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مقدمه

دادن به افکار عمومی ایفای نقش  شکلو  گذاری یاستسژئوپلیتیک کالسیک در  که یهنگامدر ابتدای قرن بیست و یکم، 

، اندیشمندان ژئوپلیتیک سبک و سیاقی خاصی داشتند که این سیاق در حمایت و طرفداری از منافع ملی کشور کرد یم

بود. اهداف اندیشمندان این حوزه، پیشبرد منافع کشور خود در مقابل دیگر کشورها و مناطق بود که این  گر جلوهخودشان 

ظهور و  فی با ورود قدرت عظیم امپریالیسم در اوایل قرن بیستماز طر .شد یماهداف مبتنی بر فضای رقابتی درنظر گرفته 

تاریخی بر روی محیط، فضا و شکل سازمان سیاسی جهان  یها تالشدر آلمان، ژئوپلیتیک زمینه را برای نگاه به  ها یناز

جهانی را به ارمغان آورد و سبب  یها جنگ، ند. این زمینه با فضای رقابتی که اندیشمندان ژئوپلیتیک تولید کردکردفراهم 

 ةنیز نگرش فضایی و توسع ها حکومتقرار گیرد و  ها حکومتها در اختیار سیاستمداران و  ژئوپلیتیسین های یدهاشد 

 .کنندقلمرویی را دنبال 

استعمارگران در آن دوره، بین  ۀخورد رقابت رقم ترین یاییجغرافو  ترین یخیتار، اتوتایل معتقد است که زمینهدر این 

رقابتی که محور دو جنگ جهانی  ؛استعمارگری دولت آلمان در مرکز اروپا بود ۀیندفزاامپراتوری بریتانیا و عطش 

 (.14 ،4980اتوتایل و دالبی و راتلج، ) کندنفر را نابود  ها یلیونمشد تا در قرن بیستم، زندگی  یزآم فاجعه

 کردقدرتی جهانی در جغرافیای گیتی  عنوان بهنقش خود  ةشروع به توسع متحده یاالتااز جنگ دوم جهانی نیز پس  

 متحده یاالتااقدامات  کنندۀ یهتوجراهنما و  بود،در این کشور ژئوپلیتیکی راهبردی  های یدگاهدایجادکنندۀ همچنان که  و

، 4پیش از ظهور سیستم وستفالیاهمچنان که  شد.رایج  ای منطقهو  جهانیرقابت در سیاست به این ترتیب،  ،شدنیز آمریکا 

)بریتانیا و  چندگانه های رقابت ،کردند میهم رقابت  با 2امپراتوری ایران و یونان، آتن و اسپارتا، روم و سرزمین کارتاژ

جنگ سرد در رقابت ابرقدرت  .( پیش از جنگ جهانی اول بودند...آلمان و ،مجارستان و روسیه، فرانسه-آلمان، اتریش

از جمله هند و  9ناپایدار های رقابترقابت شامل  های مثالاین  .اتحاد جماهیر شوروی ریشه داشت -متحده ایاالت

مفهوم  و جهانی ای منطقهژئوپلیتیک در ، رو این از ؛شود می نیز و کره جنوبی و کره شمالی ،پاکستان، اسرائیل و سوریه

در سطح سیستمی )مقیاس همچنان که  ؛ویژه استتوجه  ةشایست 1ها دولتسبب مرکزیت آن در منافع بین  رقابت به

که با  شده حادثها و کشورهایی  میان دولت (83-88: 2002کوالرسی و دیگران، ) ها جنگ ةهم چهارم سهی(، تقریباً جهان

ژئوپلیتیک همراه و همزاد با قدرت و رقابت بوده است،  گیری شکل، از آنجا که بنابراین ؛اند یکدیگر در حال رقابت بوده

تبیین  دنبال به . در همین ارتباط، پژوهش کنونیکنیمآن را کاوش  گیری شکلنیازمند آن هستیم تا ابعاد رقابت و بستر 

 .استرقابت در ژئوپلیتیک  ای پایهبنیاد نظری مفهوم 

 

روشپژوهش

از آنجا که هدف اصلی پژوهش در ژئوپلیتیک است. « رقابت» ای پایهتبیین بنیاد نظری مفهوم  دنبال بهاین پژوهش 

کیفی به تبیین  صورت بهو استفاده شده نظری  -رقابت است؛ از ابعاد تبیینی دهنده تشکیلاستخراج و شناسایی متغیرهای 

چرایی یک رخداد خاص را با ارجاع به  1های نظری تبیین 1همچنان که از دیدگاه نیومن ؛مسئله پرداخته شده است

                                                                                                                                                                              
1. Westphalian system 

 ها ساختند. . تونس فعلی که فینیقی2
3. Volatile dyads 

4. Interstate 

5. Neuman, L. (2006). Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches, London: 

Allyn and Bacon 

6. Theorical Explanation 
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اصول و موادی که در رقابت ژئوپلیتیک  کند. ها تبیین می و اصول انتزاعی در قالب علت و معلول تر عمومی های ایده

ای  و علوم سیاسی( و مصاحبه الملل بیننظریه در جغرافیای سیاسی، روابط نوزده بررسی ) ای کتابخانه ۀمؤثرند به شیو

کیفی به بررسی  ۀشیوگیری رقابت ژئوپلیتیک با استفاده از  چگونگی و چرایی شکل وتحلیل تجزیهسپس با  ،شده  استخراج

، سازی نظریهتفسیری،  -تأملی -، سیاسی، ذهنینگر درونعوامل مؤثر در این زمینه پرداخته شده است. پژوهش کیفی 

 4است. محور انسانو  ای زمینه

 های رقابت گیری شکلبسترهای( مؤثر در ) مفهومیبنیاد پژوهش کنونی بر این پایه قرار گرفته است که عوامل 

ها در امتداد ابعاد زمان و موقعیت  پژوهش نشانگر این است که هرچند رقابت بین دولت ةژئوپلیتیک کدام است؟ فرضی

 ،ها پیماننظامی،  های آمادگیتغییر ساختار ژئوپلیتیکی، نی، مسائل سرزمی ،گیرد میخود  های متفاوتی به جغرافیایی، شکل

 شود. میژئوپلیتیک  های رقابتپایداری گیری  سبب شکلو است بسترساز رقابت  و... کالنراهبردهای 

 

مبانینظری

ژئوپلیتیک(الف

 (.41: 2003کوهن، ) استژئوپلیتیک محصول زمان خودش است و تعاریف مربوط به آن نیز بر همین اساس تکامل یافته 

 خود گرفته است. رویکردها و تعاریف مختلفی به ،تاریخی و با تغییر نظام ژئوپلیتیک جهانی های دورهژئوپلیتیک با 

ارزش واقعی (. 1: 4338پارکر، داند ) از نگاه فضای جغرافیایی می المللی ینبروابط  ةژئوپلیتیک را مطالع جفری پارکر

تعامالت سیاسی.  کنندۀ هدایتو  الملل بینژئوپلیتیک مدرن عبارت است از تحلیل علمی عوامل جغرافیایی حاکم بر روابط 

 صورت بهبار  برای نخستین و و روش کشورداری معرفی، 2مطالعاتی جبرگرایانه ةژئوپلیتیک یک قرن پیش رشت

زیربنای جغرافیایی  عنوان بهسپس شد ها ارائه  دولتراهبردی از قوانین قطعی جغرافیایی حاکم بر سرنوشت  ای مجموعه

ژئوپلیتیک مدرن در پنج مرحله توسعه یافته  (.41: 2003کوهن، ) کرد)سیاست مبتنی بر واقعیت( تکامل پیدا  گرایی واقع

دوران  محور دولتژئوپلیتیک »، «ژئوپلیتیک آمریکایی»، «ژئوپلیتیک آلمانی»، «هژمونی امپریالیستی»رقابت برای  :است

و  مردان دولت (.41: 2003کوهن، ) «سردپس از جنگ  ۀدور»و  «گرایانه جنگ سرد در مقابل ژئوپلیتیک جهان

، ممکن است تعریف ژئوپلیتیک دانند یم المللی ینببرای ترکیب جغرافیا و سیاست  ای یوهشاندیشمندانی که ژئوپلیتیک را 

جغرافیا  های ینهزماز تحلیل بدانند که به تنوع و گوناگونی در محتوا و مقیاس  ای یوهشفکری، بلکه  یمکتب عنوان بهرا نه 

(. 11: همانشود ) یمدارد، مربوط فضایی که قدرت در آن جریان  یها چارچوببرای اعمال قدرت سیاسی و شناسایی 

نهادهای سیاسی غالب پیوند  منزلة به ها ملت -و حکومت ها حکومت یریگ شکلاندیشه و عمل، با  عنوان بهژئوپلیتیک 

است مرکب از جغرافیای انسانی و علم سیاسی  ای مطالعهژئوپلیتیک »: گوید میولش  (.41: 2044فلینت، است )خورده 

 بر تمرکز ژئوپلیتیک (.93-42: 4311والش، ) «گردد بازمیکاربردی که تاریخ آن به دوران ارسطو، مونتسکیو و کانت 

ثیرات أت وتحلیل یهتجزو از ( 2041فیدلتی، است ) )قلمرو خشکی و دریایی( قدرت سیاسی با فضای جغرافیایی ةرابط

به فضاهای همچنین این دانش  .(2042بریتانیکا، ) یدگو یمسخن  الملل ینبروابط  ۀحوز روابط قدرت در جغرافیایی

اتوتایل از  (.Painter, 5/01/2015, www.exploringgeopolitics.org) استاست که سیاست ساخته مربوط مختلفی 

به لحاظ  ای یوهشبلکه گفتمان و ، مجزا و فراگیر نداشتهژئوپلیتیک معنا یا هویتی : »گوید یمطرفداران ژئوپلیتیک انتقادی 

 (.9: 4338)اتوتایل،  «است المللی ینبدادن و نوشتن از جغرافیا و سیاست  فرهنگی و سیاسی متفاوت برای توصیف، نشان

 الملل بین سیاست رفتار در جغرافیایی توزیعتقسیمات و  تأثیر ةژئوپلیتیسین انتقادی، ژئوپلیتیک مطالع، از نظر جان اگنیو

                                                                                                                                                                              
1. Patton, 2002 و   Silverman, 2005 و   Crotty, 1998 

2. Deterministic 
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 در میمفاه و جغرافیایی تقسیمات، توزیع اثر ةمطالع» الکساندر مورفی معتقد است که ژئوپلیتیک (.2041مورفی، ) است

روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست  ةعلم مطالعهمچنین  (.2041مورفی، ) «استدولت  مقیاس از فراتر سیاست رفتار

مبتنی ایجاد روابط ژئوپلیتیکی بر نفوذ یا سلطه باید توجه داشت که (. 92: 4981نیا،  حافظ) هاست آنناشی از  های کنشو 

خواهی/ سلطه و ایجاد کنترل بر امور مناطق و جهان  در ژئوپلیتیک برتری (. هدف اصلی41: 4331دالبی و راتلج، است )

به موقعیت و امکاناتی که در اختیار با توجه  -دادن دشمن شکستژئوپلیتیک  هدف(. 492 :4984مجتهدزاده، است )

 سو یکبنابراین، از ؛ بوده است ها آناست که حق با  -کم نفس خویش دستیا  -یانجهان ةهمو اثبات این مدعا به  -ستا

 -و از سوی دیگر اند متخاصمدارند و به این دلیل متضاد و  دارانه جانببرداشتی دراساس که مواجهیم  هایی یتیکژئوپلبا ما 

 کوشد یمو  کند یمرا مشاهده  ها یریدرگژئوپلیتیکی داریم که این  -و با درگیری غیرمستقیم باالدستبه عبارتی در 

 ۀبرای تفکر دربار ای یوهشبنابراین، در اینجا نه علم و نه قانون مطرح است، بلکه  ؛را بفهمد ها آن های یروبمزدالیل و 

 ،مورد نظر است تا سعی شود به رازهای آنچه در حال وقوع است گیرد یمکه در آن صورت  ییها مبارزهفضای خاکی و 

در رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی جغرافیا  ،سوی دیگر(. از 2 :4918الکوست، ) شودمؤثرتر اقدام  یا گونه بهو یافته دست 

ما مکیندر ا ،(413: 2009لو، بخشد ) یماست که از طریق آن دولت به موقعیت سرزمینی خود معنا  رونده یشپفرایندی 

 یها کنشنفوذ شرایط جغرافیایی به روی »ترکیب کرده است:  4343را با چهارچوب تحلیل در اوایل  مدرن پستدیدگاه 

 ة، بلکه در درجشناسیم یموجود دارند که  گونه همانرا  ها آن اکنون همهستند که وابسته  هایی یتواقعبه  تنها نه ،انسانی

 «هر قرن دیدگاه جغرافیایی مخصوص به خود را داشته است ..در سر دارد وابسته است. ها آناز آنچه انسان به  تری یعوس

متخاصم و متعددی است که  رقیب، یها قدرتاز  ای یچیدهپ ةمجموعژئوپلیتیک رویکرد ، درمجموع(. 98: 4343)مکیندر، 

سیاسی خود را  برترییا زور  با میلبه این منظور که  یا ،مختلف سرزمینی و فضایی های یاسمقنفوذ و تسلط بر منظور  به

خواه فضاهای -رقابت میدانحاضر در  های قدرت پردازند. یمبه رقابت  کنندج رخا رقابت میدانرقبای خود را از  یا، برقرار

خود را  مالکیت و ها برداشت معنوی،حقوق مادی و  -بزرگ مثل منطقه، خواه فضاهای کوچک مانند یک کشور و غیره

 .استدر اغلب موارد متناقض  ها برداشتاین حقوق و  که دهند می ارائه



ژئوپلیتیکرقابت(ب

اعم از ) فضایینفوذ یا سلطه در منطقه یا جهان یا دسترسی به منابع برای کشور  ملت وگروه،  یا چند تالش دو رقابت

 ،قانون رقابت، استیال ةفلسف و جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک بدون مقیاس معنا ندارد. رقابت در است مادی و معنوی(

یک کشور، منطقه یا جهان شکل  یا نفوذ در رهبری برایاقدامات عملی در این بین، ست. ها فرصتبه  یابی دستبرتری و 

 .گیرد میخود  رقابت به

ها،  سرزمین، ناسیونالیسم، کمبود منابع، قدرت و اقتصاد باشد. از درون این رقابت ،حوزه و منشأ رقابتممکن است 

اقداماتی  زمان هم طور بهدو یا چند قدرت  ،در رقابتباید توجه داشت که گیرد.  ی شکل میتهای تسلیحا ائتالف و رقابت

. رقابت در صورت استمرار و کسب احاطه کنندمادی و معنوی( سهم بیشتری کسب ) جغرافیاییهای  تا از ارزشکنند  می

ژئوپلیتیک  های رقابتآخر  ةمرحل شاید همنازع ، اینشودتبدیل « ژئوپلیتیکیمنازعة »به  ممکن استرقیب  های ارزشبر 

 .شود میژئوپلیتیکی تجمیع  ةرقابت ژئوپلیتیک در منازع های ویژگیبه همین دلیل اغلب  ؛باشد

 : یمتوجه کندو امر  بهیم در رقابت ژئوپلیتیک نیازمند

 جغرافیایی؛  های ارزششناسایی  .4

 جغرافیایی. های ارزشکنندگان به  توجه های ایدهبررسی نگرش، گفتمان و . 2
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خود  بهراهبردی بعد  ،در صورت تداومکه  4رقابت است ،رقبا یا یک رقیب ۀشد ارائه یها مخالفتمبارزه بین رقبا و 

. در این است رقیبدار میان دو یا چند  با حاصل جمع صفر دامنه حرکت ژئوپلیتیکینوعی  درواقع راهبردیرقابت . گیرد یم

، جزء کنند یمزیرا منابع و فضایی که بر سر آن رقابت  حذف کنند؛از میان بازی را یکدیگر دارند بعد از رقابت، رقبا سعی 

 است. نشان داده شده 4که در شکل دارد رقابت از منظر ژئوپلیتیک اهدافی منافع حیاتی کشورهاست. 
 


ازمنظرژئوپلیتیکرقابتاهداف.1شکل

 

 نیازهای و ها خواسته رسد می نظر به. داردرقابت نام  2ها دولتدیگر  از شدنتر موفق یا شکست برای تالش دولت

 .دهد انجام میاقدامات رقابتی  ژئوپلیتیکی منزلت و تقدر ،مادی های نیازمندی تأمینبرای  است و ناپذیر سیری انسان

هدفی هستند که  دنبال بهگروه( ) قدرتیا چند که دو  دهد میرخ  یمگانهمقابل همکاری است و  ةرقابت نقط

کدی، ) کنند میبرای رسیدن به آن با یکدیگر رقابت  ، درنتیجهدر آن با یکدیگر شریک باشند خواهند نمییا  توانند نمی

 نیز دیگری قدرت کهچیزی بر  پیروزی یا چیزی دریافت برای تالش»فرایند رقابت عبارت است از:  یا عمل (.112: 2004

 محیط محدود منابع کشور برای چند یا دو زمان همدیگر، تقاضای سوی از «. است تالش در پیروزی یا دریافت برای

  :شود میداخلی و خارجی مطرح  ۀها معموالً در دو حوز . رقابتکند میزیست رقابت شدیدی را ایجاد 

به جایگاه برتر در نهادهای قدرت مانند مجلس،  یابی دست برای: رقابت دو حزب یا گروه ها دولترقابت در داخل ( الف

 ؛...و وزیری نخستریاست جمهوری، 

 قدرت یا قدرت سیاسی سلطه و استیال، دستیابی بهبرای  ملیت یا کشور رقابت خارجی )بین دو یا چند کشور(: هر (ب

)یکی  دو دیدگاهنمایندۀ  عنوان به ،شوروی جماهیر اتحاد و متحده ایاالترقابت  ،مثال رای ب کند؛ میرقابت  نظامی

 نوع این ة. نتیجکردند میسلطه بر جهان رقابت  برای سرد جنگ در نمایندگی دموکراسی و دیگری نمایندگی کمونیسم(

 داریم:نیاز در رقابت به دو عنصر شد.  میمنجر  منازعهبه  گاهی و جهان یجغرافیایمناطق  در چالش به اغلب ها رقابت

  ؛عمل رقابت. 4

 .وجود دولت رقیب یا رقبا .2

 مخالفت ،وسعهت مانندهایی  با ویژگی ژئوپلیتیک رقابت یدرونحاالت در نمایش داده شده است،  2همچنان که در شکل 

 مسابقه، ،نفوذ مبارزه، (،Dictionary.com Unabridged Based on the Random House Dictionary, 2015) خصومت و

مادی  منابعآوردن  دست بهمادامی که یک یا چند کشور درصدد  به این ترتیب شویم؛ رو می روبه تضاد و جنگ دوئل، مشاجره،

 .گیرد میشکل  ژئوپلیتیک یا موقعیتی باشند بدون آنکه با یکدیگر همکاری کنند، رقابت یا معنوی
                                                                                                                                                                              
1. Based on Word Net 3.0, Farlex clipart collection. © 2003-2012 Princeton University, Farlex Inc. 

http://www.thefreedictionary.com/rivalry 
2. http://www.merriam-webster.com/dictionary/rivalry 

اهداف
 رقابت

 برتری

 استعمار

 نفوذ

 مهار رد
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ژئوپلیتیکرقابتدرونیهایویژگی.6شکل

 

که  شود میحادث ژئوپلیتیکی منجر شود. این امر زمانی  ةدرصورت تداوم ممکن است به منازعرقابت ژئوپلیتیک 

و ارتقا کنند تقویت  ها آندادن موقعیت دیگران یا ممانعت از  رقیب کوشش کنند موقعیت خویش را با تنزل های قدرت

در و به انزوا ببرند. کنند ر خارج را از دو درادامه رقبای خودبشوند، همچنین به اهدافشان دیگران و مانع دستیابی دهند 

زیرا از منافع مشترک، همکاری،  ؛دهد میی جای خود را به منافع تقابلی ومنافع مشترک مادی و معن ،رقابت ژئوپلیتیک

 .شود حاصل می تقابلی، رقابت، منازعه و جنگاما از منافع  ،و ژئوپلیتیک صلح پیمان

ها بازدارند. رقابت با هدف  کنند تا رقیب را از دستیابی به فرصت هم رقابت می بازیگران براساس منافع متعارض با

 .شود میخاص بین بازیگران انجام  ةکسب برتری و سیادت در زمین

 :داردرقابت اشکال مختلفی 

ای که طرفین ضمن رعایت اصل تعادل  های بزرگ جهانی یا منطقه نظیر قدرت تراز همرقابت بین دو یا چند قدرت . 4

)مثل هستند و به اهداف هم بدگمان کنند  میبا یکدیگر برخورد با احتیاط و توازن در مناسبات و احترام متقابل، 

 .ای اکو( منطقه ایران، ترکیه و پاکستان در سازمان تراز هممریکا در جنگ سرد یا رقابت آرقابت شوروی و  ۀدور

عراق و عربستان در رقابت ایران،  و ،و لبنان سوریه ،رقابت سیاسی، مذهبی و اطالعاتی ایران و عربستان در عراق

 .استهایی از این نمونه  مثال... بازار نفت و

نظیر رقابت بین هند و پاکستان در جنوب آسیا که نوعی رقابت  ،2و  4درجه  سطح ناهمرقابت بین دو قدرت . 2

 تسلیحاتی و اتمی را در پی دارد.

رخ و براساس منافع متعارض  ،ای: این نوع رقابت بین بازیگران در قلمرو جغرافیایی یا کشور ثالث رقابت مداخله. 9

مرزهای ژئوپلیتیکی  ،داشته باشد قدرت یا خأل دچار شود ضعف به جغرافیایی ی. زمانی که کشوری یا فضایدهد می

، شوند کشور یا فضای جغرافیایی ضعیف کشیده می به داخلو  شود منبسط میای  های پیرامونی یا فرامنطقه قدرت

( یا سوریه 920 :4981نیا،  حافظ) یلاسرائنظیر لبنان بین سوریه و  ند؛کن رقابت تبدیل می ةعرصآن را به  درنتیجه

 بین روسیه و آمریکا همراه با ایران و عربستان و ترکیه.

هایویژگی

درونیرقابت

 ژئوپلیتیک

 نفوذ

 مشاجره

 خصومت

 مخالفت

 مسابقه

 دوئل

 جنگ

 تضاد
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هایافتهبحثو

اختالفاتسرزمینیومرزی .1

. اختالفات آورد وجود می بهمنازعات را در مواردی فضای رقابتی و  ،به یکدیگر ها حکومتادعاها و اختالفات سرزمینی 

 و یردکارک یمرز اختالفات ،یتیموقع یمرز اختالفات ،ییعنی قلمروخواه ،اختالفات از متفاوت نوع چهار نیز مرزی

 های بنیان و شهیر نیز ینیسرزم اتاختالف. (39: 4330پرسکات، ) شود میشامل  را منابع از برداری بهره به مربوط اختالفات

 همراه را ینیسرزم اختالف خود با داده، رخ جهان یاسیس یایجغراف نقشة در هک هایی دگرگونی ةهم در اصل دارد. یمتفاوت

  .است داشته

 های جنگ ،یجهان های جنگ است. ردهک رییتغ یمختلف های زمان در جهان یاسیس ةنقشباید توجه داشت که 

 رییتغ های تاریخ ترین مهم ،ها امپراتوری یفروپاش و استعمار تحت های سرزمین یآزادساز دوجانبه، های جنگ ،ای منطقه

 حال، نیع در ستند.ین همراه ینیسرزم اختالف با ها آن ةهم البته، هستند. ینیسرزم اتاختالف شیدایپ و یاسیس ةنقش

 ،یقوم های گروه پخش یچگونگ با اگر ویژه به ،شود می لیتحم خورده شکست شورک به جنگدرنتیجة  هک یدیجد یمرزها

 عیتوز از یناآگاه گفتنی است .دکن می جادیا را ینیسرزم اتباشد، اختالف نداشته خوانی هم یاقتصاد منابع و یادار مناطق

 خوردن برهم دوم، عامل است. هایی اختالف نیچن یاصل علت مرزها، میترس هنگام در یکتوپوگراف های ویژگی ای یتیجمع

 نکمم داده، دست از را هایی سرزمین و شده مغلوب یجنگ در هک یشورک ویژه به، است شورک دو انیم کتییژئوپل تعادل

 هک یارکگذارد؛ ب پا ریز را نیشیپهای  توافق ای ندک زنده را یمیقد های برتر، اختالف قدرت به افتنی تدس محض به است

  داد. انجام دوم یجهان جنگ در تلریه

 ةیروحداشتن ل یدل به صدام و تلریه شورهاست.ک رهبران تیشخص و هیروح، ینیسرزم اتاختالف شیدایپ عامل نیسوم

 خشونت و یریدرگ توان و نهیزمدرنتیجة آن  هک ردندک یکتحر ای اندازه به را مردم یستیونالیناس احساسات ،خواهی زیاده

 یفرامل ینیسرزم منازعات همه ،ییایجغراف گسترش ةجنب از .(12-14 :4930، پرور جانربیعی و ) شد فراهم ینیسرزم

 شورک چند رشدنیدرگ موجب بودن چندطرفهدلیل  به منازعات نیا از یبرخ .کنند می ریدرگ را شورک دو کم دست و هستند

به یکدیگر ممکن  ها حکومتادعاها و اختالفات سرزمینی  .(11 :همان) کنند می دایپ ای منطقه یسرشت و شوند می جوار هم

. پیامد ادعاهای سرزمینی شودجغرافیایی مطرح  جواری همو است با توجه به ضوابط تاریخی، راهبردی، اقتصادی، نژادی 

صورت این  ترین خصمانهایجاد وضع و شرایط بحرانی و اختالل در امنیت و ثبات در سرزمینی مورد ادعا و اختالف است. 

 (.13 :4924پور،  کریمی) است، عملیات پارتیزانی طرفین و باالخره جنگ المللی بیننوع اختالفات و منازعات 

و منازعات در طول تاریخ بوده است. ممکن  ها جنگبنای بسیاری از  اساس و سنگرقابت بر سر کنترل سرزمینی، 

باشد که با جمعیت، منابع یا تعداد افرادی که در یک منازعه کشته داشته ملموس یا عینی  های ارزش یاست سرزمین

یا معانی  دانند میتاریخی برابر  همان سرزمین برای افراد دیگری که زمین را با ادعاهای شایدشود یا  گیری اندازه، اند شده

 ةریش بر اساس همین ،باشدداشته ناملموس و نمادین  های ارزش، دهند میمذهبی و فرهنگی را به سرزمین ارتباط 

را باید در ... بسیاری از منازعات میان هند و پاکستان، اتیوپی و اریتره، فلسطین و اسرائیل، آذربایجان و ارمنستان و

به این ترتیب اختالفات بر سر سرزمین و منابع  ،(19 :4931زاده،  قلی ولی) کردجو و الفات سرزمینی جستمنازعات یا اخت

شود  یمنجر مو بیشتر به جنگ  کند میدیگر ایجاد  مسائل دربارۀ رقابتاحتمال بیشتری را برای ایجاد مادی و معنوی آن 

و الگوی گذارد  میزیادی ثیر أت درگیر یها قدرتمیان  رقابتمشاجرات سرزمینی بر روی شدت همچنین،  .همشاجرتا 

، همین تأثیرگذاری ماهیت رقابت ژئوپلیتیکی اختالفات را نمایان سوی دیگراز  .دهد میرا تغییر  یا منطقهروابط متحدان 

 شود. ای و جهانی می فرامنطقهبازیگران  ینیآفر نقشو سبب کند  می
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 ایدئولوژی.6

است عقاید و نوع تفکر فرد، گروه و طبقات یک جامعه درمورد سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن جامعه  ،ایدئولوژی

 ۀاقتصادی را دربردارد که در دور -یک ایدئولوژی، همواره بازتابی از ساختار اجتماعی ةمنزل بهعلم  (.11: 2001فریدن، )

. علم جغرافیا نیز در هر ایدئولوژی سیاسی یا نظام اجتماعی، کند یممعین، کیفیت و نقش علم را در سرنوشت جامعه تعیین 

امپریالیستی  یها برنامه گر هیتوجهمچنان که جبر محیطی،  ؛کند میجغرافیایی نمایان  یها دهیپدکارکرد خاص خود را در 

مسلط بوده است. اسموراتف،  یها قدرتفضایی  ةتوسعبخشیدن به  و نقش جغرافیایی تاریخ، مشروعیت، و نژادگرایی

ایدئولوژی استالینیسم در شوروی سابق، چندین دهه بر علم : »دیگو یمدان روس درمورد ایدئولوژی و جغرافیا  جغرافی

از  یا عدهقرار گرفت.  شده نییتع، ساخت و کاربردهای جغرافیا، کامالً در خطوط یشناس روشجغرافیا سایه افکند. 

 «و به جغرافیای طبیعی روی آوردندکردند از وحشت این دوره، جغرافیای اقتصادی و سیاسی را رها  دانان یجغراف

تمامیت  ۀوار اندامجوامع انسانی و جزئی از  ۀونددهندیپمالت « لوئی آلتوسر»(. ایدئولوژی از نظر 12 :4988)شکویی، 

ایدئولوژی را عنصری کامالً حیاتی و  خود  یخیتاراجتماع است. همچنین آلتوسر معتقد است جوامع بشری در زندگی 

بلکه تصویری از ، از واقعیت یا نقشه تنها نهایدئولوژی  (.11-11: 2003التینن، گریفیث و کولی، ) گیرند نظر میاساسی در 

کسلز، کند ) یم معناداربرای ما  میکن یمرا که در آن زندگی  یا دهیچیپو دنیای اجتماعی  کند یمترسیم آرمانی را  ةجامع

، پسکوئکزاست )، مشوق و ابزار عمل سیاسی کننده تیهداو  اتمسفر الزم در فضای اجتماعی ،ایدئولوژی (.1-1: 2001

دربارۀ که  همچنان ؛دانست یمیافته  برای دموکراسی پایان ییها نیگزیجارا  ها یدئولوژیافوکویاما نقش  (.1-8: 2002

را در  مان خانهاین جنگ بازگشت به ژئوپلیتیک قرن نوزدهم بود و سرانجام ما باید : »کرد بیان میجنگ دوم خلیج فارس 

کشورها ممکن است از یک سطح به سطح دیگری دیگر، سوی از  (.4334)فوکویاما،  «کشورهای دموکراتیک بنا کنیم

سیاسی، نیروهای ایدئولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی،  های قدرتتأثیر متقابل  کنندۀ منعکسحرکت کنند. چنین تغییری 

، انقالب در این زمینه(. 93: 2003کوهن، ) استسرزمینی  های طلبی جاهامنیت ملی و  های نگرانیملی و ، نژادی

 کردکامل ترکیه پس از جنگ اول جهانی نقش بر آب  ةبرای تجزیرا کمال آتاتورک طرح متحدان غربی فاتح  گرای ملی

واکنشی  ،که تغییر موضع آلمان در جهت امپریالیسم کامل کرد یماستدالل  4که فریتز فیشر همچنان ،(291: 2001کسلز، )

و انباشت قدرت برای اهداف ژئوپلیتیکی است.  وجو جستاین تفسیرها  کالم هیتک (.423: همانبود )به مشکالت داخلی 

، شوند یمنها حاکم  ژئوپلیتیسینکه  همچنان دانند، میفق ژئوپلیتیکی اپوششی برای تداوم تو راایدئولوژی  ها حکومتبرخی 

به این ترتیب ایدئولوژی در قالب دو  ،رندیگ یمکار  بهخودشان  ۀژئوپلیتیک را برای استفاد ها حکومتو  مردان دولتبلکه 

، از سرزمین و شناختی رواندر پی احساس نیز ممکن است . در سطح ملی کند میعمل  مرکزگریزینیروی مرکزگرایی و 

عامل محرک  صورت بهالزم را در مردم  ۀانگیز ای منطقهملی و  خردههمچنین در سطح  کند،ملت یک کشور حفاظت 

به عبارت دیگر، این  آورد؛ وجود می بهجدایی و تمایز از یک مرکز جغرافیایی  منظور بهجدایی سیاسی یا فرهنگی یا مذهبی 

و ممکن است  کنند میرا بیگانه خطاب  ها آنمردم برای جدایی سرزمینی یا فضایی از کسانی که الزم را در  ۀامر انگیز

، ایدئولوژی درواقع. کند میتحمیل کنند، ایجاد  ها آنفرهنگی، زبانی، مذهبی یا سیاسی متفاوتی را بر  های نظام

 .استمعنوی آن مادی و  های ارزشحس تعلق مردم به سرزمین و  کنندۀ تضعیفیا  کننده تقویت

 

6دررقابتتوازن.9

و مانع برقراری ، بر دیگری مسلط تواند یمدر ظاهر  حکومتیک  وجود نداشته باشد، توازن نسبی قدرتهنگامی که 

                                                                                                                                                                              
1. Fritz Fischer 

2. Parity 
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رقیب  اند مایلاغلب  متوازن، قدرت های تقریباً دارای دولت همچنان که (.119: 4331واسکوئز، ) شودرقابت واقعی 

. کند میممکن  غیرمتقارن های تواناییرا با  ها دولتعوامل متعددی نیز وجود دارد که رقابت بین  ،باشند یکدیگر

در این  (.201: 4331تامپسون، ) کنند ها جبران می با دیگر دولت پیماناختالفات قدرت را با تشکیل  تر ضعیف های دولت

 (.41: 2001پائول، ) دشو مینامتوازن استفاده  های تواناییدارای  های دولتموازنه بین  عنوان به ای هسته های سالح بین،

یا ممکن ( 201: 4331تامپسون، ) باشدیک دولت قوی ممکن است با رقیب دیگری ذهنش مشغول شود و فقط درگیر آن 

تر با  های ضعیف دولت (.12: 2002کوالرسی، ) باشداست توازن نسبی درمورد موضوع اصلی تحت رقابت وجود داشته 

این دولت ممکن است ، همچنین با حریف قوی رقابت نظامی کنندتوانند  می (2004ارگین تافت، ) نظامی های کتیکتا

تر  های ضد یک دشمن قوی در چالشبارها تخمین بزند یا  ازاندازه بیشرا  خود علت نارضایتی از وضع موجود قدرت به

قدرت ممکن است طی زمان نوسان داشته باشد و فضای ، سوی دیگراز  (.98-91: 2001و دیگران،  آل دی) باشدمشغول 

عواملی این ارتباط،  در (.2000دیل و کوئرتز،  ؛1: 4338دیل، ) شودمنجر الزاماً به پایان رقابت  آنکه بینامتوازن ایجاد کند 

 عبارت است از: رقیب یکدیگر شوند توانند با کمک آن مینامتوازن  های دولتکه 

 (؛ پیمانی هم) اتحاد .4

 گر؛ موازنه عنوان به ای هسته های سالح .2

 دیگر رقبا؛  با تر قوی دولت درگیری قبلی .9

 برانگیز؛  مناقشه ةمسئل با رابطه در توازن .1

 ؛ تر ضعیف دولت ةتجزی .1

 ، تر ضعیفنظامی برتر دولت  های تاکتیک .1

  ؛تر ضعیفدولت به دست قدرت  ۀاندازاز تخمین بیش .2

 ؛ از وضع موجود تر ضعیف نارضایتی دولت .8

 .زمان طی قدرت نوسانات .3

-هندراهبردی رقابت  مانند ؛کند میرا از توجه خارج  ها دولتبرخی  ،توازن قدرتنبود کند که  تامپسون بیان می

( در بررسی 2001) آنکه کلین و دیگران تر مهم(. 92: 2002کوالرسی و دیگران، ) ویتنام-چین ، وتایوان-پاکستان، چین

یر،  دری) است متوازننا ها دولتمیان  های رقابتدرصد  80اند که تقریباً  کننده متوجه شده رقابت های ملت -تحکوم

2041 :40.) 

 

 1شناساییبرچسب.2

یک  عنوان به( رقابت دگر )تعیین هویت«شناساییبرچسب » ةمسئل ،ها حکومترقابت میان  های یساز مفهوممنظور  به

تیس، کنند ) یمو براساس آن عمل  دهند یمیکدیگر را لقب صراحت  به، رقبا براساس چنین رویکردی .بعد، ضروری است

 نماد تقابل ژئوپلیتیکی یک یا چند قدرت رقیب باشد. ممکن است برچسب شناسایی (.132-138: 2004

است. در برخی نیازمند شناسایی کافی  به رقیب دانستن دیگری، برای که یک دولت کند یم( بیان 4333اینگرام )

اگرچه بریتانیا روسیه  ؛ برای مثال،داند را رقیب نمی Aدولت  Bدولت  که یدرحال ،دنبی را رقیب می Bدولت  Aموارد، دولت 

 کرد محسوب نمیدید، روسیه دیگر بریتانیا را در پی تهاجم نازی روسیه رقیب  رقیب می 4311را تا زمان بحران سوئز در 

نه  -ممکن است بر سر مسائلی ها دولت .شوند نمیرویکردها شامل بعد شناسایی  ةهمالبته  ،(213: 4333اینگرام، )

                                                                                                                                                                              
1. Identification Tags 
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؛ برای نمونه رقیب بشناسند عنوان به طرف دیگر را آنکه بی ،طوالنی رقابت کنند زمان مدتبلکه برای  -شدید صورت به

 بحثبنابراین، براساس رویکرد رقابت مورد  ؛دهند میو کانادا به رقابت بر سر مسائل دریانوردی ادامه  متحده ایاالت

در غیاب  ها دولت در اینجا، هرچند. شوند میبا وجود نبودن برچسب رقابت، رقیب درنظر گرفته  (،2044میتشل و تیس، )

زدن  به این ترتیب با برچسب ،ثیر زیادی در شدت رقابت نداردأاین رویکرد ترقیب باشند،  ممکن استشناسایی برچسب 

کشوری را از  ممکن استدر صورت تکرار  ها برچسبکه این  کنند میرقابت در فضاهای جغرافیایی ارزش و معنی کسب 

که جمهوری اسالمی ایران و  طور همان و بعضاً حمایت خارجی را نیز در پی داشته باشد.کند حمایت داخلی برخوردار 

یعنی در  ؛کنند میغرب آسیا از برچسب رقابت ژئوپلیتیکی استفاده  در جنوب ای منطقهدو رقیب  عنوان بهعربستان صعودی 

، برخی رو این از ؛شود میرقیب استفاده  علیه« گری صفوی»و در عربستان از برچسب « وهابیگری»ایران از برچسب 

 عمیق و دیرین فرهنگی هستند. های شکاف ةمذهبی و سیاسی نشان های برچسبمواقع 

 

تاریخی-یشناختروانخصومت.0

 «نفرت ةرابط»ها را  ریشه دارند. مائوز و مور رقابت بین دولت« شناختی روانخصومت »شدید تا حدودی در  های رقابت

: 2002مائوز و مور، ) پذیرد تأثیر میامنیت نداشتن احساسات متقابل ترس، دشمنی و  ازها  . برخی رقابتدانند میبلندمدت 

 سود -تحلیل هزینه ةسبب توجه به مسئل در بعضی موارد ممکن است چنان شدید باشد که یشناخت روانخصومت  (.1

 کند. نظر صرفزیاد آن  ةعلت هزین رقابت ژئوپلیتیک به ةاز این شاخصتواند  مییعنی یک قدرت  ؛(3: 2041یر،  درید )شو

 ازرقابت ممکن است  (.421: 4333لوی، ) ندارند)روانی( ریشه  شناختی روانالزاماً در دشمنی  ها رقابت دیگر،سوی از 

پیوسته اهدافی را دنبال کند که با دولت دیگر در تضاد باشد.  حکومتدر آن یک  و تأثیر بپذیرد و تاریخی رقابت پایدار

 نمونه، برای کند؛رقابت  شده حسابآرام و  نسبتاً یدر حالتحال این با  ،بدانددیگر را رقیب  کشورممکن است  کشوریک 

خصومت در هند با پاکستان  اما رقابت ،نیست شناختی روان عثمانی با ونیز در خصومت امپراتوریرقابت ریشة 

یا دوسویه باشد  سویه یکممکن است  شناختی روان، خصومت رقابت شناسایی برچسب . مشابه بُعدداردریشه  شناختی روان

 کند.نفوذ هردو یا مردم  ۀو در نخبگان سیاسی، تود

 در برابر ها پیروزیو  ها شکستزیرا تاریخ یک سرزمین با  ؛ممکن است تاریخی باشد شناختی روانخصومت ریشة 

که ادعای سرزمینی و مرزی  همچنان ؛آورد وجود می بهرا  شناختی روانکه نوعی از خصومت  گیرد میدشمنان و رقبا شکل 

 ه. نگاه تاریخی رقبا بشود میبه رقبا  اعتمادی بیاحساس ترس و سبب و کند  میدر فرایند تاریخی این مسئله را تشدید 

 ؛شود میسبب نفرت ملی یا قومی  ی،ملت و فرهنگبه  تردیدآمیزروند نگاه  ةیکدیگر یا با چشم تردید است یا اعتماد. ادام

به  ،شود می ها تمل -به یک سرزمین و فرهنگ سبب اختالف پایدار بین دولت شناختی روان، ذهنیت تاریخی رو این از

و سبب نوع کند  میو جهانی بافت ذهنیت تاریخی را زنده  ای منطقهان یبژئوپلیتیک بین رق های رقابتهمین دلیل، گاهی 

گذارد  میرقیب تأثیر  های دولتبین  آمیز خصومتیعنی تصویر منفی بر شدت روابط  ؛شود می ها ملتخاصی از روابط بین 

 های رقابتمنازعات و نشدن  وفصل حلو حتی ممکن است افکار عمومی را با خود همراه کند که این امر سبب 

 .شود می آمیز خصومت

 

 هاورقابتپیمان.2

پیمان به میزانی که یک رویداد سیاسی اهمیت ایجاد منافع ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و امنیتی است. برای اغلب  ها یمانپ

و  ها یمانپ .کنند کمک می رقیبانبر  غلبهکه برای  شود یم یفکر هممهم است و شامل حامیان  مناقشه و رقابتدر  ،دارد

شامل درخواست  نیست،یک دشمن مشخص  و نیت زمانی که اهداف زیرا در رقابت ؛مفاهیم مرتبط مهمی هستند رقابت
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هدف  و رسند یم رقابتتشدید  ةبه مرحل منازعههمیشه همراه با حرکت طرف  ها تقریباً پیمان .برای تضمین امنیت است

یا، رلواآورند ) مراه میه بهمشکالت امنیتی را  رو یناز ا ؛است برای مدیریت مشکالت قدرتاستفاده از  ها آنهمیشگی 

مقابل هم کردن مشکالت امنیتی  دو کشور را با فعال ممکن استیک پیمان  ژئوپلیتیک، رقابت ةدر زمین(.11-12: 2009

 ودهد افزایش  را یجادشدهاتواند ناامنی  این موضوع می .استمقابله با تهدید ، پیماناز کشور هدف  ،درواقع .قرار دهد

ارزان  نسبتاً ،زمانی که حمایت پیوستهکند  اشاره می (4331) 4ینسوروک .تبدیل کندیکدیگر  و رقیب به دشمن را کشورها

 نظراز  ها آنیا متحد ، بر ینههزکه حمایت پیوسته  هنگامیاما  ،اند وابسته یمانانشانپ همکشورها تنها به تسلیحات  ،است

مورگنتا نیز در ارتباط با نقش  (.11: 2009والریانو، شوند ) یمبه تسلیحات خودشان وابسته  شود، مینظامی ضعیف 

با ساختار ژئوپلیتیک جهانی و  ها حکومت ةرابط »...که:  کند میقدرت ملی کشورها تأکید  بندی شکلهای دفاعی در  پیمان

 گیری شکل(. استفان والت نیز 12 -11: 4921)مورگنتا،  «کند میسازی، کیفیتی پویا دارد و با تحوالت قدرت تغییر  پیمان

 دهد:  ربط می زیردالیل  بهدر دوران جنگ سرد را های دفاعی  پیمان

 ؛عرب ةاتحادی ؛ برای مثالکندرا با یکدیگر متحد  ها آن ممکن استاین امر بین چند حکومت وجود تشابه ایدئولوژی: . 4

  کمک خارجی؛. 2

 ؛نفوذ البی اسرائیل در آمریکا(؛ مانند 13: 4382والت، ) نفوذ. 9

 ؛متحد شود مواجه است، سعی کند با آن تهدیدکنندهیعنی حکومتی که با یک کشور  :2روی دنباله .1

با یکدیگر علیه آن  و است که با یک مرکز جغرافیایی تهدید بیرونی مواجه هستند هایی دولتبرقراری موازنه: منظور . 1

 یابی قدرتبه اتحاد عثمانی، روسیه و اتریش برای کنترل  توان میبرای نمونه،  ؛(92: 4382والت، ) شونددولت متحد 

  (.99 -92 :4934عسگری و سعید کالهی، ) کردناپلئونی اشاره  ۀدر آغاز دورهجده فرانسه در اواخر قرن 

خودشان به  واردکردنبه جنگ علیه رقبایشان، یا با ی دیگر ها توانند با تشویق دولت ها می برخی دولتگفتنی است 

دشمنان با  وقتیو نفر سوم منفعت کسب کنند. این رفتار بر مبنای این فرض است که  یبشانرقهای بین  دیگر کشمکش

برای  ای انگیزه بینی واقعمنطقِ قدرت و  درنتیجه ،کند میها افت  آن زنی چانه، موقعیت شوند میتعداد بیشتری رقیب مواجه 

اما با  ،(2001واسکوئز، پترسون و ونگ، ) بپیوندندرا گسترش دهند و به دیگران  اختالفاتشانتا  کند میها ایجاد  دولت

که دخالت  همچنان ؛باشدداشته ها  برای دولت ای ینهپرهز راهبردها  گسترش کشمکشممکن است ها  کردن پیمان دنبال

 کند. ها را دشوارتر می شود و حل آن های ژئوپلیتیک می افزایش سطح خصومت رقابتسبب نفر سوم 



رقابتمادگینظامیوآ.1

 ،شود یمتهدید  یعنیموجب تسریع دستاوردهای نظامی در واکنش به عامل خارجی  معموالً مادگی نظامی مشترکآ

سخت همیشه  رقباییا این آمشخص نیست  ،شوند یمسخت ایجاد  رقیبتسلیحاتی در برابر تهدید یا  مسابقات که یدرحال

فرایند  ةنتیج و شوند یمکشورها در واکنش به مشکالت امنیتی مسلح البته  ،شوند یا خیر میتبدیل واقعی  رقبایبه 

 ةمسابق دهد یمنشان  مطالعات نیز(.18-12: 2009والریانو، شود ) یم یا جنگ سخت یرقابت وقوعکردن موجب  مسلح

  .ستها آنمیان  ژئوپلیتیک رقابتشرایط الزم برای گسترش و تشدید  ،9بزرگ یها قدرتتسلیحاتی 

، انباشت گری ینظام. روند غالب نیز داشت یدوقطبساختاری  ژئوپلیتیک جهانیدر زمان جنگ سرد، نظام گفتنی است 

 (. 2008بوث و ویلر، بود )آن بروز معمای امنیت  دنبال بهو  یافزار سختقدرت 
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نظامی سنتی  یها قدرتموجب شود که  ممکن استتسلیحات  نشدنی کنترل الگوی فراگیر و بر آنچه گفته شد 4افزون

ممکن است  نیز نظامی تر بزرگ یها قدرت ،کنند یمچنین  ها آنهمسایگان  ؛ زیرابخرنداسلحه  شوندو ضعیف، ناچار 

 خواهند فروخت. ها را  اسلحه ها آنزیرا اگر این کار را نکنند، رقبای  ؛بیشتری بفروشند ةاحساس کنند که باید اسلح

زیرا  ؛از دوران جنگ سرد است تر مشکلتسلیحات، اکنون  رویة یبکنترل جهانی نقل و انتقاالت  باید توجه داشت که

 یابد یمدر چارچوب جدید امنیتی بیشتر رواج مسئلة گسترش تسلیحات هستند و  تر یفضع یا منطقهنهادهای امنیتی 

نمایش  خرید تسلیحات یا مانند) یتیکژئوپلافزایش قدرت  فنوناز  استفاده (.33 :4923ماندل، ؛ 49: 4339اودم، )

کشاند یا تحت تأثیر آن قرار دهد، بها را به درون اختالفات نظامی بین رقبا  دیگر دولت آنکه، احتمال مانورهای نظامی(

 رسد یمنظر  پیچیدگی روزافزون ارزیابی توان نظامی طرف مقابل، به رغم یعل (.11: 2042اسپنس، دهد ) افزایش می

خواهد  چندجانبه ای یندهفزا طور به ها کشمکشو همانند خود  رددا المللی ینب یها کشمکشنمایش قدرت نقش مهمی در 

اتفاق  المللی ینباساسی در رقابت امنیتی که بین دو رقیب  ی، نقشافزایش قدرت ژئوپلیتیک فنون (.33 :4923ماندل، شد )

تا  گیرند میکار  هرا ب فنوناین ، الزاماً شوند مینظامی درگیر  یدر اختالف ژئوپلیتیکی که رقبابار . هر دکن یم، ایفا افتد یم

راهبرد که به یک  دهند مینشان  ی ژئوپلیتیکبا انجام مکرر این کار، رقبا ،فروبنشانندرا  هایشان شکایتو  ها نارضایتی

 .نندما میدارد، مقید  قدرت افزاییمدیریت اختالف که ریشه در تحمیل سیاست 

ارزشمند و  یها نیروی نظامی را ابزار آن کنندگان شرکتاز این حقیقت تمایز داده شوند که  ممکن است ها رقابت

در رقابت،  (.4339کوئرتز و دیل، دانند ) می -ستا یزآم حتی زمانی که روابط نسبتاً صلح -ضروری برای مدیریت رابطه

های  گیران متناسب با آن، با حفظ تسلیحات نظامی و حفظ حالت بنابراین تصمیم ؛تهدید و مناقشه همیشه محتمل است

، ژئوپلیتیک در رقابت همچنین،(11: 2042اسپنس، ) کنند دفاعی که به مناقشه با رقبایشان نیز گرایش دارند، عمل می

راهبرد »ها، رقبا معموالً با نوعی  مانند. در این تالش رقابت نظامی با دشمنانشان متعهد می بلندمدت راهبردرقبا احتماالً به 

به این  ؛پیروزی است بلندمدتدر محصول آن ها طراحی شده و  شوند که برای تضعیف دشمن آن هدایت می« کالن

نتایج بهتری برای خودشان با توجه ند بتوانکه رقبا باشد ممکن است ابزاری  دهد رخ میای که بین رقبا  ترتیب، همکاری

 .های حفظ رقابت را کاهش دهند کسب کنند، یا شاید هزینه اختالفاتشانبه 

 

ورقابتکالن.راهبرد2

 ةاجرای آن برای ادام معتقد استکه است ای از اهداف نظامی، اقتصادی و سیاسی  کالن شامل مجموعهراهبردهای 

هایی برای  ها باید راه کنند که دولت بیان میاین راهبردها ملت ضروری است. در اغلب موارد،  -حیات یک حکومت

درونی و بیرونی  ةافزایش قدرت نظامی خود بیابند و در همین هنگام قدرت نظامی رقبایشان را از طریق ترکیب موازن

عناصر  ،وری تمام اصول در فرایند تعریف اهداف یک کشورآردهنر گ علم و، کالن راهبرد (.4323والتز، ) کنندتضعیف 

 (.2: 2000کاپلی، است )های اصلی برای دستیابی به این اهداف  روشساختاری الزم برای دستیابی به این اهداف و 

ابزارهای نظامی در شایان ذکر است که  .داند میمیان اهداف سیاسی و ابزارهای نظامی  یرا رابط این راهبرد42پوسن

دکترین نظامی به معنای تضمین ۀ یدا (.21: 4381پوسن، هستند )دکترین نظامی قرار دارند که موجب بقای یک کشور 

کالن به  راهبردمفهوم در این ارتباط، (.29: 2009والریانو، ) یستنکالن مناسب  راهبرد اجراکردنبرای  که بقاست

است نظامی و اقتصادی به تهدیدهای فعال و بالقوه  ،پاسخ سیاسیزیرا  ؛کند میکمک  رقابت ةگیری رابط تشریح شکل

که برای تضمین بقای نظامی و اقتصادی را  های یمش خطکالن راهبرد  ،از لحاظ نظری (.4339، ینآستراسکرنس و )

                                                                                                                                                                              
1  

1. Posen 
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که چگونه یک کنند  استفاده میموضوع  محققان از این مفهوم برای نمایش این. کند مرتبط می به هماند  کشور ایجاد شده

کالن  راهبرد ،نظامی ۀتمام تهدیدهای بالقومنظور مدیریت  بهتواند امنیت را برای خود ایجاد کند. تمام کشورها  کشور می

  باشد. برخوردار 4شده ییشناسا رقابتاز باید  ،باشد را داشته این راهبردبرای اینکه یک کشور ، درواقعدارند. 

را نخواهند  راهبرداین  رقابتکشورهای بدون  که البتهکند  کالن ایجاد می راهبردهای رقابت،باید توجه داشت که 

شوند و دو کشور را  کار گرفته می کالن در عمل به راهبردهای  طرح ،های اولیه مشاجرهگسترش با در این ارتباط،  داشت.

و  منازعهو  در رقابتیان داشتن یک طرح برای کنترل همسایه تفاوت کیفی مهمچنین  ،دهند رودرروی هم قرار می

همواره یک تهدید برای جنگ بر سر مشکالت دیگر، سوی از  .وجود دارد قویمدیریت دشمن  برایطرح  یریکارگ به

 ۀنحوکند که  میکالنی ایجاد  راهبرد ،در قدرت 9تر مقاومت قوی ةجبه ،تهدیدوجود دارد. با وقوع  2قلمروهمیشگی مانند 

کشورها را به  کردن مسیر روابط، دیکتهبا  راهبرداین  یجهدرنت ،دهد توضیح می را ساز مسئلهمقاومت با دولت  ةبرخورد جبه

برای  رقابت،یک کشور درگیر شایان ذکر است که .کند تعارضی است، هدایت می صورت بهسمت رقابتی که معموالً 

با رقبای  کالن راهبرد ارتباط ،بنابراین ؛را دهد نه رقبای مختلف توسعه می کالن را راهبرد ،مواجهه با یک رقیب

برای واکنش  ،اجتماعی و اقتصادی کشوری ،نظامی ،سیاسی یمش خط»: تبیین کرد توان یمرا به این صورت  ژئوپلیتیک

 رقابت،بدون  ،تواند مینیک کشور به این ترتیب  ،است ثانویه ممکن اولیه و یها رقابت و ی واقعی و خیالیبه تهدیدها

 داشته باشد. مناسبیکالن  راهبرد



تغییرساختارژئوپلیتیکی.3

که را ، محیطی تغییر ساختاراینکه نخست  ؛گذارد پایدار اثر می های رقابتحداقل به دو روش بر تغییر ساختار ژئوپلیتیکی 

؛ کند میرقبا ایجاد  های جدیدی برای کشمکش این تغییر فرصت ،دهد میتغییر  دهد میتحت آن رخ  رقابت ژئوپلیتیکی

از  دوقطبی یشکل و ساختاراز جنگ جهانی دوم، پس  دوقطبیشوروی در جهان  و متحده ایاالترقابت  نمونه، برای

ممکن است شود،  می در اثر تغییر ساختار ایجاد ییها وقتی فرصت دیگر،سوی از  .دهد میرا نمایش  ها قدرتجهان 

و ) گذاشتندرقابت را کنار  4311  ازپس که فرانسه و آلمان  ها پایان یابد؛ همچنان تا برخی رقابتکند موقعیتی را فراهم 

نمونه،  برای ؛دارداثر شگرفی  چندجانبهیا  دوجانبهبر برخی روابط  تغییر ساختار ژئوپلیتیکیحتی متحد شدند(. دوم آنکه 

بین اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای جهان سوم منجر در  1کارگزار -تشدید بسیاری از روابط حامی بهپایان جنگ سرد 

دهد، اما بر برخی  های پایدار تغییر می رقابت ةگیری و ادام موقعیت کلی را برای شکلتغییر ساختاربنابراین، ؛ دوش می

تغییر ساختار  نوعسه  در این راستا،دارد. تأثیر مستقیمی دهد،  روابط دولتی که فرایندهای رقابتی را تحت تأثیر قرار می

 :کند میفضای جدیدی را ایجاد ،ژئوپلیتیکی

 ؛ های جهانی است جنگ علتشانکه  تغییراتی .4

 ؛تغییرات شگرف در خودمختاری ارضی. 2

 تغییرات سریع در توزیع قدرت.. 9

و الگوهای جدیدی را ترویج  کنند میگذر  الملل بیناز الگوهای موجود تعامالت های جهانی  جنگدر این زمینه،  

 ؛دهند میستیز و تنازع بین رقبا را تغییر  ۀوجودآورند هبسیاری از منابع ب ها این جنگرسد  نظر می بهخاص،  طور بهدهند.  می

  .ممکن است سرانجام چندین اختالف و رقابت باشند درواقع
                                                                                                                                                                              
1. Identified rival 

2. territory 

3. Hard-liner 

4. patron-client relationship 
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، عالوه بهکند.  مییا موارد جدید را تحریک  رساند یاری میموجود  های رقابتحل  درتغییر ارضی فضای دوم یعنی 

الگوهای سبب اختالل  تنها نهاین امر در سیستم تحریک کند که را جدید  های دولتممکن است تغییر ارضی زیاد 

 ممکن ةدوگانهای  تعداد رقابت که طوری به ؛کند ایجاد می ها رقابترا برای  بیشتری های فرصت، بلکه شود میتعامالت 

های  ، تغییرات در توزیع قدرت غالب میان قدرتنوع سوم ۀدر فضای ایجادشدیابد.  افزایش می رقابت بین دو دولت()

در  شوند. آغاز می برخی دیگر که درحالیها پایان یابند،  شود برخی رقابت کند و منجر می وارد می ساختاربه شوکی  ،اصلی

تواند در فضای تغییریافته رقابت کند؛ به  زیرا یک رقیب نمی ؛یابند بزرگ پایان می های قدرتی برخی رقابتاین مسیر، 

تغییر در توزیع قدرت  همچنین ،کند ها ایجاد می های جدید برای رقابت فرصت ،های بزرگ جدید ن نسبت ظهور قدرتیهم

نظریة شود؛  ای دولت دیگر میدهد و رقیب یک دولت، متحدی بر میهای سنتی را تغییر  پیمانهای بزرگ  میان قدرت

تصور غالب این است که توزیع قدرت، شکل و  ،سوی دیگراز گیرد.  تنها همین تغییر را درنظر می ژئوپلیتیک ةموازن

تغییرات شگرفی که در آن توزیع رخ ، همچنین کند های پایدار را تعیین می رقابتچگونگی  ژئوپلیتیک ةچرخساختار 

 .گذارد اثر می های رقیب قدرتدهد، بر دولت و رفتار  می



گیرییجهنت

گیرد. یک رقابت ممکن است  خود می ، شکل متفاوتی بهموقعیت جغرافیاییدر امتداد ابعاد زمان و  کشورهارقابت بین 

ها یک نسل  های درگیر باشد. در مقابل، برخی رقابت شامل یک یا دو رخداد نظامی بین دولتنتایج آن و ، بسیار کوتاه

مانند اختالف بر سر مسائل ) بردارندرا در  یا چند رقیبمکرری بین دو  آمیز خشونتهای  یابند و کشمکش ادامه می

کشور بر سر یا چند نخست دو . از یک منظر، ردرقابت ژئوپلیتیک منظرهای متفاوتی دادر این میان،  .سرزمینی و مرزی(

کشورها  ،شدید رقابت هنگامدر واکنش به این موضوع . شوند میژئوپلیتیک  رقابتوارد  مانند مسائل سرزمینی موضوعی

نظامی  یها رقابتو  ها یمانپخود  .کنند یمنظامی نیز شرکت  های یآمادگو در دهند  می ارتقاخود و تعهدهایشان را  پیمان

در  بودن، قاطعیت و مصممدادن  نشانبرای  کشورهاتا  شود یمسبب این امر . ستها قدرتبعد رقابت بین  دهندۀ نشان

سبب  ممکن است اختالف، یک دیگر به عبارت ؛شرکت کنند تا حد ممکن دیگر نیزمرتبط  یها رقابتو  ها مشاجره

 ییها اختالف . در این زمینه،گیرد یمگیری رقابتی جدید شود که در این صورت ارتباط رقابتی بین چندین فضا شکل  شکل

یعنی با  ؛با کشورهای دیگر افزایش دهندرا احتمال نزاع یک کشور  توانند یم ،یابند یمدیگر ارتباط  یها رقابت اکه ب

 عنوان بهباشد و  رقبا نشان از تعهد ممکن استاین مورد  .یابد یمش افزایش فضا و روابط رقابتی احتمال منازعه افزای

کالن  راهبرد ممکن است یتدرنها این مسیر ةادام گیرد.ببر سر هر موضوعی قرار برای رقابت و مناقشه تمایل کشوری 

رقابت بروز پیدا  روزافزونعالئم گسترش  یجةدرنت این راهبردزیرا  کند؛تهیه  رقیب و دشمنکلی برای مواجهه با کشور 

تمام این  کند. برای تضمین امنیتش تهیه میدر فضای رقابتی ای است که یک کشور طرحی را  ایده درواقع و کند می

 .دنرقیب شو چند قدرت یا بین دو منازعهموجب ممکن است که در پایان  شوند یمترکیب  مراحلی صورت بهها  گام

جنگی که  نمونه، آنجا برای ؛گیرد می نشئتو جهانی  ای منطقهاز تغییر ساختار ژئوپلیتیک  ،رقابت ةبعد دیگر ظهور و توسع

یک بلوک قدرتی، این مسئله  رقیب یااز جنگ و با شکست پس ، شود مییا جهانی حادث  ای منطقهبزرگ  های قدرتبین 

و فضای رقابتی را  نددر فضای تغییریافته رقابت کتواند  زیرا یک رقیب نمی ؛دهد میبزرگ را پایان  های ژئوپلیتیکی برخی رقابت

تغییر در توزیع همچنین کند،  ها ایجاد می های جدید برای رقابت های جدید فرصت ظهور قدرت ،به همان نسبت ،گسترش دهد

مچنان . هشود میمتحدی برای دولت دیگر  ،دهد و رقیب یک دولت میسنتی را تغییر  های پیمان، های بزرگ قدرت میان قدرت

و بلندمدتی را  مدت کوتاه های رقابتو دهد  میقدرت، شکل و ساختار نظام ژئوپلیتیک جهانی را شکل  بندی درجهکه توزیع و 
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امنیت یا بقای کشوری را  تواند یمو  کند یم ایجادرا  ژئوپلیتیک جدیدی قدرت منافعافزایش  دیگر،سوی از . کند میایجاد 

خود را حفظ امنیت تا هم  زنند یمدست رقابتی  یبه منافع ژئوپلیتیک به اقدامات یابی دستبرای دلیل رقبا  ه همینب ؛تضمین کند

و  یا منطقهاهداف ملی و  ژئوپلیتیک از جمله یها خواستبه  یابی دستبرای ری خود را و هم بتوانند رویکرد سلطه و برتکنند 

مانند  های نظامی مادگیآاز طریق به اهداف ژئوپلیتیک  یابی دستو تضمین بقا به این ترتیب،  ؛حتی جهانی تضمین کنند

و  مدت کوتاه یها رقابتسبب پیدایش  و مرزی سرزمینی در راستای احاطه بر مسائلکالن  راهبردهای ،ها یمانپ ،مانورها

توسعه و برای  توان ینماما به این دلیل که  بیندازد،خطر  بقای کشوری را به ممکن استحتی  ها رقابت. این شود یم بلندمدت

و سعی شوند  وارد میرقابتی  فضایبه  ناچار بهو جهانی  یا منطقهملی،  یها قدرتتأمین منافع در مرزهای ملی محصور شد، 

و  یا منطقهمحلی، ملی،  های یاسمق ۀدر اندازرقابت )های خاصی از  که همین مسئله شکل کنندپیگیری کنند اهداف خود را  می

 .شود یمژئوپلیتیک را سبب  ةمنازعحتی و  جهانی(

 

سپاسگزاری

جغرافیایِ دانشگاه تهران  ۀجغرافیای سیاسی در دانشکد ةرشتدکتری  ةبه اینکه پژوهش فوق مستخرج از رسال با توجه

 .شود یماست، از معاونت پژوهشی دانشگاه سپاسگزاری 
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