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 چکیده

خاارجی شواورها ترین عوامل مؤثر در سیاست جمله مهمعوامل ژئوپلیتیک از اهداف:

ی و اتخاا  سیاسات خاارجی شواورها های سیاسگیریها در تصمیمحکومتهستند. 

 و و ادراشاا  باه بساته . این عوامال ژئوپلیتیاکشنندوبیش این عوامل را لحاظ میشم

 آثاار دناتوانمی گیرانتصمیم و مجریان استفادۀ چگونگی و زمانی شرایط و هاگرایش

بارداری را از عوامال نهایات بهار  بتاوان بارای اینکاه .دنداشاته باشا منفای ای مثبت

 ،تقویت و شارآمد شردن سیاست خارجی استفاد  شارد ها برایژئوپلیتیک شرد و از آن

هدف پژوهش حاضار  اساس،راینبم نخست عوامل ژئوپلیتیک را شناخت؛ باید در گا

 ر سیاست خارجی است.  ر دثشناخت عوامل ژئوپلیتیک مؤ

 باه مرباو  اطلاعا  تحلیلی و از نوع شاربردی است.-ر توصیفیپژوهش حاض روش:

 باه ن از طریاق مراجعاهاستفاد  از نظرهای متخصصاا با و ایشتابخانهشیوۀ  تحقیق به

  گردآوری شد  است. اینترنتی معتبر هایسایت و مقالا  شتب،

ا و از طریاق بررسای شارها ر سیاسات خاارجیعوامل ژئوپلیتیک ماؤثر د :نتایج/هایافته

هاا و یدگا وجود د دهندۀها نواناند. بررسیهای گذشته شناسایی و معرفی شد نظریه

ل ماؤثر در سیاسات خاارجی هساتند. های متعدد در زمینة عوامها و نظریهچندگانگی
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تری بارای ماالعاا  عناوان بسابه عوامل ژئوپلیتیک دیگر باید توجه داشت شهویساز

هریاک از ثیر ستند شه باا تبیاین یاا سانجش تا هسیاست خارجی  شاربردی در حوزۀ

ارجی، باه دساتگا  دیملماسای در طراحای و اجارای ر سیاسات خاعوامل  شرشد  با

باه مناافع ملای و امنیات ملای را  و دساتیابیبینانه شماک شناد خارجی واقع سیاست

 .  تر شندآسان

ر سیاسات عوامل ژئوپلیتیک ماؤثر د دهد شهمی حاضر نواننتایج پژوهش  :گیرینتیجه

عوامال جغرافیاایی، به هفت بخاش شاامل عامل است شه  15خارجی شوورها شامل 

 .  شودمیبندی ای تقسیمبرنامه-المللی و علمییاسی، نظامی، بینجمعیتی، اقتصادی، س

 روابط بین الملل، شوور، ژئوپلیتیک، عوامل ژئوپلیتیک، سیاست خارجی :هاکلیدواژه

 مقدمه .1

سات. باه هویات، سرشات و تااریخ مهمای در اماور بوار داشاته ا جغرافیا هموار  نقش

هاا شماک اجتماعی، سیاسی و اقتصاادی آن های ملی شکل بخوید  است، به توسعةحکومت

هاای ملای حکومتالمللی و نقش مهمی در مناسبا  بین شد  است هاآن توسعة یا مانعشرد  

الملال، در علام رواباط باین» ،0گاانو شالا 0گارفیت براساس استدلال شرد  است. چنانکه ایفا 

در ایان  (.001، ص. 0110)گریفیات و شالاگاان،  «زندها را رقم میجغرافیاست شه سرنوشت

های ماالعااتی و اصالی آن بررسای تا ثیر عوامال خود شه یکی از جنبهنوبةمیان ژئوپلیتیک به

ست شه چگونه موقعیت دنبال شوف و اثبا  این واقعیت اههاست، بجغرافیایی بر رفتار دولت

-گزینه ،آن قرار گرفته استجمعیت و تکه زمینی شه یک شوور در مکانی، اقلیم، منابع طبیعی، 

شناد هاا تعیاین مایمراتب حکومتی حکومت و جایگا  آن را در سلسلههای سیاست خارج

ای هاهای مهم ت ثیرگذار بر اتخا  سیاساتیکی از مؤلفه (.050 ، ص.0930، پورپویان )حسین

شلی جایگا  یاک شواور در مجموعاه طورهالمللی، نقش عوامل انسانی و طبیعی و بملی و بین

 رواباط (. فرهنا 00 ، ص.0911شود )اطاعت، تعبیر می« ژئوپلیتیک»نظام جهانی است شه به 

 محایط باه توجاه با شه داندمی شوورها خارجی سیاست برای رهیافتی را ژئوپلیتیک المللبین

                                                
1. Martin Griffiths 

2. Terry O'Callaghan 
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 وضاعیت بنابراین، (؛31، ص. 0311، 0)پلانو و اوتن پردازدمی سیاسی رفتار وضیحت بهفیزیکی 

 سیاست مبنا آن بر اهدولت شه است خاصی هایویژگی شنندۀتعیین شوورها ژئوپلیتیک متمایز

 ، ص.0910 ،0ریموناد از نقال باه، 01 ، ص.0911 معناوی،) شننادمی تدوین را خود خارجی

طرح بازی چگاونگی ادارۀ رقابات عنوان  بانیز در اثر معروف خود  9زبیگنیو برژنیسکی (.011

خارجی توجه را به این مالب  دیدگا  سرزمینی سیاست» شود شهیادآور میآمریکا و شوروی 

های تااریخی شند شه بین جغرافیا و قدر  سیاسی، بین سرزمین و مردم و بین انگیز جلب می

خارجی  گرفتن این دیدگا ، سیاستی دارد. بدون درنظرهای ژئوپلیتیک، پیوند نزدیکو اولویت

(؛ 1، ص. 0315)برژنسکی،  «فاقد پیوند حیاتی بین قدر  ملی و استراتژی جهانی خواهد بود

داخلی و خارجی  از چنان اهمیتی در سیاست توان گفت شه عوامل ژئوپلیتیکمیاساس، براین

ها مداران بدون توجه به آنزنند شه سیاستمی ای رقمونهگور برخودارند و منافع ملی را بهشو

(. 01 ، ص.0915ثر نیساتند )منصاوری، هاای مناساب و ماؤالعملعمل و عک  ارائةقادر به 

 قادر  عامال صارفاً ژئوپلیتیاک هایویژگی شه داشت دور نظر از نباید را نکته این ،همچنین

 گیرتصمیم مجریان استفادۀ چگونگی و زمانی شرایط، هاگرایش ،ادراشا  به بسته بلکه نیستند،

 شننادۀتولید جغرافیا ،درواقع(. 1 ، ص.0911اطاعت، ) دنباشداشته  منفی ای مثبت آثار ندنتوامی

 و شارد  اساتفاد  هافرصتاز  شوشندمی اهدولت و انسانهاست برای هامحدودیت و هافرصت

الملل، نویسندگان زۀ روابط بیندر حو(. 011 ، ص.0911نیا، حافظ) شنند غلبه هامحدودیت بر

هاای ملای و در بر این نکته توافق دارند شه موقعیت مکانی یک دولت بر تواناایی گرا نیزواقع

هاای موجاود گویند جغرافیا به گزیناهگذارد. آنان میخارجی آن ت ثیر میسیاست 2گیریجهت

خاارجی سیاسات هاای ممکان دولات در زمیناةبخود و بار انتخاا ها شکل میبرای دولت

(؛ 021، ص 0110، 1داوگرتای و فاالتزگراف) شناداعماال مای )غالباً ساخت( هاییمحدودیت

 دارای انساانی و طبیعای جغرافیاای هایویژگی و عوامل حیث از سیاسی واحدهای ،بنابراین

 دیگار باا دارناد، برعهاد  الملالباین نظام در شه نقوی به توجه با شه هستند ایویژ  وضعیت

                                                
1. Plano & Olton 

2. Raymond 

3. Zbigniew Brzezinski 
4. Orientation 

5. Dougherty & Pfaltzgraff 
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 هاویژگی به گیرند. توجهمی قرار منفی ای مثبت تعامل در جهانی هایقدر  با ویژ هب شوورها

 ،طاورشلیباه و قادر  و هاضاعف باه سیاستمداران تا شد خواهد باعث ژئوپلیتیک عوامل و

 لاازم بینایواقاع از المللیبین و سیاسی هایمویخط اتخا  در ،شوند واقف خود ملی قدر 

 عرصاة در خاویش جایگا  و نقش ها،توانایی با متناسب را منافع و اهداف و شوند برخوردار

 شاناخت باا خاارجی، سیاسات در گیرتصمیم لانمسؤ شه استاین  مهم .شنند دنبال المللبین

 بیواترین مثبات عوامال از تاا بگیرند را ممکن تصمیم بهترین عوامل ژئوپلیتیک دقیق و شامل

باه حاداقل  را ژئوپلیتیک منفی عوامل سوء اثرهای و ببرند ملّی منافع تحقق جهت در را بهر 

ا، در سیاسات خاارجی شواوره ا وجود اهمیت و جایگا  برجستة عوامل ژئوپلیتیکب برسانند.

اند و در همان ساح اولیه صور  شامل و دقیق تبیین نود به مت سفانه تاشنون عوامل ژئوپلیتیک

بنادی شلای شه تقسیمدهند می نوانهای اند. بررسی و در قالب عوامل ثابت و متغیر باقی ماند

تواناد هماة عوامال را دیگار نمای ،در قالب دو بخش عوامل ثابت و متغیار عوامل ژئوپلیتیک

مقااع دشتاری برگرفتاه  ، در تحقیق حاضر شه از رسالةاساسحاضر پوشش دهد؛ برایندرحال

خارجی ر سیاستژئوپلیتیک مؤثر ددهیم شه عوامل  شد  است، قصد داریم به این سؤال پاسخ

 ؟ اندشدام

 شناسی تحقیقروش .2

 تحلیلی-توصیفی عنوان یک تحقیق بنیادی سعی بر آن است تا با روشدر تحقیق حاضر به

 شیوۀ تحقیق به به مربو  اطلاعا . عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی شناسایی شوند

 هاایسایت و مقالا  شتب، به خصصان از طریق مراجعهاستفاد  از نظرهای مت با و ایشتابخانه

ها، عوامال ژئوپلیتیاک ماؤثر در سیاسات وتحلیل یافتهشد و با تجزیه گردآوری اینترنتی معتبر

 . اندخارجی شناسایی و معرفی شد 
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  تحقیق نظری مبانی. 3

 عوامل ژئوپلیتیک. 1. 3

بار نحوی شود شه باهیایی گفته میهای جغرافلفهه مجموعه عوامل و مؤب عوامل ژئوپلیتیک

طول زماان باا توجاه باه . این عوامل از فضایی به فضای دیگر و در سیاست ت ثیرگذار هستند

های متفاوتی بندیتقسیم شوند. در زمینة عوامل ژئوپلیتیکفته شم یا زیاد میگرتحولا  صور 

عوامال »شلی  د، به دو دستةمؤثر هستنژئوپلیتیک  ی شه درواملصور  شلی عوجود دارد، اما به

های طبیعای و حقیقت همان پدید اند. عوامل ثابت دربندی شد تقسیم« عوامل متغیر»و « ثابت

نیز منو  طبیعی داشته باشاند،  هاجغرافیایی هستند و عوامل متغیر شه ممکن است برخی از آن

، 0910)عزتای،  ندشاوعوامل متغیر محسو  می جزو هابودن نقش شمیت در آندلیل مارحبه

هساتند شاه از ماهیات  کهاای ژئوپلیتیاواقعیات خلاصه، عوامل ژئوپلیتیک طور(. به11 ص.

سیاسی ت ثیرگذار بر رفتار -ای جغرافیاییهسیاسی برخوردار هستند و بیانگر ویژگی-جغرافیایی

ت ملای، تمامیات ارضای، بقاا و موجودیات ها، منافع و اهداف ملای، امنیاسیاسی، استراتژی

ست تمامیت ارضی، امنیت ملی و بقاا اها ممکن پوشی از آنشه چومطوریوورها هستند؛ بهش

 خار اندازد.و موجودیت یک شوور را به

 . سیاست خارجی 2. 3

ی از مرزهای مل رونیط بیهای شوور و تعاملا  آن با محاستیعنوان سبه یخارج استیس

برای فهم  تلاش اقعودر زین یخارجاستیس ةماالع(. 1، ص. 0111، 0)بریانی  شودیم فیتعر

. از نظار استی المللنیب طیو مح گریها در قبال شوورهای دو درك شنش شوورها و رفتار آن

 انیاب حیهاای صاردستورالعمل هستند شه در قالبهایی شنش یهای خارجاستیس  ،نسارلش

 نیاشاوند. ایما ااجار از دولات متباوع ینادگیباه نما یحکومت ندگانیو توسط نماشوند می

خارج  یردولتیو غ یدولت و شنوگران طیدر راباه با اهداف، شرا طور مستقیمبه هادستورالعمل

  (.11، ص. 0311، 0)شارلسن  دولت هستند تیتحت حاشم ینیسرزمۀ از حوز

                                                
1. Breuning 

2. Carlsnaes 
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 هاایمیاز تصم شه شندیم فیهای هدفمندی تعررا شنش یخارج استیس، 0هرمان چارلز

محصول ملماوس  یخارج استی. از نظر او، سدنشوناشی میاز افراد  یهگرو ایافراد  یاسیس

)میرمحمادی،  نادیآیشمار نم به یخارج استیس ما یاست و خود تصم یاسیهای سمیتصم

های یک واحاد سیاسای ها و قابلیتبه بیان دیگر، مجموعه توانایی(؛ 019-010 .ص، ص0931

گویناد. حدهای دیگر را سیاست خارجی میقبول واهای موردوری شاخصافزایش بهر  برای

ای های یک واحد سیاسی شامل اهداف، منافع ملی، ترتیبا  و الزاما  امنیتی یا مناقهشاخص

های امروز، طرح سیاسات (. یکی از وظایف ضروری دولت50، ص. 0913نیا، شود )حافظمی

هاا اول اینکاه باه لتشود شه دوخارجی است. نیاز به طرح سیاست خارجی از آنجا ناشی می

ها هستند شاه شارشت در دولت بلکه عضوی از جامعة ؛منزوی نیستند ، یک جزیرۀ0گفتة لنین

طاور بلکه باه ؛قدر  سیاسی متمرشز نیست نودنی است و دوم اینکه، در این جامعهپرهیزآن 

 (. 003، ص. 0911 شد  است )مقتدر،م نابرابر بین شوورها تقسی

 تحقیق هاییافته. 4

 نظرانهای صاحبها و دیدگاهاز نظریه استخراج عوامل ژئوپلیتیک. 1. 4

وناگون دخالت در تدوین، تنظیم و هدایت سیاست خارجی شوورها عوامل و متغیرهای گ

در باان ماشاین و ها برای درك آنچه شیف و آثار متقابل آنوشک آگاهی از شمدارند شه بدون

(. در میان این 29، ص. 0911مفید است )شاظمی،  گذرد،گذاری یک شوور میسیستم سیاست

. نگااهی باه ایان عوامل اثرگذار، عوامل ژئوپلیتیک از جایگا  و اهمیت زیادی برخودار هستند

صور  شامل عوامل ژئوپلیتیاک که بتوان به. برای ایننیستند ها شاملدهد شه آنمی عوامل نوان

های مرتبط در این زمیناه بررسای و دیدگا  هانظریه ،دست آوردهخارجی را بر سیاستمؤثر د

شاه  هساتندعامال  15 این عوامل ژئوپلیتیاک. ها افزد  استمحقق نیز عواملی به آناند و شد 

دی، فیایی، عوامال جمعیتای، عوامال اقتصاااعوامل جغرشامل هفت بخش به برای درك بهتر 

                                                
1. Charles Herman 

2. Lenin 
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ای برناماه-ی و عوامال علمایای و جهاانمنیتی، عوامل مناقها-عواملی سیاسی، عوامل دفاعی

 (. 0)جدول شه هریک دارای هوت عامل هستند.  اندشد  بندیتقسیم

 
 قبل هایپژوهشها و عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی برگرفته از نظریه -1 جدول

 0931 های تحقیق،یافتهم خذ: 

 تأکیدعوامل ژئوپلیتیک مورد
ها و نظریه

 مرتبط یهادیدگاه
 پذیرش وردعوامل م

موقعیت  ی،موقعیت جغرافیای فضای حیاتی نظریة مجاور  با قدر  برتر وسعت، موقعیت جغرافیایی،

موقعیت  ،موقعیت دریایی ژئوپلیتیک،

گذرگاهی، وسعت سرزمین، شکل 

افی، عدالت وضع توپوگر شوور،

جغرافیایی، شمیت جمعیت، شیفیت 

جمعیت، ساختار ترشیبی جمعیت، 

ت، وزن توزیع فضایی جمعی

گسترش  های قومی،گرو  ژئوپلیتیک

زبانی، قومی و مذهبی فراسوی 

  ،قلمرو و قدر  فرهنگی ا،مرزه

ب، قدر  اقتصادی، ژئوپلیتیک مذه

 جز نفت و گاز(،منابع طبیعی )به

 رژی )نفت و گاز(، خایر و منابع ان

 ی،جایگا  شوور در انتقال انرژ

ایگا  شوور در ت مین امنیت ج

اسی اقتصادی، الگوی انرژی، دیملم

توسعه، جایگا  ترانزیتی و بازرگانی، 

ساختار سیاسی، نهادهای سیاسی و 

ایدئولوژی سیاسی  اجتماعی،

ها و اعتقادا (، حکومت )ارزش

تعداد همسایگان، فرهن  سیاسی، 

ران سیاسی، برداشت دربارۀ  بازیگ

بهینة دهی الملل؛ سازمانسیاست بین

سیاسی فضا و میزان موارشت 

موقعیت ژئوپلیتیک، موقعیت جغرافیایی، موقعیت 

 ایموقعیت جزیر  مرشزی،

ر و نظریة مکیند

 هارتلند

 ساحل طول طبیعی، هایویژگی، موقعیت جغرافیایی

 ملی، صیا خصوجمعیت،  قلمرو، وسعت و

موقعیت  سیاسی، رهبران و حکومت مویخط

 گذرگاهی

قدر  » نظریة

 ماهان« دریایی

 موقعیت دریایی
« ریملند» نظریة

 اسمایکمن

موقعیت استراتژیک، ساختار ژئوپلیتیک جهان، 

 ایساختار ژئوپلیتیک مناقه

ساختار » نظریة

« ژئوپلیتیک جهانی

 از سوئل بی شوهن

 خایر و منابع انرژی، انتقال انرژی،ژئوپلیتیک انرژی،  

 امنیت و حفاظت انرژی

بیضی » نظریة

از جفری « انرژی

 شمپ

 ریچادسن نظریة ثباتی همسایگانتعداد همسایگان، ثبا  یا بی

عیت ارتباطی، موقعیت موق موقعیت استراتژیک،

دریایی و ساحلی، وسعت و عمق استراتژیک، شکل 

های آ  آ  و شبکةشوور، توپوگرافی شوور، منابع 

می، مذهبی و های قوگرو مرزی، شمیت جمعیت، 

های قومی، نژادی و نژادی متجان  با خودی، گرو 

فناوری، -های علمیظرفیت مذهبی متجان  با بیگانه،

فناوری فضایی و  ابع اقتصادی،من منابع زیرزمینی،

های مرتبط به آن، شارآمدی ساختار سیاسی قابلیت

ی نظری الگو

هبرد طراحی را

بر دفاعی مبتنی

 عوامل ژئوپلیتیک
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 تأکیدعوامل ژئوپلیتیک مورد
ها و نظریه

 مرتبط یهادیدگاه
 پذیرش وردعوامل م

م ملی و تجان  انسجا ریخی ملت،حکومت، سابقة تا

های قومی و ، شکافهاسیاسی و قومی ملت، اختلاف

-های سیاسیمذهبی ملت، عضویت در اتحادیه

یت منابع انسانی در نیروهای شمیت و شیف اقتصادی،

شیفیت تسلیحا  و تجهیزا  نظامی، شمیت و  مسلح،

 امنیتی -استراتژیک دفاعی هایمعاهد 

سیاسی، قدر  نظامی، موقعیت 

استراتژیک، نگرش دو شوور به 

یکدیگر، دیملماسی دفاعی، سیاست 

های دوجانبه و نامهامنیتی، تفاهم

شمیت و شیفیت چندجانبة نظامی، 

یتیک، شدهای ژئوپل تجهیزا  نظامی،

ثباتی ثبا  یا بی متحدان استراتژیک،

ها و عضویت در سازمان همسایگان،

ساختار  ای و جهانی،نهادهای مناقه

ای، موقعیت ژئوپلیتیک مناقه

شوور در ساختار  ژئوپلیتیک

 ای، ساختار ژئوپلیتیک جهان،مناقه

تعامل با ساختار نظام  نحو  و میزان

وضعیت ژئوپلیتیک  ژئوپلیتیک،

محیای، میزان تولید علم، علم ستزی

عنوان ابزار سیاست و فناوری به

-تفناوری فضایی و قابلیخارجی، 

های آن، موکلا  داخلی و افکار 

ها و اهداف بلندمد  عمومی، برنامه

 شوور، قدر  نرم، ساح تعامل،

 زمان

موقعیت گذرگاهی، تکثر قومی و تنوع مذهبی، قدر  

نرم )مرشزیت فرهنگی(، ژئوپلیتیک مذهبی، وسعت، 

 پیوینة تاریخی و فرهنگی غنی، ژئوتوریسم،

های موقعیت نسبی و محوریت در نظریه ر،ژئوشالچ

 ژئوپلیتیک

های جغرافیایی ژنوم

ر سیاست دمؤثر 

 جی ایرانخار

 دیملماسی قدر  نرم، 
قدر  نرم  نظریة

 جوزف نای

، وسعت خاك ،قلمرو ای نیسرزم ،آن ما یفضا وتقس

 ،تیجمع ،شکل شوور ،هاو گذرگا  یعیعوامل طب

 یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیس ینهادها ،یعیمنابع طب

ا.. از دیدگا  عز 

 عزتی

ل، الملهای نظام بینویژگی اجتماعی،-بافت سیاسی

 قدر  یا توانایی نسبی شوور، موقعیت ژئوپلیتیک،

های ملی، روحیة ملی، شیفیت و شارایی خصلت

المللی، ایدئولوژی، شیوۀ دولت، حیثیت و اعتبار بین

ا و دیملماسی، هرهبری و دیملماسی، شیفیت دیملما 

ایدئولوژی، عوامل اجتماعی و انسانی، عوامل سیاسی، 

افکار    داخلی وموکلاشیفیت و نوع حکومت، 

گذاران خارجی، تصویر سیاست عمومی، سیاست

 ای تاریخی و فرهنگیهالملل، ارزشبین

مدل عوامل متغیر 

در تعیین سیاست 

 خارجی
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 ر سیاست خارجی کشورهاتبیین عوامل ژئوپلیتیک مؤثر د .2. 4

 . عوامل جغرافیایی1. 2. 4

 موقعیت جغرافیایی - 

طاور دقیاق و مالاو  در نفو  موقعیت جغرافیایی شواور را باهو  توان ت ثیرنمی آسانیبه

تاوان گفات شاه حادود شارشت و شلی میطورها تعریف شرد، ولی بهسرنوشت افراد و دولت

ارتباا  آن شواور باا  المللی، اغلاب باه موقعیات جغرافیاایی وفعالیت هر شوور در امور بین

هاای مناسبا  آن باا دولات ،همچنین همسایگان خود اعم از شوورهای قدرتمند و ضعیف و

خاارجی روابط بین شواورها و سیاسات ، در ماالعةدیگرعبار بزرگ جهانی بستگی دارد؛ به

هاا بساتگی دارد باه موقعیات جغرافیاایی آن گرفتن یک را  و روش خااصها، درپیشدولت

د و شنا(.  سیاست هر شوور را جغرافیای آن شواور تعیاین مای13-11 .ص، ص0911)عزتی، 

ادی و نگرش سیاسی آن شوور ت ثیر شل سیاست نظامی، اقتصموقعیت جغرافیایی هر شوور بر 

عنوان باهوقعیت جغرافیایی شواور را توان ممبنا، می(؛ براین1 ، ص.0912)روشندل،  گذاردمی

 نظر گرفت. یکی از عوامل مؤثر در سیاست خارجی در

 موقعیت ژئوپلیتیک -

بعاد و باار  شردنلیتیک همان موقعیت جغرافیایی باا لحااظژئوپدر دیدگا  سنتی، موقعیت 

ک ولی در دیدگا  جدید، موقعیت ژئوپلیتیک یعنای جایگاا  یا است، سیاسی مکان جغرافیایی

هر  ای خاورمیانه. این مفهوم درمانند ایران در سیستم مناقه مکان جغرافیایی در سیستم مرتبط

المللای رود و شارشرد اصلی آن در عرصة رواباط باینشمار می دو دیدگا  مفهومی دینامیک به

یایی های جغرافهر شووری در شنار ارزش وپلیتیک(. موقعیت ژئ2 ، ص.0911نیا، است )حافظ

ای، هاای قادر  جهاانی و مناقاهدر قبال شاانونرا گرفتن آن آن شوور، جایگا  و وضع قرار

واقاع، موقعیات . دردهنادمایش ماینهای سیاسی جهان بندیجهانی و تقسیم ساختار سیاست

 شاودجغرافیایی در مبحث ارزیابی قدر  شوورها باه یاک موقعیات ژئوپلیتیاک تبادیل مای
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عناوان یاک عامال براین، توجه به موقعیت ژئوپلیتیک شوور باهبنا ؛(35، ص. 0119، 0)ایلهان

 ای برخوردار است.ت ثیرگذار بر سیاست خارجی شوور از اهمیت و جایگا  برجسته

 موقعیت دریایی -

دیگر، نظار  بر  عباربه ک قدر  جهانی، شنترل بر دریاهاست؛شر  اصلی برای ایجاد ی

ها ، در نزاع بین قدر 0نماها اولین قدم در را  شسب قدر  برتر جهانی است. به نظر دریاها،

ابتکاار گارفتن ، از امکانا  بیوتری برای دردساتنیروهایی شه در موقعیت دریایی قرار دارند

ایی ماهان، در دنیای جدید تجار  و بازرگانی، موقعیت دریا عمل برخوردار هستند. به عقیدۀ

شاه شواورهای محصاور در مناسب دارای مزایای اقتصادی و سیاسی زیاادی اسات؛ درحاالی

به این  (. با توجه10-10 .ص، ص0910)عزتی،  اهمیت شمتری دارنددر این خصوص  خوکی،

توان موقعیت دریایی را انی میای و جهآفرینی در ساح مناقهو نقشاهمیت در شسب قدر  

 نظر گرفت.  خارجی شوورها درر سیاستمؤثر د مل ژئوپلیتیکعنوان عابه

 موقعیت گذرگاهی -

مانند  ؛های مهم قرار داشته باشدحالتی است شه یک شوور در شنار تنگه موقعیت گذرگاهی

ری اسلامی ایران شه در شنار تنگة یا جمهو اختیار داردرا در های بسفر و داردانلترشیه شه تنگه

ر اقتصادی اهمیات بسایا لحاظ هم از حیث نظامی و هم از ها. این تنگههرمز قرار گرفته است

نی و بازیگری فعال آفریموقعیت با افزایش قدر  شوور زمینة نقشدر اختیارگیری این  .دارند

 مل شوور با سایر شوورها ت ثیرگذار است و از این طریاقدهد و بر تعابه شوور دارندۀ آن می

 . گذاردبر سیاست خارجی شوور ت ثیر می

 وسعت سرزمین -

اما از نظر  ،از دیدگا  حقوق بین الملل تفاوتی بین شوورهای شوچک و وسیع وجود ندارد

معمولاً وساعت خور توجه است. در ارزیابی قدر  ملموس شوورها درسیاسی میزان وسعت 

هوا و منابع طبیعی دارای تنوع بیوتری است و از وزیاد یک شوور با این تصور شه از نظر آ 

                                                
1. İlhan 

2. Mahan 



 00                                      یخارج استیمؤثر در س کیتیعوامل ژئوپل ییشناسا             سال هفدهم                    

 

عنوان عامل قادر  ماارح ، بهوسعت برتری داردفاعی و نظامی نسبت به شوورهای شمنظر د

تواناد جمعیات ازآنجاشه وساعت یاک شواور مای (31-31 ، صص.0911)میرحیدر،  شودمی

هوا، تولیدا  متنوع شواورزی، پوشش گیاهی ود، موجب تنوع آ را در خود جای دهبیوتری 

شناد و وسعت زیاد عمق استراتژیک ایجاد میهمچنین، . شودبیوتر و وفور منابع زیرزمینی می

واینی نیروهاای نظاامی را فاراهم شناد و زمیناة انتقاال نتواند در هنگام جن  امکان عقبمی

)جعفاری  خار به پوت خاو  جبهه فراهم شندمعرض شارخانجا  و صنایع را از مناطق در

بار قادر  های حاد شاه مبتنای(. وسعت قلمرو هم در سیاست21-21 .ص، ص0913ولدانی، 

، از اهمیات های ملایم شه براسااس قادر  اقتصاادی هساتندنظامی هستند و هم در سیاست

و بارای ناد شنوینی را ممکن میت. در دوران جن  سرزمین وسیع عقباس ای برخوردارویژ 

 ، ص.0911آورد )اطاعات، نیروهای نظامی فرصت بازسازی و سازماندهی مجدد را فراهم می

 همچناین های نظاامی، اقتصاادی و غیار  ووسعت شوور در انتخا  سیاست ،مبنا(؛ براین95

 برخوردار است.  خارجی شوورها از اهمیت زیادیسیاست

 شکل کشور -

المللی آن ت ثیر داشته باشد. هار ر شارشرد و روابط بینتواند بحکومت میشکل جغرافیایی 

هاا شکلی خاص دارد شه با دیگر حکومتحکومت به این دلیل شه یک واحد سرزمینی است، 

ای است شه میان دورتارین نقاا  پیراماون و البته اهمیت آن هم از جهت فاصله تفاو  دارد؛

اتی است شه از این نظر ممکن است در مرشز جغرافیایی شوور وجود دارد و هم به دلیل موکل

شوند: شوورهای گرو  تقسیم می پنجشوورها از نظر شکل به وجود آید.  ر بهی امور شووادار 

شواورهای منقسام و شواورهای  دار،دنباله شوورهای طویل،، شوورهای جور )فورد (وجمع

ای یاا مادور یار ت دا. بهترین شکل برای یک شواور حالا(015، ص. 0911میرحیدر، حائل )

باشد. این گونه شوورها هم از لحاظ دفاعی و امنیتی ن به هم نزدیک است شه فاصلة قارهای آ

 نقل و نیز پیوستگی فرهنگی از موقعیات مناسابی برخاورداروو هم از حیث ارتباطا  و حمل

(. باا توجاه باه 21، ص. 0911شوور فرانسه مثال خوبی از این شوورهاست )اطاعت،  هستند؛

و از نظر دفااعی و امنیتای باه شواور برتاری  شندتر میشوور را آسان ینکه شکل شوور ادارۀا
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ای و جهاانی آزادی خارجی شوور و چگونگی تعامل آن با فضای مناقاه در سیاست ،دهدمی

 شند.ایجاد می یعمل بیوتر

 وضع توپوگرافی -

ترسایم »افی موضاوع در توپاوگراسات.  افی یکی دیگر از عوامل ژئوپلیتیاکوضع توپوگر

باه  توجاهمدنظر است. در مباحث ژئوپلیتیک مسایل توپاوگرافی، باا « عوارض خارجی زمین

گیری ر شکلدثر ؤشه عوامل م شوندمیماالعه  از آن نظرها ها و ناهمواریآ  ،مرزها و شبکه

م های طبیعی و سیاسی تقسایمرزها معمولاً به صور  ل سیاسی و نظامی شوورها هستند.ئمسا

جغرافیاایی یاک شواور در  . مرز طبیعی مبین پیوستگی و تجان  وضاعیتشوندمی و ماالعه

مرزهاای قاراردادی  مرزهای سیاسای با وضعیت سرزمین همسایه است. نداشتنتجان مقابل 

شنند. چنانچه مرزهای سیاسی با مرزهاای هستند شه واحدهای سیاسی را از یکدیگر متمایز می

طور طبیعی، پیوستگی و شود شه بهباشند، بر تمایزا  شیفی مرز افزود  میطبیعی اناباق داشته 

(. 21 ، ص.0911)اطاعات،  شاودتجان  خاك یک شوور از شواورهای همساایه مجازا مای

دسات و ها نیز ت ثیرگذار است و زمیناة ایجااد رواباط پاایینآ  وضعیت توپوگرافی بر شبکة

ر قالاب مساائل هاا دبار سیاسات خاارجی آن آورد ولادست بین دو شواور را فاراهم مایبا

عناوان به اینکه وضع توپوگرافی شواور باه اساس، با توجهگذارد؛ براینت ثیر میک هیدروپلیتی

با همساایگان و میازان قادر  شواور  نوع تعامل و ارتبا  بین شوور بر  یک عامل ژئوپلیتیک

 ثر است.   گذارد، از این طریق در سیاست خارجی شوور نیز مؤت ثیر می

 عدالت جغرافیایی -

با  ییایجغراف یها و فضاهامکان ةتوسع یهاشاخص ینسب یبرابر یعنی ییایعدالت جغراف 

 ؛(0 ، ص.0913شیاا، از بویه و شریفی، به نقل 0911نیا، )حافظ یساح مل ةتوسع یهاشاخص

وجاود  .ساتا ییایاجغراف یفضاا کدساتیجانبه و همه ةتوسع ییایجغراف عدالت ،یعبارتبه

بهتار از وری هرچاهبهار  بخوی و ارتقای هویت ملی، زمینةجامانس برعلاو عدالت جغرافیایی 

آورد )محمادزاد  ای فاراهم مایفضایی و مکاانی را در سااوح محلای و مناقاههای ظرفیت

صاور  خاارجی شواورها باه داخلی و سیاست شه سیاست(. ازآنجا91 ، ص.0912تیتکانلو، 
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خارجی د بر سیاستنتوانثر در سیاست داخل می، عوامل مؤهستنددر تعامل دیگر پیوسته با یک

یکای از عوامال عنوان بهجغرافیایی را توان عدالتمیاساس، ند؛ براینشوورها نیز اثرگذار باش

 خارجی محسو  شرد. ر سیاستمؤثر د

 جمعیتی. عوامل 2. 2. 4

 کمیت جمعیت  -  

یتیک شواورها است شه در وزن ژئوپل امل ژئوپلیتیکشمیت جمعیت یک شوور ازجمله عو

توان گذارد. در این زمینه نمیبر سیاست خارجی شوور ت ثیر می گذار است و از این طریقت ثیر

ترین شواور دانسات، اماا آنکه جمعیتی بیش از سایر شوورها دارد، قوی یک شوور را به دلیل

ند به قدرتی تواجمیعت نباشد، نمیای پرهحقیقت دارد شه اگر شووری جزو دولتاین مسئله 

تداوم فعالیت  زیاد بسیار ا حفظ شند. بدون وجود جمعیتییا این مقام ردرجه یک تبدیل شود 

از  زیاادی، ارساال تعاداد جدیدهای آمیز جن ای صنعتی لازم برای هدایت موفقیتهشارخانه

یی و بالاخر  تکمیال شادرهاای های رزمند  برای جن  در نبردهای زمینی، دریایی و هواگرو 

ممکن اسات. درواقاع، بیواتر اسات، غیار شنند از واحدهای ت میننظامی شه تعدادشان بسیار 

شم و زیاد اساس، همرا  دارد؛ برایننف  در داخل و ترس در خارج را بهجمیعت زیاد اعتمادبه

گاذار اسات. شاملااً ت ثیرهاا سیاست جغرافیاایی و وضاعیت نظاامی دولات بربودن جمعیت 

نقاش اسات هاا توانساته جن  های فناورانه در عرصةجه به اینکه پیورفتحاضر با تودرحال

جمعیات جازو شواورهای ، ولی همچناان شواورهای پرجمعیت زیاد را در دفاع شاهش دهد

از جمعیات  از دلایل آن نقش سیاسی هر یک نفار شوند. شاید یکیقدرتمند جهان شناخته می

تعاداد ، جدیاد هاایعلاو  در جن هسی در فرایندهای دموشراتیک باشد. بدر تولید قدر  سیا

، بلکاه ی تولید نیروی نظامی متوکل و فعاال اهمیات داردتنها از جنبهافراد جمعیت شوور نه

گا  قدرتمند ارتش ملای در دفااع از خاناه و شاشاانه، ان پوتیبان نیروهای نظامی و تکیهعنوبه

-099 .ص، ص0911نیا، دارد )حافظ بسیج ملت اهمیت چومگیریتجهیز ارتش و تغذیة آن و 

عنوان یکی از ه همچنان باید تعداد جمعیت را بهگرفت(؛ بنابراین، با وجود تحولا  صور 092

 نظر گرفت. عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی شوورها در
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 کیفیت جمعیت -

تحلیل جمعیت وشه در تجزیهی است بدیهاست،  ترین عامل ژئوپلیتیکمهمازآنجاشه انسان 

طبیعی اعم از عوامل ثابات های محیط تمام پدید  ،زیراتوجه شرد؛  یهای شمّنباید تنها به جنبه

دارد، ولای از دیادگا  ژئوپلیتیاک، تنهایی در قاب دیگر قرار و متغیر در یک قاب و انسان به

ناد باا تواردار اسات و مایبرخاو ق شه از مهاار  عینای و  هنای زیاادیانسان متفکر و خلا

 ؛توجاه اساتحوادث نامالو  احتمالی در آیند  جلوگیری شند، مورد از بروز شردنبینیپیش

ل مسائل ژئوپلیتیک از انساان تحلیواید به این نکته توجه داشت شه هر گا  در تجزیهب ،بنابراین

چنانچاه سات؛ زیارا، تنها انسان ماهر دارای هدف و باشیفیت مادنظر ا آید،به میان میصحبتی 

ین موقعیت توانند ا، نمیوتحلیل خوبی نداشته باشندهای ساشن یک شوور قدر  تجزیهانسان

امکان توسعه به معنای دقیاق شلماه را بارای سااشنان آن  موقعیتکردن نرا درك شنند و درك

آن ساشنان تحقق توسعه به معنای دقیق شلمه را برای  ،نتیجهشند؛ درسرزمین تقریباً ناممکن می

اساس، شیفیت جمعیت در یاک (؛ براین30 ، ص.0911)عزتی،  شندسرزمین تقریباً ناممکن می

تواناد بار شاود شاه مایمل ژئوپلیتیک محسو  ماییک عاعنوان نظام جغرافیایی و سیاسی به

 خارجی شوور ت ثیرگذار باشد. سیاست

 ساختار ترکیبی جمعیت  -

اعضای  یکمارچه است شه در میان یملتورداری از برخ پایهتشمال مالو  هر حکومت مل

مگاان باه یاک ه های چومگیر زبانی، مذهبی، قومی و نژادی وجود نداشته باشد وتفاو  آن

شوورهای مستقل  اما در میان ،و به آن وفادار باشندباشند خاطر داشته هویت فراگیر ملی تعلق

هاای زباانی، جمعیتی فاقد تفااو  ارایطور طبیعی دشود شه بهجهان شمتر شووری یافت می

(. 95 ، ص.0913، موصالو موصالو و حیادری پاور، حیادری)احمادی مذهبی و قومی باشد

جاود انساجام اجتمااعی در ، وتواند ت ثیر بگذاردن تنوع بر انسجام و اتحاد ملی میازآنجاشه ای

 هاای سیاساتیگیارهاا و تصامیمسازیتصمیم یک ملت یکی از عوامل اثربخش در پوتوانة

ساختار ترشیبای جمعیات یاک  ،مبنا(؛ براین01 ، ص.0931آید )سرخیل، شمار می هخارجی ب

 ر سیاست خارجی آن به حسا  آورد. توان یکی از عوامل ژئوپلیتیک مؤثر دشوور را می
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 توزیع فضایی جمعیت  -

عای مفهاوم انابااق نظاری و واقو نبود  هایکی از مسائل ژئوپلیتیک عمد ، وجود تعارض

هاای ملای زماانی باروز ها بین گرو گزینیها و جداییلی است. موکلا  و شومکشدولت م

اینکاه از نظار حقاوقی و قاانونی شاهروند ی یک شواور باا شند شه افراد ساشن در قلمرومی

 ؛احسااس یگاانگی ملای نکنناد ،شوند و نیز از حقاوق شاهروندی برخوردارنادمحسو  می

زمینی و نیاز و یکمارچگی ملای و سار ها وجود خواهد داشترد بین آنبرخو، پتانسل بنابراین

ایان وضاعیت بارای  رو خواهاد شارد.هرا با چاالش روبا اجتماعی آن-امنیت و ثبا  سیاسی

متجان  )مرشب از اشثریت و اقلیت تقلی شه دارای ملتی ترشیبی و غیرهای مسشوورها و دولت

(؛ 011 ، ص.0911نیااا، حتماال اساات )حااافظبیوااتر مو فضااایی( هسااتند، اعاام از اجتماااعی 

 ها از دیادگا  ژئوپلیتیاک، ماالعاة نحاوۀجمعیت شواور ترین شکل ماالعةاساس، ساد براین

ای مرشزی شوور قارار ههای قومی در بخشبه هر میزان شه گرو . هاستتوزیع جغرافیایی آن

 همرا  خواهد داشات.را به های شمتریها با سایر افراد در شوور چالشتعامل آن گرفته باشند،

ای شوور قرار گرفتاه باشاند و های حاشیهبه هر میزان این گرو  قومی در بخش ،دیگرازسوی

هاا بارای مساائل ناشای از آن هاا وچالش ،تعامل شمتری با بخش مرشزی شوور داشته باشند

 گیرد.ت ثیر قرار میخارجی شوور نیز تحتقدر  ملی بیوتر است و از این طریق سیاست 

 های قومی گروه وزن ژئوپلیتیک -

ی بار نحوۀ اثرگذاری یک گرو  جمعیتای یاا اقلیات قاوم راباة مستقیم با وزن ژئوپلیتیک

، باه باشاد بالاایک جمعیت  ، هرچه وزن ژئوپلیتیکدیگرعبار امنیت ملی یک شوور دارد؛ به

، اهد بود. از طارف دیگاریا تهدید( بیوتر خوی آن بر امنیت ملی )تقویت گذارهمان میزان اثر

تابعیات  تواند اقلیت موردنظر را باهراحتی نمیوزن بالای ژئوپلیتیکی، دولت مرشزی به دلیلبه

دادن آورد و در بسیاری از موارد با وجود میل باطنی مجبور به نواانهای خود درهمة خواسته

گار اقلیات از وزن شاود. اامتیازهاایی در برابار اقلیات ماوردنظر مای ةانعااف قدر  و ارائا

اتکایی، ، دچار نوعی احساس خودنسبت به اشثریت برخوردار باشد یتوجهژئوپلیتیکی درخور 

نظیاار خودمختاااری،  شااود و ماالبااا  خااود از اشثریاات راجاادایی و اسااتقلال سیاساای ماای

شناد. معمولااً چاون مارح میسیاسی استقلال نی، حقوق شهروندی برابر و درنهایت خودگردا
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الگوی  ،ورزدامتنا می عنوان امری داوطلبانهبه چنین حقوقی برای اقلیت بهشدن قائل اشثریت از

گیرد و خودمختاری یا اساتقلال مناسبا  خصمانه بین اقلیت و اشثریت نسبت به هم شکل می

(. 39 ، ص.0911نیاا، دنباال دارد )حاافظع سالاة اشثریات را تاا وقات دیگار باهیا ادامة وض

 جمله عواملی است شههای قومی و مذهبی ازفت شه وزن ژئوپلیتیک گرو توان گمجموع میدر

 . گذاردبر سیاست خارجی شوورها ت ثیر قرار می

 گسترش زبانی، قومی و مذهبی فراسوی مرزها -

های زبانی، قومی و مذهبی حاضر در یک فضای جغرافیایی فراتر گرو  یقلمرواگر گسترۀ 

هاا های آنبازیگران خارجی و حمایتآفرینی مینه برای نقشرافیایی آن برود، زاز مرزهای جغ

ز این طریق قدر  ملی ضعیف طلبانه در شوور افزایش خواهد یافت و اهای تجزیهاز حرشت

سرزمینی شوورها محصور است،  طلبانه در محدودۀهای تجزیهبیوتر حرشتخواهد شد؛ زیرا، 

وش مناساب باه یا نتوانند باه رخ مناسب دهند ند به تقاضاها پاسها نتواناما وقتی شه حکومت

ویاژ  از ساوی ند، گرایش به شسب حمایت خاارجی باهطلبان اقدام شنسرشو  یا مهار تجزیه

پیوندهای فرهنگی دارند،  ها وابستگی قومی، نژادی وهایی شه با آنشوورهای همسایه و گرو 

و باازیگران خاارجی موجاب  راضایای ناهای محلی، ناحیاهشود. اتحاد بین گرو تقویت می

نتیجاه مادیریت امنیات ملای را باا شاود و دریدهای داخلی و خارجی میشدن تهدبافتهدرهم

های قومی، زباانی و گیری گرو مبنا، قرار(؛ براین09 ، ص.0913شند )عزتی، رو میهموکل روب

ور مساتقل فراسوی مرزهای شوور چه در قالب شو حی مرزی و دارابودن دنبالةمذهبی در نوا

بار امنیات و و از ایان طریاق  افزایادها میفرینی و بازیگری این گرو آیا گرو  اقلیت بر نقش

بار سیاسات  توانادتاوجهی مای گذارد شه این خود تا ثیر درخاورقدر  ملی شوور ت ثیر می

قومی، زبانی و مذهبی را  هایاساس، گسترش قلمروی گرو راینب خارجی شوور داشته باشد؛

 نظر گرفت.  عنوان یک عامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی درهباید ب

 قلمرو و قدرت فرهنگی  -

هاای پیوارفت ةدهد و همافرهن  هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را توکیل می

امور جامعه  ةهم؛ بنابراین، های آن منعک  استجامعه در پیورفت علوم و اعتقادا  و ارزش
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ها در گرو فرهن  جامعه است )جردن و و خوشبختی و انحاا  ملت داردبستگی به فرهن  

 ،تار باشادفرهنگی شووری گساترد  یقدر  و قلمرو . به هر میزان(0 ، ص.0911، 0راونتری

شود و از تر میای آن شوور آسانبا سایر شوورها بر برای نفو ، تعامل، همگرایی و غیر  زمینه

است خارجی خود بهار  ببارد. آمیختگای و همراهای ایان تواند در پیوبرد سیاین توانایی می

 گیرندگان سیاساتسازها و تصمیممستقیم بر تصمیمهای مستقیم و غیرها نیز به صور پارامتر

شه سیاست خارجی بارای بقاا و موفقیات خاود بایاد طوریخوبی موهود است؛ بهخارجی به

تجربیاا   ،بارای نموناهر داشته باشاد؛ در نظ عنوان پوتوانههسازگاری لازم با این عناصر را ب

گیاری تواند در ایجاد تعامل نزدیک و شاکلتاریخی و سوابق موترك فرهنگی و اجتماعی می

اسااس، (؛ باراین01 ، ص.0931)سارخیل،  ای نقش بسزایی ایفا شنادی مناقهسیاست همگرای

سیاست خاارجی  یک عامل ژئوپلیتیک مؤثر درعنوان بهتوان ی فرهنگی را میقدر  و قلمرو

 نظر گرفت.  در

 ژئوپلیتیک مذهب -

لم تنهاایی و در اجتمااع مذهب به معنای احساسا  و رویدادهایی شه برای انساان در عاا

ثر در تفکیاک مرزهاای جغرافیاایی باود. در قارن دهند، در گذشته یکی از عوامل مؤروی می

ی ناشای هاسیاسی و پدید  هایگیریآفرینی عوامل مذهبی در تصمیموبیش نقشنیز شمبیستم 

ثبا  سیاسی برخی از شواورها تاا حاد زیاادی در  حاضر نیزاز آن تداوم داشته است. درحال

در دو دهة گذشاته توان گفت شه میایگونهتوزیع فضایی مذهب و نیز زبان است؛ بهارتبا  با 

ترین کی از قوییعنوان به، در شنار زبان حقیقتوپلیتیک بازگوته است. درژئمذهب به عرصة 

هاایی شاه در در ملت شهنحویشود؛ بهنیروهای مؤثر در شوورهای مستقل شنونی محسو  می

هایی از طور مکرر گزارششود، الگوهای انتخاباتی بهار میآنجا انتخابا  به صور  آزاد برگز

هاای  هاایی شاه تفااودر میان ملت اند؛ حتیثبت شرد  داخلی را هایتمایل به چنین اختلاف

ها از الگاوی نای را دامن نزد  است، نقوة انتخابا  آبانهطلمذهبی یا زبانی احساسا  جدایی

این موارد در شنار یکادیگر (. همة 29 ، ص.0913شند )احمدی، شان تبعیت میزبانی و مذهبی

                                                
1. Jordan & Rowntree 
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ر مذهبی به یکی از عوامل ژئوپلیتیاک ماؤثر دسبب شد  است شه مذهب در قالب ژئوپلیتیک 

خاارجی شواورها آن را سیاست تبدیل شود شه باید در زمان ماالعةخارجی شوورها  تسیاس

 نظر قرار داد. مد

 اقتصادی. عوامل 2. 2. 4

 قدرت اقتصادی -

مدرن شه اقتصاد دنیای ژئوپلیتیک جهانی دوران پستگرفته در با توجه به تغییرا  صور 

برای اینکاه بتاوان در  ،ختصاص داد  استها را به خود اها و قدر  نماییمبنای اصلی رقابت

بایاد هاا را تاحادامکان شااهش داد، های ناشی از این رقابتچالشها پیروز شد و این رقابت

امروز  برای ترین نفع ملی توان گفت مهمشه مینحویقدر  اقتصادی شوور را افزایش داد؛ به

دیگار ابعااد امنیات ملای و  باار  اقتصادی است. قدر  اقتصادی آوردن قددستشوورها به

بساتر  پذیرد، اماار  نظامی یا امنیت سیاسی ت ثیر میقدر  در تعامل است و برای مثال از قد

اسااس، قادر  (؛ براین01 ، ص.0911)بلوچی،  مهمی برای ت مین امنیت ملی نیز استبسیار 

یکی از عوامال حاضر ، درحالبالقو  و بالفعل اقتصادی هایظرفیتلحاظ ه اقتصادی شوورها ب

 رود.شمار می مؤثر در سیاست خارجی شوورها به

 جز نفت و گاز(منابع طبیعی )به -

مستقیم در طور غیرهآیند، بحسا  میاز حیث اینکه اساس قدر  اقتصادی بهطبیعی منابع 

در تعیین قدر  سیاسی یک شوور نقش منابع طبیعی  بنابراین، ؛ر  نظامی نیز دخالت دارندقد

 ؛انادگاناهعضی از منابع مانناد آ  دارای نقاش دو. ب(010، ص. 0911)میرحیدر،  دنشنمیایفا 

. برخای از شاوندمیونقال اساتفاد  غذایی و هم در تولید انرژی و حملهم در تولیدا   ،زیرا

باا توجاه باه  شوند.شار برد  میبهو در مواقع جن   دارند منابع مانند نفت اهمیت استراتژیک

. موادغذایی نیز اهمیتی درخور صور  مجزا آورد  شد  استمنبع در بخش بعد بهیت این اهم

پذیری آن زیااد آسیب ،از نظر محصولا  غذایی وابسته باشدشه شه شووری چنان ؛توجه دارند

بلکه ایان امار باه ؛   شوورها هموار  مثبت نخواهد بودثیر منابع طبیعی بر قدر خواهد بود. ت

آ  دارد. بستگی  ،عنوان یک عامل قدر به برداری از منابع طبیعی خودتوان شوورها در بهر 
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بار مصاارف ویژ  در مناقة خواک خاورمیاناه اسات شاه علااو نیز از منابع مهم و حیاتی، به

ای دارد. تاشنون با ایان موضاوع نیز نقش عمد  شخصی در تولیدا  غذایی و انرژی الکتریکی

خورد شد  است، اما رشد فزایندۀ جمعیات در منااطق ر برعنون یک اولویت استراتژیک شمتبه

بعد از بحران  بعید نیست»ساز بحرانی جدی است. ویژ  در مناقة آسیای غربی زمینهه ، بآشم

منازعه بر سر منابع آ  در مناقة آسیای خلیج فارس و قضایای لبنان و فلساین، بحران آ  و 

از( جز نفات و گا، منابع طبیعی )بهبنابراین ؛(19-10. ص، ص0911)اطاعت،  «غربی بروز شند

و از ایان  دارناددر قدر  شوور و چگونگی تعامل با سایر شواورها جایگا  و اهمیت زیادی 

 .گذارندبر سیاست خارجی شوورها ت ثیر میطریق 

 ذخایر و منابع انرژی )نفت و گاز( -

ز هر زماان دیگار یافتاه تر ادر عصر حاشمیت گفتمان ژئواشونومیک، اقتصاد نقوی برجسته

رسد منابع نظر میالمللی گوود  است. بهو ژئوپلیتیک انرژی فصل نوینی را در روابط بیناست 

در نظام سیاسی شنونی جهان در تعاملا   ترین متغیرهای ژئوپلیتیکعنوان یکی از مهمانرژی به

د و شنترل مناابع تولیارژی، ها و فضاهای بدون انالمللی میان شوورها و نیز انتقال از مکانبین

و ابزارهای تولید، فرآوری و انتقال و حتی مصارف انارژی  هامسیرهای انتقال انرژی، فناوری

المللای، همگای باین شویدن رقباا در عرصاةلشچابهای و برای حفظ سیاد  جهانی و مناقه

ه موضاوع باار انارژی را باو باه هماین اعت هساتندغرافیاایی دارای ابعاد مکانی، فضاایی و ج

پاارامتر ساه  میختاه،های آانرژی و تمام ابعاد و جنبه ،زیرا ژئوپلیتیک مهمی تبدیل شرد  است؛

 ،(. در میان مناابع انارژی متعادد019 ، ص.0911نیا، )حافظ جغرافیا، قدر  و سیاست هستند

از جایگاا  و اهمیات زیاادی برخاودار هساتند؛ نفت و گاز با توجاه باه ارزشای شاه دارناد، 

توان ازجمله عوامال ژئوپلیتیاک بودن  خایر و منابع انرژی نفت و گاز را میاساس، دارابراین

 . گذاردبر سیاست خارجی شوورها ت ثیر میحسا  آورد شه به
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 جایگاه کشور در انتقال انرژی -

های ی، دولتشنندگان انرژمتفاو  قرار دارد: تولید نی انرژی سه نوع دولتدر ساختار جها

 شننادۀبین توزیع منابع تولیاد (.95، ص. 0100، 0)واینزر شنند هند  و شوورهای مصرفدانتقال

شاه در مسایر انتقاال انارژی از هاایی مکاان انرژی و مصرف آن فاصله وجود دارد؛ بناابراین،

 ئوپلیتیاک زیاادیگیرناد نیاز از اهمیات و اعتباار ژفضاهای تولید تا مصرف انرژی قرار مای

تواند به آن قدر  دهاد و قرارگیری شوور در مسیر انتقال انرژی نیز می و شوندبرخوردار می

 . بر سیاست خارجی شوور ت ثیر بگذارد از این طریق

 جایگاه کشور در تأمین امنیت انرژی -

، اماا اشناون شاردالملل تعیاین مایمی جایگا  شوورها را در نظام بیندر گذشته قدر  نظا

اناد. المللای قادر  اهمیات یافتاهمراتب بینرها در سلسلهعوامل دیگری در تعیین رتبة شوو

شه امنیات اقتصاادی شواورها بار امنیات  است جود آمد و حاضر شرایای بهعلاو ، درحالبه

 عنوان بخوی از امنیت اقتصاادی شواورهابرتری یافته است و ازآنجاشه امنیت انرژی بهنظامی 

به امنیت انارژی باه اماری مهام از امنیات دستیابی شوورها  شود، طبیعی است شهتعریف می

منااطق  هاایی شاه بارمبناا، دولات(؛ باراین1، ص. 0111، 0)اورباان نظامی تبدیل شد  اسات

الملل ی را در معادلا  امنیتی نظام بینژئوپلیتیک و ژئواشونومیک انرژی تسلط دارند، نقش مهم

ویکام در خسات قارن بیساتایفا خواهند شرد. رویدادهای دهاة نهای بزرگ ویژ  قدر هو ب

ژئوپلیتیاک انارژی  المللایدهد شه در عرصاة مناسابا  بایناسبا  انرژی، نوان میمنگسترۀ 

اگر شواوری مبنا، (؛ براین31 ، ص.0913اهمیت راهبردی پیدا شرد  است )مختاری و نصرتی، 

ای بارای هتواند جایگا  برجستمی ، مین امنیت انرژی در جهان باشدزم برای تلادارای ظرفیت 

برد سیاست خارجی خاود در پیو وجود آورد و از این ظرفیت برای هجهانی ب خود در صحنة

امنیات انارژی یکای از بودن موقعیت برتر در تا مین اساس، دارابرد؛ براین الملل بهر نظام بین

ر عنوان یک عامل ژئوپلیتیک ماؤثر دتوان از آن بهشه می است رین برای شوورآفعوامل قدر 

 سیاست خارجی نام برد. 

                                                
1. Winzer 

2. Orban 
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 دیپلماسی اقتصادی  -

 یجملاه فروپاشااز ،روی داد  است یجهان ةشه در صحن یشگرف را ییتغ ةواساامروز  به

شااهد  غیر پول و  یالمللنیصندوق ب ،یجهان سازمان تجار   یشوروی، ت س ریجماه اتحاد

 میتنظا ةلئمسا ،بیترتنیدب هستیم؛ شدن آنیگذاری و جهانهیو سرما تجار  حرشت پرشتا 

 یتایو امن یاسیتراز با موضوعا  سهم یشد  و ش ن لیتبد یملماسید روابط اقتصادی به مرشز

شواورها باه  یاسایاز ماذاشرا  مقاماا  س زیاادیساهم  اشنونشه همتاآنجا ؛شرد  است دایپ

 .ستامعاوف های موترك گذاریهیو سرما یو بازرگان تجاری اقتصادی، لئموضوعا  و مسا

و تحارك روزافازون  شودمیتر رن روز شم هر شوورها انیبه موجب آن مرزهای اقتصادی م

صور   ترآسانماورای مرزها  دری انسان رویین یو حت هی، شالا و خدما ، سرمافناوریمنابع، 

علماداری، )حیادری و انعاامی انجامادیو مصرف در شواورها ما دیتول شیبه افزاو  ردیگیم

یکی از عوامل مؤثر در عنوان بهتوان در قالب دیملماسی اقتصادی می را شه آن (21 ، ص.0930

 نظر گرفت. سیاست خارجی شوورها در

 الگوی توسعه -

 هاایگیریتر تعیین جهبای شنند یک شوور ت ثیرا  گسترد  و تعیین انتخا  مدل توسعه

 گاذاریسیاسات داخلای منابع از یکی عنوانبه توسعه مدل و دارد شوور آن خارجی سیاست

 شود،می انتخا  شوور توسعة برای شه مدلی نوع بنابراین،؛ شودمحسو  می شوورها خارجی

و رفتارهاای مکمال و  شنادمیخاارجی شواور تحمیال  گاذاریسیاست ۀزاماتی را بر حوزال

شند و ایان مسائله بار تنظایم طلب می نیزملی را  ةخاص از توسع نیازهای آن نوعۀ شنندت مین

ة شد، سیاست خارجی هر شواور راباا شه اشار طورهمان .رفتار خارجی شوور اثرگذار است

(. ایان الگاوی 22 ، ص.0913)سجادپور و نوریاان،  آن شوور دارد ةستقیمی با الگوی توسعم

های جغرافیایی داخلی تواند از ظرفیتمی توسعه شه ایجادشنندۀ قدر  شوور است و همچنین

باه خاود  با فراسوی مرزها بهر  ببارد، جنباة ژئوپلیتیاک توسعه با هدفبرای برقراری تعامل 

ماؤثر  یکی از عوامل ژئوپلیتیکعنوان بهتوان شوور را می اساس، الگوی توسعةگیرد؛ براینمی

 نظر گرفت. خارجی شوور در ر سیاستد
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 جایگاه ترانزیتی و بازرگانی -

دو الگاوی  نداشاتناناباق جینتااة ماالعا ک،یاتیعلم ژئوپول یهای موضوعکردیاز رو یکی

شه  ییایعرضه عبار  است از الگوی پخش منابع در فضای جغراف الگوی. عرضه وتقاضا است

ناابرابر در  یالگوی شه ()آ ، خاك، سرمایه، علم و غیر  و تقاضاهاست ازهاین نیم ت ةسرچوم

نامتعادل و  یعیتوز الگوی زیدارد شه آن ن قرار الگوی پخش تقاضا ،مقابل. دراست نیساح زم

 .ستندین زیمنابق ن هم بر ،نابرابر دارند یعیتقاضا توز عرضه و نکهیابرعلاو  نیبنابر ؛نابرابر دارد

. بارای تجار  شاد  اسات نقل ووحمل ةوجودآمدن فلسفهباعث ب نداشتنقانابا تیواقع نیا

عامال ة واسااهدو را با نیاا میشنیم یسع ،میتقاضا را به تعادل برسان عرضه و تیموقع اینکه

ن میان فضاهایی شه در مسایر (. در ای0911نیا، نزدیک شنیم )حافظ ونقل به همتجار  و حمل

شنند از اهمیت و آفرینی شه پیدا می، با توجه به نقشگیرندشردن عرضه و تقاضا قرار مینزدیک

آورناد؛ فاراهم ماییجاد قدر  را بارای شواور ا شوند و زمینةای برخودار میجایگا  برجسته

و تجاری باا توجاه باه تحولاا   بودن موقعیت و جایگا  ترانزیتیتوان از دارامیاساس، براین

عنوان یکی از عوامل ژئوپلیتیک افتن بعد اقتصادی، بهیهای اخیر و اهمیتگرفته در دههصور 

 ر سیاست خارجی شوورها نام برد.  مؤثر د

 . عوامل سیاسی4. 2. 4

 سی ساختار سیا -

 گاناه یکای ازچگاونگی رواباط قاوای ساه ،دیگارعباار ساختار سیاسی یک شوور و به

(. 001 ، ص.0911نژاد، اری خارجی ت ثیرگذار است )سلاانیگذمتغیرهایی است شه بر سیاست

 اینکه حکومت از نوع دموشراسی یا دیکتاتوری، نازیسم، فاشیست، شمونیست، توتالیتر و غیار 

نظام سیاسای  . نوعمندی از آن مؤثر هستندخود در قدر  و چگونگه بهر ةنوبباشد، همگی به

ساس، ساختار سیاسی یک ا(؛ براین91-92 .ص، ص0919)اعظمی،  نیز در این امر اهمیت دارد

نظار  ت خارجی شوورها درر سیاسمؤثر د یکی از عوامل ژئوپلیتیکعنوان بهتوان شوور را می

 گرفت. 
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 تماعی نهادهای سیاسی و اج -

قدر  سیاسی توانایی نهایی شنتارل رفتاار و شه بسیاری از متفکران سیاسی غر  معتقدند 

)سایل، زلزلاه و  هاای سیاسای، طبیعایجملاه محاركمال دیگران است. عوامل متعددی ازاع

هاای های اقوار، انجمناجتماعی )طبقا  متوکل، گرو -انسانی و سیاسی-آتوفوان(، سیاسی

از:  نداها عبار ترین آنشه مهم فرایند پیچیدۀ قدر  سیاسی مؤثر هستند نژادی و فرهنگی( در

 ، ص.0919سیاسی، شکل حکومت، شیفیت رهبری، موارشت سیاسی و اعتبار ملی )قوام، ثبا 

حااشمیتی  ن و شارآمادبودن نهاادوروعیت نهاد حااشمیتی در باین سااشنا(. در این میان م092

بخوای ای در قادر  و انساجامتند شه اهمیت و جایگا  برجستههای مهمی هسلفهازجمله مؤ

های جمعی داخلای ها و موروعیتاز افزایش حمایتمنافع سیاسی شوور »شوور دارند؛ زیرا، 

ها با دساتیابی باه اتحااد بخویها و موروعیتزمانی شه این حمایتشود؛ و خارجی ناشی می

« باشادمرتبط آوردن منابع اقتصادی ارزشمند دستهرفته یا بی ملی ازدستملی، بازیابی قلمرو

بارای افازایش از ایان ادعاهاا ها ها و دولتراستا، حکومتدراین(. 019، ص. 0335، 0)هاس

آوردن حامیانی در ساح دستهبخویدن به خود در بین مردم شوور و باتحاد ملی و موروعیت

شنند تاا از ایان طریاق می استفاد  راهای خود نهایت این ادعاها و موروعیت المللی برایبین

در پیوابرد  به قدر  حاصال از آن نیاز ،ایجاد انسجام و اتحاد در درون شوور بربتوانند علاو 

بودن نهاد حاشمیتی نیز یکای یگر، شارآمددیابند. ازسوی المللی دستاهداف خود در ساح بین

المللای ل آن در سااح باینور و چگاونگی تعامار انسجام و قدر  شومؤثر د دیگر از عوامل

ای بر انسجام و ه موروعیت نهاد حاشمیتی و شارآمدبودن آن ت ثیرگسترد است. با توجه به اینک

جی سیاسات خاار تواند در عرصاةارد و از طریق این قدر  حکومت میگذقدر  شوور می

ر ماؤثر د یکای از عوامال ژئوپلیتیاکعنوان باهن را آتاوان می، منافع ملی شوور را دنبال شناد

 محسو  شرد. توانسیاست خارجی می

 

 

 

                                                
1. Huth 
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 و اعتقادات( هاایدئولوژی سیاسی حکومت )ارزش -

نیاز و  عمال در فضاای جغرافیاایی ماارح اسات گرفزار هادایتاعنوان نرمها بهایدئولوژی

با اجرا و پیگیری شنند. های خاص خود را در جامعه دنبال میها سیاستآنجایی شه ایدئولوژی

های یا پدید گذارند. هر فضا، محیط ت ثیر میقبول خود در فضای جغرافیایی های موردسیاست

-کاردی از ایادئولوژی نظاام اجتمااعیتفکار خااص یاا عمل جغرافیایی، نمادی از یک شیوۀ

و تاوان میازان  در هر تبیین جغرافیایی، ابتدا درباارۀمناقی است شه  حکومتی است؛ بنابراین،

های جغرافیاایی اندیواه شنایم و تحلیال تفکارا  وژی حاشم بر محیطسیاسی و ایدئول فلسفة

پور و قادری احمدی، نیامباحث جغرافیایی قرار دهیم )حافظ گیرندگان را در شانون همةتصمیم

یکی از عوامل اثرگاذار ژئوپلیتیاک ماؤثر در  عنوان( و آن را به01-01 ، صص.0930، حاجت

 ظر بگیریم.ن سیاست خارجی در

 د همسایگانتعدا -

دساتیابی باه توافاق و  بازیگران در ساح ملی افزود  شود، زمیناة به هر میزان شه بر تعداد

کاه نباا توجاه باه ای نیز و با توجه به این مالب آید؛می مکاری بین این بازیگران ملی شمتره

ای بقای ملی است و این مهم خود در گرو پایهنکردنی هر حکومت ملتتغییرهدف اساسی و 

شوور را هدف قرار  دیدهایی شه خارج از فضای سرزمینیشد  جریان ته قولة تهدید است،م

امنیات ملای هار ت ثیر تعداد همساایگان اسات. درواقاع، دهند یا تهدیدهای بیرونی، تحتمی

جوار است و در بیوتر ها و شوورهای همشووری از نظر تهدیدهای پیرامونی تابع تعداد دولت

بیواتر  حکومت و مردم بر مسائل امنیتای نیاز همسایگان بیوتر باشد، ت شیدچه تعداد موارد هر

(. با توجه به ت ثیر تعاداد همساایگان بار شواور آن را 01 ، ص.0913پور، خواهد بود )شریمی

 گذارد.خارجی شوور ت ثیر میسیاستبر شه  عامل ژئوپلیتیک لحاظ شرد یکتوان می

 فرهنگ سیاسی  -

ها، علایق و رفتارهای یک ملات فرضها، پیشای از باورها، بینشفرهن  سیاسی مجموعه

ملت و حکومت، روابط خارجی، امنیت و  در زمینة امور سیاسی نظیر حکومت، قدر ، راباة

دیگر، هر فرهن  سیاسی توزیع خاصای  به بیان (؛039 ، ص.0910نیا، )حافظ ستهانظایر این
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شاه گوناههاای سیاسای اسات. هماان  و مهاار ها، احساساا ، اطلاعاااز ایستارها، ارزش

فرهن  سیاسی یک ملت نیز بر رفتار شهروندان  ،گذاردایستارهای افراد بر اعمال آنان ت ثیر می

ها خارجی شوورر سیاستگذارد و از این طریق دو رهبران آن در سراسر نظام سیاسی ت ثیر می

صاور  منباع حتوای فرهن  سیاسی باه(. اصولاً م10 ، ص.0910، شود )آلموندثر واقع میمؤ

(؛ 13 ، ص.0931، ، منتاب و رهگاوییخارجی اسات )جفار  مهمی در سیاست داخلی بالقوۀ

ر سیاسات عنوان یکی از عوامل ژئوپلیتیک مؤثر دتوان از فرهن  سیاسی شوور بهمیبنابراین، 

 خارجی نام برد. 

 بازیگران سیاسی -

صاور  یا حقوقی، مرئی یا نامرئی شاه باه قیشخص حقی»بازیگر سیاسی عبار  است از 

شارگیری آن بارای دساتیابی های قدر  و بهی شسب و تصرف فرصترسمی برارسمی یا غیر

، 0911نیاا، ند )حاافظشتن رقبا از شنترل قدر  تلاش میاشبه اهداف موردنظر خود و نیز بازد

افاراد و نهادهاای خارد  شاملگیرند شه (. بازیگران سیاسی در طیف وسیعی قرار می001 ص.

بازیگران سیاسی به عنصر  شود.میالمللی های بینت ملی و نهادها و سازماناجتماعی تا حکوم

ها و اهاداف ها، خواستو آن را در جهت رسیدن به آرمان عنوان ابزار، متکی هستندقدر  به

(. با توجه به ایان 11 ، ص.0930، حاجتپور و قادری، احمدینیاگیرند )حافظشار میهخود ب

خاارجی سیاست مؤثر در عنوان یکی از عناصر ژئوپلیتیکها را بهتوان آنجایگا  در قدر  می

 .محسو  شرد

 المللبرداشت درمورد سیاست بین -

 یخاارجاساتیانادرشاران سساازان و دساتمی، شناخت و برداشت تصمسیاست خارجی

 گرانیو منافع د هاخواست نبودن ایبودن تعارض، میالمللنیب طیمح طیو شرا هاتیواقعدربارۀ 

 گرانیباودن رفتارهاای گونااگون باازرمالو یغ مالو  و نیزو  یخارج استیهای سبا داد 

 یالمللانیب ةهر مسئل ۀدربار یخارج ةعرص گذاراناستیس. است یالمللنیب استیس گوناگون

 و ، خصومت و اعتماادیز دوستای اگسترد  فیها طفرض نیشه ا دارند ییهافرض مواضع و

- ( و بار سیاسات01 ، ص.0931)سارخیل،  دنادهیرا شکل ما گرانیباز ریبه سا یاعتمادبی
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 گیاری ایان نگارش بار پایاةشه شکلثیرگذار هستند. ازآنجاجهانی ت خارجی شوور در عرصة 

نی ای و جهااهاای مناقاهآفرینی و بازیگری شوور در عرصهگذاری و نقشمیزان قدر ، ت ثیر

 ظر گرفت. ن خارجی درر سیاستعنوان یک عامل ژئوپلیتیک مؤثر دتوان بهآن را می ،است

 سیاسی فضا و میزان مشارکت سیاسی سازماندهی بهینة -

داری سازماندهی سیاسی مناسب فضا موجب تساهیل در مکانیسام گاردش شاار جریاان ا

هاای ملای و لااف سارمایهبودن سازماندهی سیاسی فضا موجاب اتشود. نامناسبسرزمین می

-12 ص.صا، 0931، میرجلاالیو  موصلو ، حیدریپورشود )احمدیهای محلی میایجاد تنش

افراد در درون شوور را  همبستگی ازآنجاشه سازماندهی بهینة فضا در شوور زمینة توسعة (.11

عناوان یاک تواند بهشاهد، میآورد و از واگرایی به نفع همگرایی در درون شوور میفراهم می

دیگار، مواارشت سیاسای، زساوی. اعامل مؤثر در سیاست خارجی شواورها محساو  شاود

تا داشتن مقاام  نداشتندرگیریدرگیرشدن فرد در ساوح گوناگون فعالیت در نظام سیاسی از 

موارشت سیاسی خوا  برای شاهروندان یاک  (.009 ، ص.0911، 0رسمی سیاسی است )راش

ای وسیلهی حکومتی امری مالو  است و نیز یک هدف مالو  و هاشوور و خوا  برای نظام

شود شه باعث پاسداری از آزادی، حکمرانی محسو  می برای رسیدن به سایر اهداف در زمینة

بنابراین، لازم است شاه  شود؛آمیز قدر  میو گردش مسالمتترویج عدالت، تثبیت حکومت 

موارشت  منظوربها ، اقوار و آحاد جامعه در شوورداری بهینه محیای مناسب برای همة احز

دولت در بالاترین ساح ت مین  این موارشت همدلی بین ملت و سیاسی فراهم شود تا در سایة

 باا سیاسای موارشت افزایش و فضا ةبهین سیاسی سازماندهیشه  گفت باید اساس،اینبر شود؛

 و داخلای سیاسات عرصاة در را شوور برتر آفرینینقش و قدر  توسعة زمینة اینکه به توجه

 سیاسات رد ثرماؤ ژئوپلیتیک عوامل از یکی عنوانبه تواندمی ،وردآمی فراهم خارجی سیاست

 .شود گرفته نظر در خارجی

 

 

                                                
1. Rush 
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 امنیتی-. عوامل دفاعی5. 2. 4

 قدرت نظامی - 

ی امنیات معرض تهدیدهای نظامی داخلی و خارجی براطور مداوم درازآنجاشه شوورها به

هاای خواهاد باود. قابلیات« قادر »معیار نهایی  هابخوی نیروهای نظامی آنند، اثرخود هست

دشمنان داخلی و خارجی مقابله شنند و منافع دفاعی به شوورها این امکان را خواهد داد شه با 

و در صور  لزوم، خواست خود و ملت خود را بار دیگار حریفاان ملی خود را محقق شنند 

(؛ 091-099ص. ، صاا0111، 0فرسااون، بیااالی، لاااین و مااک)تلاای  خااارجی تحمیاال شننااد

باودن ، همچنان داراقدر  شوور دهندۀاساس، با وجود تغییرا  در حوزۀ عوامل توکیلبراین

ی توجهدهندۀ قدر  ملی است و تا حد درخور نظامی قوی یکی از عوامل اصلی شکلقدر  

و از ایان طریاق تواناایی  اساتر المللای ت ثیرگاذابر پیوبرد اهداف شوورها در عرصاة باین

تاوان قادر  بنا، همچنان مایمخارجی شوورها را دارد؛ براین ت ثیرگذاری گسترد  بر سیاست

 خارجی شوورها محسو  شرد.ر سیاستنظامی را یکی از عوامل ژئوپلیتیک مؤثر د

 موقعیت استراتژیک -

عملیااتی گساتردۀ هاای طرحور به ای است شه یک شوموقعیت استراتژیک، موقعیت ویژ 

هاای در زمان صلح برای ایجاد پایگاا شوور برتر از آن شند و نظامی یک شوور دیگر پیدا می

مانند ایاران در جنا   شند؛استفاد  میربری عملیاتی ل و شانظامی و در موقع جن  برای اشغا

(. 013-011 .ص، صا0913نیاا، جناوبی )حاافظ فلیمین، نروژ، ترشیه، ژاپن و شرۀ جهانی دوم،

شواور باا ساایر  آن بر چگونگی تعاملرا داشته باشد، این موقعیت استراتژیک اینکه شووری 

و بر سیاست خارجی شوور نیز تا ثیر  ای و جهانی ت ثیرگذار استشوورها در فضاهای مناقه

 . گذاردمی

 نگرش دو کشور به یکدیگر  -

نوع نگرش دو شواور باه  ،خارجی شوورها ت ثیرگذار است سیاست بریکی از عواملی شه 

 یگر بر نوع سیاست خارجی اتخا شد یکدیگر است. چگونگی و طرز نگرش دو شوور به یکد

                                                
1. Tellis, Bially, , Layne & Mcphersom 
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تواند از نگرشی دوستانه همرا  باا ها ت ثیرگذار است. این طرز نگرش دو شوور میاز سوی آن

هاا و دلایال بین دو شوور متفاو  باشد. زمیناه یعتمادااد تا نگرشی خصمانه همرا  با بیاعتم

مساائل  تواناد ازگیری این نوع نگرش شوورها نسبت باه یکادیگر متعادد اسات و مایشکل

ی به حقوق طارف مقابال و احترامخواهی، زورگویی، جاسوسی، بیتاریخی، نوع روابط، زیاد 

 (.091-092 .ص، ص0930پرور، )افوردی و جان یر گرفته باشدثغیر  ت 

 دیپلماسی دفاعی -

ر چاارچو  د ،؛ زیاراشاودمواهد  میتناقض « دیملماسی دفاعی»اصالاح در در نگا  اول 

اساتفاد  از دیگار، عباار اند؛ باهدر شنار هم آمد  این اصالاح دو مفهوم تا حدی دور از هم،

قهریاه اسات،  خوونت و شاربست قوۀ می برای ت مین منافع ملی یک شوور ناظر برنیروی نظا

آمیاز اسات، اماا خواونتایی غیرهای، توسل به ابزارها و روشدیملماساز مفهوم  شد برگرفته

بنادی سانتی دهد شه این تنااقض برخاساته از تقسایمبررسی منابع و ادبیا  موجود نوان می

ابزارهاای شامل سیاست خارجی است شه  های ملی در زمینةمربو  به ابزارهای اجرای هدف

باا توجاه باه  (.23-21 ، صص.0111 ،0)پلسی  شودو نظامی میسیاسی، اقتصادی، فرهنگی 

ویاژ  در سیاسات در تعامل شوور باا ساایر شواورها باهای شه دیملماسی دفاعی ت ثیر گسترد 

 ر سیاستعنوان یکی از عوامل ژئوپلیتیک مؤثر دتوان آن را بهمیتواند داشته باشد، خارجی می

 خارجی محسو  شرد. 

 سیاست امنیتی -

صور  هها بحکومت شه امنیت برای شوورها دارد،ای برجسته با توجه به اهمیت و جایگا 

تاا بتوانناد اناد شرد سعی ای برای خود های امنیتی ویژ دهی به سیاستشکل ای برایگسترد 

توسعه و پیوارفت را  موجودیت و تمامیت ارضی خود، زمینة حفظ برصور  مؤثری علاو به

 المللی موجاودا  مساتقلی نیساتند،بین در صحنةور فراهم آورند. ازآنجاشه شوورها برای شو

های امنیتی شواورهای دیگار خوا  با سیاستناها خوا سوی آنهای امنیتی از انتخا  سیاست

های امنیتی شوور باا ساایر به هر میزان سیاست ،راستاهایی دارد. دراینها و تعارضپوشانیهم

                                                
1. Plessis 
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 ناباق نداشته باشد، به همان میزان سیاستعک  اا هماهنگی و اناباق داشته باشد یا برشووره

 ت ثیر قرار می گیرد. خارجی شوور تحت

 نظامی های دوجانبه و چندجانبةنامهتفاهم -

زایش وزن ژئوپلیتیک شوورها را اف های دفاعی، امنیتی، اقتصادی و غیر عضویت در پیمان

شاود و قادر  گر مایدفاعی و تضامین دفااع از یکادی ، موجب وجود عقبةپی دارد؛ زیرادر

(. 01 ، ص.0930، نیا، افوردی و فرجی، حافظدهد )صفویبازدارندگی شوورها را افزایش می

الملال بار ضارور  پاردازان رواباط باینتماام  نظریاه حدی است شهاهمیت این موضوع به

ا هااى دفااع  رپیمان هااند. رئالیستدفاع  ت شید داشته هاىسازى در چارچو  پیمانائتلاف

ها داراى نگرش ساختارى نئورئالیست و دانندبین بازیگران م  تابع  از ضرور  توازن قدر 

پردازانا  بار ایان فاع  و امنیت  هستند. چنین نظریاهد ۀدر حوز در ارتبا  با ائتلاف بازیگران

امنیتا ، امکاان -هااى دفااع بنادىهاى ائتلاف در قالب شاکلنوانه اعتقادند شه بدون تحقق

ناژاد، )مصالی هاى فرامرزى وجود نداردر حوز بو ت ثیرگذارى آنان  قدر  بازیگران گسترش

ان آن تاوهای دفاعی و امنیتی در قدر  شوورها می(. با توجه به اهمیت پیمان90 ، ص.0930

 خارجی دانست.  ر سیاسترا یکی از عوامل ژئوپلیتیک مؤثر د

 کمیت و کیفیت تجهیزات نظامی -

هر شوور اهمیت حیاتی دارد، حاوزۀ دفااع و امنیات هایی شه برای ن حوز ترییکی از مهم

دارد شاه یکای از نیاز هایی زمینهروزبودن این حوز  به پیشملی آن شوور است. پیورفت و به

، مدیریت و توسعة علم و فناوری در این بخش است. اهمیت حاوزۀ دفااع و هازمینهاین پیش

. اگار علام و هاساتعلم و فناوری در این زمینه اهمیت شنندۀ امنیت ملی برای شوورها، اثبا

، طبیعی است شه بخش دفاع و امنیات ملای نیاز رشد اندشی داشته باشدفناوری در این حوز  

بارای ناپذیری های جبرانخسار  واردآمدن ای اندك خواهد داشت و این مسئله باعثتوسعه

ثر در ارتقاای علام و فنااوری هاای ماؤیورانعنوان یکی از پشوور خواهد شد. بخش دفاع به

مناساب باه  صور لال صنعتی، دستاوردهای فناورانة خود را بهتواند در جهت استقشوور می

 ماؤثری ارائاه شنادطور ههای شوور ارائه دهد و پوتیبانی لازم را در این رابااه باسایر بخش
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تاا بار مند باشاد ظامی بهر از شمیت و شیفیت تجهیزا  ن. همچنین، (90 ، ص.0930، 0)ولوی

در تعامل با سایر شواورها در عرصاة تواند از این قدر  شوور می قدر  شوور افزود  شود.

توان گفت با توجه به اینکاه شمیات و شیفیات می ،اساسمند شود؛ براینسیاست خارجی بهر 

عوامال  عناوان یکای ازتاوان از آن باهمای ،تجهیزا  نظامی بر قدر  شوور ت ثیرگذار اسات

 خارجی نام برد.  ر سیاستژئوپلیتیک مؤثر د

 کدهای ژئوپلیتیک -

شاه شادهای  توان چناین اساتدلال شارده تعریف و مفهوم شدهای ژئوپلیتیک میبا توجه ب

های ملی و فراملی برای هار هخرد و شلان در عرص ای برای تدوین راهبردهایژئوپلیتیک پایه

ای خااص یاا در سااح جهاانی، اگار شادهای ناقاهاست. در یک نظاام م شوور و بازیگری

ناچاار باه ند، باهشوور با شوورهای مناقه یا جهان در تضاد با اهداف و منافع باشا ژئوپلیتیک

(؛ 011 ، ص.0931پورپویاان،  شاود )حساینبین شوورها در آن مناقه منتهی میهای درگیری

شاد  از ساوی شواورها باا احیفت به هر میزان شدهای ژئوپلیتیک طرتوان گاساس، میبراین

، هماهنا  باشادباا آن شادها شدهای ژئوپلیتیک شوورهای دیگر تداخل داشته باشد یا اینکه 

 شند. سیاست خارجی شوور نیز تغییر می

 المللی. عوامل بین6. 2. 4

 متحدان استراتژیک -

ی، ، اجتمااعسیاسای-یعنی شووری شه از نظر عقیادتی متحد استراتژیک به لحاظ مفهومی

ی باین آمادهاواقتصادی، امنیتی و غیر  راباة بسیار نزدیک با یک شوور دارد و روابط و رفت

المللی یک بازیگر بین تحد استراتژیک یعنی اینکهم ،. در تعریف دیگرسران شوورها زیاد است

خاطر متحد خودش از منافع حیاتی خودش بگذرد؛ یعنی اگر علیه متحاد خاود حاضر باشد به

مناافع او حاضر باشد به نفع او وارد جن  شود و حاضر باشاد بعضای از  ،اق بیفتدجنگی اتف

(. داشتن 10 ، ص.0931خاطر او از دست بدهد )ایزدی و خلفی، حیاتی و اقتصادی خود را به

آفرینای زیاادی در نظر دفاعی قدر  باازیگری و نقاش این متحدان استراتژیک به شوورها از

                                                
1. Volvy 
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 ای بارای شواور باا هادفدهاد و همچاون پواتوانهو جهانی میای های مناقهرقابت عرصة

خارجی  تواند سیاستو از طریق آن شوور می شندبه اهداف و منافع شوورها عمل میدستیابی 

 پیش گیرد. درای را قوی

 ثباتی همسایگانثبات یا بی -

موای سیاسات خاارجی، مباحاث گیری خاطیکی از متغیرهای مؤثر در شکلتردید بدون

)صایدی،  ای و ابعااد گونااگون آن اساتاستراتژیک و سیاست دفاعی هر شوور محیط مناقه

شاود و اساس بقاای ملای شاناخته مای هاروابط فضایی دولت (؛ زیرا، امروز 10 ، ص.0911

-، امنیت ملی دولتواقعشند. درنقش ماهوی ایفا می ایل ملی و مناقه، در درك مسائهمچنین

تواکیل »ای اسات؛ چنانکاه فضای استراتژیک مسلط بر امنیت مناقاه ت ثیر نوعها، تحتملت

نااآرامی و ای ممکن نیست و ناپایدار خواهد بود؛ برعک ، ثبا  در دریای ناامن مناقه جزیرۀ

(؛ 00 ، ص.0913پاور، د )شریماینثبا  دوام چندانی ندارمد  در مناطق باهای طولانیبحران

بار  اسات شاه ثباتی همسایگان ازجمله عوامل ژئوپلیتیکبی ثبا  یاشه توان گفت میبنابراین، 

 . گذاردسیاست خارجی شوور ت ثیر می

 ای و جهانیها و نهادهای منطقهعضویت در سازمان -

وفقیت چومگیری در سیاست های فردی مالملل، شوورها از را  شنشدر شرایط جدید بین

هاا نیاز درسات ترین قدر ین و بزرگترمورد قویآورند و این حتی دردست نمیخارجی به

شاردن دیگاران باا خاود و است. آنچه دراین شرایط اهمیت دارد، توانایی شواورها در همارا 

سازی است. هموار  در موضوعا  مهم سیاست خارجی مواردی وجاود دارد شاه باا مجموعه

واورها و زنای باا ششود. رایاندشی نرمش با اهداف بسیاری از شوورها نزدیک و موترك می

مناافع جمعای باشاد.  شننادۀتواناد فراهمالمللای مایای و بینهای مناقهبودن در سازمانفعال

همیات دارد شاه در وضاعیت شناونی، المللی در تا مین اهاداف ملای از آن رو اهمکاری بین

پاذیر نیسات و المللای امکاانمندی از منابع بینپیگیری این اهداف بدون بهر  سو اساساًازیک

های رسیدن به این اهداف خواهد شد؛ دیگر، این همکاری سبب شاهش چومگیر هزینهویازس

انداز با توجه به دو گازارۀ داخلای اساس، باید گفت شه استراتژی سیاست خارجی چومبراین
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( و وضعیت جغرافیایی )ژئوپلیتیک( و دو متغیر جانبهعی )توسعة همهاجتما-نیازهای اقتصادی

 ،جارهاا( و وجاود تهدیاد و خاارتوزیاع قادر  و هنالملل )شیوۀ ینخارجی ساخت نظام ب

و ثباا  دائمای در « امنیات فراگیار»ایجااد  پایة . این استراتژی بربر تعامل سازند  استمبتنی

هاای اقتصاادی و دفااعی پواتیبان آن ساوح فردی، اجتماعی و ملی شوور است و سیاسات

یارویی دفاعی و تاشتیکی را در هایی از روگونهها و طیفی از همکاری همچنین، خواهند بود و

(؛ 11-12 .ص، صا0931 )ایازدی و خلفای، بخوای تمایال داردسامت تاوازنگیرد و بهمیبر

بار  توانادای و جهاانی مایها و نهادهای مناقهاس، همگرایی در هر ساح در سازماناسبراین

 . سیاست خارجی شوورها ت ثیر بگذارد

 ایقهساختار ژئوپلیتیک منط -

دن، ورود باه عصار شاگرفته در جهان ازجملاه جهانیامروز ، با توجه به تحولا  صور 

صور  انفرادی بتواند منافع ملی هتنهایی و باطلاعا  و غیر  بسیار موکل است شه شووری به

دلیال پیونادها و ر ساح جهان پیگیری شند و به بقاای خاود اداماه دهاد؛ زیارا، باهخود را د

 های استراتژیکثباتی سیاسی و ضعفوورها ایجاد شد  است و نیز بیشه بین ش هاییوابستگی

شوورها بارای  ن،بنابرای تنهایی تقریباً غیرممکن است؛ری از شوورها، ت مین امنیت ملی بهبسیا

بینناد. همراهای را امار معقاول و مالاو  مای ت مین امنیت و مناافع ملای خاود همکااری و

های پایانی های ملی شوورها در دههشدن منافع و خواستامرزیراستاست شه موجب فریندرا

شادن نظاام شدن اقتصاد باازار آزاد و اقتصاادیها( شد  است. جهانیشدنقرن بیستم )جهانی

هاای ژئواشونومیاک و پایانی قرن بیستم سرعت زیاادی پیادا شارد، رقابات جهانی شه از دهة

اهمیت در نظاام جهاانی سابب . این دگرگونی پرژئواستراتژیک را در جهان رونق فراوانی داد

ای، هاای مناقاههاای همگرایایبندیها و گرو آوردن به همکاریگرایی و رویتوویق مناقه

هاای جهاان در نظاام شاکل گیرنادۀ ثر میاان مناقاههاای ماؤبخویدن به رقابتبرای واقعیت

باه  (؛019-010 .ص، صا0910د  اسات )مجتهادزاد ، مدرن شژئوپلیتیک جهانی دوران پست

 دادن آن در راستای سیاستالمللی و سوقدیگر سخن، سازگاری و تاابق با شرایط جدید بین

ی جمعی نیرویهر بازیگر و دولت منفرد خارج است و نیازمند  تنهایی از عهدۀخارجی خود به

تعاداد  گیاریالملل شاهد شکلبعد از جن  جهانی دوم تا امروز نظام بین ،دلیلهمین؛ بهاست
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اقتصاادی -ای بود  است شه برای تا مین ثباا  سیاسایهای مناقهها و نظامیادی از سازمانز

هاای گرایای باا اساتفاد  از ظرفیاتاند. سیاست مناقهقدر  به وجود آمد ای و موازنة مناقه

 بر هموارشردن مسیر رشد و توسعهداری از حاصل جمع توان شوورها، علاو برای و بهر مناقه

پذیری در برابر ای و فقدان آسیبموکلا  داخلی و مناقه شردنی را در برطرفیروی مضاعفن

ست خارجی شوورها تا حاد زیاادی اساس، سیاآورد؛ براینوجود می هالمللی ببین هایجریان

 اند. ای است شه در آن قرار گرفتهت ثیر ساختار ژئوپلیتیک مناقهتحت

 ایساختار منطقهکشور در  موقعیت ژئوپلیتیک -

 خاارجی و سیاست اندها قرار گرفتهنای شه شوورها در داخل آدر شنار ساختارهای مناقه

ای نیز ت ثیر درخاور تاوجهی عیت شوور در این ساختارهای مناقهموق گذارد،ها ت ثیر میآن بر

؛ ای داردویاژ  نسابت باه شواورهای عضاو سااختار مناقاهبر سیاست خارجی شواورها باه

های نظام، تابعی از جایگاا  و و دولت ای بین اجراساختار روابط ژئوپلیتیک مناقه هشنحویبه

به  ،واقعها نسبت به یکدیگر است. درها در مناقه و ساح قدر  ملی آنمنزلت ژئوپلیتیک آن

-تنظیم می یمراتبصور  سلسلهمناقه بین شوورهای نظام بهلحاظ تئوری، الگوی روابط درون

هاای سااح اول نظاام را تواکیل بازیگران یا قدر  ای قدرتمند مناقههولت یا دولتشود. د

تار قارار ها در ساوح پاایینبسته به ساح قدر  ملی آنها دهند و سایر شوورها و دولتمی

ها و امور مناقه بیوترین یندا سازوشارهای پیدا و پنهان بر فراگیرند. قدر  تراز اول مناقه بمی

های ای، در شاکلمراتب قدر  در نظام مناقه. روابط ساوح متفاو  سلسلهگذاردمی ت ثیر را

 ،برای مثالشدنی است؛ آمیز مواهد آمیز و خصومتهمگرایی و واگرایی یا مسالمت گوناگون

جویاناه صور  ستیز آمیز است شه گاهی بهاز نوع رقابت تراز اول و دوم معمولاً روابط قدر 

هاای درجاة یاک و عناوان قادر آمیز هند و پاشستان بهیر روابط خصومتنظ ؛یابدتوسعه می

تاوان جایگاا  و اساس، مای(؛ براین50 ، ص.0931پویان،  پورجنو  آسیا )حسیندرجة دوی 

هاا در شه تابعی از جایگا  و مزلات ژئوپلیتیاک آنرا ای موقعیت شوور در ساختارهای مناقه

 نظر گرفت. شوورها در  ت ثیرگذار بر سیاست خارجیعنوان یکی از عوامل مناقه است، به
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 جهان ساختار ژئوپلیتیک -

 وزیاع قادر  در فضاای جغرافیاایی اسات؛مباین ت از حیث فضایی، سااختار ژئوپلیتیاک

ای، بین اجزا و عناصر فضای جغرافیایی چه در مقیاس شروی و چه در مقیاس مناقه ،عبارتیبه

و نفاو  بارای هریاک از  جغرافیایی تسلط، شنترل یلمروصور  قشود و بهساختار توزیع می

یی با بعد رواباط ، بعد فضا، در ساختارهای ژئوپلیتیکاقعآید. دروبازیگران اصلی قدر  درمی

د. وجاود ایان سااختارهای ژئوپلیتیاک در یابناو بر یکدیگر اناباق می خوردقدر  پیوند می

بین شوورها   بی در جهان و افزایش روابطبرقراری نظم و امنیت، آرامش نسساح جهان زمینة 

 شندتر میوورها را به یکدیگر نزدیکسیاست خارجی ش شند،و غیر  را تا حد زیادی برقرار می

دیگار، ازآنجاشاه ساویدهاد. ازای شاهش میها را تا حد درخور ملاحظههای بین آنو چالش

ساختارها دینامیک هستند، ساختارهای پایداری ندارند، بلکه این اساساً ساختارهای ژئوپلیتیک 

شاه تااریخ  جایی هستندهحال تغییر و جاباز بعد فضایی در هم از بعد روابط و هم ژئوپلیتیک

( 50 ، ص.0930پرور، برگرفته از جان، 0 ، ص.0913نیا، جهان مبین این واقعیت است )حافظ

شدن سیاست خارجی با این اهن المللی و نیاز به همتغییر ساختار بین دهندۀو این خود نوان

 تغییرا  است. 

 نحوه و میزان تعامل با ساختار نظام ژئوپلیتیک  -

سااختار نظاام »باا « تعامال»تجار  جهانی گویای ایان نکتاه اسات شاه نحاو  و میازان 

قادر  و نظاام جهاانی شاه تا ثیر  ، یعنی شناخت محیط بیرونای و ساازگاری باا«ژئوپلیتیک

و منافع ملی خواهد داشت؛ زیرا، در  شوور، رشد اقتصادی، امنیت ملی عةای بر توسشنند تعیین

ناوا باا در یک بستر سیاسای هام «تعامل»توانند بدون شوورها نمی امروزی، شدۀدنیای جهانی

، 0و نوناام ست یابناد )ایاوانزصادی، امنیت ملی، منافع ملی و غیر  داقتدنیای خارج به توسعة 

برتر موجاود در سااختار  هایاگر شووری تعامل خود با قدر  هشطوری(؛ به901 ، ص.0910

یتی، امنیتای، هاای حماازمیناه بارای همکااریتار شناد، جهانی را بیوتر و نزدیک ژئوپلیتیک

ها، مسائل، منازعا  در برخورد با چالش را و شوور شوداقتصادی، فناورانه با شوور بیوتر می

                                                
1. Graham & Nonam 
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و  شنادمناد میتیک بیواتر بهار جهانی از وزن ژئوپلیصةها و غیر ، در عربا همسایگان، ناامنی

شند. در جهت دیگر، اگر شووری حالت انزوا و حالت تهاجمی نسبت به قدر  تر میقدرتمند

، زمیناة رشاد اقتصاادی و باشدبرتر موجود در ساختار ژئوپلیتیک جهانی داشته  هاییا قدر 

ی گوناگون وابستگی بیوتری هابه صور و شوور شود فناورانه و غیر  برای شوور محدود می

هاا، مساائل، منازعاا  باا در برخاورد باا چاالش. همچناین، شناددیگر پیدا میبه شوورهای 

هاای پیمان با قدر این مسائل از سوی شوورهای هم ویژ  اگرها و غیر ، بههمسایگان، ناامنی

ه زمینه برای دساتیابی بات ثیر قرار می گیرد و ، سیاست خارجی شوور تحتبرتر صور  گیرد

 .شودامنیت ملی و منافع ملی شوور دچار موکل می

 محیطیوضعیت ژئوپلیتیک زیست -

هاای واپساین قارن بیساتم و گساترش با توکیل احزا  سبز در شوورهای جهان در دهه

زیست و زیست بور در جهان شروی، محیطزدن به محیطلامه ها برای جلوگیری از ادامةتلاش

مادرن، عنوان مسائل مربو  به زندگی و سرنوشت بور در دوران پستآن به مربو  بهمسائل 

هاای بحاران ةتوسعبه بیان دیگر،  (؛901 ، ص.0931وارد مباحث ژئوپلیتیک شد )مجتهدزاد ، 

ا و هایاا شوامکش باین گرو  الگوهای تعامل و همکاری ةمحیای و تبعا  آن در زمینزیست

متخصصان این رشته به مساائل  تیک ویعامل اصلی توجه ژئوپل ،اسیبور و بازیگران سی یابنا

تیاک یصور  یکای از مکاتاب ژئوپلموضوع بهاز این  دلیل،همین؛ بهمحیای شد  استزیست

محیای فراتار . با توجه به اینکه مسائل زیست(3 ، ص.0911، نیاحافظ) شودنیز تعبیر می 0سبز

خاارجی شواورها بر سیاسات ژئوپلیتیکعنوان یک عامل به ،افتداز مرزهای شوورها اتفاق می

 ت ثیرگذار است.

 ایبرنامه-علمی . عوامل7. 2. 4

 میزان تولید علم -

هاای گونااگون های پرشتا  علوم و فناوری موجب تغییرا  شگرفی در حاوز دگرگونی

اصاول، شه بر تماامی ایگونهت ملی و سیاست خارجی شد  است؛ بهدفاع، امنیازجمله حوزۀ 

                                                
1. Green Geopolitics 
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نبال این تحول، توجاه دا در شوور ت ثیر گذاشته است. بههها و راهبردهای سایر حوز سیاست

 ای دارددفاع، امنیت ملی و سیاست خارجی اهمیت ویاژ  های حوزۀعلوم و فناوری به توسعة

 های مناسب پژوهوی متکی استساختانتهای انسانی و زیرهای بیشه به استعدادها و ظرفیت

 لید علم و فنااوری در هار شواور زیااداساس، به هر میزان تو(؛ براین03 ، ص.0930، ی)ولو

جهانی برخودار خواهد شد  ای ودر ساح مناقه آفرینی بیوتری، آن شوور از قدر  نقشباشد

 . گذاردخارجی شوور ت ثیر میو بر سیاست

 عنوان ابزار سیاست خارجیعلم و فناوری به -

ع تولیاد علم و فناوری در عصر حاضار یکای از مناابقبل بیان شد، طورشه در بخش همان

خاارجی شواورها ت ثیرگاذار  شود و از این طریق بر سیاستقدر  برای شوور محسو  می

افتاد و آن اما تعامل علم و فناوری و سیاست خارجی در نوع دیگاری نیاز اتفااق مای است،

-23 .ص، صا0930، خارجی است )ولاوی عنوان ابزار سیاستگیری از علم و فناوری بهبهر 

 عنوان ابزار سیاست خارجی در نظر گرفت.، باید علم و فناوری را بهاساس(؛ براین11

 های آنفناوری فضایی و قابلیت -

 راهباردی هااییژگایو بلندماد ، دارای و یشلا ،یااتیح را یت ث لیدلبه ییفناوری فضا

 ،یفرهنگاا-یاقتصاااادی، اجتمااااع ،یاسااای)س یآن باار عوامااال قااادر  ملااا ریاساات و تاا ث

ة هما قیااز طر ییفضاا فنااوری. توجاه اسات درخور اری( بسیو دفاع یتیامن ،یایمحستیز

 اقتصادی در عصر حاضار اساات ةتوسع ورانیپ ن،یزم شیارتباطا ، اطلاعا  و پا هایشکل

 ی از عوامل ماؤثر درنون یکع، باید آن را بهمبنا(؛ براین031-032 .ص، ص0930توپچی، )نواد 

 خارجی در نظر گرفت. سیاست

 مشکلات داخلی و افکار عمومی  -

. گاا  دهادخارجی خود را نوان می مد  سیاستارامتر بیوتر در بخش اهداف شوتا این پ

رهاایی از  منظاورها و موکلا  داخلی یا حتی باهدلیل وجود سلسله بحرانگذاران بهسیاست

شنند شه هدف اتخا  میرا هایی ناچار سیاستهاف افکار عمومی، بو انحرشد  اصلموکلا  ح

خاارجی اسات. ایان وضاعیت ممکان اسات  ها چرخش از موکلا  داخلی به مساائلاز آن
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مجبور شاود و خارجی  گیری خاصی در سیاستوجود آورد شه دولتی به جهتبه را شرایای 

هاای جدیادی ساوی اساتراتژیبه و شود ای خود دورهدر این مسیر حتی از اهداف و ارزش

فرهنگی و امنیتی،  داخلی اعم از اقتصادی، فناورانه، سوق داد  شود و در جهت ت مین نیازهای

شدن آن نیازها خارجی در راستای برآورد  و اعمال سیاست هاها، تصمیمجبور به اتخا  برنامهم

شاود ز عناصر قدر  شناخته ماییکی ا گرفتن افکار عمومی،  دراختیار قراردلیلهمینبه شود؛

موکلا  داخلی و افکار عماومی  (. با توجه به این اهمیت و جایگا 01 ، ص.0931)سرخیل، 

 ر سیاساتتاوان آن را یکای از عوامال ژئوپلیتیاک ماؤثر دوان یکی از عناصر قدر  مایعنبه

 خارجی شوورها محسو  شرد. 

 ها و اهداف بلندمدت کشوربرنامه -

نکه به اهداف خود در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیر  چاه یشوورها برای ا

هاا و برناماه هاای متفااو ، به صاور خارجی دست یابند در عرصة داخلی و چه در عرصة

داخلی و خارجی خاود را  سیاست ،اساس آنشنند و برمد  را در شوور تنظیم میاهداف بلند

شاه  اشار  شارد سندهای راهبردیقانون اساسی و توان به این اسناد می ز جملةا برند؛پیش می

بخوایدن باه هاا تحقاقشود و تلاش اصلی آنمد  و بلندمد  تنظیم میهای میانبرای دور 

. ایان گوناه اساناد مانناد ساند اساتهای اساسی و بنیادین شواور ها و ارزشآرمان ،اهداف

 دساتیابیشوور را برای  اهبردی یکشلی ر ساله در جمهوری اسلامی، خاو انداز بیستچوم

و  شنندمیها را تعریف نهادها و سازمان ةشنند و رابامد  و بلندمد  تعیین میبه اهداف میان

، 0913 ان،یاشاوند )ساجادپور و نوربخوی نیاز اساتخراج مایاز دل این سند، اسناد راهبردی

 ر سیاستاز عوامل مؤثر د ا یکیها و اهداف بلندمد  شوورهبنابراین، برنامه ؛(21-22 ص.ص

 خارجی شوور است.

 قدرت نرم  -

و متضمن اساتفاد  از ای و دیملماتیک است های فرهنگی، رسانهبر ظرفیتقدر  نرم مبتنی

  اجتماعی، روحی و معناوی نفو ،استراتژی اقناع، مقبولیت و پذیرش داوطلبانه و در یک شلام

ای و هنگای، رساانههاای فرابزارهاا و روش صاحب قدر  با اساتفاد  از ،ترتیباست؛ بدین
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گان و مردم شوور مقابال آمال و باورهای دولتمردان، نخب ها،ر نفو  در قلبدیملماتیک سعی د

را دربارۀ نوعی پذیرش قلبی و عمومی در جامعه و شوور هدف یا هدف دارد تا از این طریق 

یجاد شناد و حاوزۀ نفاو  فضاایی و لگوهای خود ا، تولیدا  و اهاها، ارزشها، برنامهسیاست

یاابی (. با توجاه باه ایان اهمیات015 ، ص.0911نیا، خود را گسترش دهد )حافظ ژئوپلیتیک

عنوان یکی از عوامل مؤثر در سیاست توان آن را بهافزون قدر  نرم در پیوبرد اهداف میروز

 . خارجی محسو  شرد

 سطح روابط -

 شادن، توساعةجهاانی نظیار جهاانیفته در عرصاة گره به تحولا  صور با توج، امروز 

حجام و  های اطلاعاتی و ارتباطی و وابستگی روزافزون شوورها به یکدیگر، بیواترینفناوری

تواناد ادعاا شه دولتی نمایایگونهها نسبت به گذشته وجود دارد؛ بهتنوع ارتباطا  بین دولت

(؛ زیرا، 12 ، ص.0913نیا، امه دهد )حافظبتواند به حیا  خود اد انبدون راباه با دیگر شند شه

ثبااتی سیاسای و بای نیازهایی شه بین شوورها ایجاد شد  اسات و دلیل پیوندها و وابستگیبه

تنهاایی تقریبااً  مین امنیت ملی و نیازهای ملی باهت ،بسیاری از شوورها های استراتژیکضعف

باط باین دو شواور یاا چناد ایان روا .(019-010 ، صص.0910ممکن است )مجتهدزاد ، غیر

عی و فرهنگای، رواباط تواند در چند بخش اصالی رواباط سیاسای، رواباط اجتمااشوور می

این روابط بین شوور با سایر شوورها در فضاای شه شکل بگیرد. به هر میزان  اقتصادی و غیر 

خاارجی  زنی و شسب حمایات از سیاساتقدر  شوور در چانه ،المللی افزایش پیدا شندبین

المللای را باین توان ساح روابط یک شواور در عرصاةاساس، مییابد؛ براینخود افزایش می

 خارجی شوور در نظر گرفت. ر سیاستعنوان یکی از عوامل ژئوپلیتیک مؤثر دبه

 زمان -

غفلات از آن  شاهطوری؛ باهدارد چوامگیریهای راهبردی اهمیات گیریزمان در تصمیم

های و آسیب ودالمللی منجر شبین ةوقعیت راهبردی شوور در عرصدادن مدستتواند به ازمی

گارفتن عنصار زماان در نادیاد  (.0111، 0)جااشوپوی  جدی به امنیت ملی شواور وارد شاود

                                                
1. Jakopovich 
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شاود و ممکان اسات در شوور مای ماندگیهدررفتن امکانا  و عقبموجب به ،گیریتصمیم

 (؛01 ، ص.0931فاام، یازدان)شناد  روهباروناپذیر جبرانای شوور را با فاجعه ساح راهبردی

 قرن در داد روی تحولا  به توجه با باید شوور فضاییی هاظرفیت از گیریبهر  اساس،براین

 خارجی سیاست بر ژئوپلیتیک عوامل این اینکه به توجه با. گیرد صور  مناسب زمان در اخیر

سیاست  رد ثرمؤ ژئوپلیتیک عناصر از یکی قالب در تواندمینیز  زمان عنصر هستند، ت ثیرگذار

 محسو  شود. خارجی

 و پیشنهادات گیرینتیجه. 5

هاای به صاور  ،های اخیرجهانی در طی دهه گرفته در عرصةتحولا  و تغییرا  صور 

 فراهم آورد  است. این وابساتگی تااوابستگی روزافزون شوورها به یکدیگر را  متفاو  زمینة

آفرینای فعاال و و امنیت ملای بادون باازیگری و نقاش افع ملیحدی است شه دستیابی به من

 ای و جهاانیمناقاهخارجی مؤثر و واقاع بیناناه در عرصاة  سیاست گرفتنپیشبا درنیرومند، 

 ر سیاساتپذیر نیست. برای داشتن سیاست خارجی مؤثر باید بتوان عوامل ت ثیرگاذار باامکان

ملای تقویات  دستیابی به اهدافامل را برای و تلاش شرد تا این عو خارجی شوور را شناخت

تارین و جمله مهمت خارجی شوورها، عوامل ژئوپلیتیک ازر سیاسشرد. در میان عوامل مؤثر د

خاارجی  اهاداف سیاسات پیوابرد بارایژئوپلیتیک ابزاری  ،زیراهستند؛  هات ثیرگذارترین آن

مداران در سااح جهاانی و ستسیا عنوان راهنمای اقدامها بهد و ژئوپلیتیسینوشمحسو  می

 خاارجی شواورها را تواند راهبردهای سیاستمی ژئوپلیتیکزیرا  آیند؛به حسا  میای مناقه

 ، زمیناةموجود در فضای جغرافیاایی شواور ها و امکانا محدودیتو با شناسایی  ندتعیین ش

ا  و تا ثیر جایگا گرفتاهر را فراهم آورد. باا تحولاا  صاور دستیابی به اهداف سیاسی شوو

اسات. باا  تاحد درخور توجهی افازایش یافتاه بر سیاست خارجی شوورها عوامل ژئوپلیتیک

ستیابی به د برای خارجی شوورها در سیاست جایگا  و اهمیت عوامل ژئوپلیتیک توجه به این

در سیاسات خاارجی از جایگاا  هاا نشاردن آها و لحاظشناخت آنمنافع ملی و امنیت ملی، 

های در زمینة عوامل بررسی ،. با وجود این اهمیت و جایگا  برجستهبرخودار است ایبرجسته

در بیواتر و  اندادی در ایان زمیناه انجاام نواد های زیاژوهشپشه  دهندژئوپلیتیک نوان می
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ا و تقسایما  آن، در قالاب عوامال ثابات )فضا ها به تقسیم این عوامل ژئوپلیتیکتنماالعا  

شکل شواور( و عوامال متغیار  ها وخاك، عوامل طبیعی و گذرگا  وسعت سرزمین یا قلمرو،

یک شد  است و در هر )جمعیت، منابع طبیعی، نهادهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی( پرداخته

محادود در ایان  هایپژوهش. در برخی تنها به  شر چند عامل اشتفا شد  استها از این گرو 

بندی تقسیم ماالعهاند و تنها در یک بندی اضافه شد مزمینه نیز تنها برخی عوامل به این تقسی

و باا  اسااساسات؛ براین لی انجام شد مر راهبرد از عوامل ژئوپلیتیک مؤثر د تریشد پذیرفته

پاژوهش  ،ر سیاسات خاارجیتوجه به اهمیت و جایگا  روزافزون عوامل ژئوپلیتیک ماؤثر د

اسی و تبیین عوامل ژئوپلیتیک، بتواند با بازشنشه بی در این زمینه انجام نود  است علمی متناس

شواورها را در خاارجی ها بر سیاساتصور  شامل ت ثیر آنبا درنظرگرفتن تحولا  جدید به

نکاه حاضر برای ای پژوهشمبنا، قالب الگوی عوامل مؤثر در سیاست خارجی ارائه دهد؛ براین

ناه در ایان زمیشاد  العا  پراشندۀ انجامماها و با بررسی نظریهبتواند به این الگو دست یابد، 

وورها را با توجاه باه تحولاا  خارجی شر سیاستسعی شرد  است عوامل ژئوپلیتیک مؤثر د

دیدی ارائه دهاد. بندی جو آن را در قالب تقسیم های اخیر استخراج شندگرفته در دههصور 

عامل است شه  15شامل  آمد  از این طریقدستهر سیاست خارجی بر دثعوامل ژئوپلیتیک مؤ

عوامال جغرافیاایی، عوامال جمعیتای،  شد  اسات: هتر در قالب هفت بخش ارائهبرای درك ب

ای و جهاانی و عوامال امنیتی، عوامال مناقاه-عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، عوامل دفاعی

 ایبرنامه-علمی

ا  و ایگجهانی سبب شد  است شه ج رفته در عرصةگدرمجموع باید گفت تحولا  صور 

ر سیاست خارجی شوورها تا حد درخور توجهی افزایش یابد؛ ب ت ثیرگذاری عوامل ژئوپلیتیک

سیاسات  گارفتنپیشدردر جهات شه به هر میزان حرشت دهند ا نوان میهشه بررسینحویبه

ملی در ثر ماابق با عوامل ژئوپلیتیک باشد، دستیابی به اهداف و منافع بینانه و مؤخارجی واقع

شاه عوامال ژئوپلیتیاک  البته باید توجه داشات تر خواهد بود؛ای و جهانی آسانوح مناقهسا

عک ، خارجی شوورها حمایت شنناد یاا بار سیاست عنوان یک عامل مثبت ازممکن است به

 برداریتعقیب منافع ملی با توجه به نبود شناخت و نبود قدر  لازم برای بهر  نقوی منفی در

ه منافع ملای و د بن، شوورها برای اینکه بتواناینوجودژئوپلیتیک ایفا شند؛ با هایاز این ظرفیت
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خاارجی  سیاست گرفتنپیش، نیازمند درای و جهانی دست یابندمناقهاهداف خود در عرصة 

اساس، سیاست خارجی شوورها برای دستیابی به منافع بر عوامل ژئوپلیتیک هستند؛ براینمبتنی

. ایان در تعامل با سایر شوورهاست این عوامل و تابیق و درنظرگرفتن لی نیازمند هماهنگیم

در قالاب  افزایش اهمیت نیااز باه داشاتن الگاویی بارای شاناخت شامال عوامال ژئوپلیتیاک

 بندی جدید را به ضرور  تبدیل شرد  است. تقسیم
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