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چکیده
تحوالت صورت گرفته در عرصههای مختلف زمینهساز شکلدهی به مباحث جدیدد در عرصده ملاه ده
ژئوپلیتیک ،به عنوان دانشی جدید شده است .به نحوی که ،سیر تاریخی ژئوپلیتیدک نیدب بیدانرر اید
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است که واژه ژئوپلیتیک در طول تاریخ تداعی کننده مفاهیمی مانند« :بحران ،جنگ ،رقابت» بوده
است .اما امروزه بر خالف ژئوپلیتیک قدیم ،در عصر حاضر ،ژئوپلیتیک جدید می تواند به عنوان
ابباری برای توس ه همکاری های بی اهمللی و صلح مدورد اسدتفاده قدرار گیدرد .بندابرای  ،نبایدد
ملاه ه تاریخی تحوالت ژئوپلیتیکی جهان موجب شود تا ما ژئوپلیتیک را متهم به جنگ نمداییم
چرا که اساساً ماهیت ژئوپلیتیک کاربردی است و می توان از استنتاج های ژئدوپلیتیکی در جهدت

فصلنامه

رفع نیازهای بشر و نه اهباماً جنگ استفاده کرد .بر ای مبنا ،پژوهش حاضدر مبتندی بدر روت تحلیدل

پژوهشهای

محتوا و استفاده از دادههای کتابخانهای در پی پاسخ به ای سؤال است که چرونه مدیتدوان مفهدو سدازی
درست از ژئوپیتیک صلح ارائه داد؟ فرضیه تحقیق ای است که به نظر میرسدد مفهدو سدازی درسدتی از
ژئوپلیتیک صلح در کارهای مورد بررسی صورت نررفته و تنها به توصیف آن از طریق بیان مثالها و موارد
بسنده شده است .همچنی یافته های تحقیق نشان از آن دارد که نرارندگان با توجه به ت ریفی کده
از ژئوپلیتیک داشتهاند ،توانستهاند تا حدودی مفهو سازی درسدت و قابدل قبدوهی از ژئوپلیتیدک
صلح را که تا به حال از سوی اندیشمندان ارائه نشده است ،تبیی نمایند .به نظر میرسدد تبیدی
درست و قابل فهم از ژئوپلیتیک صلح بتواند عرصه های مختلف علمی و اجرایی را تا حد قابدل
توجهی تحت تأثیر قرار دهد.
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مقدمه
جنددگ و صددلح تدداریخی بسددیار طددوالنی بدده درازای زندددگی بشددریت دارد .از ای د رو،
«دانشمندان حوزههای گوناگون علو اجتماعی تالت کردهاند تدا بدا نظریدهپدردازیهدای
دقیق ،راه های دستیابی به صلح فراگیر و عادالنه را فراروی دوهتها و ملتها قرار دهند»
(برات لی پدور .)49:1304 ،همچندی اندیشدمندان و نظریده پدردازان ژئوپلیتیدک و روابدط
بی اهملل از حدود یک قرن پیش تاکنون در ملاه ات و پژوهش های خود همدواره سد ی
نموده اند بر پایه مؤهفه «قدرت» که در واقع جوهر دانش ژئوپلیتیک محسدو
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مدی شدود،

برای تحلیل ساختارها و ت یی سلسله مراتب قدرت جهانی مددلهدای مختلفدی را ارائده
نمایند و در ای راه تالتهای زیادی انجا دادهاند کده نظدر اکثدر پادشداهان و صداحبان
قدرت را به خود جلب نمود .اما اکثر دیدگاههایی هم که در ای زمینه ملرح شدده ،اید
گباره را مفروض گرفته اند که ژئوپلیتیک دانش کسب قدرت اسدت و بندابرای «رقابدت»
برای کسب قدرت در همه سلوح آن موجب شکل گیری ساختار سلسله مراتبدی قددرت

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

در جهان شده است .از ای رو بررسی سیر تلورات تاریخی دانش ژئوپلیتیک نیدب بیدانرر
آن است که نظریه پردازان ای دانش همواره به ملاه ه نقش و جایراه مکان ها و فضاهای

دوره هشتم شماره

جغرافیایی از جنبه های استراتژیک در ایجاد و سرنوشت بحران ها و نباع ها پرداخته و بده

ب ست و هفتم

همی دهیل واژه ژئوپلیتیک در طول تاریخ تداعی کننده مفاهیمی مانند «بحران»« ،جنگ»،

اول شماره پ اپ
بهار 7931

«رقابت» و «خصومت» بوده است .در ای راستا ،شاهد شکل گیدری اهروهدای خصدومت
آمیب مانند است مار ،استثمار و بهره کشی ،اشغاهرری و برده داری و  ...که دستیابی به مندابع
قدرت را محور تالت های ژئوپلیتیکی می داند ،بودهایم .اما امروزه بر خدالف ژئوپلیتیدک
قدیم که در واقع اببار جنگ بود ،ژئوپلیتیک جدید می تواند به عنوان ابباری برای توس ه
همکاریهای بی اهمللی و صلح مورد استفاده قرار گیرد .به همی دهیل ،نظریدات اساسدی
و جدی حول محور «ژئوپلیتیک صلح» شکل گرفته و در حال گسترت می باشدد .مبندای
نظریات ملروحه در ای خصوص آن است که ژئوپلیتیک جدید بر تکامل جهان سیاسدی
به عنوان یک «سیستم به هم پیوسته» در مقیدا هدای مختلدف تأکیدد و تمرکدب دارد .در
واقع ،تصاویر ایجاد شده در پی برخی نظریات ژئوپلیتیکی پس از پایان جنگ سرد مانندد

نظریه برخورد تمدن های هانتیرتون ،1نظریه پایان تاریخ فرانسیس فوکویاما ،2نظریه نظدم
نوی جهانی جورج بوت 3پدر ،نظریه جهانی سازی و ...مانع از تالت ها برای شکل دادن
و گسترت گفتمان های «صلح و عداهت» از سوی برخی اندیشدمندان ژئدوپلیتیکی نشدده
است .حتدی بده نظدر مدیرسدد امدروزه ندابرابری هدای اجتمداعی و جغرافیدایی ،توسد ه
کشمکشهای قومی ،نژادی و مذهبی ،توس ه تروریسم بی اهملل و اجحاف قدرتهدا بدر
کشورهای ض یف و  ...ضرورت اندیشه و تفکر حول مفهو «ژئوپلیتیک صلح» را بیشدتر
کرده است .اما باید توجه داشت که استفاده از ژئوپلیتیک در جهت تدأمی مندافع جهدانی
بشر تابع جهان بینی ،ایدئوهوژی ،نررت و عالئق کاربران ای دانش است .بندابرای نبایدد
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ملاه ه تاریخی تحوالت ژئوپلیتیکی جهان موجب شود تا ما ژئوپلیتیک را متهم به جندگ
نماییم چرا که اساسداً ماهیدت ژئوپلیتیدک کداربردی اسدت و مدیتدوان از اسدتنتاجهدای
ژئوپلیتیکی در جهت رفع نیازهای بشر و نه اهباماً جنگ استفاده کرد .ظهور دیددگاه هدایی
مانند ژئوپلیتیک محیط زیست ،ژئوپلیتیک انتقادی ،ژئوپلیتیک مقاومدت ،ضدد ژئوپلیتیدک

نگرش نو در

و ...بیانرر ای مسأهه مهم می باشد .در ای راستا ،ژئوپلیتیک صلح به شکل اختصاصی بده

بازتعریف مفهوم

دنبال تحقق اهداف مهمی چون :ایجاد تحول در ماموریدتهدا ،سداختارها و کارکردهدای

ژئوپل ت ک صلح

نهادهای بی اهمللی ،افبایش روندهای منلقهگرایی ،غاهب ساخت گفتمان صلح و عدداهت
جهانی ،حقوق بشر جهانی ،مبارزه جهدانی بدا تروریسدم و  ...بدوده و پیشدنهاد مدی کندد
ترتیبات فضایی قدرت جهانی باید حول ای مفاهیم شکل گیرد.
«منلق عقالً نیب مستلب آن است که «صلح» و «امنیت» به عنوان حقوق بنیدادی بشدر،
حاهت و ض یت طبی ی (غایی) آنها باشد .از ای منظر ،صلح وضد یتی اسدت کده رفداه،
س ادت و خیر را ارزانی میدارد .س ادت و خوشبختیای که در فقدان جندگ بده منصده
ظهور میرسد آرامش و امنیتی که ذاتاً مللدو

انسدانهدای عاقدل و کمدالطلدب تلقدی

میشود» .به ت بیر دیرر باید هبوماً شرایلی وجود داشته باشد تا مجموعه روابط حاکم بر
نظا اجتماعی ،فرهنری و ...از هم نپاشد و اطمینان خاطر پدید آید که امور حیاتی جام ه
انجا خواهد پذیرفت و آشفتری و هرج و مرج به وجدود نخواهدد آمدد .در اید نرداه،
1. Huntington
2. Francis Fukuyama
3. George W. Bush

«صلح» به م ندای سدکوت ،آرامدش و توافدق نظدر در خدانواده و اجتمداع ،بدبر تدری
مصلحت بشر است .بنابرای  ،تأمی و تضمی آن ،نه تنها وظیفه اساسی هر دوهدت ،بلکده
هر فردی است که فارغ از هر شرطی در اجتماع زندگی میکند .صلح رهایی از وض یت
تباحم ،درگیری و بهره برداری از وض یت ثبدات ،وحددت ،آرامدش و همددهی ناشدی از
هماهنری ،تفاهم و سازگاری مرد با یکدیرر است ،نده از رهردذر زور ،بلکده از طریدق
توافق و تفاهم واق ی .به هر روی تحوالت اخیر در عرصه روابط بی اهمللدی ،بده خدوبی
نشان میدهد که در سده حاضر« ،صلح» بیشتر از هر مسدئله دیردری در م درض خلدر،
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تهدید و نقض قرار دارد .ای تحوالت ،از اقدامات نظامی یک جانبه ،قتل عا و محاصره
شهرها و هژمونطلبی برخی رژیمها و دوهتها در اقصی نقدا جهدان گرفتده تدا فقدر و
گرسنری و عد توزیع عادالنه امکانات حیات انسانی میان ملتها و همچنی بیسدوادی
و عد دسترسی به آگاهیهای الز برای مواجه صحیح با حوادث طبی ی و غیرمترقبه و
آنچه در زندگی اجتماعی رخ میدهد و در نهایدت فقددان حاکمیدت عدداهت بدر روابدط

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

بی اهمللی ،همه جوامع را اعم از توس ه یافته و در حدال توسد ه ،ملدی و بدی اهمللدی بدا
بحران روبهرو نموده ،به طوری که بیشتری زمان و بودجهها نیب در سلح جهان به همی

دوره هشتم شماره

مسائل و شیوههای برخورد واکنشی به آنها اختصاص یافته و مدییابندد« .در اید میدان،

ب ست و هفتم

شناخت نظا هنجاری حاکم بر جوامع اعم از ملی و بی اهمللدی و مجموعده هنجارهدای

اول شماره پ اپ
بهار 7931

حقوقی بی اهمللی مرتبط با صلح ،از ضروریاتی است که از پارهای جهات حتی بدر سدایر
جنبههای صلحسازی و صلح بانی در محیط زندگی بشدر ،تقدد و اوهویدت دارد .از دیدد
دیرر ،برخی از علل و عوامل وض یت بحرانزده کنونی و موانع فراروی صلح واق دی و
مورد نیاز بشر در مسیر ت اهی ،به همی هنجارها و نظامی برمیگردد که بدر اید اسدا ،
پایهریبی شدهاند و مدیریت امور بی اهمللی و برخی مسائل ملدی را تحدتاهشد اع قدرار
داده اند .به هر طریق ،شناخت (صلح) هم در بُ د روابط میان بشری و همچنی ت دامالت
و روابط بی اهدوهی و نهایتاً نقش سازمانهای بی اهمللی دوهتی و غیردوهتی در ای زمینه،
یکی از رهیافت های ضروری و حتی حیاتی در بازشناسی وض یت صلح ،علل و عوامدل
تهدید صلح در دوران م اصر ،ترسیم چشمانداز وض یت آینده و همچنی ارائه بنیانهای
نظری و عملی در راستای ایجاد اهرو یا اهروهایی است که بتواندد نیداز بشدر ،ملدتهدا و

دوهتها به صلح را برآورده سازد» (نمامیان و بیگ .)19:1301 ،در حاهی که تحکیم صلح
به عنوان رهیافت عملی برای حفظ صلح و امنیت بی اهمللدی ملدرح اسدت و نمدیتدوان
دستآوردهای مثبت آن را انکار نمود ،وهیک در عمل با چاهشهای زیادی روبه رو بوده
است که موجب تحلیل کارایی گردیده است .از ای رو ،ای چداهشهدا خدود بده عوامدل
مت ددی وابسته هستند که ریشهایتری آنها آپارتاید جهانی 1نظا بی اهمللدی ناعادالنده
مبتنی بر تب یض میباشد« .در صورتی که وضد یت صدلح همچندان در شدرایط مدبهم و
بغرنج م اصر باقی بماند ،سرنوشت بشر و حیدات آن ،نداگوارتر خواهدد شدد .همچندی
زندگی ناعادالنه امروزی بشر ،روند ص ودی را در نبول شأن انسان و کرامت او در پیش
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گرفته است .ای چاهشها تنها بدا درایدت ،ت امدل ،همفکدری ،همبسدتری و در اندداخت
طرحی نو بر پایه میراث گفتمان بشریت ،قابل رفع خواهد بود ،طرحدی ندو کده گفتمدان
صلح عادالنه در همی راستا ت ریف و تبی شده است» .به هر روی در ای مقاهده بحدث
خواهد شد که ژئوپلیتیک صلح ،مفهومی است که آغازی مراحل خدود را طدی مدیکندد.

نگرش نو در

ای مفهو به عنوان یک دانش پس از جنگ جهانی دو و افبایش کشتار جم ی و تبدیل

بازتعریف مفهوم

شدن جهان به مکانی ناام احیاء شد و برای درک بهتر ای مفهو  ،ت اریف مت ددی تا به

ژئوپل ت ک صلح

حال از آن ارائه نشده است .بر ای اسا

هدف مقاهه حاضر ،مفهو سازی درست و قابل

قبوهی از ژئوپلیتیک صلح است که تا به حال از سوی اندیشمندان ارائه نشده است .زیدرا
به نظر می رسد تبیی درست و قابل فهم از ژئوپلیتیک صلح بتواند عرصدههدای مختلدف
علمی و اجرایی را تا حد قابل توجهی تحت تأثیر قدرار دهدد و زمینده ایجداد تحدول در
ساختارها را در راستای گفتمان صلح و عداهت جهدانی فدراهم آورد .در نهایدت نوشدتار
حاضر در پی پاسخرویی به نامفهومی ژئوپلیتیک صلح میدان اندیشدمندان و متخصصدی
ای حوزه در راستای تغییر ماهیت ژئوپلیتیک از «قدرت» به «صلح» در روابط و تحوالت
بی اهمللی انجا شده است .در همی راستا و برای پاسخ بده سدؤال اصدلی پدژوهش کده
مفهو ژئوپلیتیک صلح چرونه تبیی میشود ،از روت تحلیل محتوا ،بهره برده است.
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 .1چارچوب مفهومی پژوهش
«یکی از بحرانهای شکل گرفته در میان علو  ،آشفتری مفاهیم است .هذا به نظر میرسد
ای آشفتری در ایران بیشتر از سایر نقا جهان است .بددی ترتیدب منظدور از آشدفتری
درهمتنیده شدن مفاهیم در یکدیرر است که درک مفهو آن را برای خواننددگان مشدکل
مینماید و زمینه آن را به وجود میآورد که هر شخص بده ت بیدری آن مفهدو را م ندی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ

نماید» (قربانی سپهر .)333:1303 ،بر ای مبنا در قسمت حاضر تدالت خواهدد شدد ،بده
صورت بنیانی به مباحث پایهای (ژئوپلیتیک و صلح) که ساختار پژوهش حاضر را شدکل
میدهد ،اشاره شود.

ب ست و هفتم
بهار 7931

ژئوپل ت ک

صلح

مفهومسازی نو

شکل شماره  .2الگوی مفهومی پژوهش (مأخذ :نگارندگان)1331 ،

 .1-1مفهوم ژئوپلیتیک
اصلالح ژئوپلیتیک ،به عنوان واژهای بحث برانریب و پر ابها  ،برای نخستی بدار توسدط
دانشمند سوئدی «رادهف کیل  »1در سال  1100و به مفهو «دانش تحلیل روابط جغرافیدا
و سیاسدت» گدا بده عرصده ملاه دات جغرافیددای سیاسدی م اصدر نهداد ( & Dodds

 .)Atkinson, 2000:3ای علم که در تفکر سنجش گرانه (ژئوپلیتیدک انتقدادی) ،از آن
1. Rudolf Kellen

بده عندوان شدکلی از «روابدط قددرت -داندش» یداد مدیشدود ( & Tuathil & Dalby

 )Routledge,1998:15از جمله مفاهیمی است که از زمان پیدایش آن تا کنون ،پیوسته
بر سر ماهیتش اختالف نظر بوده است .به گونهای که الکوست 1و ژیدبل  2بدا توجده بده
ت دد برداشتها و ت اریف از واژه ژئوپلیتیک ،بر ای باورند که برداشتهای متفاوت از
ژئوپلیتیک ارائه شده اسدت ،وهدی یدک ت ریدف عمدومی و از پدیش ت یدی شدده بدرای
ژئوپلیتیک وجدود نددارد (حدافظ نیدا .)13:1311 ،اید تحدول و دگردیسدی در سداختار
مفهددومی ژئوپلیتیددک سددبب شددده اسددت تددا رهیافددت هرمنددوتیکی جدیددد ،گسددترههددای
روتشناسددانه نددوینی را پددیش روی ای د علددم قددرار داده و حتددی چددارچو

بنیددادی
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ژئوپلیتیک را ،از تحلیدلهدای مرسدو در بررسدی روابدط قددرت -سیاسدت ،بده سدوی
راهبردهای تفسیری جدیدتری همچون بررسی روابدط قددرت -خشدونت سدوق دهندد
(.)Ingram & Dodds,2009:259
عدهای بر ای اعتقادند که ژئوپلیتیک را میتوان پرداخت به رابله میدان دوهدتهدا و

نگرش نو در

قدرتطلبی آن ها و تثبیت اقتدارشان در مناطق جغرافیایی ت ریف کرد ،به عبدارت دیردر

بازتعریف مفهوم

ای نظریهپردازان قدرت را موضوع اصلی ژئوپلیتیک میدانند ،سدائول کدوه  3در کتدا

ژئوپل ت ک صلح

خود تحت عنوان جغرافیا و سیاست در جهانی تقسیم شده مینویسد «عصاره ژئوپلیتیک
ملاه ه روابلی است که میان سیاست بی اهمللی قدرتها و مشخصات جغرافیایی برقرار
میشود منظور از ای مشخصات جغرافیایی (به خصوص) آنهایی هستند که منبع قدرت
را تشکیل میدهند» (الکوست و ژیبل « .)47:1331 ،ژئوپلیتیک با ایده آگاهی نسدبت بده
قدرت سروکار دارد و نقدشآفریندی فراکشدوری «قددرت» سیاسدی را ملاه ده مدیکندد»
(مجتهدزاده.)120:1317 ،
«شماری از جغرافیدانان ب دد از جندگ جهدانی دو رویکدردی انتقدادی نسدبت بده
ژئوپلیتیک سنتی در پیش گرفتند و بهطور گستردهای آن را محکو کردند ،در سال 1041
ریچددارد هارتشددون 4بدده ژئوپلیتیددک تاخددت و آن را دانشددی زهرآهددود خلددا

کددرد .او

1. Lacoste
2. Giblin
3. Saul Cohen
4. Richard Harthington

ژئوپلیتیک را دانشی برای حیلهگری علمی ایجداد سدوءظ ایددئوهوژیکی ،کده از سدوی
نازیسددم و دیرددر اشددکال فاشیسددم در ایتاهیددا و ژاپد آهددوده شددده و در شددکلدهددی بدده
سیاست های کشتار جم ی ،نژادپرستی ،توس ه طلبی فضایی و تسلط بر مکدان مشدارکت
داشته است ،میدانست» (داد .)37:1309 ،
درباره موضوع و مفهو ژئوپوهیتیک و متغیرهای ژئوپلیتیکی دیدگاههای مت ددی بیان
شده است و بنابرای طیف موضوعی ژئوپلیتیک از گستردگی برخوردار است .بدهطدوری
که میتوان آن را به شرح زیر بیان نمود:
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 ژئوپلیتیک به عنوان دانش کسب قدرت ژئوپلیتیک به عنوان دانش رقابت و گستره حوزه نفوذ ژئوپلیتیک به عنوان تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و روابط دوهتها ژئوپلیتیک به عنوان دانش مناطق بحرانی -ژئوپلیتیک به عنوان دانش مرزهای بی اهمللی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

 ژئوپلیتیک به عنوان دانش قدرت -ژئوپلیتیک به عندوان داندش نتدایج عدد انلبداق دو اهردوی فضدایی عرضده و

دوره هشتم شماره

تقاضای منابع حیاتی (حافظ نیا.)13-11 :1309 ،

ب ست و هفتم

اما پس از دوران جنگ سرد و در دهههای پایانی قرن بیسدتم کده ژئوپلیتیدک تحدت

اول شماره پ اپ
بهار 7931

تأثیر رقابت ،دو ابر قدرت شوروی و آمریکا قرار گرفت ،با ظهور دیدگاه جدید انتقدادی
در عرصه ملاه ات ژئدوپلیتیکی ،مفهدو ژئوپلیتیدک احیدا شدد و نقدش آن در م دادالت
بی اهمللی مجدداً مورد ارزیابی قرار گرفت.
«ژئوپلیتیک انتقادی به دنبال آشکارسازی سیاسدتهدای پنهدان و پشدت پدرده داندش
ژئوپلیتیکی است .بیش از آن که ژئوپلیتیک به عنوان یک توصیف غیدر مجهدول از نقشده
سیاسی جهان ت ریف شود ،از ژئوپلیتیک به عنوان یک گفتمان ،نمایش و نرارت دربداره
جغرافیا و سیاست های بی اهمللی بحث میکند» (اتوتایل و دیردران« .)27:1319 ،برخدی
ژئوپلیتیک انتقادی را یکی از شاخه های نظریه نقد اجتماعی در ملاه ه روابط نظریههدای
سیاسی و اجتماعی است که در برخورد با رویکرد پوزیتیویستی به وجود آمد« ،بخشی از
یک حرکت بسیار وسیعتری است که شدامل روابدط بدی اهملدل و در واقدع کلیده علدو

اجتماعی است و ارائده یدک رویکدرد جانشدی را هددف خدود قدرار مدیدهدد» (مدویر،
« .)309:1302اما به صورت کلی ژئوپلیتیک دانش شناخت ،کسب ،بهرهبدرداری و حفدظ
منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات محلی ،ملی ،منلقهای و جهانی است» (جان پدرور و
قربانی سپهر.)40 :1307 ،
«ت ریف فوق ،ت ریفی کامالً جدید از مفهو ژئوپلیتیک است که در آن تدالت شدده
است ضم حفظ ماهیت وجدودی ژئوپلیتیدک عرصدههدای مدورد بحدث ژئوپلیتیدک در
مقیا های مختلف در نظر گرفته شود .از جمله ویژگیهای ت ریف حاضر مدیتدوان بده
سادگی ،قابل فهم بودن ،جامع و مانع بودن و از همه مهمتر مبنا قرار گرفتده شددن بدرای
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همه زیر بخشها ملرح در حوزه ژئوپلیتیک اشاره کرد .همچنی باید توجده داشدت کده
ت ریف حاضر به گونهای است که میتوان از طریق آن ژئوپلیتیک را از فروکاسدته شددن
به عنوان رویکرد تحلیلی جلوگیری کرد و حرکت به سوی شکلدهی آن به عندوان یدک
مبحث علمی را فراهم آورد» (جان پرور و قربانی سپهر.)40-19 :1307 ،

نگرش نو در
بازتعریف مفهوم
ژئوپل ت ک صلح

 .2-1مفهوم صلح
از آن جایی که کلمه صلح اصاهتاً عربی است و ریشه و اصل کداربرد آن در زبدان عربدی
است میبایستی ابتدائاً م نی و م انی آن را از منابع م تبر هغوی اسدتخراج کدرد .در عدی
حال میبایستی به م نای آن در فرهنگ هغت فارسی توجه شود چرا که ای هفظ به همی
م نا از زبان و فرهنگ قرآن و حدیث وارد زبان فارسی شده هذا ما از هر دو منبدع بدرای
تبیی هغوی کلمه صلح بهره میبریم.
اب منظور در کتا

هساناه ر

صلح را ای گونه م نا کردهاند« :صلح» اسم مصدر از

صالح و به م نای آشتی و مصاهحه کردن است (اب منظور ،1331 ،ج  .)314 :3بندابرای
صلح در هغت به م نای سازت کردن و آشتی و تراضی میان متنازعی است کده متدرادف
با سلم است در مقابل حر

و جنگ کده از آن بده هُدنده و هدوادهُ نیدب ت بیدر مدیشدود

(دهخدا ،1333 ،ج )13241 :0
برای یافت مفهو صلح با دسته و طیفی از مفاهیم روبه رو هستیم که برخی در برابدر
مفهو جنگ بیان شده اند و برخی دیرر مستقالً به ت ریف از صلح پرداختهاندد .هنردامی

که از صلح سخ میگوییم با پدیدهای مواجه هستیم که بر روی یک طیف قرار میگیدرد
(محسنیان راد .)134:1313 ،پدیده صلح موضوع یک علم مستقل و ویژه نیسدت .برخدی
عناوی به عنوان صلح ملرح است ،اما اصلالح «ملاه ات صلح» و یا «تحقیقدات صدلح»
به ویژه در حقوق بی اهملل و روابط بی اهملل بیشتر شناخته شده و کاربرد دارد (اهویری،
« .)313:1313در متون قدیم به ملاهب اندک پیرامون بررسی عملی صدلح برمدیخدوریم.
در دوره های قبل از میالد قوانی وضع شده از سوی یوندانیهدا بدرای اعمدال پدارهای از
محدودیتها در جنگ و به کار بست روتهای سیاسی برای پایان بخشیدن به جنگهدا،
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از قدیمیتری متونی است که میتوان از آن به اندیشههایی در زمینه جنگ و صلح و نیب
روابط بدی اهملدل دسدت یافدت» (هوهسدتی« .)37:1333 ،امدا امدروزه سدخ از صدلح و
راهکارهای رسیدن به آن در مجامع علمی و سیاسی بیش از گذشته است ،بدهطدور کلدی
بحثهای موجود درباره صلح اغلب آرمانگرایانه و ارزت گذارانه بودهاندد و بده تحلیدل
تجربی گرایش نداشتهاند» (بشیریه« .)234:1312 ،از ای رو صدلح یکدی از آرمدانیتدری

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

خواسته های بشر بوده است که شاید بتوان گفت تا کنون علی رغم تالتهای فراوان ای
خواسته به حق ،بهطور کامل تحقق نیافته است .همواره در نقا مختلف در سلح جهدان

دوره هشتم شماره

درگیریهایی به بهانههای گوناگون سیاسی ،فرهنری ،اجتماعی ،اقتصدادی و ...در جریدان

ب ست و هفتم

بوده است .در بسیاری از موارد به دنبال تالتهای فراوان صدلح برقدرار گردیدده اسدت.

اول شماره پ اپ
بهار 7931

هیک ای صلح موقتی بوده و پس از گذشت مدتی درگیدریهدایی در همدان قاهدبهدای
قبلی یا به اشکال و با بهانههای جدید آغاز گردیده است» (رئیسی.)119-111 :1313 ،
اهبته توجه روز افبون به صلح ،مانع از تکثیر نشده است .به عنوان مثدال «دبلیدو .بدی.
گاهی »1در کتا

«فیلسوفان جنگ و صلح» به بررسی دیدگاه اندیشمندانی چدون امانوئدل

کانت ،2کارل فون کالوزویدتس ،3کدارل مدارکس ،4فریددریش انرلدس ،1هئدو

توهسدتوی7

1. W. BB Galli
2. Immanuel Kant
3. Carl von Clausewitz
4. Karl Marx
5. Friedrich Engels
6. Leo Tolstoy

پرداختدده اسددت ،و بددر تفدداوت آراء اندیشددمندان در موضددوع صددلح اذعددان دارد (گدداهی،
 .)41:1332در مجموع ت اریف موجود چنی تقسیمبندی میشود (بوتول)39:1331 ،
 -1ت ریف طبی ی :انسانها ،بدون آن که بده صدلح فکدر کنندد ،در صدلح زنددگی
میکنند و آن را درست مانند موضوعی کامالً طبی ی و قائم به ذات میدانند.
 -2ت ریف های زد جنگ :صلح در رابله با جنگ و همچدون مقوهدهای متضداد بدا
جنگ ت ریف میشود.
 -3ت ریف اسلوره ای :در اید ندوع از ت داریف از صدلحی آرمدانی سدخ گفتده
میشود.
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 -4ت ریف های باستانی :در متون یونانی نمونههدای بسدیاری از اید ندوع درک و
توصیف در با

صلح وجود دارد ،ت اریفی که از اندیشدمندان یوندانی چدون افالطدون

ارائه میشود.
 -1ت ریف آمداری :ت ریدف صدلح بدر اسدا

آمدار ت دداد مدر

و میرهدا و آد

کشیهای دسته جم ی.

بازتعریف مفهوم

بنابرای میتوان گفت صلح ،حاهتی است که در آن ،جنگ حکمفرما نباشد .صدلح تدا
قبل از تأسیس ملل متحد در روابط بی اهمللی نیب همی مفهو را داشت .هک ملل متحد،
مفهو آن را وس ت داده و به عنوان «نهاد یک نظم بی اهمللی مبتندی بدر عدداهت» تلقدی
کرده است .بنابرای از ای دیدگاه دیرر ،صرفاً فقدان جنگ به م ندای برقدراری و تدداو
صلح نیست بلکه انجا هر عملی که در ت ارض با عداهت باشد ممک است سبب تهدید
صلح و نقض آن شود .ای دیدگاه پس از پایان جنگ سدرد قدوا یافدت .سدران اعضدای
شورای امنیت در اعالمیهای که در پایان نشست خود در  31ژانویده  1002اعدال کردندد
امروز دیرر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دوهدتهدا بده مفهدو وجدود صدلح و
امنیت بی اهمللی نیست .عد ثبات و پایداری در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی
و نقض حقوق بشر نیب تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به حسا

نگرش نو در

میآید .بنددهای 2

و ماده  19منشور ملل متحد ،تقویت صلح از طریق توس ه روابط دوستانه بدی اهمللدی را
بیان میکند که منجر به کاهش علل زمینههای وقوع جنگ و تحکیم صلح جهانی خواهدد
بود .همانطور که از مفاد مواد  30 ،37 ،34 ،33و همچندی مداده  19منشدور برمدیآیدد

ژئوپل ت ک صلح

هدف ،حصول ای اهداف از طریق مساهمتآمیب بدوده اسدت (اشدرافی.)11-17 :1303 ،
بنابرای  ،در ملاه ات صلح کسانی که کار کردهاند و به ویژه آقای داهتدون 1م تقدد اسدت
همان کاری که یک پبشک برای مداوای بیمارت به کار میبرد ،به همان حاهت ،کسی که
در ای زمینه صلح کار میکند باید رهنمودهایی بدرای ایجداد صدلح ارائده کندد (زمدانی،
« .)4:1301جان رواهب 2بنیان های اخالقی طرح فلسفی خود را با اهها از ایمانوئل

کاندت3

تصور می کند و با محوریت بخشیدن به مفهدو حدق ،آزادی و عدداهت را در جایرداهی
رفیع مینشاند» (برات لیپور .)47:1304 ،به هر ترتیب صلح یک افق کامالً بدیع و جدیدد
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برای ارزیابی و انتقاد از اکنون زندگی انسان اسدت .در نهایدت شدکل ( )3فرایندد تحقدق
صلح در نظا بی اهملل را نشان میدهد.
برابری

آزادی
صلح

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ

عدالت

ب ست و هفتم
بهار 7931

شکل شماره  .3فرآیند تحقق صلح در نظا بی اهملل (مأخذ :نرارندگان)1303 ،

 .2روش تحقیق

پژوهش کیفی شامل مجموعهای از شیوههای عمل مادی-تفسیری است که جهدان را
قابل مشاهده میسازد .همچنی الز به اشاره است که متناسب با راهبرد کیفدی ،از روت
تحقیق تحلیل محتوا برای انجا پژوهش بهره برده شده است« .پیسلی 4تحلیل محتدوا 1را
مرحلهای از جمعآوری اطالعات میداند که در آن محتوای ارتباطات از طریق بکارگیری
عینی ،منتظم قواعد مقوههبندی ،به اطالعاتی تغییر شکل مییابندد کده مدیتواندد خالصده
1. Dalton
2. John Rawls
3. Immanuel Kant
4. Pissley
5. Content analysis

شوند و با هم مقایسه گردند .همچنی موریس دووژه 1نیب تحلیل محتدوا را مقوهدهبنددی
همه اجبای یک مت در ج بههای گوناگون دانسته است ،بدهگوندهای کده ترتیدب مقددار
اجبای عناصری که در هر ج به مرتب شددهاندد ،مدت را مشدخص مدیکندد» (صدادقی،
 .)13:1303از ای رو ،روت اصلی پژوهش ،با توجه به ماهیت نظری فلسفی و مبتندی بدر
استدالل های منلقی است .بر ای اسا

در ای پدژوهش سد ی شدده اسدت عدالوه بدر

تصویر سازی آنچه در زمینه ژئوپلیتیک صلح و عملکرد آن در مسائل بی اهمللدی وجدود
دارد به تشریح و تبیی مفهو آن پرداخته شود .همچنی در پژوهش حاضر کوشش شده
است تا مفهو ژئوپلیتیک صلح از بُ د نظری با توجه به نراشتهای سایر نظریهپدردازان
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پیرامون ای موضوع با مفهو ژئوپلیتیک مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .در اید راسدتا
برای تبیی و توجیه دالیل س ی شده است با تکیه بر اسدتداللهدایی محکمدی از طریدق
جستجو در پیشینه و تاریخچه شکلگیری صدلح و ژئوپلیتیدک صدلح و از سدوی دیردر
ادبیات و مباحث نظری تحقیق نتیجهگیدری شدود .در اید پدژوهش بدرای گدردآوری و
فیشبرداری آن از اطالعات کتابخانهای ،اینترنتی استفاده شده است.

نگرش نو در
بازتعریف مفهوم
ژئوپل ت ک صلح

 .3یافتههای پژوهش
 .1-3صلح در طول تاریخ
منظور امانوئل کانت )1324-1194( 2از صلح ،عد امکان وقوع جنگ بود .به نظر کانت،
در قلمرو سیاست داخلی ،حاهت و وض یتی را که در آن امکان ت رض وجود دارد و باید
همواره مسلح بود نمیتوان «صلح» نامید .چنی وضد یتی را مدیتدوان وضد یت «جندگ
داخلی» خواند و حتی اگر حمله و ت رضی صورت نریرد باید آن را «حاهت متارکده» ندا
نهاد نه صلح .به نظر او ،در صحنه بی اهمللی نیب باید میان جنگ ،متارکه و صدلح تفداوت
قائل شد .صلح عبارت است از محو خشونت ،دست یازیدن به ف اهیدتهدای صدلحآمیدب
غیر مسلحانه و سازماندهی مساهمت آمیب اعمال بشری (خدوبروی پداک.)11-10 :1303 ،
همچنی کانت در کتا

به سوی صلحی پایدار ،که در سال  1031منتشدر شدد ،نتیجده و

1. Maurice Duverger
2. Immanuel Kant

تأثیر صلح را در وض یت بشری بهطور کلی توضیح داده است (.)Barthalay,1981:25
کانت میان صلح ،حقوق و ایجاد یک فدراسیون جهانی رابله مستقیمی برقرار میکند .بده
نظر او ،آنچه «حقوق بی اهمللی» خوانده میشود بر اسا

حاکمیت دوهتها استوار است
صدلح در

که ای امر مانع اِعمال زور و جلوگیری از جنگ میشود .به نظر کانت اسدا

حقوق است و وقتی بهطور قل ی برقرار میشود که تما افدراد از قدوانینی درسدت ،کده
خود آن را تهیه کرده اند ،اطاعت کنند و از آن و از نظم قانونی کده بده وجدود آرودهاندد،
سرنپیچند (خوبروی پاک.)10:1303 ،
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تردیدی نیست که میان دو مفهو صلح و امنیدت ارتبداطی قدوی وجدود دارد .سدنت
آگوستی  1از علمای م تبر مسیحیت مفهو صدلح را چندی ت ریدف مدیکدرد« :نظدم در
آرامش» و ای ت ریف هم بر زندگی درون و هم بر زندگی بیرون انسان صدق میکند .از
ای رو در طول تاریخ تالتهای بسیاری در قاهب سازمانهدا در جهدت برقدراری صدلح
صورت گرفته است .مثالً در عهد باستان ،یونانیها یدا رومدیهدا از طریدق شدکلگیدری

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

سازمانهایی به طور غیرمستقیم در جهت ترویج صدلح تدالت مدیکردندد .نحدوه دیردر
برقراری صلح ،قبول حاکمیت حقوق بی اهمللی در تنظیم روابط ملدت – دوهدتهاسدت.
جامعتری نمونه سازمانهای ایجاد شدده در جهدت صدلح ،شدکلگیدری جام ده ملدل و
سازمان ملل بوده است که هر دو موهود تجار

تلخ دو جنگ جهانی بوده و هدف خدود

را توجه و رسیدگی به مسائل زیر قرار دادند (صادقی:)201:1311 ،
 -1خلع سالح و ممان ت از بروز جنگهای مسلحانه
 -2اهغاء است مار و آزادسازی ملل مست مر
 -3ترویج همکاری اقتصادی بی اهمللی و توس ه مماهک عقب مانده
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حمایت از حقوق انسانی که در ای زمینه تصویب شده.

امروزه قواعدد بدازی قددرت در جهدان بسدیار پیچیدده و حتدی نقدش سدازمانهدای
بی اهمللی بسیار سختتر شده اسدت .اید پیچیددگی بدیش از آن کده مرهدون نظریدات
آکادمیک و تئوریک در مقوهه قدرت باشد ،م لول زیادهطلبی قددرتهدای بدبر

اسدت.

واق یات جهان امروز نظیر جنگ و گرسنری و ت رض به حقوق انسانها ،همردی ریشده
1. Augustine

در قدرتطلبی و زیاده خواهی غر

دارد« .حقوق بی اهملدل عمدومی» و «قواعدد رفتدار

قدرتهای ببر

حکم اببار را دارند .از ای رو ناتوانی سدازمانهدای

جم ی» در قامو

بی اهمللی از جمله سازمان ملل متحد و آژانس بی اهمللی انرژی اتمدی در حدل و فصدل
بحرانهای جهانی امروز کامالً بدیهی اسدت (غفداری .)1:1313 ،بدر اید مبندا« ،گفتمدان
عداهت تنها پارادیمی است که میتوان در قاهب آن رفتارهای قدرتهای ببر

در غدر

را به چاهش کشید .دو نوع نراه فلسفی و سیاسی به مسئله صلح وجود دارد .نراه فلسفی
و نظری به مقوهه صلح نسبت به نراه سیاسی و کاربردی اهمیدت کمتدری دارد .در نظدا
بی اهملل توجه به مقوهه صلح بدون توجه به جنبده کداربردی آن تنهدا مفهدو ارزشدی و
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ایدئوهوژیک پیدا میکند و مسلماً هدف ای جنبده ایددئوهوژیک متضدم ایجداد صدلحی
پایدار و عینی در جهان نیست .نراه مت داهی دیندی و فلدری بده مقوهده عدداهت و صدلح
رویکردی جم ی را میطلبد که در سایه آن بتوان به صورت مجهدب بده جندگ تئدوری و
عملی با «توس ه طلبی» در جهان رفت .شاید مؤثرتری اقدا در اید خصدوص اصدالح

نگرش نو در

ساختارها و سازمانهای بی اهمللی از قدرتهای زورگو باشد» (غفداری .)2:1313 ،جددا

بازتعریف مفهوم

از ساختار و سازمانهای بی اهمللی در توقف صلح ،ض ف و کم خونی جام ه سیاسدی و

ژئوپل ت ک صلح

بیمسؤهیتی دوهتمردان و سیاستمدداران بدرای جلدوگیری یدا متوقدف کدردن جندگ و
برقراری صلح سبب شکلگیری جنبشهای صلح طلبانه شده است که هدف آنها رهایی
از جنگ و برقراری صلح بوده است .در ای ارتبا میتوان از چهار موج صدلح خدواهی
سخ گفت (صادقی.)202:1311 ،
نخستی موج جنبش صلح در سالهای میانی دو جنگ جهانی شکل گرفدت .زمدانی
که فاشیستها در ایتاهیا قدرت را به دست گرفته بودند و در آهمان هدم حدب

ناسدیونال

سوسیاهیست کارگری به رهبری هیتلر بحران آفرینی میکرد و در شدرق اروپدا هدم نظدا
کمونیستی به رهبری استاهی پایدههدای حکومدت تدر

و تدرور خدود را بدا پاکسدازی

م ترضان استحکا بخشید .دومی موج جنبشهای صلح مربو به دهه  19و  79میالدی
است که در ایا عید پاک در شماری از کشورهای اروپای غربی هباران نفر در مخاهفدت
با جنگ و برقراری صلح دست به تظاهرات مدیزنندد .سدالهدای آغدازی دهده هشدتاد،
سومی جنبشهای صلح طلبانه شدکل مدیگیدرد کده مربدو بده اعتدراض اروپاییدان بده

گسترت سالحهای هستهای و استقرار شمار بیشتری از ای نوع سالحها در خاک اروپدا
میشود .به ترتیب انرلستان و آهمان در سال  1013و  1014بیشتری تظاهرات را در ای
زمینه داشتهاند .در نهایت آخری موج جنبش صلح پس از  11سپتامر  2991است .زمانی
که آمریکا به افغانستان و عراق حمله کرد که در نتیجه آن میلیونها نفر از مرد جهان در
اعتراض به جنگ و خشونت به خیابانها ریختند و در پی آن ائدتالفهدایی علیده جندگ
صورت گرفت (رزاقی .)1-3 :1313 ،بنابرای  ،از مهمتدری ویژگدیهدای جندبش صدلح
میتوان گفت عالوه بر ای که جبء جنبشهای اجتماعی جدید به شمار میآیدد ،ماهیدت
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جهانی ،غیر ایدئوهوژیکی دارد و محصول نقش ف ال سازمانهدای غیدر دوهتدی و جام ده
مدنی است .با توجه به نقش و اهمیت صلح بسیاری از متفکران و روشنفکران کشورهای
مختلف در جهت گسترت روند صلح گا های اساسی برداشتهاند .بر ای اسا

میتدوان

گفت که در طول تاریخ از گذشته تا کندون گرانبهداتری چیدبی کده بشدریت بده دنبدال
برقراری آن بوده است ،ایجاد یک صلح جهانی با تما شاخصههای آن است .اما در سدیر
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ

تاریخچه شکل گیری صدلح دیددگاه و نظریداتی ملدرح گردیدده اسدت .از اید رو ،اید
دیدگاهها تا حدودی مدی تواندد راهرشدای بحدث اصدلی مدا ی ندی مفهدو سدازی ندو از
ژئوپلیتیک صلح میباشد.

ب ست و هفتم
بهار 7931

جدول شماره  .1جایراه صلح از منظر دیدگاههای مختلف

ردیف

دیدگاهها

1

دیدگاه سنتی

2

دیدگاه مدرن

3

دیدگاه انتقادی

4

دیدگاه اسالمی

توضیحات
نررت قدرت محور به سیاست
اصاهت جنگ ،ضرورت صلح
نررت اقتدار -قدرت محوری به سیاست
اصاهت صلح ،ضرورت جنگ
نقد ساختار دیدگاه قدرت محور به سیاست
نراه انتقادی به جنگ و صلح و صلح ناشی از توازن قدرت
علم و سیاستورزی مبتنی بر قرآن و سنت
قداست ،صلح و ضرورت دفاع

ماخذ :موسوینیا147:1307 ،

 .2-3تاریخچه شکلگیری مفهوم ژئوپلیتیک صلح
شناخت صدلح و پدردازت اب داد و مؤهفدههدای صدلحی کده در جهدان قابدل اسدتقرار و
پایدارسازی باشد ،یکی از اصلیتری دل مشغوهیهای بشر در طول تاریخ بوده ،چرا کده
غلبه منازعه و تقابل میان جوامع و ملل ،یکی از برجستهتری خصایص زندگی بی اهمللی
بوده است .آنچه در دوران جدید (م اصر) متفاوت از گذشدته اسدت ،اوالً تغییدر آسدتانه
تهدید و نقض صلح است :ای که صلح اهباماً نقله مقابل جنگ (و به م نای نبود جنگ)
نیست بلکه تحقق آن نیازمند مجموعه ای از شرایط و وض یتهای مرتبط با یک زنددگی
آرا  ،ساهم ،ام و مت اهی برای آحاد بشر است .ثانیاً گستره موضوعی منتف ی و مت هدی
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در عرصه صلح گسترت یافته است :اینکه صلح صرفاً پدیدهای بی اهدوهی نیسدت ،بلکده
بی انسانی و بی گروهی هم است.
بررسی سیر تلورات تاریخی دانش ژئوپلیتیک نیب بیانرر آن است که نظریده پدردازان
ای دانش همواره به ملاه ه نقش و جایراه مکان ها و فضاهای جغرافیدایی از جنبده هدای
استراتژیک در ایجاد و سرنوشت بحدران هدا و ندباع هدا پرداختده و بده همدی دهیدل واژه
ژئوپلیتیک در طول تاریخ تداعی کنندده مفداهیمی مانندد «بحدران»« ،جندگ»« ،رقابدت» و
«خصومت» بوده است.
«در واقع ،قدمت ژئوپلیتیک ،ملمئناً بده انددازه قددمت جسدتو جدوی انسدان بدرای
قلمرو ،امنیت و نیب به اندازه قدمت دیپلماسی ،استراتژی ،حسادت و تدر

بدوده اسدت.

اسکندر کبیر و همچنی نداپلئون و بسدیاری دیردر از فرمانددهان ،امپراطدوران و فاتحدان
ملمئناً به طرحریبیهای ژئوپلیتیک بسیاری پرداختهاند .امدا از نظدر علمدی ،دریدا آهفدرد
تایرماهان 1به عنوان پدر ژئوپلیتیک شناخته شده است و بدی ترتیب ظهدور اید سدنت،
بایستی در بوستون 2به سال  1109و با انتشار تحقیق ای دریادار با عندوان «تدأثیر نیدروی
دریایی بر تاریخ ( )1779-1312رخ داده باشد .ای اثر مجبور بود تا برای کسب شهرت،
نه سال دیرر صبر کند ،زیرا در سدال  1100بدود کده دانشدمند سدوئدی علدو سیاسدی،

1. Alfred Tier Mahan
2. Boston

نگرش نو در
بازتعریف مفهوم
ژئوپل ت ک صلح

رودهف کیلِ  ،اصلالح «ژئوپلیتیک» را در مقاهه خود درباره مرزهای سوئد بده کدار بدرد»
(مویر.)377 :1302 ،
اما در آهمان بی دو جنگ مکتب ژئوپلیتیک مقتددری تحدت رهبدری کدارل هداو
هافر 1و متأثر از اندیشههای فریدریک راتبل ،2کیل و هاهفورد مکینددر 3پدیدد آمدد کده
سهم زیادی بر سیاستها و افکار عمومی آهمان از خود جدای گذاشدت .حدوادث جندگ
جهانی دو نوعی بدبینی نسبت به ژئوپلیتیک را باعث گردید وهدی در دوره جندگ سدرد
ژئوپلیتیک در روابط دو ابر قدرت آمریکدا و شدوروی بدر انتخدا هدای اسدتراتژیک در
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اهداف نظامی و سیاسی تاکید داشت (حافظ نیا  .)24:1309از ای رو از آغاز شکلگیدری
دانش ژئوپلیتیک تا ب د از جنگ جهانی دو که عدهای وقوع شکلگیدری جندگ جهدانی
دو را ژئوپلیتیک میدانند ت اریف و نراههدای متفداوتی توسدط ژئوپلیتیسدی هدا از اید
دانش شده است که در دوره تحول آن زمینده قددرت و رقابدت را بدی کشدورها جهدت
دستیابی به منابع قدرت رقم زده است .اما ت ریف جدام ی کده در دوره جدیدد توسدط

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

توما

سائل بیکوه  4جغرافیدان سیاسی م روف آمریکایی که بده عندوان یدک محقدق

دانشراهی در حوزه ژئوپلیتیک ف اهیت دارد ،اذعان میکند که بر خالف ژئوپلیتیک قددیم

دوره هشتم شماره

که اببار جنگ بود ،ژئوپلیتیک جدید برای توس ه همکاری بی اهمللی و صلح میتواند به

ب ست و هفتم

خدمت درآید .ژئوپلیتیک جدید بدر تکامدل ج هدان سیاسدی بده عندوان سیسدتم بده هدم

اول شماره پ اپ
بهار 7931

پیوستهای در مقیا های مختلف ،از سلح محلی تا ملی و فراملدی تاکیدد و تمرکدب دارد
(« .)Cohen, 1991:17در طول دو سده گذشته درباره ت ریف و نحوه نررت به صدلح،
مکاتب و نظریههای مختلفی شکل گرفته است .در دقیقتری سلح ،صلح م دادهی بدرای
امنیت در روابط قدرت یا نبود خشونت قرار گرفته است .از منظر تفکدر انتقدادی ،صدلح
امکانی برای عداهت اجتماعی در سلح گسترده است .آن تلقی که در دوران جندگ سدرد
از صلح مد نظر بود همانا نبود درگیری مستقیم نظامی میان قدرتهای بدبر
همی اسا

بدود و بدر

سازمان ناتو هم دعوی ای را دارد کده در چندد دهده گذشدته حدافظ بدوده

1. Carl Haus Hafr
2. Friedrich Ratzel
3. Holford Makinder
4. Thomas Samuel Kuhn

است» (قبهسفلی .)3:1304 ،پرداخت به صلح ،از پایههای فکری فیلسوف و جغرافیدانی
سیاسی به نا «ایمانوئل کانت »1بسیار بهره گرفته است .کانت بدا دقدت و عالقده وافدری
همسو با واکاوی م رفتشناختی و هستیشناختی از تاریخ به ای باور رسید که در قانون
اساسی جهانی ،آرمان نهاییِ انسان ،صلح جایدان است (قبهسفلی .)12:1309 ،عدالوه بدر
آن صلح ،افبون بر اندیشه های کانت ،از اندیشههدای «ندیکال

اسدپایکم « ،»2هداهفورد

مکیندر »3و نیب نظریه دیرریِ «امانوئدل هویندا  »4بهدره بدرده اسدت .اسدپایکم کده در
ژئوپلیتیک با نظریه «ریمدل اندد »1شدناخته مدی شدود ،در سدال  ،1004کتدابی بدا عندوان
«جغرافیای صلح »7به رشته تحریر درآورد که آن زمان با توجه به ماهیدت قددرتطلبانده
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ژئوپلیتیک چندان مورد توجه قرار نررفت .مکینددر در سدال  ،1043مقاهدهای بدا عندوان
«جهان کروی و صلح دهکش »3که در نشریه امور خارجی به چاپ رسید ،جهان را تنهدا
زیستگاه واق ی و کنونی انسان بدهشدمار آورد کده بدرای پاسداشدت آن و پیشدریری از
ویرانیها ،رهیافتی بهتر و دهکشتر از «همبیستی و صلح» برای آن نتدوان یافدت .بدا اید

نگرش نو در

حال ،مکیندر به «فریبنده بودن صلح» نیدب اشداره مدیکندد و بدر آن اسدت کده مددا کده

بازتعریف مفهوم

قدرتهای جهانی برای کسب سرزمی های بیشتر و منافع بیشتر در رقابت باشند« .جنگ،

ژئوپل ت ک صلح

بسیار بهتر و بیشتر از صلح رخ خواهد داد (کاویانی راد و قرهبیری .)71:1307 ،هُوینا ،1
فیلسوف فرانسوی با اشاره به ماهیت سیاسی صلح ،بدر آن بدود کده بده جدای تأکیدد بدر
اخالق ،باید به عنصری به نا «دیرری» اهمیت دهد .وی کوشید تا ارج و مقا «دیرری»
را بازشناسد و آن را در افق دینی بنشاند دیرری کده همیشده تداریخ مدورد بدیمهدری و
بیتوجهی بوده است .از نظرگاه هوینا  ،جنگ م موالً در شرایط امحای «دیرری» شدکل
میگیرد دیرری که اغلب به شکلی منظم در درون مرز انحصاری دوهتها تقسدیم شدده
است (متقی و همکاران.)77 :1307 ،

1. Immanuel Kant
2. Nicholas Spaykman
3. Halford Mackinder
4. Emmanuel Levinas
5. Rimland
6. Geography of Peace
7. The Round World and the Winning of Peace
8. Levinas

اما در طول تاریخ تالتهای بسیاری در قاهب سازمانهدا در جهدت برقدراری صدلح
صورت گرفته است .مثالً در عهد باستان ،یونانیها یدا رومدیهدا از طریدق شدکلگیدری
سازمانهایی بهطور غیرمستقیم در جهت تدرویج صدلح تدالت مدیکردندد .نحدوه دیردر
برقراری صلح ،قبول حاکمیت حقوق بی اهمللی در تنظیم روابدط ملدت -دوهدتهاسدت.
جامعتری نمونه سازمانهای ایجاد شدده در جهدت صدلح ،شدکلگیدری جام ده ملدل و
سازمان ملل بوده است که هر دو موهود تجار

تلخ دو جنگ جهانی بوده و هدف خدود

را توجه و رسیدگی به مسائل زیر قرار دادند (صادقی:)201:1311 ،
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.1

خلع صالح و ممان ت از بروز جنگهای مسلحانه

.2

اهغاء است مار و آزادسازی ملل مست مره

.3

ترویج همکاری اقتصادی بی اهمللی و توس ه مماهک عقب مانده

.4

حمایت از حقوق انسانی که در ای زمینه تصویب شده.

بنابرای توصیه به صلح و آرزوی رسیدن به آن در آموزههای ادیان مختلف بده ویدژه
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

ادیان اههی و نیب مکاتب فلسفی و اخالقی و آراء صداحبنظدران و مصدلحتاندیشدان و
سیاستمداران ،در طول تاریخ بشر وجود داشته و خواهد داشدت .رشدد قددرت در اروپدا

دوره هشتم شماره

پس از قرن پانبدهم میالدی و توس ه رقابت بی دول اروپدایی و بده دنبدال آن گسدترت

ب ست و هفتم

منازعات و خسارات حاصله ،باعث شکلگیری نوعی مکتدب صدلحطلبدی در اروپدا کده

اول شماره پ اپ
بهار 7931

همبمان با عصر روشنرری بود شد .اید مکتدب در برابدر روندد موجدود و جندگهدای
ناپلئونی و اتحاد آهمان و نظایر آن نتوانست موق یت خود را بهبود بخشدد .وهدی در قدرن
نوزدهم و با پیدایش شرایط جدید از جمله تفکر اقتصاد هیبراهیستی و سوسیاهیستی و نیدب
تجار

آزاد ،جنبش صلح طلبی به تدریج در انرلستان و ایاالت متحده آمریکدا گسدترت

یافت .همچنی برگباری کنفرانس صلح الهه در سالهای  1100و  1093میالدی تدالت
جدیدی بود که توسط دوهتهای اروپایی نظیر روسیه ،آهمان ،انرلستان ،هلند ،فرانسده و
غیره انجا پذیرفت و بدر اسدا

آن مسدأهه توهیدد و کنتدرل سدالح ،حفاظدت از صدلح،

محدودسازی بودجه جنری به خاطر رفاه انسانی و نظیر آن مورد بحدث و بررسدی قدرار
گرفت .اما سرانجا در قرن بیستم حوادث جدیدی رخ داد .بروز دو جنگ جهدانی اول و
دو و مسأهه صلح و امنیت جهانی را در کانون توجه دوهتها و ملتها قدرار داد .در 22

ژانویه  1013ویلسون رئیس جمهور آمریکا طی سدخنرانی خدود در مجلدس سدنا تحدت
عنوان «اتحاد جهانی برای صلح» پیشنهاد تأسیس نهاد بی اهمللی مسدئول حفدظ صدلح و
امنیت جهانی را ارائه داد و به دنبال آن مقدمات تشکیل سازمان «اتحاد ملل» فراهم شد و
رسماً ای نهاد بی اهمللی در  19ژانویه  1029به مرکبیت شهر ژنو در سوئیس شدروع بده
کار نمود .ای نهاد در انجا مأموریت اساسی خود توفیق چندانی نداشت و نتوانسدت از
شکل گیری جنگ جهانی دو جلوگیری نماید ،بنابرای عمدالً منحدل گردیدد .در خدالل
جنگ جهانی دو فرانکلی روزوهت 1رئیس جمهدور آمریکدا اصدلالح «ملدل متحدد» را
ملرح کرد که در اعالمیه ملل متحد مرکب از  27کشدور در یکدم ژانویده  1042بده کدار
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گرفته شد .پس از پایان جنگ منشور ملل متحد با حضور نمایندگان  19کشور جهدان در
سال  1041در سانفرانسیسکو 2تنظیم شد و بر اسا

آن نهاد جدید بدی اهمللدی مسدئول

حفظ صلح و امنیت جهانی در  24اکتبر  1041به مرکبیت شهر نیویدورک تحدت عندوان
سازمان ملل متحد رسماً شروع بده کدار نمدود (حدافظنیدا .)340-319 :1309 ،سدرانجا

نگرش نو در

ای گونه بود که ب دد از طدرح نظریدات ژئدوپلیتیکی توسدط ژئوپلیتیسدی هدا و جغرافدی

بازتعریف مفهوم

سیاسی دانان از گذشته تا به حال ،مفاهیم ژئوپلیتیکی حدول محورهدای (جندگ ،قددرت،

ژئوپل ت ک صلح

نباع و درگیری) شکل گرفته بود و در آن کمتر به بحث صلح پرداخته شده بدود .امدا در
دوران جدیددد بدده دهیددل افددول ناگهددانی ژئوپلیتیددک ب ددد از جنددگ جهددانی اول و دو ،
ژئوپلیتیسی ها بر آن هستند تا مفاهیم ژئوپلیتیک را حول محوریت صلح سوق دهند و از
ای دانش در راستای گسترت صلح جهانی استفاده نمایند.
 .3-3چرایی اهمیت یافتن ژئوپلیتیک صلح
در ادبیات حقوق و روابط بی اهملل ،صلح خواه به عنوان وض یتی مبتندی بدر م اهدده یدا
سایر جلوه های ارادی بازیرران بی اهمللی و ملتها و گروههدا ،اغلدب در وضد یتهدای
پساجنگ و به منظور نتیجه محسو

خاتمه بخشیدن به درگیری های مسلحانه آشدکار و

شدید بکار می رود .تشکیل کنفرانس های صلح و طی فرایندهای مذاکراتی راجع به ان قاد

1. Franklin D. Roosevelt
2. San Francisco

م اهدات بی اهمللی صلح ،جلوهگدر همدی م ندا هسدتند .امدا مهدمتدری بُ دد از صدلح،
جستجوی سازت و منع وقوع جنگ یا خشونت بلکه ارتقای همبسدتری بدی اهمللدی در
وض یتهای پیشاجنگ یا نه جنگ و نه صلح است.
«اما تداو و بقای جنگ در روابط بی ملتها ،دوهتها ،حکدا  ،بدازیرران سیاسدی و
افراد ،ضای ات و هلمات و خسارات مادی و انسانی توهید میکند و سبب شده است کده
پدیده صلح و روابط مساهمت آمیب به عنوان یک آرزو و هدف ارزشمند در بی ابناء بشدر
و یک ضرورت اجتنا ناپذیر شکل بریرد و تالتهای مت ددی نیب برای رسیدن به اید
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هدف انجا پذیرد .وهی تا کنون ای آرزو به طور مللو

تحقق پیدا نکرده و تالتهدای

صلحطلبانه نیب چندان توفیقی نداشتهاند و همچنان خلر جندگ و درگیدری و منازعده در
روابط ابناء بشر و بازیرران سیاسی وجود دارد» (حافظ نیا.)340:1309 ،
«تحوالت و وقایع اخیر در عرصه روابط بی اهمللی (و همچنی ملی و درون ملی) به
خوبی نشان می دهد که در سده حاضر «صلح و عداهت» بیشدتر از هدر چیدب دیردری در
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

م رض خلر ،تهدید و نقض قرار دارد .ای تحوالت ،از اقدامات نظامی یک جانبده ،قتدل
عا و محاصره شهرها و هژمونطلبی برخی رژیمها و دوهتها در اقصداء و نقدا جهدان

دوره هشتم شماره

گرفته تا فقر و گرسنری ها و عد توزیع عادالنه امکانات حیات انسانی میدان ملدت هدا و

ب ست و هفتم

همچنی بی سوادی و عد دسترسی به آگاهی های الز برای مواجهه صحیح بدا حدوادث

اول شماره پ اپ
بهار 7931

طبی ی و غیرمترقبه و آنچه در زندگی اجتماعی رخ مدی دهندد و نهایتداً فقددان حاکمیدت
عداهت بر روابط بی اهمللی ،همه جوامع اعم از توس ه یافتده و در حدال توسد ه ،ملدی و
بی اهمللی را با بحران روبرو نموده به طوری که بیشتری زمان و بودجه هدا نیدب در سدلح
جهان به همی مسائل و شیوههای برخورد واکنشی به آنها اختصاص یافتده و مدییابندد.
ای در حاهی است که عد درک صحیح از بسترها و عوامل منتهی به بحران هدای صدلح،
پیامدهای دقیق ای عوامل بر کم و کیف حیات بشری و همچنی وظایف و کارکردهدای
دوهت ها و جام ه بی اهمللی در ای رابله ،نه تنها امکان واکنش به ای مسائل را در پهنده
زیست جم ی بشر ناممک ساخته بلکه به جای شناخت «علت ها» بر «م لول هدا» تمرکدب
گردیده ،آسیب های ناشی از وض یت موجدود و حداکم ادارک نشدده و نهایتداً اهمیدت و

بسترهای «پیشریری» از چنی بحران هایی نیب در پس ظواهر و صورتبندیهدای جام ده
بی اهمللی دوهتها پنهان گردیده است».
«اما عالوه بر موارد فوق ،رویدادها و فرایندهایی در دنیای م اصر وجدود دارندد کده
صلح و عداهت را نشانه رفته اند :تروریسم ،جنگ و درگیدری ،فقدر و بیمداری ،بدی ثبداتی
اقتصادی و ماهی و همچنی آپارتاید علمی که نشأت گرفته از همان مدیریت سلله گونده
بر ای عرصه در جهان هستند ،از جمله ای موارد هستند .بنابرای  ،پدیدههدای ضدصدلح
نظیر تروریسم ،جنگ و درگیری ،فقر و بیماری ،سلله اقتصادی و ماهی (پدیده های انسان
ساخت) در کنار چاهش هایی همانند سوانح و حوادث طبی ی (که پیامدهایی تقریبداً بدیش
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از سه برابر قربانیدان درگیدری هدای مسدلحانه در سدال  2914داشدته اسدت) و همچندی
ساختارهای غیرمایل یا قاصر از تأمی صلح و امنیت بی اهمللی ،وض یت صلح جهدانی را
بغرنج کردهاند .اما با وجود کثرت منازعات بی اهمللی جنگگونه ،وض یتهدای مت دددی
نه از جنگ و نه از صلح نیب در روابط دوهت ها و ملت ها وجود دارند که گداه بده سدمت

نگرش نو در

جنگ و گاه صلح تمایل می یابند .الجدر بایدد چندی وضد یت هدایی را نیدب در گسدتره

بازتعریف مفهوم

صلحطلبی قرار داد و به وض یت نبود جنگ واق ی و عینی اکتفا نکرد».

ژئوپل ت ک صلح

«سرانجا ف اهی صلح در قاهب سازمان های غیردوهتدی ،ملاه دات و آمدوزت صدلح
احبا

و جنبشهای صلح طلب ،م ترضی به جنگ و درگیری و غیره ف اهیت مینمایند.

تقویت آنها می تواند اول به توس ه فرهنگ صلح و درک اهمیدت و ضدرورت آن بدرای
زندگی بشر و حیات در کره زمی در بی مرد و شهروندان و سیاسدتمداران و صداحبان
قدرت منجر گردد .دو آنها میتوانندد بدر سیاسدتهدای متخدذه از سدوی دوهدتهدا و
حکومتها تأثیر گذاشته و تصمیمات جنگ افروزانه آنها را به چداهش بکشدند .تقویدت
ف اهی صلح در بل جوامع میتواند به توهید ،انباشت و توس ه پتانسیل صدلحطلبدی کده
صاحبان قدرت و سیاست را وادار به ان لاف و عقب نشینی میکند منجر شدود» (حدافظ
نیا .)371:1309 ،بنابرای  ،ژئوپلیتیک به دهیل افبایش (خشونتها و جنگ ،فقدر و کشدتار
جم ی ،سلله اقتصادی و استثمار) پتانسدیل نهفتدهای در خدود دارد کده مدیتواندد تمدا
چاهشهای جهانی را به صلح جهانی تبدیل نماید .از ای رو ژئوپلیتیک نیازمندد آن اسدت
تا ژئوپلیتیسی ها مفهو جدیددی از آن ارائده دهندد تدا فرآیندد تحقدق صدلح جهدانی را

دوچندان نماید .بر ای مبنا چاهش های جدید جهانی امکدانی را بدرای ژئوپلیتیدک صدلح
فراهم آورد تا بتواند در مناسبات قدرت زمینهای را فراهم آورد کده شدکل دهندده صدلح
جهانی و جهانی عاری از هرگونه جنگ و خشونت باشد .در شکل ( )4س ی شده اسدت
چرایی اهمیت یافت ژئوپلیتیک صلح در عصر حاضر در تحوالت بی اهمللی ارائه شود.

عدالت
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برابری

صلح

تحقق رویای جهانی

آگاهی بشر

آزادی

تحوالت بین المللی
 ضد جنگ ،خشونت و تروریسمفصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

افق و چشم انداز

ژئوپلیتیک
صلح

 ضد فقر ،بیماری ،جر -ضد سلله اقتصادی و استثمار

المل

دوره هشتم شماره

ظهور سازمانهای جهانی دوستدار صلح

اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم
بهار 7931

شکلگیری صلح جهانی

شکل شماره  .4چرایی اهمیت یافت ژئوپلیتیک صلح (مأخذ :نرارندگان)1303 ،

 .4-3استراتژیهای ژئوپلیتیکی منجر به صلح
در ای قسمت منظور ای است که آیا وان 1با اتخاذ یک سری از رویکردهدا و راهبردهدا
در اداره کشورها از مؤهفههای ژئوپلیتیک برای توهید صلح و توس ه استفاده کرد؟ اصدوالً
میشود از طریق اتخاذ یکسری راهبردها ،کشدمکشهدا و منازعدات را کداهش داد و بده
تقویت صلح ،همکاری ،امنیت و توس ه کمک کرد؟ به نظر میرسدد کده چندی امکدانی
وجود دارد و دوهتها ،حکومتها و سیاستمداران مدیتوانندد بدا اتخداذ رویکردهدا یدا
1. Van

استراتژیهای ژئوپلیتیکی به تقویت صلح و همکاری ،توسد ه و امنیدت کمدک کنندد .از
ای رو استراتژیهای مفروض در زمینه ژئوپلیتیک صلح به شرح زیر میباشد (حافظ نیدا،
)1-3 :1310
الف) استراتژی توسعه توریسم و یا گردشگری
توریسم از دو بُ د داخلی و بی اهمللی برخوردار است .توریسدم یدا گردشدرری عبدارت
است از ایجاد فرآیند حرکت شهروندان یا انسانها در بی مکانها یا فضاهای جغرافیایی
به منظور بهرهمندی از ظرفیتهای آرا بخش و آسایش بخش آنها برای کاهش تنشهدا
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و آالمی که انسانها در پرتو زندگیهایی نظیر شهرنشینی تحمل میکنند .در یدک جملده
توریسم هدفش ایجاد هذت روحی و جسمی و رضایتمندی در بدی گردشدرران مبتندی
بر ظرفیتهای مکان ها و فضاهای جغرافیایی است .بنابرای  ،توریسم چه در ب ُد داخلدی
و چه در بُ د بی اهمللی متضم آثار متفاوتی است.
نگرش نو در

 -1استراتژی توریسم در بُعد داخلی :در بُ د داخلی توریسم عالوه بر جنبههدای

بازتعریف مفهوم

توهید اقتصادی (توس ه) ،نقش مؤثری در همررایی ملی و ادراک جم ی ،وفاق عمدومی

ژئوپل ت ک صلح

و تنش زدایی در روابط شهروندان و ساکنی فضاهای جغرافیایی داخل کشورها را دارد.
به طور مشخص انسان هدا در داخدل فضدای جغرافیدایی کشدورها ،زادگداه و زیسدتراه
منحصر به فرد خود را دارند و در فواصل جغرافیایی دور از همددیرر شدناخت و درک
متقابلی ندارند ،بنابرای تفاهم ملی و شناخت ملدی از یکددیرر تضد یف مدیشدود .در
چارچو ِ ای اسدتراتژی حرکدت شدهروندان در فضدای جغرافیدایی و بده عبدارتی بده
چرخش درآمدن آحاد ملت در فضای جغرافیایی به شناخت متقابدل ،تفداهم ،همکداری
متقابل ،وفاداری ملی و صلح و امنیت داخلی و عمومی کشور کمک میکند.
 -2استراتژی توریسم در بعد بینالمللی :اید بُ دد از توریسدم همانندد توریسدم
داخلی که تفاهم ملی ایجاد میکند ،به شناخت ملدتهدا از یکددیرر ،کددورت زدایدی،
تفاهم ،صلح ،امنیت ،توهید ثروت و توس ه کمک میکند .یکی از راههای تضمی امنیت
ملی کشورها توس ه جهانرردی و توریسم بی اهمللی است که رابلهای متقابل با امنیدت
دارد .در ای راهبرد وجود اتباع خارجی در قاهدب تروریسدت و گردشدرر بده صدورت
انبوه در فضای ملی ،به عنوان یک عامل بازدارند از تهاجم خارجی عمل میکند.

ب) معادله ژئوپلیتیکی
کشورهای جهان به یکدیرر وابسته و محتاج هستند و به خصوص کشدورهای همجدوار.
اگر کشوری به صورت یک جانبه به کشوری محتاج باشد امنیدت و مصداهح ملدیات بده
برای ایجداد موازنده ژئدوپلیتیکی و پیشدریری از بده

چاهش کشیده میشود .بر ای اسا

چاهش کشیده شدن ،کشور محتاج میتواند در چارچو

نیازهای کشور مقابدل ،او را بده

یکی از مبیت های سرزمینی خود وابسته کند .نظیدر اندرژی در برابدر آ

و ترانبیدت یدا

برعکس .بدی ترتیب کشورها می توانند توازن ژئوپلیتیکی را بی خودشان برقرار کنندد و
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روند همکاری و صلح را ادامه دهند و از گرفتاری و به چاهش کشدیده شددن کشورشدان
در سیستمهای منلقهای و جهانی و بروز تنش در روابط خود با یکدیرر پرهیب کنند.
ج) استراتژی سرمایهگذاری خارجی و توسعه آن در فضای ملی
جلب و توس ه سرمایه گدذاری و اسدتقرار آن در قلمدرو جغرافیدایی کشدورها عدالوه بدر

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

دوره هشتم شماره
اول شماره پ اپ
ب ست و هفتم

توس ه ،زمینهساز امنیت ملدی آن هاسدت .زیدرا بده هنردا خلدر و تهدیدد ،دوهدتهدای
سرمایهگذار برای حفاظت از سرمایه های اتباع خود در کشور مورد هدف تهدیدوار عمل
میشوند ،و به عنوان نیروی بازدارنده در فرآیندهای سیاسی ،بی اهمللی و حتدی عملیداتی
اقدا میکنند.

بهار 7931

د) استراتژی پیوند نیازهای دیگران به فضای کشور
ی نی ای که یک کشور بر اسا

مبیتهای سرزمینی خود نظیر (ترانبیت ،منابع طبی دی،

انرژی ،منابع روساختی و انسدان پایده نظیدر تکنوهدوژیکی و اقتصدادی) ،نیازهدای سدایر
کشورها را به فضای کشورت پیوند ببند .وابسته کردن دیردران بده خدود ی ندی امیندت،
قدرت ،منبهت و بهبود موق یت ژئوپلیتیکی کشور در سیستم منلقدهای و یدا جهدانی .بدر
ای اسا

کشورهای وابسته ،احسا

نوعی فرودستی منبهت ژئوپلیتیکی نموده و جانب

احتیا را در روابط خود با کشور مقابل رعایت میکنند .همچنی کشور وابسته کنندده از
برتری منبهت ژئوپلیتیکی و نتیجتاً موضع ابتکار عمل برخوردار بوده و قدرت شکل دادن
به فرآیندهای فی ما بی را خواهد داشت.

و) استراتژی عدالت جغرافیایی
عداهت جغرافیایی عبارت است از برابری نسبی شاخصهای توس ه مکانهدا و فضداهای
جغرافیایی با شاخص های توس ه متناظر سدلح بداالتر :نظیدر اسدتانی ،کشدوری و ملدی،
منلقه ای ،کروی و جهانی .عداهت جغرافیایی از طریق سداز و کدار آمدایش سدرزمی یدا
برنامهریبی های فضایی ،بده توسد ه متدوازن مکدان و فضدای جغرافیدایی منجدر شدده و
موجبات رضایت شهروندان و اعتماد آنها را به سازه مددیریت سیاسدی فضدا و سیسدتم
سیاسی مربوطه فراهم میکند ،و از شکلگیری ذهنیت شهروند درجده دو و یدا اجحداف
ملی در بی آنها تا حد زیادی جلوگیری میکند .عداهت فضداییججغرافیایی همچندی از
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فرایندهای جداییگبینی و قهر ملی و توس ه کشمکش و منازعه بی گروههدای ملدی بدا
دوهت مرکبی نیب پیریری میکند.

داخلی

استراتژیهای ژئوپلیتیکی منجر به صلح

نگرش نو در
بازتعریف مفهوم

خارجی

استراتژی توس ه توریسم و یا گردشرری

م ادهه ژئوپلیتیکی

استراتژی سرمایه گذاری خارجی و توس ه آن در فضای ملی

استراتژی پیوند نیازهای دیرران به فضای کشور

استراتژی عداهت جغرافیایی

شکل شماره  .1استراتژیهای ژئوپلیتیکی منجر به تقویت صلح در روابط بی اهملل
(اقتبا از حافظنیا 1303 ،ترسیم از نگارندگان)1331 ،

ژئوپل ت ک صلح

 .5 -3مفهوم ژئوپلیتیک صلح
یکی از ویژگیهای پایه ای و اصلی هر دانش و علمی دارا بودن پویایی است .زیرا علدو
به صورتهای مختلف در بستر تغییرات صورت گرفته در مسائل و مدوارد مدورد بحدث
با چاهشها و مباحث جدیدی مواجه میشوند ،برای ای که بتوانند آنگونده کده بایسدته و
شایسته ای علو است پاسخروی ای مسائل و مباحث باشند به صدورتهدای مختلدف
باید از پویایی الز برخوردار باشند .در ای میدان داندش ژئوپلیتیدک نیدب از اید قاعدده
مستثنی نیست .تحوالت صورت گرفته در عرصههای مختلف مسائل و مباحث جدیددی
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را در حوزه دانش ژئوپلیتیک ملرح کرده است و از سوی دیرر شدکلگیدری و افدبایش
نررت انتقادی به مباحث گذشته ژئوپلیتیدک بده صدورتهدای مختلدف بدر تغییدرات و
تحوالت ای دانش دام زده است و سبب ایجاد چاهش پدیشروی اید داندش گردیدده
است .بر ای مبنا ،برای ای که دانش ژئوپلیتیک بتواند آنگونه که شایسته و بایسدته اسدت
در عرصه توهید علمی و حل و فصدل مباحدث موفدق عمدل نمایدد بایدد از پویدایی الز

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل

برخوردار باشد .مبتنی بر ای اصل پویایی در عرصه دانش ژئوپلیتیدک و برجسدته شددن
مباحث ژئوپلیتیک انتقادی گرایشهای موضوعی نظیر ژئوپلیتیدک همکداری ،ژئوپلیتیدک

دوره هشتم شماره

زیست محیلی ،ژئوپلیتیک انسانگرا و ژئوپلیتیک صلح ملدرح شددهاندد .اگدر چده اید

ب ست و هفتم

مباحث همانطور که بیان شد در طی چند سال اخیر ملرح و مورد بحث قرار میگیرندد،

اول شماره پ اپ
بهار 7931

اما مفهو سازی قابل قبوهی از آنها صورت نررفته است .بر ای مبنا ،در زمینه ژئوپلیتیک
صلح باید مفهو سازی آنگونه باشد که بتواند هم مفهو و چدارچو

ژئوپلیتیدک و هدم

صلح را به صورت کامل در خود داشته باشد .بدر اید اسدا  ،ژئوپلیتیدک صدلح را بده
صورت کلی میتوان به صورت ذیل ت ریف کرد:
ژئوپلیتیک صلح عبارت است از دانش شناخت ،کسب ،بهدرهبدرداری و حفدظ مندابع
جغرافیایی قدرت در مناسبات محلی ،ملی ،منلقهای و جهانی جهت دسدتیابی بده صدلح.
به بیانی دیرر ،استفاده و بهرهبرداری از منابع جغرافیایی قدرت جهدت دسدتیابی و حفدظ
صلح در مناسبات محلی ،ملی ،منلقهای و جهانی را ژئوپلیتیک صلح میگویند .در شدکل
شماره ( )7مدل مفهومی ژئوپلیتیک صلح ترسیم شده است.

ژئوپلیتیک صلح

دانش

شناخت

کسب

بهرهبرداری

حفظ

جهت دستیابی به صلح
فراملی

ملی

محلی

در مناسبات

منابع جغرافیایی
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قدرت

شکل شماره  .7مدل مفهومی ژئوپلیتیک صلح (مأخذ :نرارندگان)1303 ،

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق ،از دورانی که بشر ،زندگی جم ی را آغاز کرده است و حدداقل
 1999سال تمدن بشری به ثبت رسیده است .همدواره ذهدنش بدا موضدوع صدلح و جندگ
درگیر بوده است و در ای راستا ،سه مقوهه و خصلت در زندگی بشری بوده و هسدت کده
یکی از ای سه مقوهه و خصلت ،مسأهه [تر آفرینی] است و انسان با استفاده از اببارهدایی
که در اختیار دارد ،دیرران را میترساند و یا ای که خودت به هحاظ شرایط محیلی کده در
آن قرار میگیرد دچار تر
ای تر

میشود و تر

بر او غلبه میکند و مدیکوشدد کده خدود را از

خالصی دهد و برای خودت مصنویت ایجاد کند .به هدر روی جهدان مبتندی بدر

صلح ،جهان سودمند برای همه است که به وسیله همران ساخته میشود با اتکا بر اندیشده
و ارتبا و گفترو با ارتقای ظرفیتهای فرهنری  ...امری که نیداز بده عقدل جم دی ،عدب
جم ی و همکاری جم ی دارد .بنابرای «ائتالف برای صلح» پیشنهاد مدیشدود بده م ندای
فراهم آوردن «فرصت و پیشرفت بدرای همده» کده محقدق شددن اید مدوارد بده صدورت
بی اهمللی ،نیازمند مشارکت و همکاری دوهتها را به صورت همهجانبه طلب میکند.
بر ای مبنا عصر حاضر ،دوران تبلور برجسته و آشدکار آرمدانخدواهیهدا و ملاهبدات
بشریت و تالت برای یافت راه نجات بشر از وض یت نابسمان م اصر است .ملاهبده صدلح
و عداهت ،جلوه ای گسدترده دارد و بام ندا از اید فرایندد و تکاپوهدا اسدت کده اکندون بده

نگرش نو در
بازتعریف مفهوم
ژئوپل ت ک صلح

مرحله ای مهم و نقله «علف» تاریخی نائل شدده اسدت و آن بهدرهگیدری از فرصدت هدای
جهانی برای تسهیل ای مسیر و برون رفت از چداهش هدایی اسدت کده بده علدل و عوامدل
گوناگون فراروی بشر امروز قرار گرفته است .آنچه امروز بشریت و جام ه بی اهمللی بدا آن
روبروست ،وض ی وخیم و بحرانی است .در واقع ،صلح را با هر رهیافتی که ت ریف کندیم،
نمی توان وض یت موجود را تضمی کننده آن بددانیم .از منظدر توصدیف وضد یت جداری
صلح جهانی ،ت بیر مدیرکل یونسکو در پیامی که راجع به روز جهدانی صدلح صدادر کدرد،
جاهب است .وی اظهار داشته که« :جهان از شدت خشونت در حال تکه تکه شدن اسدت.»1
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ای خشونت صرفاً ناشی از جنگ و خلرات آن نیست .بلکه امروزه ،تروریسم تکفیدری در
صدر تهدیدهای صلح جهانی قرار دارد .بر ای اسدا

ژئوپلیتیدک بده عندوان یدک داندش

میتواند نقش مهمی در فرآیند تحقق صلح جهانی ایفا نمایدد و بدا تغییدر ماهیدت وجدودی
خود از «قدرت» به «صلح» زمینه شکلگیری ژئوپلیتیک صلح را در مناسبات بدی کشدورها
در راستای «برابری ،عداهت و آزادی» و جهان عاری از خشدونت فدراهم آورد .امدا بدا اید
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اوصاف ژئوپلیتیک صلح ،مفهومی است که آغازی مراحل خود را طی میکند .اید مفهدو
به عنوان یک دانش پس از جنگ جهانی دو و افبایش کشتار جم ی و تبدیل شدن جهدان
به مکانی ناام احیاء شد و برای درک بهتر ای مفهو  ،ت اریف مت ددی تدا بده حدال از آن
ارائه نشده است که با خواندن آن ت اریف به مفهو و ماهیت وجودی ژئوپلیتیک صلح پدی
برده شود .حال آنکه فلسفه هر علم بنیادیتری عرصه آن دانش است و ای عد پرداخدت
به فلسفه و ماهیت ،نتیجه نررت اصلی بر ای مفاهیم با روتشناختی پوزیتیویسدتی اسدت.
اما در نهایت تالت شده است با نراه فلسفی به فلسفه ژئوپلیتیک صلح بده تبیدی اید واژه
تکیه شود و مفهو جدیدی از آن به دست آید .در ای گا ت ریف جدید مدا از ژئوپلیتیدک
صلح بدی سان ارئه شده است ژئوپلیتیک صلح عبارت اسدت از داندش شدناخت ،کسدب،
بهرهبرداری و حفظ منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات محلدی ،ملدی ،منلقدهای و جهدانی
جهت دستیابی به صلح .به بیانی دیرر ،استفاده و بهرهبدرداری از مندابع جغرافیدایی قددرت
جهت دستیابی و حفظ صلح در مناسبات محلدی ،ملدی ،منلقدهای و جهدانی را ژئوپلیتیدک
صلح میگویند.

 .1پیا مدیر کل یونسکو برگرفته شده از سایت رسانه خبری تحلیلی جنو

کشورhttp://www.jpnews.ir

در نهایت متذکر میشویم که ای مفهو هندوز در مراحدل اوهیده فرایندد تحدوهی قدرار
گرفته و الز است اندیشمندان و متخصصی در ای حوزه به ویژه فلسفه آن بیشتر ملاه ده
و تحقیق نمایند تا آن را به یک نظریه کامل علمی تبدیل نمایند تدا بتواندد بسدتری را بدرای
[صلح جهانی در ای زیست جهانی] فراهم آورد.

فراملی
ملی

دستیابی به رفاه ،آرامش
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و صلح جهانی

محلی

منابع جغرافیایی قدرت
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مستحکم
شکل شماره  .3فرایند شکلگیری بنیانهای فلسفی ژئوپلیتیک صلح (مأخذ :نرارندگان)1303 ،

منابع
 -اب منظور ،آ .آ .ج .)1331( .لسان العرب ،چاپ چهار  ،جلد  ،3بِیروت :دارصادر.
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اهویری« .)1313( . ،ایدئوهوژی و صلح مفهو و فرهنگ دینی صلح با تکیده بدر مدورد
اسال » .مجموعه مقاالت همایش بینالمللی خبرگزاریها ،تهران :وزارت فرهندگ و
ارشاد اسالمی.

بازتعریف مفهوم
ژئوپل ت ک صلح

برات لیپور« .)1304( . ،صلح پایددار و عدداهت سیاسدی جهدانی» ،فصکلنامه سیاسکت
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تهران :انتشارات نراه م اصر.
بوتول،

 .)1331( .جامعهشناسی صلح ،ترجمه هوشنگ فرخجسته ،تهران :نشر شیفته.

جان پرور . ،و قربانی سدپهر ،آ .)1307( .ژئوپلیتیک شهری ،تهدران :انتشدارات انجمد
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حافظنیا .)1309( . ،اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،مشهد :انتشارات پاپلی.
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داد  ،ک .)1309( .ژئوپلیتیک (مقدمهای بسیار کوتاه) ،مترجم :زهرا پیشراهی فدرد و
محمد زهدی گهرپور ،تهران :انتشارات زیتون سبب.
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