیزه ها و راه کارهاي موجود براي 

هریک هدایت مي کنند.
 تصویر مقدماتي کــه هریک از نحوه عمــل و راه کارهاي 
دیگري دارند، حائز اهمیت است، شناخت انگیزه ها، نیات و 
تحلیل هریک از طرفین از رفتــار دیگري که جوهره اصلي 
سیاست بین المللي را تشکیل مي دهد، در مواقع بروز تهدید 
حیاتي است و نقش اساســي بازي مي کند. نتایج متفاوت و 
محتمل تهدید که عناصر متشکله آن شامل: منافع طرفین، 
شهرت معامله دیپلماتیک هریک و باالخره برآورد هزینه ها 
و خسارات ناشــي از جنگ احتمالي مي باشــد. میزان قبول 
مخاطره مربوط مي شود، به ســطح و حد ماگزیمم ریسکي 
که یکي از دو طرف به آن تن در مي دهد. هنگامي که میزان 
تهدید حریف مقابل، بیشــتر ازآن سطح ریسک، تشخیص 
داده شــود و اعتبار عملکرد او به ثبوت رسیده باشد، آن وقت 
تصمیم حیاتي ناشــي از محاسبه، ســود وزیان تسلیم و یا 
مقاومت و پذیرش ســطوح باالتر بحران و تهدید خواهد بود 
و بدیهي اســت هر دو طرف تهدید کننده و تهدید شونده در 
عمل ممکن است به مصالحه و سازشـ  شکست یا پیروزي 
و در معرض تصمیم گیــري، مجدد براي خاتمــه یا ارتقاء 

سطح قرار گیرند.
گفته شــد تصمیم یعني انتخاب راه کار و این بدان معناست 
که راه کارهاي متعددي وجود دارد مــا در اینجا ضمن ارائه 
تعریف راه کار، شــرایط و مالحظات انتخاب راه کار نیز ارائه 

مي دهیم. 
راه کارها، شــیوه ها و رویکردهایي هســتند کــه بازیگران 
مختلف سیاســي بر پایه اصول چندگانه، جغرافیا، سیاست، 
قدرت و منفعت نســبت بــه یکدیگر اتخــاذ مي کنند. این 
الگوهاي رفتاري هــم در بعد بازیگر و هــم در بعد ماهیت 
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رفتار متنوع و مي توان آنها را در مقیاس هاي مختلف فضایي 
شامل سطوح ملي، محلي، منطقه اي و جهاني و هم متناسب 
با نوع تهدید: سیاسي، نظامي، اقتصادي، فرهنگي اجتماعي، 
زیســت محیطي و غیره ودیگر جنبه هاي تعریف شــده از 
تهدید، تعریف و تحدیــد کرد. آنها به طــور کلي محصول 

ترکیب عناصر واصول جغرافیا، سیاست و قدرت مي باشند.
الگوهــاي رفتاري مزبور توســط بازیگــران مختلف ائم از 
دولت ها، رهبران سیاســي، نهادهاي مدني، ســازمان هاي 
غیر دولتي، نهادها ومؤسســات اقتصادي، اجتماعي و رسانه 
اي، رهبران نهادهاي دیني و نظایر آن نســبت به هم، ائم از 

دوست یا دشمن، رقیب یا همکار اتخاذ مي شود.
 قدرت یکــي از محــوري ترین عناصــر در انتخــاب راه 
کارهاســت زیرا راه کار زماني منطقي اســت که متناسب 
باتوان و قدرت باشــد. قدرت در اصل بعــدي از همه روابط 
انساني است، ان روي سکه، خواسته ها و آرزوهاست و چون 
خواسته هاي انساني متنوع اند، هرچیزي که بتوانند خواسته 
فرد دیگري را برآورده کند منبع باالقوه قدرت اســت. بدیهي 
است اگر کشوري از قدرت ملي بسیار باالیي برخوردار باشد 
مي تواند خواسته هاي خود را بدون مانع تأمین کند و یا حتي 
تصمیمات اشتباه و یا غلط خود ر ا با صرف هزینه هایي مادي 
یا معنوي جبران کند. ولي براي کشــورهاي ضعیف تر یک 
تصمیم غلط و انتخاب مســیر نابجا ممکن اســت به فاجعه 

ملي تبدیل شود.
 بررسي نشــان مي دهد به طور کلي دولت ها براي مقابله و 
مواجهه با تهدید دو رویکــرد اتخاذ کرده یــا مي کنند:)1( 
رویکرد تهدید محور)2( رویکرد فرصــت محور در رویکرد 
تهدید محور دولت ها شــناخت کمي از تحــوالت جهاني 
دارند، اهداف و منافع ملي مشــخصي را براي خود تعریف و 
تعیین نکرده یا درصورت تعریف، اهداف بر منافع واقعي ملي 
منطبق نیست و در عین حال استراتژي مدوني براي رسیدن 
به اهداف، تأمین منافع ملي و رویارویــي با تهدیدها ندارند. 
دولت هایــي که این رویکــرد را اتخاذ مي کننــد، در مقابل 
تهدیدات آسیب پذیر هستند. واکنش آنها موردي و انفعالي 
و عکس العملي است، توان کمي براي پیش بیني تهدیدها و 

تبدیل آن به فرصت و بهره برداري از فرصت ها دارند.
در رویکرد فرصت محور دولت ها با بررســي و ارزیابي دقیق 
محیط امنیتي، تعیین اهداف و منافع ملي، ایجاد ســاختار و 
ســازمان هاي الزمه تصمیم گیــري و اجرایي، تخصیص 
منابع کافي، ارزیابي شــیوه هاي مختلف و انتخاب آنها براي 
ایجاد سازگاري در عناصر استراتژي، باتهدیدها در هرزمینه 
مقابله و از فرصت ها براي تأمین منافع و امنیت ملي حداکثر 
بهره را مي گیرند. ایــن دولت ها به خوبي مــي دانند که در 

درون هر تهدیدي، فرصتي پنهان است. همچنانکه از درون 
هر فرصتي احتمال بروز تهدید نیز متصور است.

 حکومت هــا و دولت ها براي دســت یابي بــه اهداف ملي 
و حفاظت از منابع ملي خود از روشــها و ابزارهاي مختلفي 
اســتفاده مي کنند، ابزار مورد اســتفاده در واقع همان وجوه 
چندگانه قدرت ملي اســت که با ترکیب ایــن عوامل و در 
چهره هاي خشونت، پول یا دانایي از آن براي رسیدن به این 
اهداف استفاده مي شود، در هریک از این روش ها چهره اي 
ممکن است برجســته تر خودنمایي کند یا ترکیب آنها مورد 
استفاده قرار گرفته باشــد این روش ها را مي توان به 5 گروه 
عمده دسته بندي کرد:)1( اســتفاده از قدرت )بدون زور()2( 
دیپلماسي)3( اتحاد و ائتالف)4( جنگ و درگیري فیزیکي به 

عنوان چاره نهایي )زور()5( تحریم ها)روشندل، 94:1384(
این دســته بندي به معناي تفکیک کامل روش ها نیســت. 
این روش ها به هم پیوسته و حتي مرکب هستند، دیپلماسي 
از نفوذ ناشي از قدرت براي پیشــبرد اهداف بهره مي گیرد، 
اتحاد و ائتالف خود حاصل یک دیپلماســي موفق است، به 
همان نحو که جنگ نتیجه شکست دیپلماسي است. تحریم 
نیز نوعي اعمال قدرت اســت که با هدف تغییر رفتار حریف 
صورت مي گیرد، از این رو این 5گــروه را مي توانیم در یک 
طیف که به لحاظ شــدت و ضعف در بکارگیري ابعاد متنوع 
قدرت در دو سر آن شــکل مي گیرد مجسم و حداقل 12 راه 

کار مختلف را از آن استنتاج کنیم:
)1( یادداشــت دیپلماتیک)2( وعده کمــک اقتصادي)3( 
تبلیغــات)4( تغییر تعرفه گمرکــي)5( تحریم اقتصادي)6( 
تهدید نظامــي)7( کاربرد ارتش )8( توطئــه و براندازي)9( 
ایجاد بي ثباتي سیاسي و اقتصادي)10( تضعیفات سیاسي، 
فرهنگي و غیره)11( نفوذ سیاســي، اقتصــادي، فرهنگي 
و ایدئولوژیــک)12( دخالت در امور داخلي کشــور مثل راه 
اندازي شــورش، ترور، ناامني، جنگ چریکي، فعال کردن 

نیروهاي طرفدار وجاسوسي
شــیوه دیگر ترکیب عناصر قــدرت و اتخــاذ راه هاي کار 
اســتراتژیکي را جان ام کالینز ارائه مي دهــد که در جهت 
تأمین منافع و مقابلــه با تهدیدات مي توانــد مورد گزینش 
دولت ها قرار گیــرد او مي گوید: ترکیب بي شــماري از راه 
کارهاي اســتراتژیکي را در قالب عالیق، مقاصد، نظریه ها 
و تدابیر مکاتب فکري مي توان تصور کرد که نمونه هایي از 
تنوع گزینش هاي استراتژیکي که براي تأکید بر تفاوت ها و 

واکنش ها به صورت دو به دو در ذیل آمده است:
)1( جنگ تعرضــي یا تدافعــي)2( جنگ پیش دســتي یا 
حمله تالفي جویانــه)3( انتقام گیري گســترده یا واکنش 
انعطاف پذیري)4( نیروهاي آماده و دسترس یا بسیج سریع 
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همگاني)5( جنگ منطقــه اي یا جنگ جهانــي)6( حمله 
رعدآسا یا جنگ فرسایشي)7( نبرد مسلحانه یا براندازي)8( 
مقاومت غیــر عامل یا واکنــش عامل)9( ضدنیــرو یا ضد 
ارزش)10( کنترل تصاعد جنگ یا حمله بدون مالحظه)11( 

ایجاد مناطق نفوذ یا مقابله جهاني )کالینز، 53:1373(
هریک از این اســتراتژیها از ترکیبي متناســب با شــرایط 
ویژه خود برخوردار هستند، مثاًل ســوئد منزوي و دور افتاده 
با اتخاذ استراتژي انزواگرایانه توانســت خود را از آسیب دو 
جنگ جهانــي دور نگهدارد، لیکن بلژیــک جنگ زده یک 
کشور معبر بود و اتخاذ این اســتراتژي برایش غیر نافع مي 
بود، همانگونه که بي طرفي ایران به واســطه موقعیت ویژه 
ژئواستراتژیک و ژئوپلتیکي آن هرگز محترم شمرده نشده و 

نخواهد شد.
بدیهي اســت هیچ کشــور و حکومت صاحب عقل و خرد 
جنگ را به عنوان یک راه کار براي رسیدن به اهداف و منافع 
ملي خود انتخاب نمي کند، که این راه کارهاي استراتژیکي 
مورد اشــاره که هر کدام چهره اي از جنگ یــا دفاع را ارائه 
مي دهند،مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه تاریخ خالف این 
عقیده را نشان مي دهد. بررســي دالیل رهبران سیاسي در 
گذشته براي شروع جنگ نشــان میدهد،جنگ ها اغلب به 

دالیل زیر به عنوان علل دور آغاز شده اند:
)1( رفع تهدیــدات غیر قابل تحمل مثــاًل وقتي عبدالناصر 
کانال ســوئز را ملي اعالم کرد، منافع انگلســتان به قدر ي 

تهدید شد که متقاعد شد باید آغاز کننده جنگ باشد.
)2( کســب مجدد موازنه قــدرت: انقالب اســالمي چنان 
تغییري در موازنه منطقه اي و جهاني به وجود آورد که سلسله 
جنگ هاي منطقه از اشغال افغانستان توسط شوروي، ایران 
و عراق، عراق وکویت، جامعه جهاني و عراق و حتي مراحل 

بعدي جنگ ها در منطقه نیز در این راستا ارزیابي مي شود.
)3( فتح سرزمین هاي جدید هیلتر در نیمه اول قرن و صدام 
حسین در دهه پایاني قرن بیست جنگ هایي را با این اهداف 

آغاز کردند.
)4( دســتیابي به ثروت جدید حمله آلمان به روسیه در جنگ 

دوم و جنگ عراق و کویت با این انگیزه بوده است.
)5( تبلیغ یک ایدئولوژي نیز مي تواند بهانه آغاز جنگ باشد، 
حمالت شــوروي ســابق به اروپاي غربي و چهره هایي از 
خشــونت در دهه اول قرن بیســت ویکم را مي توان در این 

گروه از انگیزه ها جاي داد.
 بدیهي است عوامل حساس و اصلي که در هدایت سیاست 
بین المللي مؤثرند عبارتند از: ترکیب قدرت، منافع، ارزش ها، 
تهدیدهــا و مخاطــرات، انگیزه هــا و برداشــت ها، بده و 

بستان ها، چانه زني

جلیل روشــندل براي ارتبــاط بین دولت ها طیفــي را ارائه 
مي دهد که یک ســرآن امتناع خالص و سر دیگر زور خالص 
است و شــامل شــیوه هاي:1ـ  امتناع2ـ  پیشــنهاد پاداش 
3ـ  دادن پــاداش4ـ  تهدید به تنبیــه  5ـ  تنبیه غیر نظامي   
6 ـ  تنبیه نظامي یا به کاربردن زور، مي باشــد. )روشــندل، 

)99:1385

4 تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری: 
ما اکنون در زمانه اي زندگي مي کنیم که یک واحد کوچک 
سیاسي، به شــرط درک واقعي زمان و موقع جغرافیایي خود 
و فهم این که چه جایگاهي را در اســتراتژیهاي جهاني دارد، 
مي تواند به صورت یک بازیگــر کارآمد، در آید ودر باالترین 
ســطح به امنیت واقعي دســت یافته و توســعه پیدا نماید. 
امروزه ســنجش امنیت واحدهاي سیاسي با شاخص میزان 
توســعه متوازن اقتصادي و همه جانبه آنها ارزیابي مي شود. 
در مطالعه موقیت هــاي ژئوپلتیک در مناطــق گوناگون یا 
در کشــورها، مواردي چون موقعیت جغرافیایي کشــورها 
در مجــاورت قدرت ها ودرکنار یا بر ســر راه صــدور منابع 
کمیاب قرار گرفتن و یا بر ســر راه هاي حساس و تنگه های 
استراتژیک واقع شدن، عوامل استراتژیک محیط منطقه اي 
یا جهاني مثل موقعیت اســتراتژیک و موازنه هاي نظامي، 
روي تصمیم گیري هاي سیاسي حکومت و اثر گذاري هاي 
استراتژیک متقابل کشــورها در ابعاد منطقه اي و جهاني و 
سیاست هاي قدرتي و مطالعه اثر تصمیم گیري هاي مربوط 
به اســتفاده از منابع آب در شــکل گیري رابطه سیاسي، در 
روابط میان دولت ها با یکدیگر و یا روابــط دولت مردم و یا 

حتي روابط مردم با مردم مؤثر است.
 وزن ژئوپلتیکي مفهومي بنیادین در سرنوشــت کشورها و 
فضاهــا و مکان هاي جغرافیایــي و میزان اقتــدار و قدرت 
بازیگري حکومت ها و دولت ها و نهادهــاي اجتماعي آنها 
محســوب مي گردد. به عبارت دیگر برآیند عناصر سه گانه 
مکان که در ابعاد نه گانه قدرت ملي تجلي پیدا کرده مي باشد 
و کشورها متناسب با این وزن در فضاي منطقه اي و جهاني، 
خودنمایي مي کنند.بنابراین وزن ژئوپلتیکي رابطه مستقیم با 

منزلت ژئوپلتیکي کشور در سیستم جهاني و منطقه اي دارد
معیارهاي ژئواستراتژیک قرن بیستم تغییر کرده و کشورها 
باید ایــن حقیقــت را درک کنند. درک صحیــح موقعیت 
جغرافیایي، به عالوه مشارکت در کنسرت جهاني، متناسب 
با درک زمان، برابر اســت با امنیت، توجه داشــته باشیم که 
مشارکت در کنسرت جهاني، الزامٌاٌٌ به معناي عدم استقالل 
عمل نیســت، بلکه عمل در این محدوده در واقع، عمل به 
وظایف ملي با درک این واقعیت اســت که هیچ کشوري به 
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تنهایي نمي تواند هژموني خــود را عملي نماید. اکنون زمان 
حکم مي کند، توافقات جهاني باشــد. عمــل ناهماهنگ با 
کنسرت جهاني باعث مي شــود که منافع ملي تُامین نشود 
واز طرف دیگر فضایي فراهم مي شود که قدرتهاي جهاني، 
اهداف میــان مدت خود را عملي ســازند. بهــره برداري از 
فناوري هاي ارتباطي و اطالعاتــي با تقویت موقعیت و نفوذ 
بازیگران اجتماعي و بین المللي آنها را در وزني باالتر از وزن 
ســابق خود مورد توجه قرار داده است. این فناوري به عالوه 
جهاني شدن با به همراه آوردن تغییرات اساسي در معامالت 
و تعامالت في مابین دولت ها، شرکت ها و مردم در جهان به 

پرقدرت ترین موتور تحوالت جهاني تبدیل شده است.
در قرن بیست و یکم، ژئواستراتژي فضاست که با پیشرفت 
فناوري توانســته است به فضاهاي خاصي دســت یابد و با 
قرار دادن ابزارهاي اطالعاتي در جهــت بهره برداري هاي 
اطالعاتي در رابطه با کره زمیــن ودر آینده با نفوذ در مناطق 
خاص فضایي، به حداکثر منابع جهت گسترش اقتصادي و 
باال بردن سطح زندگي انسانها دســت یابد. این بدان معني 
است که امروزه دیگر هارتلند را نه در کره خاکي، که باید در 

فضا جستجو کرد. 
 در نظام بین المللي کشورها از لحاظ امکانات و توانایي هاي 
مادي و معنوي در یک سطح قرار ندارندبه همین دلیل منافع 
دولت ها گاهي با یکدیگر متفاوت اســت و ایــن امر به بروز 
درگیري بین آنها مي انجامد. بر این اســاس تالش مستمر 
براي تأمین امنیت ملي و یا گســترش دامنه منافع و امنیت 
ملي، یکي از مهم تریــن اولویت هاي کشــورها در عرصه 

روابط بین المللي است.
در قرون گذشته برخي از کشورها براي مصون ماندن از گزند 
بیگانگان و حفظ امنیت جوامع خویــش راه انزوا طلبي را در 
پیش مي گرفتند، امروزه روش هاي قدیمي کنار گذاشته شده 

و جاي آنها را سیاست هاي دیگري گرفته است.
استفاده از سیســتم بازدارندگي، امنیت دسته جمعي، ایجاد 
نهادهاي فراملي و همگرایي، خلع سالح و کنترل تسلیحات 
بهره گیري از دیپلماســي و اتخاذ راهبردهــاي مطلوب در 
سیاست خارجي، از نمودهاي مشــهور این روند جدید است. 
کشــورها با تکیه به قدرت ملي خود و با بررســي وضعیت و 
شرایط موجود در جهت تحقق خواســته خود از سوي سایر 
دولت ها دســت به انجام یک یا چند الگوي رفتاري زده و تا 
آن حد که بتوانند اقدامات الزم را تــا حصول نتیجه و تأمین 
هدف و خواسته خود تعقیب مي نمایند.در واقع تعریف منافع 
و نوع ادراک نسبت به دیگران یعني منافع مشترک، مکمل، 
متعارض، بسیط یا مرکب، مي تواند اســاس رفتار گروه ها و 

جوامع انساني را نسبت به یکدیگر تعریف نماید. 

نکته دیگري که باید مــورد توجه قرار گیرد این اســت که 
منافع ملي در فضــاي بین المللي با منافــع دیگر بازیگران 
تالقي مي یابد. منافــع ملي اختصاصي کشورهاســت و از 
سوي دیگر کشورها به صورت روزافزون به همدیگر وابسته 
شده و سیستم تعامالت جهاني توســعه مي یابد، کشورها و 
دولت ها در مــاوراي مرزهاي خود و حتــي اقصي نقاط کره 
زمین و ماوراي آن یعني فضاي سیارات و ستارگان و مابین 
آنها براي خود اهداف و منافعي تعریــف مي کنند، بنابراین 
اهداف و منافع ملي کشــورها و دولت ها به صورت اجتناب 
ناپذیري با یکدیگــر تالقي مي کنند که بــر رفتار بازیگران 

مؤثر واقع مي شود.
 براي تدوین استراتژي ژئوپلتیک تجسم و ادراک صحیح در 
مورد نیات حریف و دیگر بازیگران ضروري اســت. نیات به 
تصمیم کشور براي اجراي طرح خاص بستگي پیدا مي کند و 
معمواًل کمتر ملموس و آشکارند و به وسیله عالیق، مقاصد، 
سیاست ها و اصول و تعهدات شکل مي گیرند، نیات به دلیل 
داشتن ماهیت ذهني به آســاني پنهان مي شوند و نسبت به 
تغییرات ناگهاني حساس هستند.که البته در این ارتباط عمل 
شخص یا دولت بهترین مالک و نمایانگر نیات اوست و این 
مسئله در برآورد تهدیدها بسیار حائز اهمیت است. چه بسیار 
دشمناني که دشمني شــان از مرحله حرف فراتر نمي رود و 
چه بسیار دوستاني که حرف آنها با عملشان هماهنگ نیست 
و یادآور همان جمله معروف اســت که: دوســت و دشمن 

دائمي وجود ندارد، تنها عالیق ابدي است.
تهدبدات باآســیب پذیري ها نیز آن مقدار از حساسیت یک 
کشــور یا ملت اســت که بتوان با هر گونه عمل و ابزاري از 
کارآیي آن کاســت یا عزم او را تقلیل داد و رفتار او را به میل 
خود تحت تأثیر قرار داد.آســیب پذیري ها باید داراي صفات 
مشخص باشــند، ترجیحًا جنبه حیاتي داشته باشند. آسیب 
پذیري هاي ناشــي از نارضایتي و ناامني هــاي داخلي نیز 

مي تواند دعوت کننده براندازي باشد.
واقعیت این اســت که ارزیابي تهدید بسیار پیچیده و به توان 
اطالعاتي کشــور و فهم و دانش تحلیل گران بستگي دارد. 
کاري اســت که به ذکاوت ذاتي، به آموزش عالي و به ذهني 
جستجوگر و اندیشــه اي وســیع نیاز دارد. احتمال خطا در 
هر مرحله از جریان ارزیابي تهدید زیاد اســت. به طور کلي 
برداشتن هر قدم در جریان ارزیابي ،گذر از مسیر لغزنده است 
که مصائب و ســدهاي زیادي را همراه خود دارد.کیفیت و 
کمیت و موقع شناســي در ارزیابي تهدید مورد نیاز است. به 
عنوان مثال:پاسخ به این سؤال که چین در اقیانوس هند چه 

نیتي را دنبال مي کند، نیاز به فراستي منحصر به فرد دارد.
نتیجه ارزیابي تهدیــد و در نتیجه پیش بینــي راه کارهاي 
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محتمل دشــمن و ارائــه راه کار بر مبناي نیــات حریف به 
تصمیم گیرنــدگان، به قــدري اهمیت دارد کــه بعضي از 
تهدیدات ممکن است بقاء ملي کشــور یا هم پیمانان را در 

معرض خطر قرار دهد.
 تهدید تابعي از درک تهدیدکننده از توان خود و توان بازیگر 

مورد تهدید یا تهدید شده مي باشد.
تهدید تحت تأثیر عوامل وشــرایط مختلفي نظیر: احساس 
برتري و توانایي به چالش کشــیدن حریف، میزان اهمیت 
بازیگر تهدید شــده یا ارزش هاي مورد نظــر او براي تهدید 
کننده، ارزیابي قابلیت ها و توانایي واکنش تهدید شــده در 
برابر تهدیــد کننده، موقعیــت ژئوپلتیکي تهدید شــده در 
سیســتم منطقه اي و جهاني و کیفیت شــبکه ارتباطات او 
با ســایر عناصر سیســتم، موقعیت جغرافیایي تهدید شده 
و تهدیدگر در داخل کشور خود، ســاختار سیاسي و کیفیت 
مدیریت برنامه ریزي و سیاســتگذاري و میزان هوشمندي 
و خرد رهبري سیاسي دولت تهدید شــده و نظایر آن شکل 

مي گیرد.
امروزه تحوالت جهاني ناشــي از پایان جنگ سرد، انقالب 
ارتباطات و انفجار اطالعات، پدیده همه گیر جهاني شــدن 
فضاي بســیار پیچیده اي را به وجود آورد که نه تنها برآورد 
تهدید را مشــکل که شــناخت تهدیدات را به واسطه تنوع 
تهدید مشکل تر کرده است. شــناخت تهدید و بروز واکنش 
نسبت به آن به قدري پیچیده شده است که  مدیریت تهدید  
نباید دیگر راهنماي اساســي و مهم در اندیشــیدن درباره 
امنیت ملي باشد، چرا که اگر کشــوري به دلیل برخورداري 
از قابلیت و توانایي بــاالي داخلي مدیریت تهدید و اتحادها، 
مستحکم و قوي به نظر مي رســد، بسیاري نتیجه مي گیرند 
که این کشور داراي بنیادهاي ســالم و استوار جهت کسب 
اهداف، امنیت ملي خود اســت. ولي بدون داشتن اطالعات 
صحیح و مناسب درباره ي ســایر ملت ها و اعتماد و حمایت 
باالي داخلي امنیت ملي واقعًا ممکن است در معرض خطر 

قرار گیرد.
در عصر حاضر منابع احتمالي تهدید نســبت به امنیت ملي 
به طــور قابل مالحظه اي گســترش یافته اســت، امروزه 
تاکید جدیدي بر روي تهدیدات فروملي و فرا ملي مي شود، 
مسائلي چون چالش هاي امنیتي ناشــي از کشمکش هاي 

قومي به عنوان تهدیدي فروملي که به قدر کافي مورد بحث 
قرار گرفت و تروریسم به عنوان تهدید فراملي که خود بحث 
جداگانه اي را مي طلبد و یا تهدیدات غیر نظامي مثل تهدید 
اقتصادي ژاپن نســبت به امنیت اقتصادي آمریکا و اروپاي 
غربي و یا تهدیدات جنائي بین المللي با رنگ و بوي سیاسي، 
قاچاق مواد مخدر، تهدیدات ناخواسته مثل فاجعه چرنویل را 

باید اضافه کرد. 
اســتراتژي ژئوپلتیک یا کدهاي ژئوپلتیکي حاصل مطالعه 
اي اســت همه جانبه که در اجراي دســتور حکومت که ما 
از آن به سیاســت یاد مي کنیم انجام مي گــردد، این فرایند 
ســاختاري را شــکل میدهد که خروجي آن ثبات سیاسي 
و مشــي قابل اعتنا و اعتماد براي یک حکومت در ســطوح 
مختلف ملــي، محلي، منطقه اي و بیــن المللي خواهد بود. 
همه کشورهاي جهان باید داراي اســتراتژي ژئوپلتیک در 
سطح ملي و محلي باشند و اگر قدرت آنها اجازه بازیگري در 
ســطوح باالتر را میدهد به همان نسبت باید کدهاي منطقه 
اي و جهاني براي خود تدوین نماید. گفته شــد تغییر ماهیت 
قدرت به کشــورهاي کوچک بهره مند از قدرت نرم امکان 

تدوین کدهاي جهاني را میدهد.
 این بحث در پایان دهه ي دوم قــرن 21 منطقي تر و واقع 
گرایانه تر خواهد بود. زماني که پدیده جهاني شدن هم گیر 
شــود. میتوان کدهاي ژئوپلیتکي را بصــورت دوایر متحد 
المرکزي تجسم کرد که دایره بزرگ کدهاي جهاني سطوح 
دیگر رادر خود جاي داده اســت.  ســاختار عمودي سطوح 
ســبب مي شود که کدهاي ســطوح باالتر، ســطوح پائین 
تر را پوشــش دهند،  به این ترتیب کشــوري که استراتژي 
ژئوپلتیک جهانــي تدوین کرده، الزاما ســطح منطقه اي و 
محلي را نیز ملحوظ داشته اســت.نگارنده بزودی نگارش 
دیگری خواهد داشــت که در ان ســطوح عمودی کدها به 
تفصیل مورد بحث قــرار خواهند گرفت. بــراي تدوین هر 
ســطح از کدها مالحظات زمان، مکان و شرایط بین المللي 
در نظر گرفته مي شود و ارکان ســه گانه، اهداف، تهدیدات 
و راه کارهاي موجه نیز تدوین میگردد. وجه تمایز ســطوح 

مربوط به عناصر مکان و تهدیدات مي باشد.والسالم 
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