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تاریخ دریافت92/9/24:
تاریخ پذیرش92/10/7:
چکیده:
نقش آفريني حكومتها و رهبران سياسي كشورها در فرايند قدرت و ادراك و فعال سازي پتانسيل های
قدرت ،درچارچوب اســتراتژيهاي متخذه اهميت فوق العاده دارد .مهمترين كاركرد قدرت ملي ،تامين منافع
ملي و حفاظت وبسط آن است .ولي در ايجاد ارتباط بين اين دو متغير عامل مهمي ايفاي نقش ميكند كه از آن
به استراتژي تعبير ميشود .شــكل عيني و تجلي اصلي كاربري قدرت ملي در استراتژي ملي است كه الگوي
بهينه كاربري قدرت ملي توسط رهبران سياسي براي دســتيابي به اهداف ملي آنها متعين و متجلي ميشود.
لذا بررسي شرايط و محيط بين المللي و ارزيابي تهديدات ،ائم از داخلي و خارجي و تاثير آن بر تدوين استراتژي
،بحث مهمي اســت .اين فرآيند پيچيده بدون بهره گيري از يك روش جامع بــراي تجزيه و تحليل محيط و
شرايط بين المللي و كشف ابزار ها و تدوين مناسب ترين اهداف و روشهاي دستيابي به آنها ،برآورد و شناخت
دقيق تهديدات و بررسي دقيق شرايط جغرافيائي مكان و موقعيت نسبي و ساير مالحظات ميسر نخواهد بود
و اينجاست كه نقش و اهميت اســتراتژي ژئوپلتيك يا كدهاي ژئوپلتيكي مشخص ميگردد .در واقع هدايت
يك سياست در قلمرو استراتژي ژئوپلتيك قرار ميگيرد ،به اين معني كه سياست چارچوبي را به دست ميدهد
و بر آن اشــراف دارد كه در آن اســتراتژي بايد راه حلهاي خود را بيابد و كدهاي ژئوپلتيك به سياست كمك
ميكند كه از همان ابتدا روش دقيقي را براي شناخت امكانات اســتراتژيك تدوين نمايد.ميتوان گفت بدون
تدوين استراتژي ژئوپلتيك تهيه استراتژي ملي و استراتژي كالن ممكن نخواهد بود و اگر بدون مالحظه آن
كدها ،سندي به اين نام تنظيم شود نيز فاقد صالحيت 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.
واژگان کلیدی:
کدهای ژئوپلیتیک،زمان،مکان،شرایط بین المللی،منافع ملی،راه کارهای موجه

 .1نویسنده مسئول:دانشگاه ازاد اسالم واحد علوم و تحقیقات تهران دکتری جغرافیای سیاسی
Email:hosain.arab@yahoo.com
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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 معمو ً
ال 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 بسيج 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
بين 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 عمدت ًا
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
 2سوال وروش تحقیق:
اصلی تریــن ســواالتی که ایــن تحقیق تــاش 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
راهنمایها واحیانا انتقادات سازنده خود به ادرس hosain.
 arab@yahoo.comبه محقق دریغ نفرمایند.
 3یافته های تحقیق:
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:3تعریف کدهای ژئو پلیتیک:
مفهوم كدهاي ژئوپلتيكي اولين بار در ســال  1982توسط
گاديس طــي تحليلي كــه درباره سياســت امنيتي اياالت
متحده آمريــكا پس از جنــگ جهاني دوم ارائــه داده بود،
مطرح گرديد .او گفت :من عقيده دارم بــراي نظام اجرايي
كدهاي معين استراتژيك يا ژئوپلتيكي وجود دارد .فرضياتي
درباره منافع آمريكا در جهان ،تهديــدات باالقوه عليه آنها و
پاســخ عملي براي رفع تهديدها و حفــظ منافع ،كه تركيب
آنهــا الزامات يك تصميــم گيري صحيح اجرايــي را قبل
يا بالفاصله بعــد از آن فراهم مي كند .البتــه وقايع ضمني
كه از قبل قابــل پيش بيني نبوده و وقوع آنهــا بعيد بوده و با
تصميم قبلي نميتوان تغييري در آن ايجاد كرد ،استثناست.
()1982:9.8,Gaddis
گاديس معتقد اســت كدها قابــل تغيير هســتند و دوام و
اســتحكام آنها بســتگي به فرضيات در مورد منافع كشور
و تهديدات عليه آنهــا و همچنين تعهــدات دولت و درك
ومشــاهده چگونگي برخورد آنهابا منافع ملي دارد .بنابراين
بايد توجه داشت كه كدهاي ژئوپلتيكي در بستر زمان تغيير
ميكنند .به خصــوص در عصر حاضر كه تحوالت بســيار
سريع اتفاق ميافتد ،الزام ُا كشــورها بايد هر  4يا  5سال يكبار
كدهاي ژئوپلتيكي خود را باز نگري نمايند.
بعدتر بدون ارائه تعريف مســتقل اين اصطــاح در ادبيات
ژئوپلتيك به كار گرفته شد.
گرت هارت ديك جينك 1در مورد جنگ سرد گفت:
جنگ سرد يك مدل ژئوپلتيكي (يا دستور كار جهاني) بسيار
مســلط بود ،كه خود جواز ظهور كدهــاي ژئوپلتيكي كمي
متفاوت ،نه تنها در اياالت متحــده بلكه به طور همزمان ،در
بين اعضاي پيمان اتال نتيك شمالي را به مرور زمان فراهم
كرد)293 .p:1998,Digkink( .
اولين كسي كه بطور رســمي اصطالح كدهاي ژئوپلتيكي
را تعريف كرد جغرافيدان سياســي انگليسي ،پيتر تيلور بود.
تيلور ميگويد :كدهاي ژئوپلتيكي :فرضيات اســتراتژيكي
هســتند كه يك حكومت در شــكل دهي سياست خارجي
خود با ديگر كشــورها ايجاد ميكند ،همچنين كدها عم ُ
ال،
ارزيابي مكانهاي خارج از سرحدات كشور را به شكل اهميت
استراتژيك و همچنين تحليلي از تهديدات باالقوه را فراهم
ميكنند .كدهاي ژئوپلتيكي مسئله اي كام ُ
ال داخلي نيستند،
بلكه آنها بيشــتر ارائه دهنده برداشــت ويژه يك كشور از
شرايط جهاني ميباشــند .آنها به گونه اي تعريف ميشوند
كه در باالترين ســطح تصويــري از جهــان را ارائه دهند.
بنابراين آنها به عنوان معيار،امــکان تعريف حكومت از دو
Digkink. G. H .1
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عنصر خودي و غيــر خودي را بطور ويــژه فراهم ميكنند.
()2000:91,Taylor
او در چایــی دیگر میگوید:كدهايي كه به حد كافي توســعه
داده شده و سياســتهايي كه بر مبناي آن اتخاذ ميشوند،
اختصاصــي هر كشــور هســتند ومعمو ُال بر هــم منطبق
ميشــوند .اين ادراك از منافع كشــور (يــا نخبگان قدرت
در كشور) هســت ،كه پروســه ايجاد واصالح كدها را پيش
ميبرد .از ديدگاه تيلور ،نكته كليدي هــر كد تعريف منافع
كشور ميباشد (.)1995:13,Talor
وانگهــي ،ارزيابيهــاي متفــاوت ار مكانهــا ،مناطق و
ديگركشورها ،به معناي اســتدالل ژئوپلتيكي سودمند ،به
شــكل كدهاي ژئوپلتيكي ،الزامات جغرافيايي سياســي را
براي شكل دادن سياست خارجي فراهم ميكند .به واسطه
كدهاي ژئوپلتيكي ،سياســتها و حساسيتهايي نسبت به
ديگر بازيگران خارجي ،ميتواند ايجاد شــودكه در تطبيق
منافع ،قابل چشــم پوشــي بوده ,ويا پيگيري آن منجر به
تشكيل كدهاي جديدمی گردد.بنابراين كدهاي ژئوپلتيكي
هر كشور اختصاصي آن ميباشــد وكشورها سعي ميكنند،
براي رســيدن به منافع و اهداف خود بر كدهاي ژئوپلتيكي
ديگران تاثير گذاشته و آنها را مورد هدف قرار ميدهند.تيلور
ميگويد:
كد ژئوپلتيكي عبارتســت از دســتور كار عملياتي سياست
خارجي يك كشــور كه در ماوراي مرزهاي خود ،مكانهاي
جغرافيايي را مــورد ارزيابي قــرار ميدهد ،آنهــا به نوعي
نتيجه اســتدالل ژئوپلتيكي عملياتي هســتند كه شــامل
مجموعهاي از پيش فرضهاي سياسي ـ جغرافيايي مربوط
به زير ساخت سياســت خارجي يك كشور ميباشند.تعريف
حكومت و دولــت از منافع ملي ،تعييــن تهديدات خارجي
نســبت به منافع ملي و واكنش برنامه ريزي شــده و توجيه
آميز ،براي تهديدات مزبــور را كد ژئوپلتيكــي ميگوييم.
()2000:62,Taylor8Flint
اگر چه اصطالح كدهاي ژئوپلتيك را پيتر تيلور انگليســي
اولين بار و به صورت علمي ورســمي به كار برد ،ولي با توجه
به تعريف ارائه شــده توســط وي به نظر ميرسد او همان
مفهومي را از ايــن واژه ادراك ميكند كــه مدتها قبل از او
استراتژيســت آلماني هاوس هوفر در نظر داشت ،هوفر اين
معنا را با بكارگيري واژه استراتژي ژئوپلتيك مطرح كرد.
هاوس هوفر و همكارانش در انجمن ژئوپلتيك مونيخ پس
از جنگ اول جهاني ،علل شكســت آلمــان در اين جنگ را
مورد بررســي قرار دادند .آنها در اين بررســي متوجه شدند
عليرغم اينكه هموطنانشان در طول جنگ همه مالحظات
و عوامل نظامي را مورد مداقــه و عمل قرارداده بودند ،لیکن

انها شكســت را تجربه کردند .بنابراين علل شكست را بايد
در ديگر عوامل جســتجو كرد .پس از مطالعه دقيق محيط،
شــرايط جغرافيايي و بينالمللي منطقه و به ويژه بررســي
موقعيت و شرايط توپوگرافي كشور وديگر مسائل آنها چنين
نتيجه گيري كردند كه ،علت اصلي شكست آنها در واقع ،بي
توجهي به مالحظات ژئوپلتيكي بوده است.
هوفر مالحظــات ژئوپلتيكي را با نگرش ژئو اســتراتژيك
مطرح كرد ،او گفت در انتخاب متحدين خود بايد جغرافيايي
فكر كنيم ،هر استراتژي كه تدوين ميشــود ،اساس و پايه
آن جغرافياســت.هرگاه يك منطقه يا يك قلمرو جغرافيايي
را مورد تجزيــه و تحليل ژئوپلتيكي قــرار دهيم به نتايجي
خواهيم رســيد كه همان كدها هســتند .البته بديهي است
اگر كشــوري در تحليل ژئوپلتيكي خــود متوجه ذهنيات
فــردي و يا گروهي شــود ،نخواهد توانســت واقيعتهاي
جغرافيايي كشــورش را درك كند وحال آنكه در بررســي
كدهاي ژئوپلتيكي بايــد مفاهيم جغرافيايــي ،به دقت و با
نگرشهاي جهاني مورد بررســي قرار گيرد .اين مفاهيم مارا
به راهكارهاي عملي و مثبت هدايت خواهد كرد.
حافــظ نيــا اســتراتژي ژئوپلتيــك را اينگونــه تعريف
ميكند:راهبــرد و خط مشــي متخذه از ســوي يك دولت
يا ســازمان و ائتالف بينالمللي ،بر عليــه رقباي خود براي
رسيدن به اهداف و منافع ملي با استفاده از عوامل جغرافيايي
(حافظ نيا)122:1385 ،
عزتــي ميگويد :كد ژئوپلتيكي عبارتســت از دســتور كار
عملياتي سياست خارجي يك كشور كه در ماوراي مرزهاي
خود مكانهــاي جغرافيايي را مورد ارزيابــي قرار ميدهد،و
شــامل مجموعهاي از پيش فرضهاي سياسي ،جغرافيايي
مربوط به زير ساخت سياســت خارجي يك كشور ميباشد.
پيش فرضهايي كه براساس ادراك و ارزيابي،که كشورها
از اهميت استراتژيكي مكانهاي جغرافيايي ماوراي مرزهاي
خودو نيز پتانسيل تهديدي كه توليد ميكنند ،ميسازند.
او ميگويد :كد ژئوپلتيكي يعني اتخاذ سياســت يك كشور
در قبال تحــوالت بينالمللي ،يعني تعيين تكليف كشــور
در تحــوالت جهاني و اين بــه تحوالت بســتگي دارد .به
عبارت ديگر محور تحوالت جهاني هرچه باشــد ،كشورها
بر آن اســاس تغيير كــد ميدهند .كدهــاي ژئوپلتيكي در
حقيقت شــرح وظايف حكومــت را در امور سياســتهاي
خارجي مشــخص مي نمايد .در واقع كشــورها با انتخاب
و تعييــن كدهاي ژئوپلتيكــي بهتر ميتوانند بــه مقاصد و
اهداف اســتراتژيكي خود برســند .از ديــدگاه دكتر عزتي
كدهاي ژئوپلتيك همان شــرح وظايف حكومت ميباشند.
(عزتی،جزوه درســی دکتری جغرافیای سیاســی دانشگاه

تحلیلی بر مبانی نظری کدهای ژئوپلیتیکی

ازاد)1387:
متاسفانه با همه اهميتي كه از اين مفهوم استنباط ميشود،
تاكنون به طور مســتقيم كمتر به آن پرداخته شده و در تنها
اثري كه مســتقيم ٌا به اين موضوع اشاره ميشود ،اختصاص
يك فصل از كتــاب ژئوپلتيك پيترتيلور انگليســي به اين
موضوع اســت .ســاير صاحب نظران به طور مستقيم كمتر
به اين موضوع پرداخته اند .از آنجــا كه موضوع اين تحقیق
اختصاصــ ٌا كدهاي ژئوپلتيكي اســت ،ناگزير ميبايســت
تعريفي از آن ارائه دهيم.
اگر چه ميدانيم در هر رشــته علمي و در هر موضوع تحقيقي
ارائه تعريف مشــكل ترين بخش و حساس ترين كار است،
زيرا يك تعريف جامع و خوب چارچوب كلي و جهت و معناي
دقيق آنچه مي خواهيم بگویيم را مشخص ميكند.
همان طــور كه مالحظه شــد ،ســه اصطــاح :كدهاي
ژئوپلتيكي (پيتر تيلــور) واســتراتژي ژئوپلتيك (هاوس ـ
هوفر) ويا شرح وظايف حكومت(عزتی) به صورت مترادف
به كاربرده شده كه دراين تحقیق آن را با عنوان واحد كدهاي
ژئوپلتيكي اين چنين تعريف ميكنيم:
فرضياتي اســتراتژيك ،مبتني بر ارزيابي ژئواستراتژيك و
ژئوپلتيك از مكانهــا و فضاهاي جغرافيايي هســتند ،كه
چارچوب مشخصي را براي طرح ريزي استراتژي ملي كشور
فراهم آورده ودر عين حال شرح وظايف حكومت را با ت ُاكيد
برروابط خارجي در مقياسهاي ملــي ،محلي ،منطقهاي و
جهاني مشخص مي نمايند.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.
:3مالحظات 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
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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.
(:)1براي تدوين كدهاي ژئوپلتيكي الزم اســت عناصر سه
گانه :زمان ،مكان و شرايط بينالمللي مورد توجه ومالحظه
قرار گيرد .عناصر زمان و شــرايط بينالمللــي متغير بوده،
ميتوانند موجب افزايش يا كاهش اهميت مكان شوند.
كدهاي ژئوپلتيكي ميبايســت بر اســاس واقعیات عيني
تدوين گردند .لذا ضروري است زمان معاصر خود را به خوبي
درك نموده و آن را مبناي تدوين كدها و استراتژيهاي خود
قرار دهيم(.عزتی)1387:
زمان تابع تحوالت اســت .بنابراين بــراي تدوين كد ،بايد
تحوالت زمان را ادراك نماييم ،پاســخ صحيــح و عيني ما
پس از تحليل محيط بينالمللي به اين سؤاالت كه :فضايي
كه اســتراتژي جهاني برآن تمركز يافته كجاست؟ بازيگر يا
بازيگران چه كساني هســتند؟ فرمول بازي چيست؟ نشان
دهنده ادراك ما از زمان خواهد بود.
در فرهنگ و بســتر زمــان اينگونه تعريف شــده اســت:
پيوســتاري اســت غير فضايي كه رويدادها در آن ظاهراُ به
صورت يك تسلسل برگشت ناپذير از گذشــته به حال و از
حال به آينده واقع ميشود (فرهنگ وبستر)Time( :
پنج ويژگي مســتتر در زمان يعني :اســتمرار ،شتاب ،زمان
سنجي ،توالي و همزماني ميبايســت در تدوين كدها مورد
مالحظه قرار گيرد .اســتمرار نشــانه گذشــت زمان است.
بنابراين اگر در تدوين كد ،به موقع و به هنگام عمل نشــود،
نتيجه ممكن اســت ارائه نسخه اي باشــد كه براي امروز
كارائي ندارد .به همين نحو شتاب ،زمان سنجي ،توالي و هم
زماني بايد مورد مداقه قرار گيرد .مهم ترين ويژگي زمان كه
بايد در تدوين كد به آن توجه كنيم ،بحث زمان سنجي است
كه مربوط ميشــود به فرصت و انتخاب به موقع لحظه اي
مشخص براي انجام يا توقف يك عمل ،يعني كه چه كاري
براي اين زمان مناســب است كه بشــود و در اين زمان چه
كاري را نبايد انجام داد،واین یعنی مهارت در زمان سنجي.
به منظور ت ُاثير در استنباط و دريافت افراد از زمان ،ظاهراً تنها
راه ممكن  ،اســتفاده از جنبهي رواني زمان است.هنگامي
كه ضرورتهاي سياسي و نظامي به دليل مالحظات زماني
متفاوت با هم ناســازگاري پيدا ميكنند ،يك مشكل جديد
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پديد مي آيد.
در زمان جنگ ســرد عنصــر مــكان در تدويــن كدها و
استراتژيها حائز اهميت بيشتري بود ،تحوالت روي مكان
و كشــورها صورت ميگرفت .اما امروزه به شدت از اهميت
مكان كاسته شــده و به همان نســبت عنصر زمان اهميت
فزاينده اي يافته اســت .دران زمان ،تفكــر نظامي اولويت
اول بود ،در نتيجه مناطق ژئوپلتيك زاييده آن بوده ،پيمانها
نيز بر همين مبناتدوين ميشــد ،مث ٌ
ال پيمان آنزاس (استراليا،
نيوزلند ،آمريــكا) اگرچه ظاهراً پيماني اقتصادي اســت ،اما
توجيه نظامي داشت.
اكنون زمان ايجاب ميكند ،تفكــرات نظامي در تقدم آخر
باشــند ،بدين معني كه تحوالت حادث شده ،اين اولويتها
را تغيير داده اســت و كد ژئوپلتيكي با لحــاظ اين تحوالت
تدوين ميگردد .جنگهــا ،انقالبها و سركشــيها و. . .
آشــفتگيهاي ناگواري  ،در نظام قاعدت ًا برخوردار از نظم ،یا
همان نظام موازنه قدرت بود .ليكن امروزه ما شاهد خيزش
ناگهاني تمدني تازه در كره زمين هســتيم كه به گفته تافلر
شــيوه مبتني بر دانش بــراي توليد ثروت را بــا خود همراه
دارد .شــيوهاي كه امروزه كل جهان را ســه پاره ميكند و
متحول ميســازد ،در اين نظام همه چيز در حال دگرگوني
است ،از عناصر تشــكيل دهندهاش تا روش وابستگي اين
عناصر به يكديگر تا شتاب كنشهاي متقابل آنها تا منافعي
كه كشورها بر ســر آن دســت و پنجه نرم ميكنند( .تافلر،
)322:1385
اگر چه پايان جنگ سرد و شــكل گيري سيستم تك قطبي
با تسلط هژمونيك آمريكا ،فضاي بازي كشورهاي كوچك
و انتخاب هاي آنها را در عرصه بيــن المللي محدود تركرده
بود ،ليكن امروزه فضاي بازي ،قوائد بازي و بازي بازيگران
 ،دچار تحوالت و تغييرات شگرفي شده است .جهاني شدن
به عنوان فرآيندي در حال شدن ،تاثيرات عميقي بر فضاي
بينالمللي داشته اســت ،كه بدون تحليل عميق پيامدهاي
آن هيج تفكري نميتواند موفق باشــد ،لــذا به فرصتها و
تهديدات ناشي از اين پديده ،ميبايست با دقت توجه كرد.
در زمان ما اقتصاد اهميت روز افزونــي در نظام بينالمللي
پيدا كرده اســت ،به نحوي كه برخي از انديشــمندان گفته
اند :سياست بينالمللي ،مبتني بر ژئوپلتيك ،جاي خود را به
سياســت مبتني بر ژئواكونوميك داده است .نقش بازيگران
غير دولتي در فرايندهاي جهاني به ويژه در عرصه تعامالت
اقتصادي ،بســيار گســترش يافته و روابط كشــورها را به
خصوص در عرصه اقتصــادي مت ُاثر ميكنــد ،امروزه يك
قاعده مهم بازي در عرصه بينالمللــي ،همكاري و ائتالف
و اتحاد است ،در نظام بينالمللي كنوني واحدهاي سياسي،

با همكاري و ائتالف و اتحاد با ديگرواحدهاي سياسي براي
حصول منافع ملي خود تالش ميكنند.
آنچه بايد امروزه كارشناســان به ويژه در زمينه سياســت
خارجــي درك نمايند اين اســت كه وقتي نظامهــا ،با هم
بستگي ،فاصله زيادي دارند ،به شــيوههاي نا م ُانوس رفتار
ميكنند كه ناقض اصول متداول اســت .آنها روال متداول
خود را از دست ميدهند ،بدين معني كه يك نيروي واردهي
اندك ،ميتواند آثار عظيمي پديد آورد .معدودي راُي منفي
در كشــور كوچك دانمارك كافي بود ،كه كل روند يكپارچه
كردن اروپا را به تعويق اندازد ويا مسير آن را تغيير دهد .اين
تحوالت از طرفي نيز معلول انقــاب در فناوري ارتباطات
و اطالعات اســت .فرصتهاي جديد فناوري ،به شيوههاي
مختلف وضعيت سياســي را دگرگون كرده اســت .امروزه
ارتباطات سياســي بيش از هــر زمان تبديل بــه پديدهاي
مكانيزه شده است (كارازوجياني)10:1388 ،
فناوري آنــي و ارزان مورد اســتفاده گروههــاي جديد كه
پيش از اين از شــركت در امور سياســي محروم و مطرود
بودند قرار گرفته و آنها امروزه بدون هيچ احساســي از كنار
گذاشته شــدن ،به لطف فناوري جديد ،تبديل به بازيگران
مهميشــدهاند .فناوريهاي اطالعاتي ارتباطي ،وضعيت
سياسي زمان ما را به شدت تحت ت ُاثير قرار دادهاند ودر چنين
شرايطي ،ابزارهاي سياسي سنتي نا كارآمد به نظر مي رسند.
وجه ديگري كه بايد براي تحليل زمان ،در تحوالت كنوني
فضاي جهاني ،به آن توجه داشت :مســئله فضاي ماوراي
جو است .امروزه بسياري از معيارها تغيير يافته و عوامل زير
ساخت قدرت جهاني به خارج از كره زمين ،يعني فضا منتقل
شده است.
اين شرايط را جان ام كالينز در يك برهان قياسي از ميكندر
اينگونه توضيــح ميدهد :كه كليد برتــري در قرن  ،21فضا
خواهد بود ،كسي كه بر فضاي پيراموني حكومت ميكند بر
سياره زمين فرمان ميراند ،كسي كه بر ماه حكومت ميكند
بر فضاي پيرامونــي حكمراني دارد.كســيكه بر  4.Lو 5.L
حكومت مي كند بر نظام زمين ـ مــاه فرمانروايي دارد (اين
دونقطه ،نقاط حركت موازنه اي ماه است ،يعني مكانهايي
در فضاء كه در آنجا نيروي كشش ماه زمين برابر وهمديگر را
خنثي ميكنند)(.كالينز)53:1373 ،
توجه داشته باشــيم كه ماه داراي منابع آلومينوم ،تيتانيوم،
آهن ،كلســيم وســيليكون ميباشــد و آهن موجود در ماه
خالص و مستقيم ٌا قابل استفاده است.
بدين ترتيب كرونوپلتيك يا همــان ژئوپلتيك زمان يكي از
مالحظات اساســي در تدوين كدهاي ژئوپلتيكي را تشكيل
ميدهد.

تحلیلی بر مبانی نظری کدهای ژئوپلیتیکی

(:)2تعاريف ارائه شــده بــراي كدهــاي ژئوپلتيكي مبين
اهميت مكان جغرافيايي در تدوين كدها ميباشد .گفته شد:
هرگاه يك منطقه يا يك قلمــرو جغرافيايي را مورد تجزيه و
تحليل ژئوپلتيكي قرار دهيم به نتيجه اي خواهيم رسيد كه
اصطالح ٌا آن را كد ژئوپلتيكي ميگويند.موقعيت جغرافيايي
در تدوين كدهاي ژئوپلتيكي نقش اول را دارد.
منظور از عنصر مكان در تدوين استراتژي ژئوپلتيك همان
كشوري اســت كه بايد كدها برايش تدوين گردد والبته در
برآورد تهديدات كه خود از ضروريات تدوين كد ميباشــد،
پيرامون نيز مورد مطالعه قرار ميگيــرد ،به نحوي كه حتي
بررســي پيرامون يا همان مكانهاي فرامــرزي در اولويت
اول قرار ميگيرند.
پيتر هاگت درتعریف مكان می گویــد :مكان جاي خاصي
اســت در ســطح زمين ،ولي بر عكس اصطــاح موقعيت
مفهوم مجمل مجرد نيست ،بلكه محدود به موقعيتي است
با هويت و قابل شناسايي ،كه ارزشهاي ويژه و معين با خود
دارد ،بنابراين هرگاه موقعيت حاوي اطالعات معين وخاص
باشــد و هويت پيدا كند به مكان مبدل ميشــود( .هاگت،
)16:1387
از منظــر تدوين كدهــاي ژئوپلتيكي هر مــكان يا فضاي
جغرافيايي داراي محتوايي اســت ،كه عناصر واجزاء آن از
حيث ماهيت و كاركرد ،فرصتهــا و محدوديتهايي را در
ارتباط با نيازهاي فردي و جمعي ارائه ميدهد كه ســازنده
درك آنهــا از ارزش و اعتبــار مكان و فضاســت ودر ســه
مجموعه طبيعي ،انساني و جمعيت قابل تبيين است:
( )1عناصر و ساختهاي طبيعي شــامل :كالبد ،اقليم و آب
و هوا ،آب ،خاك ،پوشــش گياهي ،زندگي حيواني ،آبزيان
وشيالت ،منابع ائم از انرژي و منابع كاني
( )2عناصر و ساختهاي انســاني شامل :ساختهاي شبكه
اي دائم از سكونتگاهها وشــبكههاي حمل ونقل ارتباطات
و غيره ،ســاختهاي نهادي كالبدي ،كه در مجموع چشم
انداز غير طبيعي مكان و فضــا را منعكس نموده و محصول
فعاليتها ،تالشها و سرمايه گذاريهاي انساني ميباشند.
( )3جمعيــت يا انســانهاي ســاكن در مــكان و فضاي
جغرافيايي نيز يكي از عناصر و اركان اصلــي آن بوده ،آنها
مبناي فلســفي حكومت و نظامهاي سياســي را در منطق
جغرافيای سياســي تشــكيل ميدهند ،كه خــود از منظر
موجودات فعال و كنشــگر واز دو منظر ابــزاري و رابطه با
قدرت ،قابل ت ُامل هستند( .حافظ نيا)245:1379 ،
جمعيت انســاني در مكان و فضــاي جغرافيايــي در ابعاد
پنجگانه خود :كميت ،كيفيت ،حــركات ،تركيبات و الگوي
پخش واجد فرصتها و محدوديتهايي اســت كه از منظر
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ژئوپلتيك معاني متفاوتي دارد.
هركدام از عناصر ســه گانه فوق به طور جداگانه و هم چنين
در يــك الگوي تعاملــي و جمعي داراي كاركــرد بوده ودر
محيط جغرافيايي و متناسب با نيازهاي انسان ،نقش آفريني
ميكنند كه به طور كلي كاركرد مكان و فضاي جغرافيايي را
تشكيل ميدهد.
بررســي رويدادهاي جنگ و صلح جهان ،ارتباط بين توزيع
جغرافيايي اين پديدهها و كاركرد مكان و فضاي جغرافيايي
به ويژه توزيع منابع استراتژيك را نشــان ميدهد .بنابراين
يكي از نكات مهمــي كه در تحليل مــكان بايد مورد توجه
قرار گيرد ،بررســي توزيع جغرافيايي منابع زيــر زميني به
ويژه منابع استراتژيك ميباشد .ارزش استراتژيك برخي از
كشورهاي جهان سومي بر اساس ميزان مواد معدني حياتي
موجود در قلمروي آنها تخمين زده ميشود.
از سوي ديگر تمام كنشهاي سياســي در بستر جغرافيايي
اتفاق مي افتد و روابط فضايي بــا حقايق مربوط به موقعيت
نسبي كه تقريبا هميشــه و بدون اســتثناءاز اهميت مكان
متاثرند ،منطبق ميشود .به ديگر سخن رفتار سياسي الزاما
ژئوپلتيكي است.
بلوئت در اين بــاره ميگويد :هر آنچه سياســتهاي ما را
شكل ميدهد .دســتورالعمل جغرافيايي است كه ريشه در
واقعيت دارد (بلوئت)43:1387 ،
از منظر ژئوپلتيك بين ارزش ،اعتبــارو اهميت مكان و برد
فضايي يا قلمرو جغرافيايي نفوذ آن رابطه مســتقيمي وجود
دارد ،يعني هــر چه قلمرو نفوذ و بــرد فضايي كاركرد مكان
جغرافيايي بيشتر و وســيع تر باشد ،اهميت واعتبار آن بيشتر
خواهد بود.
تاكيد بر مطالعه جغرافياي اســتراتژيك كشــورها ،به ويژه
عوامل ثابت جغرافيايي ميباشــد و بديهي است اگر چه اين
عوامل به تحوالت شكل ميدهند ،ليكن حالت جبر گرايانه
نداشته ،بلكه اين سياســتها و تصميمات رهبران سياسي
اســت كه ســاختار ژئوپلتيكي جهان را تعيين ميكند .حتي
اگر عمده توجه ژئوپلتيك به رقابت ميان قدرتهاي سياسي
و اشكال دگرگون شــونده سلســله مراتب در جهان باشد.
سلسله مراتبي كه دستاورد ،بازيهاي سياسي منطقهاي يا
جهاني ميان قدرتهاســت.به ناچار در اين راه ژئوپلتيك از
موقعيتهاي جغرافيايي زمين ،حساسيتهاي استراتژيك
دريايي و خشــكي ،منابــع كمياب اقتصــادي انرژي وآبي
استفاده ميكند تا سياســت خارجي حكومت را پيش برد ،يا
برتري خواهيهاي سياســي منطقــهاي و جهاني قدرت را
جامه عمل بپوشاند( .مجتهد زاده)129:1381 ،
برخي از مناطق جغرافيايي به داليــل مختلف از اهميت و
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ارزش خاصي برخوردار هســتند .اين مناطــق را كه از نظر
اقتصادي ،سياســي ،نظامي و غيره داراي اهميت هســتند،
مناطق اســتراتژيك مي ناميم .مناطق جغرافيايي به داليل
گوناگون ممكن اســت به عنوان يك منطقه اســتراتژيك
محسوب شوند ،برخي از اين داليل عبارتند از:
( )1واقع شــدن در كنار تنگههاي بينالمللــي مثل ايران و
عمان
( )2موقعيت ســرآغازي به اين معنا كه روند توزيع و پخش
كاال و حمل مســافر از آنجا متوقف وپس از تغييراتي دوباره
به راه خود ادامه ميدهد ،يا نيروهاي نظامي در اين شــرايط
قرار ميگيرند (تغيير حركت از محيط آبي به محيط خشكي)
مثل جزاير مهم در مســيرهاي اقيانوســي يا مناطقي مثل
سريالنكا ،ســنگاپور،هنگ کنگ و غيره واز منظر نظامي،
مناطقي مثل نرماندي در فرانسه ،بوشهر و چاه بهار در ايران
( )3داشتن موقعيت بندرگاهي مثل لبنان و غيره
( )4موقعيتهاي ارزشــمند نظامي مثل تنگههاي بســفر و
داردانل
( )5موقعيــت مركزي يا گــره مواصالتي:هنگامي كه دو يا
چند مسير تجارتي يا مســافرتي و حمل و نقل يكديگر را در
يك نقطه يا منطقه قطع كننــد ،يك موقعيت مركزي ايجاد
ميشــود كه ممكن اســت حاصل تالقي خطوط راه آهن
يا جاده اي باشــد مثل مسكو وشــيكاگو يا از تالقي خطوط
دريايي و هوايــي به وجود آينــد مثل ســنگاپور ،پاريس،
نيويورك.
البته گاهي ممكن اســت يك منطقه واحد جغرافيايي واجد
تمام يا تعدادي از اين ويژگيها باشــد كه به نظر ميرســد
تمركز ويژگيهاي اســتراتژيك بيشــتر موجــب افزايش
اهميت استراتژيك مكان گردد.
نكته مهم ديگري كه بايد در ارزيابي مــكان در نظر گرفت
توجه به ژئوپلتيك زمان اســت .در گذشــته قلمروهاي ژئو
اســتراتژيك بر مبناي اهــداف نظامي تعيين ميشــدند و
قلمروهــاي ژئوپلتيك توجيه نظامي داشــتند ليكن امروزه
باز تعريف مناطق ژئو اســتراتژيكي با اهداف ژئو اكونوميك
صورت ميگيــرد وباالتبــع مناطق ژئوپلتيــك بايد توجيه
اقتصادي ونظامي داشته باشــند.با علم به اينكه ژئوپلتيك
بر عوامل فضايي به ويــژه حقايق مهم مــكان كه بازتاب
دهنده دســتورالعمل واقعي حقايق فيزيكي هستند ،تاكيد
ميكند .ژئوپلتيك پل رابط ميان جغرافيا و روابط بينالملل،
تركيبي از عوامل تعيين كننده و معناي در حال تغيير شرايط
جغرافيايي است.
با توجــه به ابعاد ســه گانه اي كــه از ويژگيهــاي مكان
برشــمرديم ،ميتوان گفت محدوده مكاني كه به وســيله

مرزها از ديگر مناطق جدا شــده و ســرزمين يك كشور را
تشكيل داده و با ويژگيهاي فوق هويت جداگانه اي يافته،
عناصري را تشكيل ميدهد كه جمع جبري عوامل مثبت و
منفي آن قدرت ملي را تشكيل ميدهد ،كه خود عنصر اصلي
وزن ژئوپلتيكي يك واحد سياسي را در ژئوپلتيك منطقهاي
و جهاني نشان ميدهد.
(:)3ســومين موردي كه به عنوان مالحظات اساســي در
تدوين اســتراتژي ژئوپلتيك بايد مورد بررسي و مداقه قرار
گيرد ،شرايط بينالمللي اســت .اين شرايط معلول چگونگي
وعملكــرد بازيگران بينالمللي اســت .لذا براي شــناخت
شــرايط بينالمللي بايد ،بازيگران ،روابــط آنها و چگونگي
گروه بندي و ســازمان دهي فضايي جهان را شــناخت ،در
قرن  21بازيگران زيادي در محيط بينالمللي اثر گذارند كه
به آنها خواهيم پرداخت .اما هنوز عمده ترين بازيگر صحنه
جهاني ،كشورها هستند.بررسيها نشان ميدهد در حاليكه
نزديك به  7000ملت و قوميت متفــاوت در جهان زندگي
ميكنند ليكن نقشه سياســي جهان كمي بيش از دويست
واحدسياسي مستقل بزرگ و كوچك را نشان ميدهد.و اين
بدان معناســت كه در يك واحد سياســي ممكن است چند
ملت ســكونت داشته باشــند.در تعريف حكومت ملي گفته
ميشود:
كشــوري كه در آن يك گــروه قومي بيــش از  95درصد
جمعيت را تشــكيل ميدهنــد داراي حكومت ملي اســت
(ميرحيدر)125:1384 ،
اين نگاهي است كلي به تجانس جمعيت در درون واحدهاي
سياسي جهان ،ليكن به لحاظ وجود ســه عنصر استقراري:
ســرزمين ،جمعيت و حكومت كشورهاي مختلف الوجوهي
وجود دارند ،كه هر يك بنا به شاخصه و كيفيت وجودي خود
تاثيرات متفاوتي بر امور بينالملل مي گذارند ،كه عدم توجه
به آن به معني ادراك ناقص شرايط بينالمللي خواهد بود.
امــروزه به وضوح ميتوان مشــاهده نمود كــه تصميمات
مربوط به سياست خارجي كشــورهاي جهان سوم ،تفاوت
بارزي با كشــورهاي جهان دوم و اول دارد .از لحاظ اصولي
كشــورهاي جنوب يا در حال توســعه از موقعيت فعلي خود
بايد ناراضي بوده و قصد تغيير و تحول بنياني در نظام كنوني
را داشته باشــند .البته عكسالعمل آنها گاه تسليم اكراه آميز
نســبت به واقعيات موجود و يا تمايل بــراي تغيير وضعيت
فعلي است .بديهي است در اتخاذ هريك از تصميمات فوق
مواردي چون نظام سياسي ،نظام اقتصادي و بافت اجتماعي
مؤثر ميباشند.
در يك نــگاه كلي جهــان كنونــي نظامــي هماهنگ از
دولتهاي وســتفاليايي اســت كه با ميزان قدرت ،مكان

تحلیلی بر مبانی نظری کدهای ژئوپلیتیکی

جغرافيايي و زمينههاي فرهنگي از يكديگر متمايز ميشوند.
دولتها در سه بعد از يكديگر متمايز هستند:
( )1تعدادي معدود از دولتها قدرت بزرگ هستند و اكثريت
آنها نيستند.
( )2بســياري از دولتهــا مســتعمره بودهانــد و حضــور
استعمارگران را در گذشــته خود تحمل كردهاند ،در حاليكه
تعداد كمتــري از دولتهــا يا مســتعمره نبــوده و يا خود
استعمارگر و اشغالگر بودهاند.
( )3برخي از دولتها از مدتها قبل شكل گرفته اند و ريشه
عميقي دارند ،در حاليكه بســياري در اثر استعمار زدايي در
سالهاي اخير شكل گرفته و ريشههاي آنها در سطح است.
از نظر ســني دولتهاي معدودي چون :ايــران ،مصر ،هند
و يونان سابقه چند هزار ســاله دارند وتعداد بيشتري مدعي
سابقه چند صد ساله اند (فرانسه ،آمريكا ،اتیوپي ،ژاپن و) . . . .
و اكثر دولتهاي ديگر كمتر از صد سال عمر دارند.
برخي دولتهاي اســتعمارگر ســابق نظيــر :دانمارك و
بلژيك اكنون قدرتهاي كوچكي محســوب ميشوند در
حاليكه دولتهاي ســابق ًا مســتعمره امروز به قدرتهاي
عظيمي تبديل شــدهاند (هنــد ـ آمريكا).برخي دولتهاي
جديد ثروتمند و داراي نظم هستند (ســنگاپور و تايوان) اما
دولتهاي جديد زيادي (سومالي ،پاكستان و ) . . . .همچنان
فقير و بي نظم باقي مانده انــد و برخي از دولتهاي قديمي
ثروتمند و با ثبات هســتند (ژاپن و فرانسه) در حاليكه برخي
ديگر نيستند (مصر و روسيه).
بري بوزان بــراي مطالعه دولتهــا و پويشهاي ميان آنها
مفهوم طيف دولتهاي ضعيف /قــوي را ارائه ميدهد .اين
طيف نه تنها در مورد قدرت (قــوي  /ضعيف) بلكه در مورد
انسجام اجتماعي و سياســي ميان جامعه مدني و نهادهاي
حكومتي نيز صادق اســت و به مفهوم واقعي ،اين تقســيم
بندي در مورد درجه دولتمندي دولتها است.همه دولتها
را ميتوان در اين طيف قرار داد .آنهايي كه به انتهاي قويتر
طيف نزديك ترند از نظر داخلي نيز انســجام بيشتري دارند
و تهديدات پيش روي خــود را در خارج از مرزها جســتجو
ميكننــد .اما دولتهــاي نزديك به انتهــاي ضعيف تر از
بســياري جهات فاقد حاكميت تجربي انــد و ادعاي دولت
بودن آنها چندان قوي نيست( ،بوزان)32:1388 ،
اين طيف شــيوه اي متداول براي طبقــه بندي دولتهاي
معاصــر ارائه ميدهد بديهي اســت در عالــم واقع تركيب
و شــرايط كشــورها تا اين اندازه خالص نبوده و به راحتي
نميتوان آنها را در جاي مناسب طيف جايگزين كرد .ليكن
با قدري اغماض ميتوان همه كشــورهاي جهان را در سه
دســته كلي :دولتهاي پســت مدرن ،دولتهاي مدرن و
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دولتهاي پيشامدرن طبقه بندي كرد.
همه اين دولتها ناگزير بايد در نظام بينالمللي قدرتمندي
عمل كنند كه اخيراً شــكل گرفته و با ظرفيت تعامل جهاني
خيلي باال در حمل و نقل ،ارتباطات ،گســترش اجتماعات
داراي سرنوشت مشترك ،انقباض فضا و زمان ،وصل شدن
توليد ،تجارت ماليه و محيط زيســت به يكديگر و افزايش
قدرت تحميل محلي و از طرف ديگــر دولتهاي قدرتمند
پســت مدرن يعني اصلي ترين مولد و بهره گيرنده از جهاني
شــدن كه دو تهديد متضاد را متوجه آنهــا كردهاند :طرد و
جذب و اين در حاليســت كه دولتهاي پيشامدرن و حتي
بعضي از دولتهاي ظاهراً مــدرن هم از داخل و هم از ناحيه
شــرايط بينالمللي براي كسب اســتانداردهاي بينالمللي
حكومت گري خوب يا به حكمراني در فشار هستند.
شرايط كنوني جهان به نحوي اســت كه اصل عدم مداخله
در امور داخلي ديگر كشــورها كه يكي از اصول مهم منشور
ملل محسوب ميشــود به نفع مفهوم مداخله بشر دوستانه
يا صالحيت جهانــي نه تنها از ســوي آمريــكا به عنوان
هژمونــي جهاني كه از جانب كشــورهاي متعــدد اروپايي
غربي نيز كنار گذاشته شده است و عم ً
ال در اجالس عمومي
سال 2000ســازمان ملل مورد ت َاييد بسياري از كشورهاي
جهان قرار گرفت .چهــار عمليات نظامي با پوشــش اقدام
بشردوستانه در ســومالي ،هانيتي و بوســني وكوزوو انجام
شد كه همه آنها با مجوز شــوراي امنيت سازمان ملل انجام
گرفت و متعاقب ًا پس از واقعه  11سپتامبر با پوشش مبارزه با
تروريست جهاني بدون كسب مجوز سازمان ملل دو كشور
عراق و افغانستان اشغال نظامي گرديدند.
بري بوزان در همين ارتباط ميگويد :شايد حمله تروريستي
ســال  2001به اياالت متحده آمريكا ،تا حدي موجب تاكيد
دوباره ي اين قدرت بزرگ بر مداخلهگرايي شــده باشد ،اما
ال چنين مالحظه اي كام ً
احتما ً
ال دقيق و حســاب شــده و
محدود به اهداف ويژه اي خواهد بود و بعيد اســت اراده اي
همگاني براي مداخله در خارج كه ويژگي رقابت ابرقدرتها
در دوران جنگ سرد بود ايجاد كند(.همان)42:
ليكن سوئل كوهن واقع بنيانه و با صراحت ميگويد :امروزه
پنج مركز اصلي قدرت بر صحنه ژئوپلتيكي جهان ســلطه
دارند كه تواناييهــا ،نيازها و همكاريهــاي تاريخي آنان،
ديدگاهها و سياستهاي ژئواستراتژيك و جغرافيايي آنها را
شكل مي بخشــد و با تغيير جغرافيايي ،اقتصادي يا سياسي
در كانونهاي اين مراكز ،سياستهاي استراتژيك آنها نيز
تغيير ميكند (كوهن)191:1387 ،
بري بوزان كه فيلسوف روابط بينالملل است ميگويد :سه
جشم انداز :نئورناليست ،جهان گرا و منطقه گرا اصلي ترين
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چشم اندازها براي تحليل ســاختار بينالمللي پس از جنگ
سرد ميباشند (بوزان)17:1388 ،
هر يك از اين چشــم اندازها شــرايط را در  4ســطح مورد
تحليل قرار ميدهند:
( )1ســطح داخلي كه بعد داخلي در دولتهــاي مناطق و
خصوص ًا آسيب پذيريهاي داخلي آنها را تحليل ميكند.
( )2سطح منطقهاي كه روابط دولت ـ دولت را درون مناطق
تحليل ميكند.
( )3ســطح بنيا منطقهاي كــه روابط و تعامــل منطقه را با
مناطق همسايه را تحليل ميكند.
( )4ســطح جهاني كه نقش قدرتهاي جهاني در مناطق و
تاثير جهاني منطقه را تحليل ميكند.
چشم انداز نئورئاليستي از ســاختار امنيت بينالمللي دوران
پس از جنگ سرد اينگونه فرض ميكند كه در سطح جهاني
يك تغيير ساختار قدرت (پايان نظام دو قطبي) اتفاق افتاده،
لذا دغدغه اين رويكرد ،شــناخت ماهيت اين تغيير براي پي
بردن به پيامدهاي امنيتي آن اســت .نئورئاليســم اولويت
سطح جهاني در مقابل ســطح منطقهاي و بنيامنطقهاي را
بديهي تلقي كرده و لذا جســتجو براي يافتن تغيير را به يك
بازه مشخص در همان سطح محدود ميكند :تك قطبي يا
چند قطبي.
چشــم انداز جهان گرا يا همان جهاني شدن كه اغلب ريشه
در رهيافتهاي فرهنگي ،فراملي و اقتصاد سياسي بينالملل
دارد .شــايد آشــكارترين درون مايه هدايت كننده جهاني
شدن روند غير سرزميني شدن سياست جهاني باشد ،كه در
قرائتي افراطي تر ،غير ســرزميني شــدن هر آنچه را كه در
برابر آن قرار دارد ،در نورديــده و دولتها و نظامهاي دولتي
را از صحنه اصلي و مركزي سياســت جهاني خارج ميكند.
ويژگي بارز جهاني شــدن نقش مستقل پيكرههاي فراملي،
شركتها ،انواع سازمانهاي سياسي و اجتماعي غير دولتي
و سازمانهاي بينا حكومتي و رژيمهاست.
در هر دو قرائت و چشــم انداز شــكل ســاختار كالن نظام
بينالملل مركز ـ پيرامون است كه در آن هسته اي از جوامع
(يا نخبگان) بخش عظيم ســرمايه ،فنــآوري ،اطالعات و
منابع ايدئولوژيكي و سازماني را كنترل و لذا نحوه مشاركت
پيرامون را تعيين ميكند.
معناي تحوالت فوق در چشم انداز مركز ـ پيرامون افزايش
هر چه بيشتر انســجام مركز و سلســله مراتبي شدن نظام
بينالمللي اســت ،از اين منظر جهاني شــدن بيش از آنكه
فرايندي مســتقل باشــد نمودي از هژموني آمريكاست و
آنهايي كه از جانب جهاني شدن احساس تهديد ميكنند ،در
واكنش به اين امر عليه هژموني گرايي ،موضع گيري كرده و

مي كوشند يك ساختار قدرت جهاني چند قطبي را گسترش
دهند ،رفتــار دولت هاي قدرتمنــد اروپايي در اين راســتا
قابل ارزيابي اســت .به طور كلي الگوي رابطه كشــورهاي
پيراموني با خود يا با كشورهاي هسته تابعي از ميزان تجانس
ساختاري و كاركردي و درك مشترك از منافع حاصل است
و به همين نحو تا اندازه اي متاثر از ميزان تجانس ساختاري
و كاركردي و منافع مشترك بين آنها با هستههاي پيراموني
و رقيب با كشورهاي قدرتمند و مداخلهگر.
چشــم انداز منطقــه گــرا در واقع شــامل هــر دو عنصر
نئورئاليسم و جهانگراســت با اين تفاوت كه اولويت تحليل
را به سطوح پايين تر ميدهد .ميتوان گفت اين چشم انداز
امروزه مورد نظر اكثر نظريه پردازاني اســت كه به واســطه
تخصصهايشان در زمينه ژئواستراتژي ،ژئوپلتيك ،روابط
بينالملــل و . . .در صدد ارائه تحليلي از شــرايط بينالمللي
هستند ميباشــد و به ديگر ســخن منطقه گرايي بر ادبيات
معاصر اســتراتژيك غالب است .اين چشــم انداز و نظريه
ميگويد :در چهار ســطح تحليــل (داخلــي ـ منطقهاي ـ
بنيامنطقهاي ـ جهاني) دنبال چه چيزي هســتيم و چگونه
آنهــا را ربط دهيــم .به طور كلــي مجموعههــاي امنيتي
منطقهاي ،الگوهايي پايدار ولي نه ثابت هســتند و به عنوان
زير ساختارهايي ميتوانند در روابط ميان قدرتهاي بزرگ
و دولتها و نيز تعامالت دولتها در منطقه اثرات واســطي
داشته باشــند .اصلي ترين كاركرد نظريه مجموعه امنيتي
منطقهاي سازماندهي مطالعات تجربي امنييت منطقهاي در
يك چارچوب است.
:3ارکان کدهای ژئوپلیتیکی:
گفته شــد،كدهاي ژئوپلتيكي شــامل تعريــف حكومت و
دولت از منافع ملي ،تعيين تهديدات خارجي به منافع ملي و
واكنش برنامه ريزي شده و موجه براي اين تهديد است .اين
مفهوم از  3ركن اصلي تشكيل شده است:
( )1تعريف حكومت و دولت ار منافع ملي
( )2تهديدات به منافع ملي
( )3واكنش برنامه ريزي شــده و موجه كه همان راه كار دفع
تهديد و توجيه آن ميباشــد .در ادامه تالش ميشــود اين
اركان ســه گانه براي ادراك اســتراتزي ژئوپلتيك توضيح
داده شود.
( )1ـ منافع ملي:
منافع ملي از جمله واژگاني اســت كه در گفتمان سياســي
معاصر جايگاه بااليي دارد .ايــن واژه در مواضع گوناگون و
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با معاني متفاوتي به كار رفتــه و مي رود .به دليل مبهم بودن
منفعت ملي ،اين مفهوم به گروههايي كه داراي منافع خاص
هســتند ،فرصت آن را ميدهد تا اهداف خود را به مشــابه
چيزي بيش از آنچه كه واقع ًا هســتند ،يعني در قالب شــعار
منافع ملي عرضه بدارند.
صاحــب منصبان سياســي ،مقامات منتخــب ،گروههاي
غير دولتــي و . . .همگي به دنبال شناســايي اهداف خود به
عنوان منفعت ملي هستند .زمامداران با مخفي كردن عقايد،
انگيزهها و منافعشــان در پشت ماســك منفعت ملي سعي
ميكنند تا ناآراميهاي اجتماعي را فرو نشانند ،آنها مردم را با
استداللهايي ساده ،مثل عشق به وطن و . . .قانع ميسازند
تا حقوق خود را به پاي منفعت ملي قرباني كنند و اين بســتر
مناســبي براي ســلطه متمركز دولت بر همه امور را فراهم
ميكند.
دولتها آرمانهايي را براي ملت تعريف و ترسيم ميكنند.
اين آرمانها وقتي بر منافع ملي منطبق باشــند به اين معنا
كه منفعت ملي را پوشــش دهند ،واقعي هستند و ارزشمند،
اما گاه ًا آرمانهايي چه به صورت آگاهانه و چه فريب مردم
ناآگاه و با سوء اســتفاده از احساسات و روحيه ملي و مذهبي،
به عنوان آرمانهاي ملي معرفي شدهاند ،كه الزام ًا ارزشمند
نميباشــند .در رژيم حكومتي مثل آلمان نــازي ،هيتلر به
عنوان رهبر فقط در پي تحميل خواست و برداشت ناصواب
خود در عرصه بينالمللي بود و اهداف ملي را در قالب آرماني
انحرافي متجلي كــرده بود.هويت منافع چنان اســت كه
بهترين عامل براي ايجاد پيوســتگي و وحدت ،چه در سطح
فردي و چه دولتي ميباشد.
ديويد دبليــو كلنيتون به نقل از دوك هنــري ،دورهان كه
از سياســتمداران قبل از جمهوري فرانسه است ميگويد:در
مقام مديريت مسايل كشوري افراد ،نبايستي زحمت تمناها
و آرزوهاي آرماني و افراطي را كه غالب ًا آنها را به تكلف امور،
مافوق قدرتشان وا مي دارد ،متحمل شوند و نه اينكه به زور
نيروهاي نظامي و توسل به خشــونت كه به ميزان گسترده
اي براي ما مشــكل آفرين خواهد بود ،به اطاعت وا داشــته
شــوند و نه اين كه عقايد موهوم و خرافــي اي را كه باور به
آنها مارا با محضورات عديده اي مواجه ميســازد ،از سوي
حاكمان به كار گرفته شــوند .تنها راه مناســب آن است كه
صرف ًا منافع واقعي كه توســط عقل درك ميشوند وجه نظر
قرار گيرند .فقط همين منافع هستند كه ميتوانند ،زمام امور
و هدايت اعمال ما را در دست گيرند( .كلينتون)40:1379 ،
در عين حال كلينتون واقــع بنيانه به نقــل از ريمون آرون
ميگويد :تحديد منفعت ملي آن هم بــدون اينكه بتوان ،يا
اينكه اص ً
ال بشــود ،آن را فارغ از نوع رژيم حاكم ،خواستها
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و آمــال طبقات مختلــف اجتماعي و آرمانهاي سياســي
دولت معنا نمود ،محل ترديد جدي اســت و به عبارتي ميسر
نميباشد (همان)82:
دولت مردان اين واژه را در معانــي گوناگون به كار مي برند
كه معرف وجود اختــاف بين منافع ملي بــا منافع محدود
ميباشد .منافع محدود در اينجا ناظر بر خواسته بخشهايي
خاص از اقتصاد يا مسئوالن خاصي از پيكره ي بوروكراسي
دولتي است.
مهمترين كاركرد اين واژه تفكيــك بين خودي و ديگري
ايســت .تعريف هر دولــت از منفعت ،حاصل محاســبات
عقاليي دولت به حســاب مي آيد ،كه ميتواند ديگر اعضاء
جامعه بينالملل را متقاعد سازد كه اين دولت اگر چه تأمين
رفاه خود را به عنوان رســالت اوليه اش دنبال ميكند ،اما به
هيچ وجه در پي ســلطه جويي و يا بــه هالكت افكندن كل
سيستم نميباشد .منافع ملي ،معناي انحصارگرايانه داشته و
به خصوص در عرصه سياست خارجي تعارض برانگيز است.
دولتمردان عاقل هميشه بايد به دنبال مجموعهاي از منافع
مشترك با دولتهاي هم فكر خود باشند.
بديهي اســت وقتي دولتها به شــيوه معتــدل و معقول و
محافظه كارانه و مطابق با منفعــت ملي خود رفتار كنند خير
عمومي بيشتر رعايت ميشود ،تا اين كه به تالش در جهت
يك تحول بنياديــن و ايدئولوژيك و يا رفتاري بر اســاس
اهدافي بلند پروازانه ،بي حد وحصر براي نيل به كل منفعت
عمومي و نه چيز ديگري دست يابند.
بطور كلي روش مواجهه حكومت با مســايل محيط داخلي
به منفعت عمومي مربوط ميشود و روش مواجهه با مسايل
محيط خارجي معمو ً
ال بــه منفعت ملي مربــوط ميگردد.
منفعت عمومي و يا منفعت ملي مبتنــي بر الزام به صيانت و
ترويج نفع جامعه است ،خير يا منفعت مشترك غايتي است
كه از طريق مالحظــات عقالني در خصــوص اين كه چه
چيزي به سود و منفعت جامعه تمام ميشود حاصل مي آيد.
نقطه آغازين در اين ممارست عقالني تعيين اصول و تالش
در راســتاي اجراي گزينههايي از سياست عمومي است كه
عم ً
ال منجر به تقويت اصول باال گردند.
ً
برخي اهداف سنتا از برخي ديگر ارزشمندتر هستند ،جامعه
نياز به نوعي بي طرفي ارزشــي دارد تا مانع از شكل گيري
يك خير عمومي فراتر از خواست شــهروندان شود.منفعت
عمومي چيزي اســت كه براي عموم مردم مايه خير است و
البته نه ضرورت ًا آنچه كه عمــوم مردم آن را مي خواهند .نيل
به منفعت عمومي يكي از وظايف رهبران سياسي و احتما ً
ال
كليه كساني ميباشد كه در امر سياست مشاركت دارند.
توســيديد در بررســي خود در مورد جنگهاي پلوپونزي
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سخنان يكي از ســخنگويان اســپارتي كورنيتيان را نقل
ميكند كه با توجه به زماني كــه اين محاوره از آن برهه نقل
ميگردد در مقايسه با منطق حاكم بر بعضي جوامع كنوني در
خصوص منافع ملي قابل تأمل است ،او ميگويد:
تفوق و برتري متضمن انجام وظايف ويژه خود است ،به اين
صورت كه رهبران ،گذشــته از اين كه در مقام طلب منافع
شخصيشــان بايد منصفانه و عادالنه عمل نمايد ،موظفند
توجه ويژه اي نســبت به رفاه عموم داشته باشند ،كاري كه
به نوبه خود ،منجر به انگيزش حس احترام مردم نســبت به
آنها ميشود ،رهبران موظفند تا نسبت به همين حس احترام
مردمي نيز عنايت داشــته و آن را تحصيل نمايند( .كلينتون،
)32:1379
منفعت ملي مجموعهاي از اهداف اســت كه رهبران تحت
عنوان منفعت ملي به آن نظر دارنــد .منافع و اهداف ضمن
اينكه با يكديگــر مرتبط ميباشــند ،داراي معني و مفهوم
خاص خود نيز هســتند ،اگر چه در ادبيات ژئوپلتيك و روابط
بينالملل به جاي هم به كار مي روند.
حافظ نيا اين دو مفهوم را اينگونه تفكيك ميكند:منافع ملي
از جنس ارزش و منابع هســتند كه توســط آحاد ملت درك
ميشوند و ملت نســبت به آنها احســاس تعلق و ومالكيت
و وابســتگي ســاختاري ميكنند و بر پايــه واقعيتهاي
جغرافيايي ،تاريخي ،فرهنگي و حيثيتي تعريف ميشــوند.
ملت براي حفاظت و كنترل آنها هزينــه پرداخت ميكند و
تا حد جانفشاني پيش مي رود .دولتها و حكومتها قدرت
مانور كمي در تغيير و تحول آنها دارند.در حاليكه اهداف ملي
از جنس عزم ،قصد و اراده هستند ،توسط حكومت يا نخبگان
ايدئولوژيك وسياسي تعريف و تدوين شده و به ملت القاء يا
توجيه ميشوند ،ســپس به صورت رسمي يا ضمني رضايت
ملي كســب ميشــود ،اهداف منعطف بوده ،قابل تغيير و
اصالح هســتند و تحقق آنها تا انــدازه اي متكي و مرتبط با
منافع و منابع و قدرت ملي ميباشد .قدرت مانور حكومتها
در تغيير و تحول آنها بيشــتر از منافع ملي اســت .نميتوان
مرزي دقيق بين اهداف و منافــع ملي تعيين كرد ،اما به طور
كلي ميتوان گفــت :منافع از جنــس ارزش و منابع بوده و
واقعي هستند .در حاليكه اهداف از جنس عمل ،اراده و قصد
بوده و وضعي هستند (حافظ نيا)128:1386 ،
مهم آن است كه بايد بين اهداف ملي و منافع ملي سازگاري
وجود داشــته و به عبارت ديگــر بايد اهداف ملي توســط
حكومتها به گونه اي انتخاب و تعريف شود كه منافع ملي را
حفاظت ،تضمين و تقويت نمايد در واقع اهداف ملي تابعي از
منافع ملي هستند.
حكومت به لحاظ كاركردي موظف اســت نيازهاي ملت را

به نحوي كه خواســت آن ميباشــد تأمين نمايد .بنابراين
حكومت براي ملت وجود دارد ،حكومــت بدون ملت معني
ومفهوم ندارد .ملت فلســفه ي حكومت است ،هم از حيث
پيدايش و منشــاء حكومت و هم از حيث ضرورت وجودي
كه نيازهاي متنوع و مســتمر و اجتناب ناپذير ملت را مرتفع
ميكند،
به طور كلي به گفته ريچارد موير :حكومت يك شــخصيت
حقوقي اســت كه در ســطح بينالمللي به رسميت شناخته
شده ،وظيفه آن ســازماندهي و تضمين ســعادت و امنيت
شــهروندان قلمرو خود بود و از آن جايي كه باالترين مرجع
است ،هيچ رقيب و يا چالشــي را عليه حاكميت خود تحمل
نكرده و از شــهروندان خود خواســتار تبعيت است( .موير،
)116:1379
كشورها خواستار كســب حاكميت داخلي و خارجي هستند.
حاكميت داخلي به اقتدار مطلق و نهايــي حكومت بر تمام
افراد ،گروهها و ســازمانها و نهادهاي درون مرزي مربوط
ميشــود واين اقتدار به اراده عمومي مردم تعلق ميگيرد.
بعضي ميگويند حاكميت بــه حكمراني حكومت و به گفته
برخي نيز به قانون اساسي اعطاء ميشود.
اقتدار خارجي نيز به رابطه ميان حكومت مورد نظر و ســاير
حكومتها مربوط ميشــود .اين اقتدار شامل حق حاكميت
بدون دخالت كشــورهاي خارجي و مطالبه جايگاهي برابر
در عرصه روابط بينالملل باســاير كشورهاي مستقل است.
نگاه به روابط بينالملل از منظر منافع ملي ســاده تر است و
رهبران ملي غالب ًا اعمالشان را در چارچوب اين مفهوم تفسير
ميكنند.
در تعريف ،منافــع ملي عبــارت اســت از :مجموعهاي از
ارزشهاي مادي ومعنوي كه افراد يك ملت نســبت به آنها
احساس تعلق ،وابســتگي و مالكيت نموده و براي حفاظت
از آنها و جلوگيري از تصرف آنها به دســت ســايرين از خود
حساسيت نشان داده و حاضر به پرداخت هزينه ميباشند.
حكومت مسئوليت داشته و موظف اســت با تعريف و تعيين
اهداف ملي ،مقاصد و عاليق مادي و معنوي كشور را تبيين و
عملياتي نمايد ،تا از اين رهگذر و حصول اهداف ملي ،منافع
ملي ضمانت شود.
از ديدگاه بعضي نظريه پردازان چون مورگنتا ،مفاهيم :منافع
ملي و امنيت ملي بــه صورت مترادف بــه كار رفته اند او به
عنوان اولين نظريه پرداز منســجم روابط بينالملل مفهوم
منافع ملي و امنيت ملي را بــه عنوان محور بحث مورد توجه
قرار داده و تصريح كرد :امنيــت ملي كه اصلي ترين منفعت
ملي است معياري هميشگي است كه بايد با آن اقدام سياسي
ارزيابي گردد.به طور كلي از نگاه نظريه پردازان واقع گرا اين
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دو واژه يك معني را القاء ميكنند.
كالينز ،اهداف ملي را شــامل عاليق ملي و مقاصد ملي مي
داند :عاليق ملي ذهنيتهاي شديداً تعميم يافته اي هستند
كه خواستهها و نيازهاي بنياني كشورها را منعكس ميكنند،
شناسايي اين خواستهها و نيازها مشكل است ،زيرا به ندرت
داراي مفهوم صريحي هستند (كالينز)21:1373 ،
عاليق داراي ويژگيهايي هستند كه عبارتست از:
( )1غالب ًا با هم آميخته يا كمي با هم منطبق ميشــوند مث ً
ال
همه عاليق به نحوي به امنيت ملي مربوط ميشوند.
( )2عاليق از لحاظ ميزان اهميت قابل طبقه بندي هستند و
داراي تقدم ميباشند.
( )3عاليق با گذشــت زمان تغيير ميكنــد .فقط عالقه به
بقاي ملي هميشه پايدار است.
از طرف ديگر مقاصد و سياســتهاي ملي ميتوانند بدون
تغيير عاليق ،تغيير كنند .به طــور كلي عاليق را ميتوان به
دو گروه تقسيم كرد:
الف ـ عاليق حياتي :در بين عاليق يك ملت عالقه به بقاء
حياتي ترين است كه مردان مسئول متعهد همه جا آماده اند
تا براي حفــظ آن جان خود را فدا كننــد .ولي عاليق حياتي
به اين مورد محدود نميشــود ،حكومتها ممكن اســت
موارد ديگري را نيز به عنوان عاليــق حياتي معرفي كنند.
در هر حال ملت براي عاليق حياتي جانفشاني ميكند و اين
جانفشاني را مايه افتخار خود قلمداد ميكند.
ب ـ عاليق فرعي :كه ميتواند ،مثبــت يا منفي ،منطقهاي
يا جهاني باشــد و اين عاليق بر حســب تقدم درجه بندي
ميشوند.
اينكه عاليق در فهرســت تقدم ياد شــده چــه اولويتي را
داشته باشند بســتگي به نحوه قضاوت دارد .در كشورهاي
ديكتاتوري كامل براي تعيين عاليق به نظريات مردم هيچ
توجهي نميشــود و گاه ًا ممكن اســت اين تصميم فقط به
اراده ي يك فرد بســتگي پيدا كند ،ليكن بديهي اســت در
موقعي توده مردم بــه عاليق تعيين شــده و اولويت بندي
تحميل شــده اعتقاد نداشته باشند ،اين كشــورها در عمل
دچار بحران ميشــوند .زماني كه تهديداتــي در داخل و به
خصوص از خارج متوجه آنها شــود معمو ً
ال ملت آنگونه كه
بايد از حكومت پشــتيباني نميكنند.اصل كلي اين است كه
عاليق ملي به ندرت مورد بي توجهــي ملل قرار ميگيرند،
ملتها در سراسر جهان يا طرفدار عاليق هستند يا مخالف
آن و اشخاص بي تفاوت به ندرت يافته ميشود.
تجربه تاريخ نشــان ميدهد :سياســتمداران رويايي ،عوام
فريبهــا و ديكتاتورها تمايل به انتشــار و تبليغ عقايد خود
داشــته و در نتيجه آن را به عنوان ،مقاصد و عاليق ملي قرار
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داده و با عنوان منافع ملي به آن مشــروعيت مي بخشــند.
اما در قــرن  21ملتها محور خواهند بــود و حكومتها به
عنوان عاملين ملل بايد به خواســتها و عاليق ملت توجه
كافي مبذول دارند.ميتوان گفت درك سالم و يا بيمارگونه
ازمنفعت ملي است كه حيات يا ممات دولت و حتي كشور را
به دنبال دارد.
ً
همين ما را به اين نكته رهنمون ميشــود كــه اصوال بايد
بين اهداف و منافع ملي و ابزار يا قــدرت ملي نيز رابطه اي
منطقي برقرار باشــد .حتي اگر آرمانهاي بــر حق ملي به
عنوان عاليق و مقاصد در قالب اهــداف ملي طوري برنامه
ريزي شوند كه با توانايي كشور هماهنگي نداشته باشند نيز
مشــكل آفرين خواهد بود.به عبارت ديگر وجود اختالف و
ناهمخواني بين اهداف كه تحــت عناوين عاليق و مقاصد
شــناخته شــدهاند و ابزار يعني منابع موجود كه قدرت ملي
را تشــكيل ميدهد ،مخاطراتي را به وجود مــي آورد كه به
ندرت قابل ارزيابي دقيق هســتند و محاسبات غلط به معني
محاســبه زياد يا كم قدرت خود يا محاسبه كم و زياد قدرت
بازيگران ديگر ميتواند خطر آفرين باشد و حداقل منجر به
تصميم گيري براي راه كاري شود كه نه تنها منجر به حفظ
منافع ملي نگردد كه آنرا به خطر نيز بيندازد.
(:)2تهدیدات بر علیه منافع ملی:
پس از شناخت منافع ،انتخاب سياستهاي مناسب تر و راه
كارهاي صحيح مستلزم تحليل دقيق خطرات و فرصتها و
راه كارها ،هزينهها ،منابع و توان اجرايي اين سياستهاست،
ارتباط بين منافع يك كشــور و توان ،مســئله مهم و البته
پيچيدهاي اســت كه در ادامه و در بحــث راههاي كار به آن
خواهيم پرداخت.
جعفري لنگرودي در ترمينولوژي حقوق ميگويد :تهديد در
لغت به معني ترســانيدن و وعده عقاب و زجر دادن است .و
عده انجام عملي يا اعمالي به ضرر كســي كــه او را در آتيه
دچار ضرر خواهــد كرد ...تهديد ممكن اســت به جان ،مال
يا حيثيت باشــد (مادي يــا معنوي)( .جعفــري لنگرودي،
)183:1382
تهديد در برابر امنيت قــرار ميگيرد به عبارتي تهديد امنيت
را به چالش كشيده و آن را نفي ميكند .در واقع امنيت از نوع
ميزان و شدت تهديد متأثر ميگردد.
تهديد عملي اســت كه فردي براي تنبيه يا آزار فرد ديگر به
منظور اطاعت پذيري او انجام ميدهد .در رابطه با كشورها
و دولتها تهديد در برابر مفهوم امنيــت ملي قرا ر ميگيرد
و از آن به تجاوز به حق حاكميت دولتهــا در امور داخلي و
خارجي آنها تعبير ميشود.
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حافظ نيا در اين ارتباط مينويســد :تهديد اقدامي است كه
از سوي يك يا چند بازيگر به منظور ارعاب و تسليم پذيري
ديگران ،به ويژه رقبا ،دشــمنان بر عليه موجوديت ،منافع و
ارزشهاي مورد نظر آنان انجام مي پذيرد .تهديد احســاس
ترس و نگراني اســت كه در اثر عمل يك يا چند بازيگر در
وجود بازيگران ديگر شكل ميگيرد( .حافظ نيا)333:1385 ،
ماندل ميگويــد :ملتها در شــيوههاي تعييــن و تعريف
تهديدات با يكديگر هــم نظر و هماهنگ نيســتند .از نظر
برخي ،عوامل تغيير حتي غير تحريك آميز مثل :مانورهاي
سياسي نظامي ،نامشروع بوده و تهديد مستقيم تلقي و برخي
ديگر از اقدامات مثل انتقال تكنولوژي مشروعيت بيشتري
داشته و به عنوان تهديد مســتقيم تلقی نميشوند (ماندل،
)43:1387
اين اختالف نظرها در بســياري از موارد انعكاس احســاس
عمومي ،در خصوص اين است كه چه چيزهايي شيوه زندگي
آنها را به خطر مي اندازد و به همين دليــل ملتها خود ر ا با
ايدهي تالش براي رهايي جامعه از ترس مطابقت ميدهند.
ماندل تعريفي از تهديد ارائه نميدهــد ولي در مورد امنيت
ميگويد :امنيت ملي شــامل تعقيب روانــي و مادي ايمني
است و اصو ً
ال جزء مســئوليت حكومتهاي ملي است تا از
تهديدات مســتقيم ناشي از خارج نســبت به بقاي رژيمها،
نظام شهروندي و شيوه زندگي شــهروندان خود ممانعت به
عمل آوردند (.همان)42:
ايده ي تهديد در قلب ايــن تعريف قــرار دارد .واقعيت ان
است كه به نظر ميرسد تهديدات همواره دستور كار امنيت
را شــكل ميدهند ،به طور كلي تهديــدات تصوير واقعي از
خطرات مشــترك ايجاد ميكنند .تهديد امنيتي رويدادي
است كه پيامدهاي باالقوه منفي براي بقاء يا رفاه يك دولت،
جامعه و يا يك فرد دارد.
از ديدگاه جليل روشــندل تهديد نســبت بــه امنيت ملي
عبارتست از:
يك عمل يا يك سلســله از حوادث كه يا طــي زماني كم و
بيش كوتاه كيفيت زندگي ســاكنان يك كشــور را شديداً
تهديد كند و يا اينكه دامنه اختيار يك حكومت يا يك كشور
يا واحدهــاي خصوصي متعلق به يك كشــور را در انتخاب
سياســت مقتضي به شــدت به مخاطره اندازد( .روشندل،
)138:1385
ماتهديد را اينگونه تعريف ميكنيــم :هر فعل يا ترك فعلي
ائم از مادي يا معنوي كه احساس امنيت را در فرد ،جامعه يا
كشور و يا حكومت مخدوش كرده .شــيوه زندگي آنها را با
خطر مواجه كند ،تهديد تلقي ميشود .
اين تعريف فصل مشــترك همه تعاريف ارائه شده ميباشد

و مبتني بر اين نگرش اســت كه در فضاي كنوني جهان در
ســطوح فراملي ،ملي و فر و ملي ،رضايت يــا عدم رضايت
حتي يك فرد به واســطه حمايت جهاني كه از او ميشــود
ميتواند در امنيت ملي مؤثر باشــد ،به همــان اندازه كه در
قدرت ملي مؤثر است.
با توجه به تعاربف ارائه شده ويژگيهاي تهديد عبارتند از:
( )1تهديد رويداد احتمالي مربوط به آينده اســت )2(.شدت
تأثيرات تهديد :كه مث ً
ال بقاء را به خطر مــي اندازد يا رفاه را
يا هردو را ( )3گســتره جغرافيايي تهديد مث ً
ال تهديد اتمي،
جهان را درگير ميكند ولي جنگ داخلــي ،دولت يا منطقه
خاص را( )4چه چيزي ،چه كسي را تهديد ميكند )5(.ذهني
يا عيني بودن تهديد :مث ً
ال برد يك موشــك بالستيك يك
تهديد عيني است و حال آنكه بر آورد احتمال وقوع يا استفاده
از تسليحات كشتار جمعي ذهني است.اين ويژگيها مبناي
تقسيم بندي انواع تهديد است .
به طور كلي سه مالحظه اساســي جريان ارزيابي تهديد را
تحت تأثير قرار ميدهد )1(:تواناييها (آنچه دشمن يا بازيگر
مقابل ميتواند بكند)
( )2نيات (آنچه دشــمن يا بازيگر مقابــل خواهد كرد)()3
آســيب پزيريها (نقاط ضعف برجسته دشــمن يا بازيگر
مقابل)( .كالينز)36:1373 ،
تهديد به لحاظ ماهيت ،روشها و ابزارهاي مورد استفاده و
فضاي جغرافيايي قابل طبقه بندي است:
جليل روشــندل عوامل تهديد كننده منافــع ملي را به طور
كلي به عوامل داخلي و عوامل خارجي دســته بندي ميكند
(روشــندل )62:1385 ،وي عدم تعادل بين اجزاء (سياسي ـ
نظامي ـ اقتصادي) را كه تعادلي ظريف و حســاس است از
عوامل مهم تهديد كننده داخلي مي داند.
به نظر ميرســد مرزبندي بين تهديدهاي خارجي و داخلي
و تعيين اينكه دقيق ًا كــدام تهديد داخلي يا خارجي اســت
كار دشــواري باشــد زيرا معمو ً
ال اين تهديدات در پيوند با
يكديگرند ،يك تهديد داخلي ممكن است مورد بهره برداري
خارجي قرار گيــرد ،مثل جنبشهاي انقالبي ،شورشــي و
جداخواهي قومي و يا برعكس يك تهديد خارجي ميتواند
به يك عنصر داخلي تبديل شــود ،مثل وابستگي اقتصادي،
از طرف ديگــر بعضي تهديدات مثل تهديــدات نظامي و يا
تبليغات خارجي اند و ضعــف بنيانهاي اقتصادي ،بي ثباتي
سياسي و اجتماعي را ميتوان تهديد داخلي محسوب كرد.
اصو ً
ال كشــورهاي غربي تنها تهديد بر عليه امنيت ملي را
داراي منشاء خارجي مي شناسند و از نظر آنان امنيت داخلي
يك كشــور از طريق مداخله سياســي و نظامي يك دولت
خارجي مــورد تهديد قرار ميگيرد و تهديــد داخلي فقط به
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انــدازه زمينه داخلي كه ممكن اســت مورد بهــره برداري
خارجي قرار گيرد مورد اعتناست.
اما در كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه اين مفهوم
يعني تهديدات داخلي حتي بيــش از تهديدات خارجي مورد
توجه و اعتناســت ،بعضــي از دولتهاي مســتبد هرگونه
مخالفت نيروهاي مردم خود را بــا توجيه تهديد امنيت ملي
در بعد داخلي سركوب ميكنند.
تهديداتي چون جنگهاي چريكي ،وابســتگي اقتصادي،
توسعه نيافتگي سياســي و بي ثباتي ناشي از آن ،اختالفات
قومي و مذهبي و ســرانجام فقر و ناآراميهــاي اجتماعي
از مصاديــق تهديدات داخلــي امنيت ملي در بســياري از
كشورهاست.
همين تهديدات را ميتوان به تهديدات ســنتي و تهديدات
جديد تقسيم كرد :تهاجم نظامي مســتقيم ،عمليات پنهان
سياســي ،مداخله آشــكار ،توطئه و برانــدازي از مصاديق
تهديدات ســنتي اســت و تهديدات اقتصــادي اجتماعي،
تبليغات خارجي ،جنــگ رواني ،خلع ســاح قهرآميز ،منع
گسترش سالحهاي هســتهاي ،سوء اســتفاده از موضوع
حقوق بشــر ،تروريســم و غيره را ميتوان از اشكال جديد
تهديد بر شمرد.
تهديدات را بر حسب ابزار مورد استفاده براي تهديد ميتوان
به:
 1ـ تهديدات سياســي شــامل )1(:بحرانهــاي پنجگانه
(هويت ،مشروعيت ،مشاركت ،نفوذ وتوزيع)( )2عدم وحدت
و انسجام رهبري سياســي و ضعف مديريت و ناتواني نظام
اداري كشــور( )3عدم اعتماد مردم به هيئت حاكم( )4نفوذ
ســرمايه داران و قدرتمندان اقتصادي بر مصادر سياسي()5
فقدان ثبات سياسي و اجتماعي( )6ساختار سياسي ناهمگون
جامعه( )7گروههاي معاند سياســي و محارب( )8شرارتها
(راهزني مســلحانه ـ نا امن كردن راهها ـ قتل و غارت حمله
به پاسگاههاي دور افتاده مرزي)
 2ـ تهديدات اقتصادي شامل:
( )1وابســتگي اقتصادي (فرهنگي ،تكنولوژيك ،نظامي و
سياســي) و تك محصولي بودن اقتصاد( )2خدشه دار شدن
رفاه اقتصادي مردم( )3عدم توســعه يافتگي ملي( )4سقوط
پيوسته ارزش پول رســمي كشــور( )5كمبود منابع و مواد
اوليه( )6جابجاييهاي شديد اقتصادي( )7نفوذ و سيطرهي
ســرمايه داران خارجي و شــركتهاي چند مليتي( )8تأثير
گذاري منفي قدرتمندان اقتصادي بر امنيت ملي
 3ـ تهديدات اجتماعي فرهنگي شــامل )1(:اشاعه اعتياد و
قاچاق مواد مخدر( )2اشاعه شايعات و فساد و رشوه و رابطه
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بــازي( )3ضغف فرهنگــي در چالش با ســاير فرهنگها،
تهاجم يا رســوخ فرهنگ بيگانه ( )4جنبشهاي استقالل
طلبانــه قومي ،مذهبي و نــژادي( )5تغييرات ســريع و بي
رويه جمعيــت( )6فقدان تأمين اجتماعــي و بيكاري و فرار
مغزها( )7ضعف فرهنــگ خودي در چالش با مســائل رخ
داده( )8مهاجرتهاي گروه هاي اجتماعي( )9نبودن عدالت
اجتماعي و توزيع ناعادالنه امكانات و فقر اقتصادي
 4ـ تهديدات نظامي شامل:
( )1شــورش( )2تجزيه طلبي( )3شرارتهاي منطقهاي()4
كودتا( )5برانــدازي( )6مداخله نظامــي خارجي( )7ارتباط
و همبســتگي نيروهاي مســلح با مراكز قدرت سياســي،
اقتصادي ،داخلي و خارجي
 5ـ تهديدات زيست محيطي شامل:
( )1خطرات ناشي از پاره شدن اليه اوزون( )2گرم شدن كره
زمين يا ايجاد فضاي گلخانه اي در كره زمين( )3بارانهاي
اســيدي( )4انهدام پوشــش گياهي و تخريب جنگلها()5
پيشروي كوير و حركت شــنهاي روان( )6آلودگي محيط
زيست و. . . . . .
بايد گفت اساســي ترين تهديد معموال تهديد نظامي است،
تهديد مستقيم نظامي آشكار است و به راحتي قابل شناسايي
و احتما ً
ال در بسياري موارد قابل دفع است ،اما تهديدات غير
مســتقيم ،ضمن اينكه همان تأثير را ميتواند داشته باشد،
مقابله ســختي را طلب ميكند ،مثل نيرنگ و فريب در واقع
امروزه تهديدات مستقيم از تهديدات داراي اشكال پيچيده
تر و نفوذ غير رسمي كمتر اهميت دارد.
تهديدات را برحســب فضــاي جغرافيايي نيــز ميتوان به
سطوح پنج گانه زير تقسيم كرد:
( )1تهديدات سطح ملي شــامل آن دسته از تهديدات كه در
درون مرزها اتفاق افتاده و منشاء كام ً
ال داخلي دارند ،آنچه به
عنوان تهديدات داخلي معرفي شد در اين سطح قابل طبقه
بندي است.
( )2تهديدات ســطح محلي :منظور آن دســته از تهديدات
است كه همسايگاني كه با هم مرز مشــترك زميني يا آبي
دارند نسبت به هم احساس ميكنند مثل :اختالفات مرزي،
اختالفات بر سر تقسيم منابع مشــترك يا آلودگي ،آبهاي
مشترك و غيره.
( )3تهديدات منطقهاي شامل آن دسته از تهديدات كه بين
كشــورهاي منطقهاي كه احتما ً
ال مرز مشتركي هم ندارند
به وجود مي آيد مثــل :تضادهاي ايدئولوژيــك ،برخورد و
تضاد منافع ،برتــري قدرت نظامي و يا قــدرت اقتصادي و
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تكنولوژيكي كشور هدف ،بحرانهاي منطقهاي،
( )4تهديدات ســطح جهاني :اين دســته از تهديدات شامل
تهديداتي اســت كــه اگر چــه در يك محــدوده ي معين
جغرافيايي اتفاق مي افتند ليكن تبعــات جهاني دارند مثل:
ســيل مهاجرتهاي غير قابل كنترل ،شــكاف روز افزون
ميان كشــورهاي غني و فقير ،بحرانهــاي جهاني ،نفوذ
و سيطره سرمايه داران خارجي و شــركتهاي چند مليتي،
سياست ســلطه و ارعاب امپرياليستي سرمايه گذاران كالن
خارجــي و تأثيرگذاري به سياســتهاي كلي كشــورها،
ســازمانهاي بينالمللي وقتي در خدمت اهداف قدرتها
قرار گرفتــه و عملكــرد هژمونيك را پشــتيباني ميكنند،
قاچاقچيان و گروههاي تروريستي ،زير سؤال بردن ارزشها
و فرهنگ كشورها در سطح بينالمللي و غيره.
( )5تهديدات بــدون مرز :امروزه جهان به وســيله خطرات
بزرگي تهديد ميشود كه حاصل برنامه ريزي تجاوزكارانه،
آگاهانه ،عقالني و عمدي توســط دشــمنان ملي مشخص
نميباشــند بلكه تهديدات غير عمدي هستند كه ميتوانند،
ناامني گســترده تر و شــديدتري را نســبت به تهديدات
عمومي به وجود آورندكه آنها را تحــت عنوان منابع تهديد
كننده منافع و امنيت ملــي كه مرز نمي شناســند يا بدون
مرز يا تهديدات نوين طبقه بندي ميكنيم و شــامل موارد
قبد شــده در بند تهديدات زيســت محيطي ميشود،و به آن
اشــاره شــد و عالوه بر آن به مواردي چون :خطــر انفجار
راكتورهاي هسته اي و دفن فضوالت هسته اي ،مواد مخدر
و اعتياد ،بيماريهاي واگير مسائل زيست محيطي درياها و
اقيانوس ،جرائم سازماندهي شده و غيره ميتوان نام برد.
(:)3راه کارهای موجه:
رهبران ،زمامداران و دولت مردان بايد قادر باشند كه اهميت
منافع ملــي و حياتي و اهــداف عاليه مملكــت را به خوبي
تشخيص دهند و بر همان اساس تصميمات مقتضي اتخاذ
نمايند.تصميم ،كه عملي ناشــي از اراده ي انسانهاســت،
ميبايست نه تنها با توجه به علل و زمينه توجيه گردد ،بلكه
اهداف و مقاصد آن نيز بايد در نظر گرفته شود.
در هر تصميم بايد به اين سؤال پاســخ داده شود ،با توجه به
هدفي كه تصميم گيرنده دنبال ميكنــد ،چه رابطه اي بين
ارزش موضوع و ميزان ريسك يا احتمال درگيري و يا خطر
وجود دارد؟ چه تناسبي بين مقاصددنبال شده و وسايلي كه
در اختيار است وجود دارد؟
در قلمرو روانشناســي ،روابط علت و معلول رواني كه باعث
ميشــود زمينه اتخاذ تصميم براي يك فرد به سادگي يا با
اشــكال فراهم شــود ،مورد بحث قرار ميگيرد و در سطوح

باالتر امروزه ســايكوپلتيك يك گرايش علمي اســت كه
روانشناســي فردي و اجتماعي را به كار گرفته و با توجه به
روحيه ملي و ديگر معيارها و ابزارها ،تأثيرات روانشناسي را بر
تصميمات ،اعمال و عكسالعملهاي بازيگران را در صحنه
بينالمللي مورد مطالعه قرار ميدهد.
تصميم متضمن انتخاب اســت و اتخاذ آن در شرايطي مؤثر
اســت كه راه كارهاي چند گانه اي وجود داشته باشد ليكن
عموم ًا راه كارهايي به صورت روشن و مشخص وجود ندارد.
اگر هم وجود داشته باشــند ،معمو ً
ال همگان به طور يكسان
با درجه بندي و محاســن و معايــب آن هماهنگي ندارند،
زيرا وقتي صحبت از انتخاب ميشــود ،مسئله جنبه ارزش و
قضاوت پيدا ميكند و بنا به طبيعت و عوامل رواني عامالن
تصميم گيــري ،نتايج آن متفاوت اســت.در يــك برخورد
منطقي با تهديد دو طرف درگير درآن ،اعمال و كردار خود را
بر اساس شناخت اصلي انگيزهها و راه كارهاي موجود براي
هريك هدايت ميكنند.
تصوير مقدماتي كــه هريك از نحوه عمــل و راه كارهاي
ديگري دارند ،حائز اهميت است ،شناخت انگيزهها ،نيات و
تحليل هريك از طرفين از رفتــار ديگري كه جوهره اصلي
سياست بينالمللي را تشكيل ميدهد ،در مواقع بروز تهديد
حياتي است و نقش اساســي بازي ميكند .نتايج متفاوت و
محتمل تهديد كه عناصر متشكله آن شامل :منافع طرفين،
شهرت معامله ديپلماتيك هريك و باالخره برآورد هزينهها
و خسارات ناشــي از جنگ احتمالي ميباشــد .ميزان قبول
مخاطره مربوط ميشود ،به ســطح و حد ماگزيمم ريسكي
كه يكي از دو طرف به آن تن در ميدهد .هنگامي كه ميزان
تهديد حريف مقابل ،بيشــتر ازآن سطح ريسك ،تشخيص
داده شــود و اعتبار عملكرد او به ثبوت رسيده باشد ،آن وقت
تصميم حياتي ناشــي از محاسبه ،ســود وزيان تسليم و يا
مقاومت و پذيرش ســطوح باالتر بحران و تهديد خواهد بود
و بديهي اســت هر دو طرف تهديد كننده و تهديد شونده در
عمل ممكن است به مصالحه و سازش ـ شكست يا پيروزي
و در معرض تصميم گيــري ،مجدد براي خاتمــه يا ارتقاء
سطح قرار گيرند.
گفته شــد تصميم يعني انتخاب راه كار و اين بدان معناست
كه راه كارهاي متعددي وجود دارد مــا در اينجا ضمن ارائه
تعريف راه كار ،شــرايط و مالحظات انتخاب راه كار نيز ارائه
مي دهيم.
راه كارها ،شــيوهها و رويكردهايي هســتند كــه بازيگران
مختلف سياســي بر پايه اصول چندگانه ،جغرافيا ،سياست،
قدرت و منفعت نســبت بــه يكديگر اتخــاذ ميكنند .اين
الگوهاي رفتاري هــم در بعد بازيگر و هــم در بعد ماهيت
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رفتار متنوع و ميتوان آنها را در مقياسهاي مختلف فضايي
شامل سطوح ملي ،محلي ،منطقهاي و جهاني و هم متناسب
با نوع تهديد :سياسي ،نظامي ،اقتصادي ،فرهنگي اجتماعي،
زيســت محيطي و غيره وديگر جنبههاي تعريف شــده از
تهديد ،تعريف و تحديــد كرد .آنها به طــور كلي محصول
تركيب عناصر واصول جغرافيا ،سياست و قدرت ميباشند.
الگوهــاي رفتاري مزبور توســط بازيگــران مختلف ائم از
دولتها ،رهبران سياســي ،نهادهاي مدني ،ســازمانهاي
غير دولتي ،نهادها ومؤسســات اقتصادي ،اجتماعي و رسانه
اي ،رهبران نهادهاي ديني و نظاير آن نســبت به هم ،ائم از
دوست يا دشمن ،رقيب يا همكار اتخاذ ميشود.
قدرت يكــي از محــوري ترين عناصــر در انتخــاب راه
كارهاســت زيرا راه كار زماني منطقي اســت كه متناسب
باتوان و قدرت باشــد .قدرت در اصل بعــدي از همه روابط
انساني است ،ان روي سكه ،خواستهها و آرزوهاست و چون
خواستههاي انساني متنوع اند ،هرچيزي كه بتوانند خواسته
فرد ديگري را برآورده كند منبع باالقوه قدرت اســت .بديهي
است اگر كشوري از قدرت ملي بسيار بااليي برخوردار باشد
ميتواند خواستههاي خود را بدون مانع تأمين كند و يا حتي
تصميمات اشتباه و يا غلط خود ر ا با صرف هزينههايي مادي
يا معنوي جبران كند .ولي براي كشــورهاي ضعيف تر يك
تصميم غلط و انتخاب مســير نابجا ممكن اســت به فاجعه
ملي تبديل شود.
بررسي نشــان ميدهد به طور كلي دولتها براي مقابله و
مواجهه با تهديد دو رويكــرد اتخاذ كرده يــا ميكنند)1(:
رويكرد تهديد محور( )2رويكرد فرصــت محور در رويكرد
تهديد محور دولتها شــناخت كمي از تحــوالت جهاني
دارند ،اهداف و منافع ملي مشــخصي را براي خود تعريف و
تعيين نكرده يا درصورت تعريف ،اهداف بر منافع واقعي ملي
منطبق نيست و در عين حال استراتژي مدوني براي رسيدن
به اهداف ،تأمين منافع ملي و رويارويــي با تهديدها ندارند.
دولتهايــي كه اين رويكــرد را اتخاذ ميكننــد ،در مقابل
تهديدات آسيب پذير هستند .واكنش آنها موردي و انفعالي
و عكسالعملي است ،توان كمي براي پيش بيني تهديدها و
تبديل آن به فرصت و بهره برداري از فرصتها دارند.
در رويكرد فرصت محور دولتها با بررســي و ارزيابي دقيق
محيط امنيتي ،تعيين اهداف و منافع ملي ،ايجاد ســاختار و
ســازمانهاي الزمه تصميم گيــري و اجرايي ،تخصيص
منابع كافي ،ارزيابي شــيوههاي مختلف و انتخاب آنها براي
ايجاد سازگاري در عناصر استراتژي ،باتهديدها در هرزمينه
مقابله و از فرصتها براي تأمين منافع و امنيت ملي حداكثر
بهره را ميگيرند .ايــن دولتها به خوبي مــي دانند كه در
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درون هر تهديدي ،فرصتي پنهان است .همچنانكه از درون
هر فرصتي احتمال بروز تهديد نيز متصور است.
حكومتهــا و دولتها براي دســت يابي بــه اهداف ملي
و حفاظت از منابع ملي خود از روشــها و ابزارهاي مختلفي
اســتفاده ميكنند ،ابزار مورد اســتفاده در واقع همان وجوه
چندگانه قدرت ملي اســت كه با تركيب ايــن عوامل و در
چهرههاي خشونت ،پول يا دانايي از آن براي رسيدن به اين
اهداف استفاده ميشود ،در هريك از اين روشها چهره اي
ممكن است برجســته تر خودنمايي كند يا تركيب آنها مورد
استفاده قرار گرفته باشــد اين روشها را ميتوان به  5گروه
عمده دسته بندي كرد )1(:اســتفاده از قدرت (بدون زور)()2
ديپلماسي( )3اتحاد و ائتالف( )4جنگ و درگيري فيزيكي به
عنوان چاره نهايي (زور)( )5تحريمها(روشندل)94:1384 ،
اين دســته بندي به معناي تفكيك كامل روشها نيســت.
اين روشها به هم پيوسته و حتي مركب هستند ،ديپلماسي
از نفوذ ناشي از قدرت براي پيشــبرد اهداف بهره ميگيرد،
اتحاد و ائتالف خود حاصل يك ديپلماســي موفق است ،به
همان نحو كه جنگ نتيجه شكست ديپلماسي است .تحريم
نيز نوعي اعمال قدرت اســت كه با هدف تغيير رفتار حريف
صورت ميگيرد ،از اين رو اين 5گــروه را ميتوانيم در يك
طيف كه به لحاظ شــدت و ضعف در بكارگيري ابعاد متنوع
قدرت در دو سر آن شــكل ميگيرد مجسم و حداقل  12راه
كار مختلف را از آن استنتاج كنيم:
( )1يادداشــت ديپلماتيك( )2وعده كمــك اقتصادي()3
تبليغــات( )4تغيير تعرفه گمركــي( )5تحريم اقتصادي()6
تهديد نظامــي( )7كاربرد ارتش ( )8توطئــه و براندازي()9
ايجاد بي ثباتي سياسي و اقتصادي( )10تضعيفات سياسي،
فرهنگي و غيره( )11نفوذ سياســي ،اقتصــادي ،فرهنگي
و ايدئولوژيــك( )12دخالت در امور داخلي كشــور مثل راه
اندازي شــورش ،ترور ،ناامني ،جنگ چريكي ،فعال كردن
نيروهاي طرفدار وجاسوسي
شــيوه ديگر تركيب عناصر قــدرت و اتخــاذ راههاي كار
اســتراتژيكي را جان ام كالينز ارائه ميدهــد كه در جهت
تأمين منافع و مقابلــه با تهديدات ميتوانــد مورد گزينش
دولتها قرار گيــرد او ميگويد :تركيب بي شــماري از راه
كارهاي اســتراتژيكي را در قالب عاليق ،مقاصد ،نظريهها
و تدابير مكاتب فكري ميتوان تصور كرد كه نمونههايي از
تنوع گزينشهاي استراتژيكي كه براي تأكيد بر تفاوتها و
واكنشها به صورت دو به دو در ذيل آمده است:
( )1جنگ تعرضــي يا تدافعــي( )2جنگ پيش دســتي يا
حمله تالفي جويانــه( )3انتقام گيري گســترده يا واكنش
انعطاف پذيري( )4نيروهاي آماده و دسترس يا بسيج سريع
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همگاني( )5جنگ منطقــهاي يا جنگ جهانــي( )6حمله
رعدآسا يا جنگ فرسايشي( )7نبرد مسلحانه يا براندازي()8
مقاومت غيــر عامل يا واكنــش عامل( )9ضدنيــرو يا ضد
ارزش( )10كنترل تصاعد جنگ يا حمله بدون مالحظه()11
ايجاد مناطق نفوذ يا مقابله جهاني (كالینز)53:1373 ،
هريك از اين اســتراتژيها از تركيبي متناســب با شــرايط
ويژه خود برخوردار هستند ،مث ً
ال ســوئد منزوي و دور افتاده
با اتخاذ استراتژي انزواگرايانه توانســت خود را از آسيب دو
جنگ جهانــي دور نگهدارد ،ليكن بلژيــك جنگ زده يك
كشور معبر بود و اتخاذ اين اســتراتژي برايش غير نافع مي
بود ،همانگونه كه بي طرفي ايران به واســطه موقعيت ويژه
ژئواستراتژيك و ژئوپلتيكي آن هرگز محترم شمرده نشده و
نخواهد شد.
بديهي اســت هيچ كشــور و حكومت صاحب عقل و خرد
جنگ را به عنوان يك راه كار براي رسيدن به اهداف و منافع
ملي خود انتخاب نميكند ،كه اين راه كارهاي استراتژيكي
مورد اشــاره كه هر كدام چهرهاي از جنگ يــا دفاع را ارائه
ميدهند،مورد توجه قرار گيرد ،اما متأسفانه تاريخ خالف اين
عقيده را نشان ميدهد .بررســي داليل رهبران سياسي در
گذشته براي شروع جنگ نشــان ميدهد،جنگ ها اغلب به
داليل زير به عنوان علل دور آغاز شدهاند:
( )1رفع تهديــدات غير قابل تحمل مثــ ً
ا وقتي عبدالناصر
كانال ســوئز را ملي اعالم كرد ،منافع انگلســتان به قدر ي
تهديد شد كه متقاعد شد بايد آغاز كننده جنگ باشد.
( )2كســب مجدد موازنه قــدرت :انقالب اســامي چنان
تغييري در موازنه منطقهاي و جهاني به وجود آورد كه سلسله
جنگهاي منطقه از اشغال افغانستان توسط شوروي ،ايران
و عراق ،عراق وكويت ،جامعه جهاني و عراق و حتي مراحل
بعدي جنگها در منطقه نيز در اين راستا ارزيابي ميشود.
( )3فتح سرزمينهاي جديد هيلتر در نيمه اول قرن و صدام
حسين در دهه پاياني قرن بيست جنگهايي را با اين اهداف
آغاز كردند.
( )4دســتيابي به ثروت جديد حمله آلمان به روسيه در جنگ
دوم و جنگ عراق و كويت با اين انگيزه بوده است.
( )5تبليغ يك ايدئولوژي نيز ميتواند بهانه آغاز جنگ باشد،
حمالت شــوروي ســابق به اروپاي غربي و چهرههايي از
خشــونت در دهه اول قرن بيســت ويكم را ميتوان در اين
گروه از انگيزهها جاي داد.
بديهي است عوامل حساس و اصلي كه در هدايت سياست
بينالمللي مؤثرند عبارتند از :تركيب قدرت ،منافع ،ارزشها،
تهديدهــا و مخاطــرات ،انگيزههــا و برداشــتها ،بده و
بستانها ،چانه زني

جليل روشــندل براي ارتبــاط بين دولتها طيفــي را ارائه
ميدهد كه يك ســرآن امتناع خالص و سر ديگر زور خالص
است و شــامل شــيوههاي 1:ـ امتناع 2ـ پيشــنهاد پاداش
 3ـ دادن پــاداش 4ـ تهديد به تنبيــه  5ـ تنبيه غير نظامي
 6ـ تنبيه نظامي يا به كاربردن زور ،ميباشــد( .روشــندل،
)99:1385
 4تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری:
ما اكنون در زمانهاي زندگي ميكنيم كه يك واحد كوچك
سياسي ،به شــرط درك واقعي زمان و موقع جغرافيايي خود
و فهم اين كه چه جايگاهي را در اســتراتژيهاي جهاني دارد،
ميتواند به صورت يك بازيگــر كارآمد ،در آيد ودر باالترين
ســطح به امنيت واقعي دســت يافته و توســعه پيدا نمايد.
امروزه ســنجش امنيت واحدهاي سياسي با شاخص ميزان
توســعه متوازن اقتصادي و همه جانبه آنها ارزيابي ميشود.
در مطالعه موقيتهــاي ژئوپلتيك در مناطــق گوناگون يا
در كشــورها ،مواردي چون موقعيت جغرافيايي كشــورها
در مجــاورت قدرتها ودركنار يا بر ســر راه صــدور منابع
كمياب قرار گرفتن و يا بر ســر راههاي حساس و تنگههای
استراتژيك واقع شدن ،عوامل استراتژيك محيط منطقهاي
يا جهاني مثل موقعيت اســتراتژيك و موازنههاي نظامي،
روي تصميم گيريهاي سياسي حكومت و اثر گذاريهاي
استراتژيك متقابل كشــورها در ابعاد منطقهاي و جهاني و
سياستهاي قدرتي و مطالعه اثر تصميم گيريهاي مربوط
به اســتفاده از منابع آب در شــكل گيري رابطه سياسي ،در
روابط ميان دولتها با يكديگر و يا روابــط دولت مردم و يا
حتي روابط مردم با مردم مؤثر است.
وزن ژئوپلتيكي مفهومي بنيادين در سرنوشــت كشورها و
فضاهــا و مكانهاي جغرافيايــي و ميزان اقتــدار و قدرت
بازيگري حكومتها و دولتها و نهادهــاي اجتماعي آنها
محســوب ميگردد .به عبارت ديگر برآيند عناصر سه گانه
مكان كه در ابعاد نه گانه قدرت ملي تجلي پيدا كرده ميباشد
و كشورها متناسب با اين وزن در فضاي منطقهاي و جهاني،
خودنمايي ميكنند.بنابراين وزن ژئوپلتيكي رابطه مستقيم با
منزلت ژئوپلتيكي كشور در سيستم جهاني و منطقهاي دارد
معيارهاي ژئواستراتژيك قرن بيستم تغيير كرده و كشورها
بايد ايــن حقيقــت را درك كنند .درك صحيــح موقعيت
جغرافيايي ،به عالوه مشاركت در كنسرت جهاني ،متناسب
با درك زمان ،برابر اســت با امنيت ،توجه داشــته باشيم كه
مشاركت در كنسرت جهاني ،الزام ٌا به معناي عدم استقالل
عمل نيســت ،بلكه عمل در اين محدوده در واقع ،عمل به
وظايف ملي با درك اين واقعيت اســت كه هيچ كشوري به
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تنهايي نميتواند هژموني خــود را عملي نمايد .اكنون زمان
حكم ميكند ،توافقات جهاني باشــد .عمــل ناهماهنگ با
كنسرت جهاني باعث ميشــود كه منافع ملي ت ُامين نشود
واز طرف ديگر فضايي فراهم ميشود كه قدرتهاي جهاني،
اهداف ميــان مدت خود را عملي ســازند .بهــره برداري از
فناوريهاي ارتباطي و اطالعاتــي با تقويت موقعيت و نفوذ
بازيگران اجتماعي و بينالمللي آنها را در وزني باالتر از وزن
ســابق خود مورد توجه قرار داده است .اين فناوري به عالوه
جهاني شدن با به همراه آوردن تغييرات اساسي در معامالت
و تعامالت في مابين دولتها ،شركتها و مردم در جهان به
پرقدرت ترين موتور تحوالت جهاني تبديل شده است.
در قرن بيست و يكم ،ژئواستراتژي فضاست كه با پيشرفت
فناوري توانســته است به فضاهاي خاصي دســت يابد و با
قرار دادن ابزارهاي اطالعاتي در جهــت بهره برداريهاي
اطالعاتي در رابطه با كره زميــن ودر آينده با نفوذ در مناطق
خاص فضايي ،به حداكثر منابع جهت گسترش اقتصادي و
باال بردن سطح زندگي انسانها دســت يابد .اين بدان معني
است كه امروزه ديگر هارتلند را نه در كره خاكي ،كه بايد در
فضا جستجو كرد.
در نظام بينالمللي كشورها از لحاظ امكانات و تواناييهاي
مادي و معنوي در يك سطح قرار ندارندبه همين دليل منافع
دولتها گاهي با يكديگر متفاوت اســت و ايــن امر به بروز
درگيري بين آنها مي انجامد .بر اين اســاس تالش مستمر
براي تأمين امنيت ملي و يا گســترش دامنه منافع و امنيت
ملي ،يكي از مهم تريــن اولويتهاي كشــورها در عرصه
روابط بينالمللي است.
در قرون گذشته برخي از كشورها براي مصون ماندن از گزند
بيگانگان و حفظ امنيت جوامع خويــش راه انزوا طلبي را در
پيش ميگرفتند ،امروزه روشهاي قديمي كنار گذاشته شده
و جاي آنها را سياستهاي ديگري گرفته است.
استفاده از سيســتم بازدارندگي ،امنيت دسته جمعي ،ايجاد
نهادهاي فراملي و همگرايي ،خلع سالح و كنترل تسليحات
بهره گيري از ديپلماســي و اتخاذ راهبردهــاي مطلوب در
سياست خارجي ،از نمودهاي مشــهور اين روند جديد است.
كشــورها با تكيه به قدرت ملي خود و با بررســي وضعيت و
شرايط موجود در جهت تحقق خواســته خود از سوي ساير
دولتها دســت به انجام يك يا چند الگوي رفتاري زده و تا
آن حد كه بتوانند اقدامات الزم را تــا حصول نتيجه و تأمين
هدف و خواسته خود تعقيب مي نمايند.در واقع تعريف منافع
و نوع ادراك نسبت به ديگران يعني منافع مشترك ،مكمل،
متعارض ،بسيط يا مركب ،ميتواند اســاس رفتار گروهها و
جوامع انساني را نسبت به يكديگر تعريف نمايد.
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نكته ديگري كه بايد مــورد توجه قرار گيرد اين اســت كه
منافع ملي در فضــاي بينالمللي با منافــع ديگر بازيگران
تالقي مي يابد .منافــع ملي اختصاصي كشورهاســت و از
سوي ديگر كشورها به صورت روزافزون به همديگر وابسته
شده و سيستم تعامالت جهاني توســعه مي يابد ،كشورها و
دولتها در مــاوراي مرزهاي خود و حتــي اقصي نقاط كره
زمين و ماوراي آن يعني فضاي سيارات و ستارگان و مابين
آنها براي خود اهداف و منافعي تعريــف ميكنند ،بنابراين
اهداف و منافع ملي كشــورها و دولتها به صورت اجتناب
ناپذيري با يكديگــر تالقي ميكنند كه بــر رفتار بازيگران
مؤثر واقع ميشود.
براي تدوين استراتژي ژئوپلتيك تجسم و ادراك صحيح در
مورد نيات حريف و ديگر بازيگران ضروري اســت .نيات به
تصميم كشور براي اجراي طرح خاص بستگي پيدا ميكند و
معمو ً
ال كمتر ملموس و آشكارند و به وسيله عاليق ،مقاصد،
سياستها و اصول و تعهدات شكل ميگيرند ،نيات به دليل
داشتن ماهيت ذهني به آســاني پنهان ميشوند و نسبت به
تغييرات ناگهاني حساس هستند.كه البته در اين ارتباط عمل
شخص يا دولت بهترين مالك و نمايانگر نيات اوست و اين
مسئله در برآورد تهديدها بسيار حائز اهميت است .چه بسيار
دشمناني كه دشمني شــان از مرحله حرف فراتر نمي رود و
چه بسيار دوستاني كه حرف آنها با عملشان هماهنگ نيست
و يادآور همان جمله معروف اســت كه :دوســت و دشمن
دائمي وجود ندارد ،تنها عاليق ابدي است.
تهدبدات باآســيب پذيريها نيز آن مقدار از حساسيت يك
كشــور يا ملت اســت كه بتوان با هر گونه عمل و ابزاري از
كارآيي آن كاســت يا عزم او را تقليل داد و رفتار او را به ميل
خود تحت تأثير قرار داد.آســيب پذيريها بايد داراي صفات
مشخص باشــند ،ترجيح ًا جنبه حياتي داشته باشند .آسيب
پذيري هاي ناشــي از نارضايتي و ناامنيهــاي داخلي نيز
ميتواند دعوت كننده براندازي باشد.
واقعيت اين اســت كه ارزيابي تهديد بسيار پيچيده و به توان
اطالعاتي كشــور و فهم و دانش تحليل گران بستگي دارد.
كاري اســت كه به ذكاوت ذاتي ،به آموزش عالي و به ذهني
جستجوگر و انديشــه اي وســيع نياز دارد .احتمال خطا در
هر مرحله از جريان ارزيابي تهديد زياد اســت .به طور كلي
برداشتن هر قدم در جريان ارزيابي ،گذر از مسير لغزنده است
كه مصائب و ســدهاي زيادي را همراه خود دارد.كيفيت و
كميت و موقع شناســي در ارزيابي تهديد مورد نياز است .به
عنوان مثال:پاسخ به اين سؤال كه چين در اقيانوس هند چه
نيتي را دنبال ميكند ،نياز به فراستي منحصر به فرد دارد.
نتيجه ارزيابي تهديــد و در نتيجه پيش بينــي راه كارهاي
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محتمل دشــمن و ارائــه راه كار بر مبناي نيــات حريف به
تصميم گيرنــدگان ،به قــدري اهميت دارد كــه بعضي از
تهديدات ممكن است بقاء ملي كشــور يا هم پيمانان را در
معرض خطر قرار دهد.
تهديد تابعي از درك تهديدكننده از توان خود و توان بازيگر
مورد تهديد يا تهديد شده ميباشد.
تهديد تحت تأثير عوامل وشــرايط مختلفي نظير :احساس
برتري و توانايي به چالش كشــيدن حريف ،ميزان اهميت
بازيگر تهديد شــده يا ارزشهاي مورد نظــر او براي تهديد
كننده ،ارزيابي قابليتها و توانايي واكنش تهديد شــده در
برابر تهديــد كننده ،موقعيــت ژئوپلتيكي تهديد شــده در
سيســتم منطقهاي و جهاني و كيفيت شــبكه ارتباطات او
با ســاير عناصر سيســتم ،موقعيت جغرافيايي تهديد شده
و تهديدگر در داخل كشور خود ،ســاختار سياسي و كيفيت
مديريت برنامه ريزي و سياســتگذاري و ميزان هوشمندي
و خرد رهبري سياسي دولت تهديد شــده و نظاير آن شكل
ميگيرد.
امروزه تحوالت جهاني ناشــي از پايان جنگ سرد ،انقالب
ارتباطات و انفجار اطالعات ،پديده همه گير جهاني شــدن
فضاي بســيار پيچيدهاي را به وجود آورد كه نه تنها برآورد
تهديد را مشــكل كه شــناخت تهديدات را به واسطه تنوع
تهديد مشكل تر كرده است .شــناخت تهديد و بروز واكنش
نسبت به آن به قدري پيچيده شده است كه مديريت تهديد
نبايد ديگر راهنماي اساســي و مهم در انديشــيدن درباره
امنيت ملي باشد ،چرا كه اگر كشــوري به دليل برخورداري
از قابليت و توانايي بــاالي داخلي مديريت تهديد و اتحادها،
مستحكم و قوي به نظر ميرســد ،بسياري نتيجه ميگيرند
كه اين كشور داراي بنيادهاي ســالم و استوار جهت كسب
اهداف ،امنيت ملي خود اســت .ولي بدون داشتن اطالعات
صحيح و مناسب درباره ي ســاير ملتها و اعتماد و حمايت
باالي داخلي امنيت ملي واقع ًا ممكن است در معرض خطر
قرار گيرد.
در عصر حاضر منابع احتمالي تهديد نســبت به امنيت ملي
به طــور قابل مالحظه اي گســترش يافته اســت ،امروزه
تاكيد جديدي بر روي تهديدات فروملي و فرا ملي ميشود،
مسائلي چون چالشهاي امنيتي ناشــي از كشمكشهاي

قومي به عنوان تهديدي فروملي كه به قدر كافي مورد بحث
قرار گرفت و تروريسم به عنوان تهديد فراملي كه خود بحث
جداگانه اي را مي طلبد و يا تهديدات غير نظامي مثل تهديد
اقتصادي ژاپن نســبت به امنيت اقتصادي آمريكا و اروپاي
غربي و يا تهديدات جنائي بينالمللي با رنگ و بوي سياسي،
قاچاق مواد مخدر ،تهديدات ناخواسته مثل فاجعه چرنويل را
بايد اضافه كرد.
اســتراتژي ژئوپلتيك يا كدهاي ژئوپلتيكي حاصل مطالعه
اي اســت همه جانبه كه در اجراي دســتور حكومت كه ما
از آن به سياســت ياد مي كنيم انجام مي گــردد ،اين فرايند
ســاختاري را شــكل ميدهد كه خروجي آن ثبات سياسي
و مشــي قابل اعتنا و اعتماد براي يك حكومت در ســطوح
مختلف ملــي ،محلي ،منطقه اي و بيــن المللي خواهد بود.
همه كشورهاي جهان بايد داراي اســتراتژي ژئوپلتيك در
سطح ملي و محلي باشند و اگر قدرت آنها اجازه بازيگري در
ســطوح باالتر را ميدهد به همان نسبت بايد كدهاي منطقه
اي و جهاني براي خود تدوين نمايد .گفته شــد تغيير ماهيت
قدرت به كشــورهاي كوچك بهره مند از قدرت نرم امكان
تدوين كدهاي جهاني را ميدهد.
اين بحث در پايان دهه ي دوم قــرن  21منطقي تر و واقع
گرايانه تر خواهد بود .زماني كه پديده جهاني شدن هم گير
شــود .ميتوان كدهاي ژئوپليتكي را بصــورت دواير متحد
المركزي تجسم كرد كه دايره بزرگ كدهاي جهاني سطوح
ديگر رادر خود جاي داده اســت .ســاختار عمودي سطوح
ســبب مي شود كه كدهاي ســطوح باالتر ،ســطوح پائين
تر را پوشــش دهند ،به اين ترتيب كشــوري كه استراتژي
ژئوپلتيك جهانــي تدوين كرده ،الزاما ســطح منطقه اي و
محلي را نيز ملحوظ داشته اســت.نگارنده بزودی نگارش
دیگری خواهد داشــت که در ان ســطوح عمودی کدها به
تفصیل مورد بحث قــرار خواهند گرفت .بــراي تدوين هر
ســطح از كدها مالحظات زمان ،مكان و شرايط بين المللي
در نظر گرفته مي شود و اركان ســه گانه ،اهداف ،تهديدات
و راه كارهاي موجه نيز تدوين ميگردد .وجه تمايز ســطوح
مربوط به عناصر مكان و تهديدات مي باشد.والسالم
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