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چکیده

جهانیاست.اینمنطقهازآغازدورانوستفالیاییرۀیجزهاومفصلاجزایآسیایجنوبغربیخاستگاهتمدن

شد.سپستصورسلطهبرتجزیه النهرینبینجلگةباترسیمنخستینمرزبهمعنایمدرنمیانفالتایرانو

بی کانونمنازعهو به را هارتلنداینمنطقه تسلطبر تحوالتقرنبیستماینجهانبا اما ثباتیتبدیلکرد،

نشاندادکه هژمونیکیکیاچندقدرتبرتربرهارتلندجهانیبهمعنایسلطهبرجهانوسلطةواقعیترا

نیست دیگران به جهانی راهبرد تحمیل ویژگیامکان به توجه با اکنون . دوران دیدگاهشدنیجهانهای و

دهیوتبدیلاینمنطقهبهسیستمجهانیوسامانندۀیآپرسشاصلیایناستکهچهارتباطیمیانسیستمی،

پژوهشتوصیفی دارد؟ به-کانونتعاملدیالکتیکوجود یشتحلیلیحاضر ایوگردآوریاطالعاتکتابخانهوۀ

با دادناسنادیو قرار دیدگاهسیستمیکوهنبهةینظرمبنا یاینفرضیهاستکهابیارزدنبالوالراشتاینو

هایگوییبهچالشآسیایجنوبغربیبهکانونتعاملدیالکتیکمناطقژئوپلیتیکازلوازمپاسخمنطقةتبدیل

نومیکجهانیونظامژئوپلیندۀیآریورومدیترانهبمنطقةدورانگذارژئوپلیتیکیاستوهمگراییاینمنطقهبا

دراینزمینهمؤثرآنبانظامحقوقیفاصلةکاهش عنوانبهگوادراکنون-ایکیومنیکچابهارةیناحخواهدبود.

جدیدابریشمبسیارمدنظرقرارگرفتهاستونواحیجادۀکانونتعاملبرمحورکریدورهایاقتصادجهانیو

توانندنقشیعمدهداشتهباشند.وخلیجاسکندروننیزدرآیندهمیفارسجیخلایکیومنیکرأس



نومی،نظاماقتصادجهانی،یورومدیترانه.آسیایجنوبغربی،ژئوپلیتیک،ژئوپلیهایکلیدی:واژه

                                                                                                                                                               
 Email: hoseain@gmail.com      مسئول سندةینو*



 1398ستانزم،4ۀ،شمار51ۀدور،یانسانیایجغرافیهاپژوهش1112

 

 مقدمه

کارگیری مثبت قدرت  داد که تدبیر مشترک برای به نظام امپراتوری جهانی اجازه نمیجوهرة  عنوان بهگفتمان سلطه 

جهانی رة یجزافزاری و میلیتاریستی از ژئوپلیتیک و مفاهیم  های بزرگ پیدا کند. درک سخت هارتلند، مطلوبیتی نزد قدرت

گری تنها راه  بیستم بود که مداخله و هارتلند جهانی مکیندر، مروج این دیدگاه در میان رقبای قدرت جهانی در قرن

کردن قدرت  راندن یا خنثی ماندن در میدان رقابت است و باید بیشترین توان خود را صرف تسلط بر هارتلند، بیرون باقی

های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک جهان کند. در این دوره، تحمیل  زا در مناطق و حوزه اتکا به امنیت بروناشاعة رقیب و 

دادن  آسیای جنوب غربی، بیش از هر عامل دیگری به ترس از قابلیت ایفای نقش این منطقه در پایانمنطقة اتی به ثب بی

های بشری مربوط  ویژه در صورت احیای حوزة ژئواستراتژیک تاریخی خاستگاه مشترک تمدن جهانی، بهسلطة دوران 

جامعة المللی و  بینجامعة ای،  های منطقه یری تمدنگ شد؛ زیرا این منطقه در طول تاریخ و در همة مراحل شکل می

 گیری و تعیین جهات روندها و فرایندها داشته است. در شکل  کننده نییتعجهانی، نقشی 

آسیای جنوب منطقة های شرقی آسیای جنوبی شامل افغانستان و پاکستان از  تصوری از تمایز بخش 1963تا سال 

منطقة  گیری شکلاما  (،612: 1387ن بود که این ایده را مطرح کرد )کوهن، غربی وجود نداشت و نخستین بار کوه

آسیا از اروپا و تبدیل آسیای جنوب غربی به قارة جداانگاری مبنای  که گردد یبازم عهدنامة سور بهآسیای جنوب غربی 

ای به قلم یک  در مقاله 1902عنوان خاورمیانه نیز ابتدا در سال ناپایدار براساس اقتضائات نظام امپراتوری شد. منطقة 

ترتیب در کمتر از  (. بدین2: 1358آن را پذیرفت )رضویان،  1948افسر آمریکایی دیده شد که سازمان ملل نیز در سال 

با آن استناد  زمان هم پررنگ شد. همچنین کامالً( 1920سور )معاهدة سه دهه، ابتدا مرزبندی میان آسیا و اروپا در جریان 

انرژی جهان برای تفکیک آسیای جنوب غربی از آسیای مرکزی و جنوبی عمدة به تفاوت شرایط اقلیمی و استقرار منابع 

هایی از آفریقا به آسیای جنوب غربی، عنوان خاورمیانه وارد فرهنگ ژئوپلیتیک  شکل گرفت و با الحاق ذهنی بخش

اتصال سه قاره به حائل ژئوپلیتیکی و کانون حلقة ای برای تبدیل  ی از طراحی پیچیدهجهانی شد. توالی این وقایع حاک

گیری  یی در فرایند شکلقایآفرآسیایی، اروپایی و  جوار هممحوریت سه کانون تمدنی  جداانگاری، با هدف پیشگیری از

 نظام جدید جهانی است.

ی از نظم نوین جهانی است چندوجهای  ، نمونهالمللی سیستم بینرمجموعة یز عنوان بهآسیای جنوب غربی  

به نماد هریک از دو نظام امپراتوری  شدن لیتبدژئوپلیتیک قابلیت منطقة ترین ویژگی این  مهم (.135: 1395القلم،  )سریع

و دادن مناطق  و تعامل اعضا در نظام اقتصاد جهانی بر حرکت و سوق شدن یجهانفرایند  جهانی و اقتصاد جهانی است.

است، اما با توجه به قرارداشتن مبتنی  1ای گیری جوامع مدنی منطقه باز و شکلجامعة کشورها به سمت حاکمیت اصول 

است که این منطقه کمتر از سایر  توجه جالبقدرت راهبردی حوزة آسیای جنوب غربی در محل اتصال سه قاره و سه 

گذاری مستقیم خارجی ناتوان بوده است. این امر تعارضی  ویژه در جذب سرمایه مناطق در اقتصاد جهانی ادغام شده و به

کند  برای نظام ژئوپلیتیک جهانی است که ویژگی هارتلندی منطقه، خطر آن را برای سیستم جهانی تشدید می ریگ دامن

 (.190 -187: 1396، )شهابی و عباسی

ها، شرط پرهیز از بروز تعارض در  اشتراک و پویش منافع ملتعرصة  عنوان بهدهی مناطق ژئوپلیتیک  سامان 

به واگرایی، راهی جز  شدن یجهانهای نظم نوین جهانی است. برای پیشگیری از تبدیل همگرایی مستتر در فرایند  بنیان

سازة سیستم مرکزی به  مناطق ژئوپلیتیک وجود ندارد. همچنین تا وقتی خردهدادن به تدابیر حل بحران در دل  شتاب

                                                                                                                                                               
1. Regional Civil Society 
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با  ها آنهای تعامل  کردن ضعف ها، برطرف سیستم توان به رفع نقایص قدرت سایر خرده ژئوپلیتیک تبدیل نشود، نمی

 سیستم جهانی پرداخت.ندة یآیکدیگر و تضمین 

معیار ارزیابی  عنوان بهدهی آسیای جنوب غربی را  بود که سامان 1لیبرالیسم سیاسی نیوسامجبهة شاید نخستین عضو 

[ شاهد آغاز 1990آینده ]دهة »رویکردهای غرب در دوران گذار ژئوپلیتیکی مدنظر قرار داد. وی خاطرنشان کرد: 

روی خوردن تمایل کنشگران به پی شدن شکل جدید تعامل میان اقتصاد و سیاست و محک ی نهادینهها چالش نیتر یجد

قواعد تجارت جهانی از یک رویکرد حقوقی منصفانه خواهد بود. همچنین حرکت آسیای جنوب غربی در جهت 

واقعی چهرة دنبال خواهد داشت که  یی را بهها واکنشژئوپلیتیکی و بخش فعال سیستم جهانی سازة شدن به یک  تبدیل

 «واهد کرد.ی را آشکار خدار هیسرماالملل و نظام جهانی  اقتصاد سیاسی بین

ی بر استقرار نظام اقتصاد ریتأثآسیای جنوب غربی چه منطقة شدن  ای پرسش بنیانی این است که توسعه و سازه 

پژوهش این است که توسعه و ة یفرضهمچنین  جهانی و انسجام و ثبات نظام ژئوپلیتیک جهانی خواهد داشت.

قرار کامل نظام اقتصاد جهانی و انسجام سیستم استالزمة آسیای جنوب غربی، منطقة دهی فضای سیاسی  سامان

 که را مشهور حوزة چند کهکاربرد دارد  یعیوس ییایجغراف حوزة یبرا یغرب جنوب یایآس عنوانژئوپلیتیک جهانی است. 

 (.127 :1388 ،یمیسل) دهد یم یجا خود در شوند، یم محسوب جداگانه یمناطق ،یامنطقه مطالعات در

و  فارس جیغربی را شامل پنج حوزة ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی، قفقاز، شبه قارة هند، خلبرخی آسیای جنوب  

میلیون  530 و جمعیت لومترمربعیمیلیون ک 12 با گسترة جغرافیایی (،31 :1380 فرج، االسالمی و آخوند )شیخ خاورمیانه

 اردن، ترکیه، افغانستان، یمن، ترکمنستان،کشور ایران، قزاقستان، عربستان، پاکستان،  25 مشتمل بردانند که  مینفر 

گرجستان، ارمنستان،  کویت، آذربایجان، امارات متحدة عربی، ازبکستان، عراق، عمان، قرقیزستان، سوریه، تاجیکستان،

 زاده، )سیف قرار داردهند روسیه، چین و  یها نیفریقا، اروپا و سرزمآ میانکه  استقطر، فلسطین، لبنان، بحرین و قبرس 

(. برخی قبرس را از مجموعة باال حذف 26 -25: 1388 شکیبایی و بطا،؛ 143: 1387 رهبر و آخوند مهریزی، ؛36: 1389

 (کشور 25) اند و هند را افزوده اند . برخی قبرس را از این مجموعه بیرون برده(120 :1388 بر، سیمکشور( ) 24) اند کرده

 (.149: 1385 )اعظمی، کشور( 23) اند و قبرس در این مجموعه قرار نگرفتهدر برخی آثار، هند  (.36: 1389 زاده، )سیف

اند؛ حال آنکه مصوبات  ها دولت خودمختار فلسطین و اسرائیل واحدی سیاسی فرض شده این فهرستهمة همچنین در 

وب غربی با آسیای جن جغرافیاییتعیین محدودة  اند. المللی فلسطین و اسرائیل دو واقعیت مستقل معرفی شده بین

ها و دوگانگی جغرافیای طبیعی در عین همتافتی فرهنگی، دینی و ژئوپلیتیک  مشکالت ناشی از تداخل محدوده

جغرافیایی صحیح  یبند منطقه از نظر ها دیدگاهاین  نظران، از دید برخی صاحب ؛ بنابراینهای منطقه مواجه است سرزمین

و  را دارددر آسیای جنوبی قرار دارند، آسیای مرکزی پنج کشور خاص خود  زیرا پاکستان و افغانستان ؛رسند ینظر نم به

 (.136 :1385 )اعظمی، دهد یرا تشکیل م یا جغرافیایی جداگانه ةقفقاز نیز حوز

هارتلند کنونی جهان،  عنوان بهآسیای جنوب غربی منطقة چهارم دانش ژئوپلیتیک، ضمن معرفی دورة نظران  صاحب 

آن را شامل پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، کویت، ترکیه، سوریه، اردن، لبنان، مناطق شرقی مدیترانه، قفقاز، آسیای 

گیرد و  النهرین را دربرمی آسیای جنوب غربی، فالت ایران و بینمحدودة دانند. این توصیف از  می فارس جیخلمرکزی و 

 جزئی از این قلمرو دانست.باید قبرس را نیز 
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قارهسهوندگاهیپی،غربجنوبیایآس.1شکل

1396،یتاشناسیگیکارتوگرافوییایجغرافسسةؤم:منبع

مبانینظری
محورةیناحهارتلندیا

محور، نیاز نظام ژئوپلیتیک جهانی به محور جغرافیایی را متذکر شد. ة یناحتئوری هارتلند یا ارائة با  (1904مکیندر )

وی بر نقش محوری هارتلند در ایجاد یکپارچگی میان سه قاره با هفت هشتم جمعیت جهان را با سپردن  دیتأکتوان  می

در حمایت از  تحقق دانست. وی نقش محوری به هارتلند در برقراری تعامل دیالکتیک میان اجزای سیستم جهانی قابل

دانست  گرا می گرایی دموکراتیک و واقع متوازن اقتصادی، خود را آرمانتوسعة برابری فرصت کشورها جهت دستیابی به 

ملل به امپراتوری غیرمتوازن نزول کند و یک یا دو قدرت بزرگ بر جهان سلطه یابند؛ بنابراین برای جامعة ترسید  که می

جهانی و صحنة مهم در  برای افزایش شمار کنشگران تر کوچکهای  ار داشت قدرتجلوگیری از وقوع چنین امری اصر

 (.48-47: 1387دشوارکردن ایجاد هژمونی از سوی مستبدان بالقوه متحد شوند )کوهن، 

(. برداشت اولیه 460تحوالت قرن گذشته نشان داد که سیطره بر هارتلند هیچ کنترلی بر جهان نخواهد داشت )همان:  

بر  2دژ قدرتی عنوان بهعبور نیروهای زمینی( و برداشت بعدی از آن منطقة ) 1حرکتمنطقة  عنوان بهمحوری جهان منطقة از 

ی نظم نوین جهانی نیست. در پژوه ندهیآ(، پاسخگوی شرایط عینی و 48مردمان، منابع و خطوط داخلی )همان: ة یپا

و کانون تقسیم قدرت جهانی در یک  3ر محرکه، کانون هدایت تحوالتشدن به موتو بازتعریف هارتلند جهانی، قابلیت تبدیل

و « جهانیرة یجز»ویژه باید توجه داشت که  رسد. به نظر می به دیتأک ترین ویژگی قابل مهم 4سیستم مبتنی بر چندمرکزگرایی

ند داشت.مکیندر الزم و ملزوم یکدیگرند و هریک بدون دیگری امکان و معنا نخواهة ینظردر « هارتلند»

داخلی اوراسیا را با یک حوزة جهانی و رة یجز عنوان بهخاکی( را کرة  دوسوماروپا، آسیا و آفریقا )شامل  های قارهمکیندر 

جهانی و محور قارة محوری این منطقة  عنوان بهیة هاللی شکل که آسیای جنوب غربی نیز در آن قرار دارد، دوالة یحاش

( بر این 1956چهارم دانش ژئوپلیتیک، با الهام از دونالد ماینگ )دورة  نظران صاحبجغرافیایی نظام جهانی معرفی کرد، اما 

 جنوبویژه از اواخر دوران جنگ سرد دچار تحول شده است و محل آن اینک بر  باورند که هارتلند از نظر مکانی ـ زمانی به

                                                                                                                                                               
1. Arena of Movement 

2. Power Citadel 

3. World Alternation Center 

4. Polycentrism 
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که شامل کشورهای پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، کویت، ترکیه، سوریه، اردن، لبنان، مناطق  دکن یمغرب آسیا تطبیق 

هارتلند جدید، با دیدگاه دربارة (. این دیدگاه 5-1: 1386نیا،  است )حافظ فارس جیخلشرقی مدیترانه، قفقاز، آسیای مرکزی و 

ل حوزة کشامل ایران و )میالدی منطقة جغرافیایی  1997 سال درمنطبق است که  مریکاییآاستراتژیست جفری کمپ، 

 و عربستان سعودی در جنوب و یمن ،هایی از عمان بخش قطر و، بحرین، امارات متحدة عربی و مرکز در فارس جیخل

 هایی از بخش ،مجموعة دریای خزر ،گرجستان در شمال و شمال غربی ،آذربایجان، ارمنستان، ترکیه ،عراق از ییها بخش

در یک بیضی قرار  را (از ازبکستان در شمال شرق ییها بخش و شمال از سرزمین قزاقستان در ییها وب روسیه و قسمتجن

رو  ؛ از ایندارد این منطقه قرار ذخایر گاز طبیعی دردرصد  40 بیش از نفت و ةشد ذخایر اثبات درصد 70که  بیان کردداد و 

 (.14-13 :3831و هارکاوی،  کمپه شد )نامیدهارتلند انرژی  و هارتلند جدیدبیضی راهبردی،  این منطقه

نظامجهانیةینظر
1نظام جهانیة ینظر 

 نیوالراشتا نظر ازبود. « حکومت جهانی» های تاریخی شکل ای از بیان تازه 1970دهة  روالراشتاین د 

 یامپراتور کی داشتن نگه پا سر یبرا آنها قدرت یینها نقصان را یجهان هاییامپراتور جایگزینی و تغییرات ریس خط

زیرا مناسبات رقابتی میان ؛ آنکه خط سیر اقتصاد جهانی پویاتر است حال ،زند یم رقم واحد یاسیس مرکز کی از پهناور

های جهانی هرگونه تعامل  نظامة ینظر(. از منظر 986: 1388 گریفیتس،) آورد یمپدید آن را  ها تعداد زیادی از دولت

نظام جهانی، مستلزم دخالت نیروهای اجتماعی و ایجاد فضاهای پیوستگی با ة یالبخش در ساختار سه  سازنده و توسعه

 .هاست ملت-حمایت دولت

جهانی واحد و نه اقتصادهای ملی رقیب است )کوهن، جامعة اقتصاد جهانی به معنای  والراشتاین بر آن است که 

 به شرح زیر است:جهانی  یها اصول بنیادی تحلیل نظام دو مورد ازاز نگاه وی  (. همچنین67: 1387

 .شود می در قالب یک نظام جهانی بسیار گسترده درک تنهامقیاسی،  تغییرات اجتماعی در هر .1

 کرد.تغییرات را باید با دورنمای تاریخی بلندمدت بررسی  .2

شود که ساختار  مطرح نمی پرسشاین  هر نقطه از تحلیل، درآن در که  کتیک استدیال دیدگاهیدیدگاه نظام جهانی 

 خاص از زمان، ای هحفظ یا تغییر ساختاری خاص در نقط گیرد که این مقوله مدنظر قرار میبلکه ، صوری و رسمی چیست

عنوان  را به 3های جهانی نظامة ینظر (1986) 2تایلور (.185 -175 :1386 )مشیرزاده، چه پیامدهایی برای کل و اجزاء دارد

مورد  ة جهانوستیپ هم بهاین نظریه بر طبیعت  دیتأک که جغرافیای سیاسی توسعه دادنة یدر زم خود چارچوب اصلی کار

های  تالش قدرت را آخرین مرحلة چرخة سلطه( 1989. تایلور )(397-392 :1379 )مویر،استقبال گسترده قرار گرفت 

کشورهای تحت  منظور بدینکه  داند یمی منطقة پیرامونموسوم به منطقة استعماری  از خودبزرگ برای حفظ سهم 

در معرض حمایت  نوبت بهمناطق توسعة و موتورهای  دهند یواگرایی نسبت به همسایگان قرار مدر موضع را خود حمایت 

 دارند تبدیل شوند. که در آن قرار یا توسعة یکدیگر و منطقه موانعگیرند تا به  اتهام قرار مییا 

گرایینوومنطقهدیدگاهسیستمی،شدنیجهان

قدرت قاهرة سیاسی در صدر نظام جهانی  جانشینعنوان  والراشتاین و تایلور پایان امپراتوری جهانی را استقرار اقتصاد به 

شینی قدرت هژمونی قرار خود و جان یدیدگاه سیستمی کوهن سیستم را در مقام سیطره بر اجزا . در این میان،بینند می

عناصر، این  میانسیستم هستند و کنش متقابل دهندة  لیدهد. در دیدگاه سیستمی، عناصر سیستم نخستین جزء تشک می

                                                                                                                                                               
1. The theory of world system 

2. Taylor 

3. World - System Theory 
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پیچیده  سیستم یریگ ، شکلشدن یحاصل جهان (.31 :1392شود )قاسمی،  سیستم محسوب میدهندة  لیدومین جزء تشک

تبدیل  یا شاخه به شده . از جمله نظم در سیستم جهانیکند میو پرآشوبی است که قواعد جدیدی را در حوزة نظم نمایان 

مرتبط با  های هها را در قالب شبکه و نظری آن توان یکه م ندیآ یوجود م هنوین مکانی و موضوعی ب یها خواهد شد و حوزه

اما اصلی  ،سیستم جهانی به شبکة جهانی تبدیل خواهد شد که خود به سه شبکة تابع سازی کرد. به این ترتیب، آن مفهوم

متمایز رفتاری  یها ها حوزه . این شبکهشود یم یبند شبکة ژئوپلیتیک، شبکة ژئواکونومیک و شبکة ژئوکالچری دسته

، مفهوم منطقه نیز در قالب دلیلاین  ها برقرار است. به اما پیوندهای کارکردی، ارتباطی، محیطی و کنترلی میان آن دارند،

)قاسمی،  را در پی خواهد داشت یا و این امر بازتعریف عناصر امنیت منطقه شود یای بازتعریف م مفهوم شبکة منطقه

1385: 218.) 

 یفروپاشی نظام دوقطب ةجیکه درنت است 21 در قرن سیستم جهانی یریگ شکل یها از بارزه شدن تحوالت یا منطقه 

. (143: 1390، نیا حافظ) استجدید نظم ژئوپلیتیکی از نظم پیشین به  «دوران گذار»ه و بیانگر آغاز در جهان حاصل شد

 ییگرا منطقه ، امادانند یمنطقه م یریگ را الزمة شکل« منافع مشترک»یا  «پیوندهای جغرافیایی»تعاریف کاربردی وجود 

افزایش منفعت جمعی بر  بااصلی امنیت  ةکنند نیدارد که تأم دیاعضا تأکندة یمنافع مشترک و رضایت فزا ،ها نو، بر ارزش

 .هستنداثر همسازشدن الگوهای رفتاری و ساختاری 

. از نظر وی، سیستم شود یکوهن با جنبة دیالکتیکی روابط درونی و بیرونی آن برجسته م مفهوم منطقه در اندیشة 

 .داخلی خویش است یروابط دیالکتیک میان یکدیگر و میان اجزا ی بایها ستمیس ژئوپلیتیک جهانی متشکل از خرده

 (.92: 1387)کوهن،  گیرند طیفی از وضعیت منسجم تا پراکنده قرار می ها در با توجه به مراحل توسعة آننیز مناطق 

شکل جدید دانند و  میپذیر ن گرایی امکان گیری فرایند منطقه بدون شکلرا  شدن یپردازان انتقادی جهان نظریه 

از جمله کریستوفر هیل کنند.  های هنجاری، فرهنگی و در روند کنش تعاملی تحلیل می گرایی را براساس شاخص منطقه

دلیل  نیهمشود؛ به  یی به نتیجه و مطلوبیت الزم منجر نمیگرا منطقهبدون فرایند  شدن یجهانبر این باور است که 

(. یکی از 53: 1393نژاد،  شوند )مصلی گرایی محسوب می روند منطقهکنندة  عیتسرل گرایی عام های اصلی منطقه شاخص

تالش  را گرایی نو منطقه توان یم(. 38-37گرایی تالش برای گسترش نهادگرایی است )همان:  های اصلی منطقه شاخص

 آینده دارد. در ییگرا هقلمداد کرد که نتایج مثبتی برای توسعة چندجانببرای رهایی از عوارض سنت وستفالیایی 

به موضوعات فرهنگی، هنجاری و اجتماعی توجه  های ابزاری و مادی، گرایی جدید بیش از شاخص پردازان منطقه نظریه

این ابزارها بخشی از شده است؛ اگرچه که فرایند تکامل و اثربخشی ابزارهای فنی و تکنیکی سپری  آنندبر کنند و می

 ةگیری فرایندهای توسع برای شکل یتوجه از اثربخشی قابل جهیو درنت شوند میمحسوب های توسعة اقتصادی  واقعیت

قلمرو دو خط موازی محسوب  یگرایی ب گرایی قلمروی و منطقه منطقه(. در این چارچوب 68همان: ) ای برخوردارند منطقه

ای به  های فرامنطقه و به مشارکت کنند میشدن جهان معاصر را ممکن  و سیستمی شدن یگذاری جهان شوند که ریل می

 (.45 :انجامند )همان قلمرو( می اکونومیک )بی تنهاهر دو مفهوم ژئواکونومیک و 

گذارژئوپلیتیکمنطقةدورانو
در حال گذار، سخن از یک جامعة دوران گذار ژئوپلیتیک، دوران انتقال از نظمی ژئوپلیتیک به نظمی جدید است. سخن از 

اضمحالل جامعه با از دست دادن تعادل قبلی و  و از سوی دیگر به افتهی جامعة توسعهاز یک سو به  دو راهی است که

گذار ژئوپلیتیک تاریخ  دوران نیتر بزرگتوان یکی از  شود. دوران کنونی را می ناتوانی در ایجاد تعادل جدید منتهی می

تعریف و استقرار بخشی تعادل و نظم جدید است. مناطق  نامید؛ زیرا نظم ژئوپلیتیک دوقطبی از بین رفته و جهان درگیر
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عبور از این دوران را به نیابت از نة یهزدر طول دوران گذار هستند که بیشترین  تأثرو  ریتأثترین مناطق  گذار مرکزی

 .(143 :1390 نیا، )حافظکشند  جهانی بر دوش میجامعة 

آسیای جنوب منطقة پایانی قرن بیستم، حساسیت جایگاه دهة در  نومی در چرایی و چگونگی ابداع تعبیر ژئوپلی تأمل 

 و 1کیژئواکونومکند. باید توجه داشت که ابداع و رواج تعابیر  تر می غربی در دوران گذار ژئوپلیتیک را روشن

های ارتقای نقش اقتصاد سیاسی در معادالت قدرت جهانی و توجه دانش  جای تعبیر ژئوپلیتیک از نشانه به 2کینوم ژئوپلی

دنبال اشغال کویت توسط  به 1990دهة نومی هر دو در  جغرافیای سیاسی به این امر است. مفاهیم ژئواکونومی و ژئوپلی

 جنوبو آسیای  فارس جیخلجایگاهی ثابت و درازمدت در از این فرصت برای ایجاد  متحده االتیاستفادة اعراق و آغاز 

 های ژئوپلیتیک شدند. نامه غربی، وارد واژه

تعبیر ژئواکونومیک را با مفهومی گسترده وارد علوم جغرافیایی و سیاسی کرد. تمرکز مفهوم  1990در سال  3لوتواک 

ین اصطالح بر تفوق اقتصاد بر سیاست در ترکیب هایی است که در اقتصاد جهانی نقش دارند. ا ژئواکونومیک بر سرزمین

جای ایدئولوژی و منطق  کند و بیانگر محوریت اقتصاد و منطق اقتصادی به می دیتأکجغرافیا، اقتصاد و قدرت گانة  سه

مراتب ژئوپلیتیک جهانی است که تفاوت عمیق دوران کنونی با دوران  ها و سلسله بندی اقتدارگرای ایدئولوژیک در صف

دهة المللی در  نظم جدید بینعة یطلشدن  این تعبیر نمایانارائة بخشد. استدالل لوتواک برای  گ سرد را تجسم میجن

اصلی برای تثبیت لة یوس عنوان بهها  شوند و دولت بود. در این نظم، ابزارآالت اقتصادی جایگزین اهداف نظامی می 1990

کنند که این ماهیت ژئواکونومی است )عزتی،  می دیتأک ها آن المللی بر بینصحنة قدرت و شخصیت وجودی خود در 

1386 :107.) 

ترکیبی از الگوهای سیاسی را برای آسیای مرکزی و جنوب و جنوب  متحده االتیخارجة اوزارت  1992در سال  

رهای انرژی، ترانزیت بر منابع و کریدو دیتأکهر سه عنصر جغرافیا، سیاست و اقتصاد را با  ریتأثغربی آسیا طراحی کرد که 

و نیروی کار در مرکز توجه قرار داد. در راستای این هدف، دمکو کارشناس وزارت خارجه و بی وودز همکار دانشگاهی 

غربی به یک  جنوبپس از فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای آسیای  افتهی استقاللهای  سرزمینمجموعة وی، تبدیل 

تعامل دیالکتیکی میان شرق و غرب را ایفا کند. همچنین واسطة تواند نقش  جدید را مدنظر قرار دادند که می 4اکومن

های مسائل  ای و تبیین تفاوت قاره ای و بین ای، قاره بر تجارت منطقه دیتأکابزاری برای  عنوان بهنومیک را  اصطالح ژئوپلی

رد و قبل از آن ابداع کردند و در کتاب نظام جدید جهان: سیاسی در دوران پس از جنگ سرد با دوران جنگ س

پایان ژئوپلیتیک سنتی و جایگزینی آن با  فارس جیخلبحران »( نوشتند که 1994) 21اندازهای ژئوپلیتیک قرن  چشم

 (.14-3: 1994؛ دمکو و وود، 1389راد،  )آقابخشی و افشاری« دهد می نومیک را نوید ژئوپلی

(ؤثرمةیناح)5ایکیومنی

شکل  ها آنهای شهری با محوریت  و شبکه هستند  ژئوپلیتیکنواحی واحدهای سرزمینی و مناطق  نیمؤثرتر ها ایکیومنی 

سیاسی نیز حوزة ترین  مهم معموالًترین بخش دولت هستند،  گیرد. همچنین از آنجا که از نظر اقتصادی پیشرفته می

ثباتی و  دادن به بی ای در پایان های منطقه ایی قابلیت ایکیومنیکارکوهن به (. 83: 1387شوند )کوهن،  محسوب می

 قبول قابل(. از نظر وی جمعیت مناسب و منابع 98ثبات و نوارهای شکننده توجه ویژه دارد )همان:  شکنندگی مناطق بی

                                                                                                                                                               
1. Geoeconoimics 

2. Geopolinomics 

3. Luttwak 

4. Ecomen 

5. Ecumeny 2-Geopolinomics 
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یجاد الگوی دواری ای است. این قدرت فزاینده به ظرفیت ا های منطقه باال و قدرت آتی ایکیومنیتوسعة توان پشتوانة 

ژئواستراتژیک، دهندة حوزة  شکلکند و همین الگوی دوار  ها را به یکدیگر مرتبط می بستگی دارد که مردم، کاالها و ایده

 (.84- 82فضایی ساختار جهانی است )همان:  مراتب سلسلهباالترین سطح 

 ها آنرانی  سازی یا حاشیه ستند و برجستهدیالکتیکی مناطق ژئوپلیتیک هرابطة ها کانون جاذبه و عامل  ایکیومنی 

شهری شامل  یها مجموعه ای است. تعبیر ایکیومنی برای ی از گفتمان غالب ملی و منطقها عمدهدهندة بخش  نشان

اند و شهر اصلی  بسته جغرافیایی و اقتصادی هم نظراز  که استچندین شهر کوچک و شهرک  حداقل یک شهر بزرگ و

 (.208: 1385و وحیدا،  )ربانی کند یاقتصادی و اجتماعی اعمال مها نفوذ  آن در

ژئوپلیتیک ارتباط و تعامل دیالکتیکی ممتاز منطقة ای است که با سایر نواحی یک واحد سیاسی یا  ایکیومنی ناحیه 

فرهنگی واحد تعامل آن با سایر نواحی از عوامل اصلی بقا و پویایی حیات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و چرخة دارد و 

ای است که بیشترین قابلیت تعامل و اثرگذاری بر سایر نواحی  ژئوپلیتیک است. ایکیومنی ملی ناحیهمنطقة سیاسی یا 

تعداد  ای 2یکنوم ژئوپلیمنطقة اجزای یک مجموعة ای است که  ای نیز ناحیه قلمرو واحد سیاسی را دارد. ایکیومنی منطقه

یافتن و ارتقای  منافع حداکثری خود به تعامل با آن متکی هستند و فعلیت نیتأمو پویایی و  برای ارتقا ها آنی از توجه قابل

، تقویت شدن یجهانای در دوران  های ایکیومنی منطقه یکی از قابلیت دانند. های آن را به نفع خود می ها و قابلیت ظرفیت

سرحد است؛ زیرا مرزها که محصول دوران مدرن ة انیهمگرامرز به مفهوم انة یواگرا و تسریع روند بازگشت از مفهوم

به درون کشور توجه دارند، اما سرحدها به بیرون نگاه  کنند و ها را تعیین می قلمروهای سیاسی حکومتمحدودة هستند، 

 سرحد منطقة تماس دو قدرت استاما  ،فضای دو کشورجداکنندة و  ی انسانیهافضامیزی میان خط م مرزکنند.  می

 .(163: 1385)میرحیدر، 

ای،  ای و بینامنطقه تنیدگی منافع منطقه مظهر درهم عنوان بهتوانند  می شدن یجهانای در دوران  های منطقه ایکیومنی 

ای بلکه  در قبال قلمروهای منطقه تنها نهرا  گزینی قلمداد شوند و چنین نقشی و حذف بسترهای دوری فاصلگی ظهور بی

سازی  ی ژئواکونومیک، جریانساز کپارچهها ی های ایکیومنی ترین قابلیت مهم نیز ایفا کنند.« قلمرو بی های منطقه»قبال در 

های جمعیتی مصرفی و دچار  ی ترکیبجا بهفرهنگی، جذب و ایجاد ترکیب جمعیتی پویا -سیاسی و اجتماعی-اقتصادی

های  کشور و منطقه از وابستگیازکنندة ین یبتی وازدگی، جذب و تولید سرمایه و ثروت، خلق درآمدهای تولیدی و مالیا

ای است که میزان این  درآمدی )مانند وابستگی به درآمد نفتی(، ارتقا و رشد تولید ناخالص و اقتصاد سیاسی ملی و منطقه

هدف ای در شرایط وستفالیایی  های منطقه میزان اهمیت هر ایکیومنی است؛ بنابراین ایکیومنیکنندة  نییتعها  قابلیت

به کانون تعامل دیالکتیک و  ها آنهای استعماری برای جلوگیری از سربرآوردن مناطق ژئوپلیتیک هستند و تبدیل  برنامه

 دهندة انصراف از رویکردهای وستفالیایی باشد. تواند نشان انسجام اجزای سیستم جهانی می

روشپژوهش
آن به روش  ای است که گردآوری اطالعات و توسعهتوصیفی تحلیلی حاضر دارای ابعاد نظری، کاربردی مقالة  

کیفی و استنتاجی انجام شده است. صورت بهها  ای و اسنادی و تحلیل یافته کتابخانه
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هاافتهبحثوی
آسیایجنوبغربیمنطقةجهانوندۀیآاندازچشم

ی بر طورکل بهداند. وی  جهانی، جهان اول و جهان دوم ضروری میتوسعة ندة یآجهان سوم را برای تضمین توسعة  1هتنه 

این چارچوب  در نیافتگی کند و معتقد است که ستیز و توسعه نیافتگی توجه می وجود یک دور باطل میان ستیز و توسعه

 ترتیب بدین و وردآ یسطح ستیز را پایین م ،ی برای توسعها منطقه؛ حال آنکه همکاری کنند یتغذیه م یکدیگر ازدور باطل 

(. 111: 1391)هتنه،  شود یزده تبدیل م شونده ولی آشوب کپارچهیاقتصاد جهانی  صلح و آرامش منطقه به مزیتی نسبی در

تر  ویژه تغییر معیار قدرت از ژئوپلیتیک به ژئواکونومی به دقیق سال اخیر، به صد تحوالت مجموعة تغییر نظام جهانی و 

و ضرورت برقراری و استمرار تعامل دیالکتیک میان دو  شدن یجهانانجامیده است. فرایند  شدن مکان هارتلند جهانی

تر از انرژی است که موجب  گذار، موضوعی مهممنطقة شرقی و غربی، در کنار تبدیل آسیای جنوب غربی به مکرة ین

ارتلند انرژی جهان شده است. در ه عنوان بهنومیک آسیای جنوب غربی در کنار تعریف جدید آن  ارتقای موقعیت ژئوپلی

های جدید با توجه به  های نفتی خواهند بود و با وجود جایگزینی انرژی شدت نیازمند فرآورده آینده نیز جهان صنعتی به

آمار جهانی و تضعیف مداوم منابع نفت و گاز دیگر مناطق جهان، امکان افزایش وابستگی جهان به منابع نفت و گاز این 

ای است  آسیای جنوب غربی تنها منطقهمنطقة شدن روابط جهانی،  ای ر جدی است. همچنین با توجه به شبکهمنطقه بسیا

 های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر جهانی شناخته شود. کانون اتصال شبکه عنوان بهتواند  که می

آسیایجنوبغربیمنطقةجایگاهتاریخیوتمدنی

النهرین( و سواحل مدیترانه، خاستگاه تمدن  های آسیای جنوب غربی )فالت ایران و بین در تاریخ تمدن بشری، سرزمین

اند پیوستگی  های وستفالیایی و رویکردهای نئووستفالیایی نتوانسته تجاری و شهری هستند. در این میان، مرزبندی

ای در امتداد رودهای دجله و  النهرین به ناحیه فراموش کنند. بین قاطع طور بهها را  ژئوپلیتیکی و تاریخی این سرزمین

های ارمنستان و از شرق به غرب از فالت  تا کوه فارس جیخلشود که از جنوب به شمال از  گفته می ها آنفرات و بین 

سومر در جنوب  (. نخستین تمدن شهری با نام34: 1382الشام( امتداد دارد )جعفری،  ایران تا صحرای سوریه )بادیه

از میالد(  شیپ 1200-1000النهرین، یعنی جنوب عراق کنونی تشکیل شد و تمدن یونانی که پس از دوران انحطاط ) بین

داشت. دوران مرزبندی  ها آنالنهرین و دستاوردهای گوناگون  های بین گذاری شد، اتکای آشکاری بر آگاهی از تمدن پایه

النهرین و فالت  ( با مرزبندی میان بین1648و قبل از انعقاد پیمان وستفالی ) ساله یسوستفالیایی جهان در اثنای جنگ 

عنوان جعلی خاورمیانه وارد ادبیات ژئوپلیتیک شد و  1902( آغاز شد. در سال 1639) نیریعهدنامة قصر شایران در قالب 

ة یتجزترین پیام این عنوان  ت یافت. مهمبا اعالم موجودیت اسرائیل( از سوی سازمان ملل رسمی زمان هم) 1948در سال 

 1963های شمال و شمال شرقی آن به آسیای میانه است. سپس در سال  فالت ایران به دو بخش با نامیدن سرزمین

جزئی از آسیای جنوبی معرفی شد و القای شکنندگی و  عنوان بهبخش شرقی فالت ایران شامل افغانستان و پاکستان 

 های امپراتوری عثمانی به کشورهای متعدد به اوج رسید. جزیه و تبدیل سرزمینچندپارگی منطقه با ت

این رویدادها از منظر پدیدارشناسی تابعی از فرایند طراحی و القای ساخت ذهنی جدید در چارچوب گفتمان امپراتوری  

ای به  اروپای مدیترانهعالقة  ژئوپلیتیک هستند، امامنطقة شدن به  جهانی و نفی قابلیت آسیای جنوب غربی برای تبدیل

ای از تکرار تاریخ و بازگشت به جایگاه کانونی مدیترانه در تمدن تجارت  توان جلوه یورومدیترانه را میمنطقة تشکیل 

 تمدنی نخواهد یافت. مؤثرتمدنی آسیای جنوب غربی مفهوم -تجاریمنطقة محور جهانی خواند که بدون تعامل با 

                                                                                                                                                               
1. Hetneh 
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ترین و همگراترین منطقة  تخصصی عنوان بهتا پایان قرن بیستم اروپای ساحلی  1970هة از دیدگاه کوهن، از د 

دهد )کوهن،  ای یورومدیترانه را می ژئوپلیتیکی سه قارهمنطقة ژئوپلیتیکی در جهان ظاهر شده و با چند شرط نوید تشکیل 

 عنوان بهآسیای جنوب غربی منطقة و از داند  تکوین می حال در یا منطقهیورومدیترانه را منطقة (. وی 302-304: 1387

(، اما به قابلیت و 668: 1387کوهن، کند ) یاد می تقریبی میان پنج دریای مهماحاطة  فرد منحصربهای با ویژگی  منطقه

جهانی  جامعةی که تحقق این امر بر سرنوشت نظام و ریتأثحیاتی ژئوپلیتیک و منطقة امکان همگرایی و ادغام این دو 

 پردازد. خواهد داشت، نمی

نومیآسیایجنوبغربیژئوپلی

منظور نفی و تضعیف پیوستگی ژئوپلیتیکی  های استعماری و نواستعماری به تالشدربارة با توجه به توضیحات پیشین 

نومیک  ژئوپلیقة منطالنهرین و القای تعاریف انتزاعی خاورمیانه، آسیای میانه و آسیای جنوبی،  بینجلگة فالت ایران و 

اصلی به قرار زیر است:ة یالای مرکب از سه  آسیای جنوب غربی منظومه

شمالی شامل بخش شرقی )قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان(، بخش غربی ة یال -

 )آذربایجان، ارمنستان، گرجستان( و ترکیه؛

افغانستان، ایران( و بخش غربی )عراق، سوریه، ترکیه، کویت، لبنان، قبرس(؛میانی شامل بخش شرقی )پاکستان، ة یال -

ة یحاشدریای عمان و اقیانوس هند )یمن، عمان(، کشورهای نوبنیان حوزة جنوبی شامل کشورهای ة یال -

سطین و العرب )عربستان، اردن، فل ةی مرکزی و غربی جزیرو کشورهاعربی، قطر، بحرین( متحدة )امارات  فارس جیخل

 اسرائیل(.

های شمالی و مرکزی این منطقه در نظم جدید اقتصاد جهانی با توجه به تعریف  کشورهای الیههمة  باًیتقر 

اقتصاد جهانی، ندة یآنقش انرژی در ندة یفزاکریدورهای تجاری و ترانزیتی سهمی روزافزون دارند، اما با وجود اهمیت 

های میانی قرن حاضر،  جنوبی در بازار تجارت و ترانزیت دههة یالو گازی جلوگیری از تنزل جایگاه کشورهای نفتی 

شبکة های شمالی و مرکزی منطقه با احیای  در شرایط مثبت و موقعیت تجاری ترانزیتی الیه ها آنکردن  مستلزم سهیم

میانی، قلمرو کنونی ة یال ای خواهد بود. در انرژی فرامنطقهشبکة المللی میان شرق و غرب و ایجاد  های بین تاریخی راه

فالت پهنة درصد  80 کشورهای ایران، پاکستان و افغانستان حدودمجموعة ایران قریب نیمی از فالت ایران است و 

وسیع و شکل قرارگرفتن ایران، پاکستان و افغانستان در میان چین، هند، آسیای مرکزی، پهنة دهند.  ایران را تشکیل می

رویداد ممکن  نیمؤثرتر، همگرایی اقتصادی، سیاسی و امنیتی سه کشور را به فارس جیخلاقیانوس هند، دریای عمان و 

کند.  ای و جهانی قرن تبدیل می گ منطقهبازار بزر نیتر بزرگو ایجاد و تقویت  ها آنسازی فضای پیرامونی  برای یکپارچه

( و 102: 1358درصد جمعیت این منطقه را در اختیار دارند )رضویان،  75سه کشور ترکیه، ایران و افغانستان همچنین 

اصلی ارتباط آسیا و اروپا را حلقة های جنوبی و شمالی منطقه و نیز  اتصال الیهحلقة همراه پاکستان، عراق و سوریه  به

النهرین جایگاه و نقشی مانند ایران، پاکستان و افغانستان در فالت ایران دارند.  عراق و سوریه در بیندهند.  ل میتشکی

سال پیش نیز این موقعیت  صد کای از دوران باستان تا ی النهرین و تاریخ مشترک منطقه یکپارچگی اقلیمی در قالب بین

تواند ارتباط زمینی خود را با  النهرین عاری از منازعه می تنها از طریق بینجنوبی منطقه ة یالکند.  راهبردی را تقویت می

ای، فضای عراق، سوریه، لبنان و ترکیه را پل ارتباط خود با جهان  کمک ارتباط شبکه بندی کند و به میانی صورتة یال

النهرین را در اولویت  مسیر بین کردن مسیرهای ارتباط شرق و غرب، نیاز تجارت جهانی به تنوع و کوتاه غرب قرار دهد.

استقبال نة یزماین امر است. درک این ضرورت الزمة النهرین  احیای یکپارچگی تمدنی بین دهد و انتخاب قرار می

پذیری با مقتضیات نظام اقتصاد جهانی  را از نهادسازی واقعی با سایر همسایگان برای اثبات انطباق فارس جیخلکشورهای 
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آسیای جنوب غربی برای جهش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند این رویکرد است که منطقة  .فراهم خواهد کرد

ندة یآتوان گفت  می درمجموع کند. منطقه تبدیل میکپارچة قلمرو سرزمینی عربستان، ایران، ترکیه و عراق را به قلب ی

و ایران، ترکیه، پاکستان، عراق و عربستان( پنج قدرت ) اجزای سیستم جهانی با قلب سیستم، تابع همگراییهمة روابط 

های در حال ظهور است. همچنین  جنوبی و سایر قدرتکرة اروپا، برزیل، ژاپن، ة یاتحادتعامل آنان با هند، روسیه، چین، 

حوزة ژئواستراتژیک بر یکپارچگی  نیمؤثرتری بند سازهبه  تواند یمیورومدیترانه منطقة همگرایی آسیای جنوب غربی و 

 جهانی منجر شود.

هایآسیایجنوبغربیایکیومنی

های تمرکز جمعیتی و فعالیت  ترین حوزه ی ملی و متراکمها یومنیکیاآسیای جنوب غربی جدایی منطقة شکل اصلی م 

، خلیج فارس جیخل رأستثنا در . در این میان سه اسهاست ابانیبو  ها فالت، ها کوهدلیل وجود  اقتصادی از یکدیگر به

)کوهن،  شود یمی فراسوی مرزهای ملی مربوط ها یومنیکیاعربستان و بحرین وجود دارد که به  حدفاصلاسکندرون و 

از  امتداد ساحل که در دارد قرار فارس جیرأس خل درفراملی آسیای جنوب غربی کپارچة یة یناح نیتر بزرگ(. 685، 1387

طول ]به خرمشهر  تاکیلومتر[ و از بصره  130طول ]به  -ساحل اروندرود بزرگ عراق در دومین شهر-کویت تا بصرهبندر 

 یها حوزهة یپا جوار بر این نواحی همهای قتصادا 1.کشیده شده است مصب رودهای کارون و اروندرود درکیلومتر[  50

ها، صنایع پتروشیمی و  ، پاالیشگاهبندرها، اما خطوط لوله، است جنوب غربی ایران جنوب عراق و نفتی کویت،

توان  ی منطقه را میضلع نقشة پنج. در این میان، (686: 1387کوهن، شهرهایشان هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند )

کنند به اهمیت این  یکدیگر را قطع می فارس جیخلهای مثلث که در رأس  مثلث فرض کرد و با ترسیم میانه صورت به

نظام ژئوپلیتیک جهانی پی برد.منطقة ترین  مهم مرکز عنوان بهناحیه 


یغربجنوبیایآسمثلثمرکزفارس،جیرأسخلیومنیکیا.2شکل

منبع:نگارندگان

                                                                                                                                                               
شمرد. از این اشاره  هجری قمری(، بیان )خرمشهر( و عبادان )آبادان( را از نواحی بصـره برمی 380التقاسیم ) ابوعبداهلل محمد مقدسی بیاری در کتاب احسن .1

و نام آن در ابتدا پس راه  شده محسوب میهای اشکانی و از توابع خرمشهر و آبادان  انتهایی راه ةخود نقط سیزمان تأس گرچه شهر بصره درا ،توان استنباط کرد می

شده است. در قرن چهارم  نواحی اطراف )خرمشهر و آبادان و ابوالخصیب( اطالق می همةبوده است، در مقاطعی نیز نام این شهر به سبب شهرت بیشتر آن بر 

نویسد: مگر نه بصره در آنجاست که با یک دنیا برابر است! اگر بناهای بغداد گرد آورده  است. مقدسی در توصیف عراق میبوده موجب اعتبار عراق هجری بصره 

 (.616 :مردم پیرامون بصره همگی عجم هستند )همان .(162-157 :1، ج 1361تر نخواهد بود )مقدسی،  ها را جدا کنند، از بصره بزرگ شود و ویرانه
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کشور  دونهرالعاصی به دریا، رودخانة است که در محل تالقی  خلیج اسکندرونفراملی دیگر، کپارچة یمجموعة 

ترین شهر  ترین بندر سوریه و حلب دومین شهر بزرگ و مهم الذقیه مهم .دهد پیوند میبا یکدیگر و ترکیه را سوریه 

تولیدی این کشور، در مجاورت استان ختای ترکیه قرار دارند. انطاکیه )مرکز استان ختای( و اسکندرون مراکز شهری مهم 

این . رود یمآدانا پیش  ختای هستند. از این منطقه تمرکز جمعیتی به سمت غرب و در امتداد مرکز تولیدی ترکیه یعنی

و  ها بزرگراه، بندرهای از ا شبکهشود، کیومنی متحد تبدیل یشرایط سیاسی متفاوت ممکن بود به یک اکه در  منطقه

 (.686: 1387اند )کوهن،  دارد که به ترکیه، سوریه و عراق منشعب شده آهن راه


اسکندرونجیوخلفارسجیرأسخلیهایومنیکیایامنطقهتیمشترکازموقعیینما.3شکل

1397،یتاشناسیگ:منبع

یی از دو ها بخشکند و  که عربستان را به بحرین متصل می کند یمیاد  فارس جیخلکوهن از ایکیومنی دیگری در 

و الجبیل گیرد. این ناحیه از ریاض در بیابان داخلی تا ساحل مراکز سعودی الدمام  میانی و بیابان جنوبی را دربرمیمنطقة 

، گفته شیپة یناحشدن دو  (، اما با فعال687 - 686)همان:  رسد یمالجزایر بحرین  را پوشش داده است و از آنجا به مجمع

جاسک و چابهار ایران تا  دیگری که ازکپارچة یة یناحتعامل با این دو ناحیه است. نحوة ریاض منامه در گرو ة یناحندة یآ

ای دیگر به  در کنار دو ایکیومنی منطقه تواند یو چهارراهی است که م راهبردی ةیک ذخیر امتداد دارد، گوادر پاکستان

نومیک و پیوندگاه اقتصاد  های ژئوپلی کانون ارتباط دریایی، زمینی و هوایی جنوب و جنوب غربی آسیا با سایر حوزه

 .رسد یمنظر  به تأمل قابلیه این ناحدربارة سکوت کوهن  سیاسی منطقه با اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل شود.


 قایآفرواروپاا،یآسقارۀسهاتصالکانونچابهار،.4شکل

1397ران،یایاسالمیجمهوریرانیکشتوبندرهاسازمانتیسا:منبع
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دهیمناطقآسیایجنوبغربیویورومدیترانهمتقابلسامانریتأث

یی شمال، شرق و جنوب قایآفری است که سواحل اروپایی، آسیایی و ا قارهی سه ا منطقهیورومدیترانه منطقة بالقوة 

ژئوپلیتیک حداقل در چارچوب منطقة  عنوان بهو در مقایسه با آسیای جنوب غربی، نامیدن آن  شود یممدیترانه را شامل 

قرن بیستم اروپای  تا پایان 1970دهة معتقد است که از  کوهن .رسد یمنظر  ی قدیمی و سنتی، امری انتزاعی بهها هینظر

و همگراترین منطقه ژئوپلیتیکی در جهان ظاهر شده است. همچنین در صورت ورود  نیتر یتخصص عنوان بهساحلی 

ی اقتصادی اروپا برای گذار هیسرمااروپا، صلح اسرائیل با اعراب فلسطینی، سوریه و لبنان و کمک و ة یاتحادترکیه به 

ی ا ترانهیمدشرقی، تبدیل اروپای ساحلی به منطقة ژئوپلیتیکی اروپایی ـ ترانة یتوسعة مدپشتیبانی از صلح و ترویج 

دهد که  (، اما سیر تحوالت ده سال اخیر نشان می304 -302: 1387کوهن، شد )خواهد  ریپذ امکان)یورومدیترانه( 

های بیشتری برای همگرایی اروپای ساحلی با این کشور برای  تواند محرک انگیزه واردنشدن ترکیه به اتحادیة اروپا می

ژئوپلیتیک جهانی نقشة یم گیری یورومدیترانه را از نقشی متفاوت در ترس در حال شکلمنطقة منافع طرفین باشد و  نیتأم

 برخوردار کند.

جدید یورومدیترانه شامل ترکیه، خاور نزدیک و شمال شرقی منطقة این است که با تشکیل  (2008)بینی کوهن  پیش 

ة آمریکا به اروپای ساحلی متحد االتیاها از  دریایی در این سرزمینحوزة های راهبردی و اقتصادی  مسئولیتعمدة آفریقا، 

نظر  شدن است و به بینی اکنون با سرعتی فزاینده در حال محقق (. این پیش800 - 799: 1387خواهد شد )کوهن، منتقل 

یورومدیترانه سهیم خواهد کرد؛ زیرا چنین عمدة حوزة های  رسد تحوالت آتی، جنوب غرب آسیا را در ایفای مسئولیت می

 یت سیستم جهانی است.یورومدیترانه در مدیرمنطقة ارتقای نقش الزمة مشارکتی 

و دیگر نهادهای سرزمینی سیاسی  کشورها ای از مناطق، میان طیف گسترده 1ما در حال ورود به عصر تقسیم قدرت 

 عنوان به(. در این میان، ظهور مناطق ژئوپلیتیکی 72: 1387ها و کارکردهای گوناگون هستیم )کوهن،  در اندازه

( و در این رهگذر همگرایی 94دهد )همان:  قدرت، ثبات جهانی را افزایش مینة موازهای قدرت، با تقویت نظام  چارچوب

داشته باشد. کشورهای  شدن یجهانتواند بیشترین کمک را به سالمت فرایند  ای می آسیای جنوب غربی و اروپای مدیترانه

ادی، سیاسی و نظامی ملی، کمک نهادهای اقتص اروپا و همسایگان آن از رویکرد تعقیب امنیت تنها بهة یاتحادعضو 

اند. این برداشت از امنیت از طریق  ای مشترک روی آورده ها و اقدامات منطقه سوی کسب امنیت از طریق سازمان به

دریایی با حوزة تری که اروپا در آن جای گرفته ) ای، توان الزم را از چارچوب ژئواستراتژیک گسترده همگرایی منطقه

(. امتداد قوس جنوبی این حوزه تا اقیانوس هند از 302: 1387کند )کوهن،  کسب می (2نتیکآتال-مرکزیت اتحاد اروپا

سوءاستفادة چندمرکزگرایی و تضعیف اشاعة اروپا در ة یاتحادتواند ارتقای نقش  می فارس جیخلطریق اتصال مدیترانه و 

 دنبال داشته باشد. در این حوزه به متحده االتیادریایی اروپا آتالنتیک را به جایگاه حوزة مرکزی از اتکای  رویکرد تک

های  های ملی آن از طریق شبکه فرهنگی، ادغام ایکیومنی-دلیل قدرت اقتصادی، پیوندهای تاریخی اروپای ساحلی به 

ای بسیار یکپارچه، از بنیان خوبی برای حرکت در جهت کسب جایگاه  ارتباطی متراکم با یکدیگر و ایجاد ایکیومنی منطقه

روابط اروپای ندة یآزدایی از  (. همچنین ابهام332برخوردار است )همان:  متحده االتیارابر سیاسی، اقتصادی و نظامی با ب

تواند جلوگیری از تبدیل  ای با آسیای جنوب غربی این جایگاه را به میزان شگرفی ارتقا خواهد داد. این رویکرد می مدیترانه

آسیا پاسیفیک به یک چالش جدید ة یحاشر کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی و قدرت رقابت چین، هند، ژاپن و سای

و اجتماعی  های سیاسی، اقتصادی را نیز به میزان چشمگیری تضمین کند. همچنین همگرایی طیف وسیعی از فرهنگ

                                                                                                                                                               
1. Power Sharing 

2. Euro Atlantic Alliance 
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توان  ن ضرورت را میباشد. ای شدن یجهانها در عصر  بخش همگرایی و همزیستی فرهنگ تواند الهام آسیایی و اروپایی می

بر حفظ  دیتأکژئواستراتژیک بر دیگران و حوزة ای، یا  یک قدرت ملی یا منطقهسلطة محو  های فرایند در صدر اولویت

 (.804: 1387ای قرار داد )کوهن،  های مهم و منطقه کمک رهبری مشترک تمام قدرت توازن جهانی به

کریدورهایاقتصادجهانیوراهابریشم

آسیای منطقة در طول کریدورهای اقتصاد جهانی،  های چندجانبه گذاری قرن، با افزایش تنوع سرمایهدهة ن در سومی 

های  شود و قابلیت های نظام ژئوپلیتیک جهانی تبدیل می سیستم جنوب غربی به مرکز ثقل و محور انسجام خرده

گذارد. طرح  زیرساختی قرن به نمایش میپروژة ن تری بزرگ عنوان بهجدید ابریشم جادة ژئواکونومیک خود را در دل طرح 

یی قایآفرگذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از هفتاد کشور آسیایی، اروپایی و  ابریشم جدید، طرح عظیم سرمایهجادة 

 دو مسیر تجاری کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی است و تمرکز اصلی آن برتوسعة است. این طرح شامل 

( GDP)تولید ناخالص داخلی  سوم کاند بیش از ی انرژی است. کشورهایی که به این طرح پیوسته و ونقل حملزیرساخت، 

 جهان را در اختیار دارند.

تاریخی ابریشم با عبور از کشورهای جادة ابریشم جدید پاسخ عملی به ضرورت بازیابی نقشی است که جادة طرح  

کرد. کریدور  کیلومتری خود و اتصال و تعامل تجاری میان دنیای غرب و شرق ایفا می 6400مختلف در طول مسیر 

و کریدور شرقی غربی که عراق و سوریه را از ایران به مسیر تجارت جهانی تبدیل  جنوبی شمالی، از بمبئی تا هلسینکی

های  جهانی و تنگه ونقل حملفرعی شاخة کنند، بازوهای اصلی این جاده هستند که مسیر دریای سرخ را به  می

دهند؛ زیرا احیای  هرمز تنزل میتنگة اهمیتی در مقایسه با دریای عمان و  های کم المندب و سوئز را به گلوگاه باب

را موجب  ها آنهای تمدن فریب  ی عبور از خاستگاهجا بهمسیرهای اصیل تجارت جهانی و انصراف از مسیرهایی که 

ی زیرساخت آسیا را که یک گذار هیسرمابانک  2016ن تفاوت ماهوی است. چین در سال شوند بخشی از اقتضائات ای می

کرد. انگلیس، فرانسه و  سیتأسابریشم جدید جادة های  المللی است، برای کمک به احداث زیرساخت بینتوسعة بانک 

یک جاده، بخشی -م به یک کمربنداند. طرح موسو ة آمریکا به این بانک پیوستهمتحد االتیاآلمان نیز با وجود هشدارهای 

 کند. اصلی معرفی میپروژة قلب  عنوان بهآسیای جنوب غربی را منطقة ابریشم جدید است که پروژة جادة از 

العرب و  ةی جزیربندرهاریلی شبکة میانی منطقه، تشکیل ة یالریلی کشورهای شبکة با اتصال و تکمیل  زمان هم 

شبکة اتصال  ارتباطی منطقه برخوردار است.شبکة ای برای تکمیل  ی شرق مدیترانه، از اولویت فزایندهبندرهاامتداد آن تا 

ی اسرائیل، ریسک امنیتی بندرهاجای  ی سوریه و لبنان بهبندرهاریلی کشورهای این حوزه با دریای مدیترانه از طریق 

ای کشورهای شبه جزیره عربستان  و ارتقای هویت منطقهبسیار کمتر و منافع اقتصادی بیشتری را همراه با حفظ استقالل 

های ریلی سوریه،  ریلی هستند که آن را با شبکهشبکة های این  دربرخواهد داشت. اردن و کویت مقصد طبیعی شاخه

و خلیج اسکندرون را در خدمت منافع مشترک  فارس جیخل رأسزنند و نواحی ایکیومنیک  و ایران پیوند می عراق

دهند. قرار می فارس جیخلدو سوی کشورهای 

ایوجهانیجنگآب،تهدیدمنطقه

ویژه در  قرن بهانة یمآسیای جنوب غربی، مدیریت بحران کمبود آب است که در منطقة دهی  دیگر در سامان مؤثرعامل  

است از وضعیت امنیتی اقتصادی   کند. بخشی از مسائل مرتبط با آب عبارت مضاعف خودنمایی می طور بههالل خصیب 

به شهرهایی با کارکرد  فارس جیخل رأسهای آزاد، تبدیل شهرهای ساحلی  ، مشکل دسترسی عراق به آبفارس جیخل

ب ورودی به دجله و فرات، خشکی و سپر دفاعی از هنگام هجوم دولت پیشین عراق به ایران و کویت، کاهش آ زیر خاک

های  ویژه نواحی جنوبی عراق و سوریه( و تبدیل این نواحی به محل رشد گروه های هالل خصیب )به سرزمینندة یفزا
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محور انسجام اجزای نظام جهانی در  عنوان بهتروریستی که همگرایی کشورهای آسیای جنوب غربی و ایفای نقش منطقه 

دریایی حوزة زمینی میان دو فاصلة . از سوی دیگر، در حال حاضر هاست آناندیشی برای  چارههای آینده، در گرو  دهه

ی میان دو نیمکرة شرقی و غربی جهان قرار منزلة حائل بهو مدیترانه یعنی اراضی خشک هالل خصیب  فارس جیخل

ای مناسب برای تبدیل تهدیدهای فوق به فرصت  المللی، ایده به مدیترانه با احداث آبراه بین فارس جیخلاتصال  اند و گرفته

 رسد. به نظر می

 -کیلومتر طول  1900سی و هشتمین رود جهان با  -انطباق بر مسیر دجله  بخش اصلی مسیر آبراه پیشنهادی قابل 

احیای موقعیت و نقش دجله و فرات در  نیبنابراشود؛  یاست که با عبور از دیار بکر، بغداد و موصل به فرات ملحق م

مدیترانه خواهد  فارس جیخلالنهرین بخشی از فواید احداث آبراه  تحوالت اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی بین اقتصاد و

رد )کوهن، قرار دا در احاطة پنج دریای مهم باًیتقراین منطقه در بعد جغرافیایی آن است که  فرد منحصربه. ویژگی بود

و قراردادن آن در خدمت نظام جهانی، با  فرد منحصربه(. احداث آبراه پیشنهادی ضمن تقویت این ویژگی 668: 1387

و  شدن یجهانتواند سرعت فرایند  ( به دریای باز میفارس جیخلجهان )مدیترانه و بستة  مینترین دریاهای  تبدیل مهم

تبخیر را  که بیشترین میزان شوری و فارس جیخلبستة  مینگونه دریای  بدین د.استحکام نظام اقتصاد جهانی را افزایش ده

رو شود و  های شیرین مدیترانه با فصل جدیدی از حیات طبیعی روبه تواند با تغذیه از آب در میان دریاهای جهان دارد، می

 فارس جیخل. احیای هویت تجاری الشعاع هویت نفتی و امنیتی قرار گرفته است، بازیابد هویت تجاری خود را که تحت

های متعارض ژئوپلیتیک و ترک نگاه میلیتاریستی به صلح، ثبات  های مجاور آن را به دورشدن از دیدگاه تواند حکومت می

و امنیت )صلح از طریق قدرت( ترغیب کند. همچنین ممکن است موضوعیت تالش متقابل برخی از این کشورها را برای 

تنگة داور مشروعیت مردمی و دینی یکدیگر از بین ببرد. همچنین کاهش اتکای تجارت جهانی به قرارگرفتن در موضع 

و نظام اقتصاد  شدن یجهانتواند فرایند  می فارس جیخلالمندب، دریای سرخ و کانال سوئز با تجدید حیات تجاری  باب

 گیرد: دور کند. افزون بر این موارد زیر نیز مدنظر قرار می زیبرانگ چالشجهانی را از عوارض اتکا به مسیرهای 

تواند نیاز کشورهای اروپایی به  ی و کشورهای آسیایی میا ترانهیمدگشایش مسیر مستقیم آبی میان اروپای  (الف

 مؤثرترشدن مدیریت سیستم جهانی  تقلیل دهد که این تحول بر عقالنی شدت بهرا  متحده االتیاطرة یسمسیرهای تحت 

 خواهد بود.

 رأسهای آزاد بر روابط این کشور با همسایگان به حداقل خواهد رسید.  دسترسی نامناسب عراق به آب ریتأث (ب

ای را  ای آسیای جنوب غربی به ستون ثبات منطقه ترین کانون تنش منطقه شدن از اصلی نیز قابلیت تبدیل فارس جیخل

 آید. شمار می ای به ایکیومنی منطقه نوانع بهخواهد یافت که از لوازم ایفای نقش 

گیری یک کانون سیاسی خواهد شد که نبود آن  ساز شکل ای، زمینه سازمانی منطقه عنوان به( سازمان مدیریت آبراه ج

 (.684منطقه بوده است )همان:  یسامانمنداز موانع یکپارچگی و  تاکنون

باعث افزایش  شدنیشهرخواهد پذیرفت و  ریتأثظام معیشتی ( وضعیت نواحی مسیر آبراه از جذب جمعیت و تغییر ند

ای خواهد  تازهمرحلة ی خواهد شد و این منطقه را وارد ا منطقهی در منطقه و ایجاد جوامع مدنی در سطوح ملی و آگاه

 کرد.

این پروژه بر اکوسیستم و کشاورزی منطقه نیز اهمیت دارد. اتصال دو دریا، توقف روند تشدید شوری و تبخیر  ریتأث (ه

برابر  5/2الخالی را که مساحتی معادل  شدن همة نواحی خشک هالل خصیب از جمله ربع و سیراب فارس جیخلآب در 

 محصوالت کشاورزی جهان است. نیتأمهای  ندهد و این به معنی احیای یکی از کانو انگلستان دارد نوید می
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انرژی

ایران  ریسوءتعبو  سوءظندر مورد انرژی که ابتدا با  1994صنعتی ملل متحد در سال توسعة طرح پیشنهادی آژانس 

مواجه شد، بیشترین انطباق با نیازها و ضرورت ارتقای نقش و کارکردهای جهانی منطقه را دارد. مخالفان طرح با نگاه 

دهة ای  دانستند؛ طرحی که متناسب با فضای جهانی و منطقه تی، طرح یونیدو را با منافع اسرائیل در یک مسیر میامنی

پایانی قرن بیستم و قرارداشتن ایران در نوک پیکان مبارزه با صهیونیسم و مواجهه با تالش امپریالیستم جدید برای 

سوم )هاب پتروشیمی، فوالد و خودروسازی منطقه( و ة یعسلو وانعن بهکردن جهان بود، اما امروز که چابهار  قطبی تک

شود، با خرسندی از تفوق نگاه اقتصاد سیاسی بر نگاه  شدن به مگاپورت منطقه شناخته می ترین مکان برای تبدیل مناسب

طرح یونیدو را بار دیگر بررسی کرد. توان یمامنیتی در ایران و منطقه 

سازی گاز جهان در چابهار برای تعامل با بازارهای مصرف  ترمینال مایع نیتر بزرگاحداث  1994در طرح یونیدو  

امنیت دة یای در قالب ا قاره نیبانرژی لولة جنوب و شرق آسیا پیشنهاد شده است. بخش دیگر پیشنهاد نیز احداث خط 

حمایت جهانی از ثبات و کنندة  نیتضمتوان در راستای وابستگی متقابل، عامل  انرژی جهانی است. این خط لوله را می

مطالعاتی یونیدو، آسیای جنوبی و نقشة  موجب بهی ا قاره نیبانرژی لولة جنوب غربی آسیا تلقی کرد. خط توسعة منطقة 

کند و درک مثبت از موقعیت ژئوپلیتیک آسیای جنوب  آسیای مرکزی را از دو مسیر جنوبی و شمالی به مدیترانه وصل می

کند، از  گوادر محقق می -چابهارة یناحای را در  . مسیر جنوبی که بیشترین اتصال بین منطقهبخشد یمغربی را عینیت 

اهمیت بیشتری در مقایسه با مسیر شمالی برخوردار است. بیشترین منابع گاز جهان با عبور همین مسیر از ایران، قطر، 

و آسیای مرکزی، با یکدیگر و بازارهای مصرف انرژی  عربستان و عراق و با اتصال آن از طریق چابهار به آسیای جنوبی

رسد. همچنین  یی میقایآفریابند. مسیر جنوبی همچنین از طریق اردن و لبنان به دریای مدیترانه و کشورهای  اتصال می

 ی مرتفع کرد.راحت بهعبور آن از اسرائیل را با ترمیم جزئی مسیر پیشنهادی دغدغة توان  می


1994دویونیطرحدریانرژانتقالیجهانةشبکری.مس5شکل

1994،اوپکیآماربولتن:منبع

گیرینتیجه
ها، تفاوت ماهوی نظام اقتصاد جهانی با نظام  سیستم بر تعامل دیالکتیک خرده دیتأکو  جای هژمون سیستم بهطرة یس

محور تعامل دیالکتیک و  عنوان بهثباتی آسیای جنوب غربی  و همین تفاوت ماهوی به پایان بیامپراتوری جهانی است 

ی بازگشت به معندهد. اکنون با توجه به انتقال قدرت از غرب به شرق، که  بخشی اجزای سیستم جهانی حکم می انسجام
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تعادل و تعامل دیالکتیک  منظور بهی های تمدن بشر بر همگرایی خاستگاه دیتأکجهانی است، ضرورت رة یجزقدرت به 

آسیای جنوب غربی و یورومدیترانه بیشترین منطقة مشهود است و در این چارچوب دو  کامالًجهانی رة یجزمیان اجزای 

 ای دارند. نیاز را به همگرایی و همکاری بین منطقه

توانند تعاملی دیالکتیک میان  ی نمیآسیای جنوب غربمنطقة موتورهای تولید ثروت جهانی بدون تعامل دیالکتیک با  

گرفتن  نقاط متصل با آن برقرار کنند. همچنین عملکردی متناسب با شتاب و پویایی مورد نیاز نظام جهانی برای دردست

شدن ارتباطات، در  ای اقتصاد سیاسی و ضرورت شبکه شدن یجهانرا ندارند. فرایند  شدن یجهانابتکار عمل در قبال فرایند 

ابریشم جدید و اتصال جادة کنند. در کنار طرح  ژئوپلیتیک نقشی برجسته ایفا میمنطقة این گانة  سههای  ی الیههمگرای

العرب،  ةو طرح اتصال ریلی کشورهای جزیر 1994یونیدو  و خلیج اسکندرون، طرح انرژی فارس جیخل رأسهای  ایکیومنی

راهبردی هستند که نظام اقتصاد جهانی ناگزیر از اصالح مسیر و تسریع در اجرای پروژة النهرین و فالت ایران دو  بین

گونه تفاوت ماهوی نظام اقتصاد  گرایی است. بدین آسیای جنوب غربی به نماد و کانون چندجانبهمنطقة برای تبدیل  ها آن

گذاری  لکتیک مناطق ژئوپلیتیک و سرمایهثباتی و تسهیل تعامل دیا دادن به بی انیدر پاجهانی با نظام امپراتوری جهانی، 

راهبرد استقرار نظام  عنوان بهاقتصادی، اجتماعی و سیاسی آسیای جنوب غربی توسعة دهی و  وسیع جهانی برای سامان

یابد. این راهبرد نقش کشورهای آسیای جنوب غربی را در تحوالت جهانی از نقش ثانویه به  اقتصاد جهانی تجلی می

 عنوان بهکردن جهان  راه یکپارچهنقشة گرایی را  دهد و تبدیل این منطقه به کانون و نماد چندجانبه قا مینقش اولیه ارت

 کند. تاریخی نظام اقتصاد جهانی معرفی می تیمأمور

یسپاسگزار
 کنند. ی میقدردانة انجام پژوهش حاضر نیزمکردن  دلیل فراهم ی دانشگاه تهران بهپژوهشنگارندگان از معاونت 
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