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نگرش سيستمي ،چند جانبه نگری و رهبری ،رویکردهای جغرافيایي -
سياسي به کنش های منطقه ای
حسين ربيعي
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چکيده
در پیرامون ایران مناطق ژئوپولیتیک بسیاری قرار گرفته که یا همواره در حال تنش و بی ثباتی هستند و یا گرفتار
کمکش های مقطعی هستند .ایران می خواهد در افق بل ند مدت به قدرت منطقه ای در جنوب غرب آسیا تبدیل شده و
بتواند امورات این منطقه را راهبری کند .دست یابی به چنین افق بلندی گرچه در نگاه نخست بلند پروازانه می نمایاند
ولی چنانچه ملزومات آن به خوبی در نظر گرفته شود و تمهیدات مناسبی اندیشیده شود ،با توجه به توانمندی های
جغرافیای طبیعی و انسانی ایران دور از دسترس نیست .سئوال این مقاله این است که راهبرد رسیدن به این هدف
چیست .تحقیق با تحلیل شرایط و اهداف ایران با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای انجام شده است .باور و پیشفرض
نویسنده این است که برای رسیدن به چنین جایگاهی از دید کنش های ژئوپولیتیک ،مدل مناسب برای ا یران مدلی
است که دربردارنده تاک تیک های مختلف چند جانبه نگری ،نگاه سیستمی به موضوعات و پدیده های ژئوپولیتیک منطقه
و در نهایت در نظر داشتن اصول رهبری منطقه ای به جای سلطه منطقه ای باشد  .بنابراین ایران با درک بیشتر واقعیت
های جغرافیای سیاسی منطقه و در پیش گرفتن نگاه سیستمی و با روشی جندجانبه نگر می تواند رویکرد منطقه ای
کارآمدی داشته باشد.
کلمات کليدی :چندجانبه نگری ،نگرش سيستمي ،منطقه

 - 1دکترای جغرافیای سیاسی ,استادیار دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران)Hosseinrabiei@hotmail.com( ،
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مقدمه
منطقه یک سطح تحلیل است که کنش های کوچک و بزرگ سیاسی در آن رخ می دهد و کشورهای واقع در آن را
متأثر می سازد و آنها را وادار به واکنش می کند .از نگاه ژئوپولیتیک ،منطقه دارای سه عنصر اصلی قدرت(اساس
روابط بین الملل) ،بازیگر(حکومت ملت پایه) و هدف(منافع و امنیت ملی) است که به علت کمبود یا نبود ارزش ها به
رقابت و حتی منازعه اجتناب ناپذیر برای دستیابی به برخی اهداف در ماورای مرزهای داخلی مشغولند .ایران از
دیرباز منزلت ژئوپولیتیک ویژه ای در جنوب ،جنوب غرب آسیا ،آسیای مرکزی و قفقاز داشته است و کنش های
منطقه ای و جهانی آن را تحت تأثیر قرار داده و می دهد .بخش مهمی از دلمشغولی ها و چالش های فراروی ایران
در دهه های آینده مربوط به منطقه پیرامونی آن است .از دید تاریخی ،ایران دیر پاترین و قدرتمندترین کشور مستقل
این گستره بوده و بر پایه شاخص های قدرت آفرین ،امروز نیز جزو بزرگترین قدرت های این مناطق است .با این
حال روابط ایران با کشورهای این مناطق فراز و فرودهای بسیاری به خود دیده است .در مقاطع گوناگون زمانی ،ایران
زمانی روابط دوستان و گرم و زمانی روابط خصمانه و حتی جنگ را در پیرامون خود تجربه کرده است .جدا از عوامل
داخلی و خارجی اثر گذار بر شرایط کنونی ،ایران ناگزیر از زیستن در میان این آشفتگی ها است .در زمان ما جنوب
غرب آسیا در بی ثباتی و آشفتگی و دیگر مناطق نیز در وضعیت ناآارام قرار دارند .افغانستان در شرق و عراق و سوریه
در غرب درگیر کمشکش های مذهبی داعشی – طالبانی هستند .بخش زیادی از مناطق پیرامونی ایران درگیر بحران
آب و کم آبی است و آلودگی های محیطی بخش های دیگری از منطقه را در بر گرفته است  .این در حالی است که
رقابت های سیاسی ژئوپولیتیک در جنوب غرب آسیا به اوج خود رسیده و دسته بندی ها و قطب بندی های
ژئوپولیتیک هر روز چهره جدیدی از خود نمایان می کند .دسته بندی هایی که گاه و بیگاه در قالب اعالم موضع،
صدور بیانیه و حتی ایجاد ائتالف و دسته بندی هایی علیه ایران رخ می نمایاند .ساختار قدرت این منطقه به شدت
دگرگون شونده است و این در شرایطی است که به سبب رخدادهای سال های اخیر ،آسیب پذیری این کشورها روز
افزون است .در مجموع کشورهای این مناطق در وضعیت آشفته و سامان نیافته ای باید تصمیم گیری می کنند و
آثار و پیامدهای آن روز به روز کالف ژئوپولیتیک این منطقه را پیچیده تر می کند .نگارنده این مقاله بر این اعتقاد
است که بخشی و نه همه دالیل این وضعیت ناشی از رو یکردهای یکجانبه نگرانه ،غیر سیست می کشورها به مسائل
این منطقه است و مهمتر از آن روش هایی سلطه گرانه ای که برخی کشورهای قدرتمند برای رسیدن به اهداف خود
در پیش گرفته اند به شدت و حدت این کنش ها افزوده و چشم انداز غرب آسیا را تیره و ترس آور کرده است .این
مقاله می خواهد توضیح دهد چگونه نگرش سیستمی (که یک نگرش بنیادین در پژوهش های جغرافیایی است) در
ترکیب با چند جانبه نگری و در پیش گرفتن رویکردهای رهبری ،می تواند در تحلیل مسائل ژئوپولیتیک منطقه ای
به سیاستمداران راهکارهای مسالمت آمیزی را نشان دهد .به عبارت دیگر در پی تلفیق روش های علم جغرافیا با
رویکردهای سیاسی  -ژئوپولیتیک است .بنابراین به ناچار تمرکز زیادی بر مباحث نظری داشته و در نهایت ایده خود
را ارائه کرده است.
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روش تحقيق و فرضيه
روش انجام فرایند ای ن تحقیق توصیفی تحلیلی است و تالش شده است برای نمایان ساختن پیوندهای پیش گفته با
استفاده از منابع معتبر استدالل الزم برای تبیین ای ن فرضیه که « چند جانبه نگری و رویکرد سیستمی روش های
موثری در دستیابی به اهداف منطقه ای است» فراهم نماید .به این منظور در مورد جغرافیا ،سیستم و نگرش
سیستمی در جغرافیا توضیحاتی داده شده است.

مفاهيم و بنيان های نظری
جغرافیا ،سیستم و منطقه
همچنان که برداشت عموم جغرافیدانان نشان می دهد ،انسان در میان دوگانگی های مفهومی بسیاری زندگی می
کند و جهان پیرامون ما را دوگانگی های بسیاری در بر گرفته است .مهمترین و اصلی ترین آن دو گانگی بین انسان
و محیط است .هر کدام از این دو گانه ها در بردارنده اجزا و عناصر و جزئیات بسیاری هستند که ترکیب آن زیست
بوم را شکل می دهد و البته در همتنیدگی های بسیاری ایجاد می کند .برای شناخت این کالف در هم پیچیده ،باید
عناصر این دوگانگی ها(انسان و محیط) نه به عنوان ساختارهای جداگانه ،بلکه به عنوان بخش های جداناپذیر یک
سیست م واحد در نظر گرفت .به طور مثال در تحلیل و بررسی یک سیالب به عنوان مخاطره طبیعی ،باید همه عوامل
و عناصر قلمرو طبیعی  -بارش ،طوفان ،تخلیه رودخانه ها ،ذوب برف؛ مهندسی جاده ها و پل ها ،سدها ،سازه های
اجتماعی  -سکونتگاه ها و جمعیت منطقه سیالب؛ عناصر اداری کنترل سیل ،ارتباطات و شبکه های حمل و نقل،
کمک های پزشکی ،سازمان پزشکی و نجات و بیمه و همه عوامل دیگر را بررسی کرد تا یک تحلیل جامع جغرافیایی
به دست آورد .از این رو در جغرافیا رویکرد سیستمی برای مطالعه پدیده ها از دیرباز مورد توجه و استفاده بوده است.
رویکرد سیس تمی چارچوب روش شناختی جهت تحقیق و بررسی ساخت و کارکرد یک پدیده را فراهم می آورد و به
جغرافیدانان امکان می دهد که به منزله ابزار روش شناختی ،فرم تازه ای از جامعیت جغرافیایی بنا کند .چنانکه
براین بری و ریچارد چورلی عقیده دارند که نگرش سیستمی و نظریه عمومی سی ستمها نقش عمده ای در ادارک
جغرافیایی ایفا می کنند(شکویی .) 49 :1381 ،چشم اندازهای جغرافیایی ،یک سیستم فضایی هستند که تمام اجزای
آن با همدیگر مرتبطند .بررسی جداگانه هیچکدام از پدیده ها ،وضعیت جامع چشم انداز را آشکار نمی کند بلکه باید
تمام سیستم را یکجا مطالعه کرد ،یعنی باید روابط موجود میان پدیده ها را کشف کرد (علیجانی.)53 :1371 ،
بنابراین در جغرافیا کلیت پدیده ها مورد توجه است و هدف اساسی جغرافیا نیز آشکار کردن درهم تنیدگی این
پدیده های مرکب و واقعیت های موجود آن هاست .می توان گفت که در جغرافیا نیز همانند مو سیقی رعایت شکل و
در نظر گرفتن تلفیق و پیوستگی اجزای تشکیل دهنده موضوعات جغرافیایی نقشی تعیین کنده در سالمت و درستی
مطالعات دارد تا جایی که عدم رعایت آن شکل ،از جغرافیا جز فهرستی طوالنی از اعداد و ارقام خاک و بی روح و
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اسامی نامأنوس از مکان ها رودها ،کوه ها اقوام و  ...بدست نمی دهد(جمالی .)53 :1371 ،شکویی می نویسد به
هنگام اندیشیدن به سیستم های جغرافیایی الزم است روی پنج اصل تأکید گردد:
 .1هدف های کلی سیستم به ویژه معیار سنجش فعالیت های آنها
 .2محیط سیستم (محدودیت های غیر قابل تغییر) عواملی خارج از کنترل سیستم
 .3منا بع سیستم شامل مواد وسایل و عوامل مورد استفاده یک سیستم در جهت اجرای وظایف آن
 .4اجزای تشکیل دهنده سیستم نقش ها هدف ها و معیار اندازه گیری فعالیت های هر یک از آنها
 .5مدیریت سیستم که وظیفه اش زیر نظر قرار دادن عوامل چهارگانه قبلی یعنی هدف های اصلی محیط
منابع و اجزای تشکیل دهنده سیستم می باشد (شکویی.)51 :1381 ،
رویکرد سیستمی برای تجزیه و تحلیل جغرافیایی جدید نیست و در سال  1953توسط اکرمن و در سال
 1974توسط چپمن پیشنهاد شده است .اما می توان مقیاس های تحلیل در جغرافیا را نیز به صورت
سیستم دید و تحلیل کرد و به طور مثال منطقه را با رویکرد سیتسمی تحلیل کرد .در این صورت پدیده
های درون منطقه می تواند به عنوان اجزای کل یک سیستم در نظر گرفته شود که ارتباط بین اجزا و
محیط آنها برقرار است .در این صورت منطقه چیزی بیش از مجموعه اجزای آن است و بیانگر یک کل
متصل است .قواعد اصلی در رویکرد سیستمی عبارت است از کلی نگری ،بررسی تناسب یا عدم تناسب اجزا
و تحلیل روابط و مناسبات اجزا به منظور کشف الگوهای پیوستگی و کارکردهای مختلف سیستم .برخی بر
این باور هستند که سیستم ها بر اساس تجزیه و تحلیل عددی بررسی می شوند .بنابراین پدیده هایی که
نمی توانند با روش ریاضی بیان شوند نمی توانند در سیستم ها گنجانده شوند .مورگان ( )1981و اگنیو
( )1984برای غلبه بر این مشکل سیستم های سخت و نرم را تعریف کرده اند .سیستم "سخت" سیستمی
است که آشکارا تعریف شده و حد و حدود سخت و ساختار آن مشخص شده و با زبان ریاضی بیان شده
است .اما در جغرافیا ،سیستم های پیچیده ای وجود دارد که مرزهای آن سخت نیستند ،یک پدیده مانند
خشکسالی درون آن ،جنبه های آب و هوایی ،خاک شناسی و کشاورزی ،و نیز اجزای اقتصادی و اجتماعی
مانند شیوه استفاده از زمین ،سبک زندگی ،شهری ،روستایی و عشایری ،و نیز تصمیم گیری های سیاسی ،و
همکاری بین المللی و غیره درگیر هستند .این سیستم آشکارا یک سیستم نرم است .تکنیک های متعارف
تجزیه و تحلیل سیستم ها کاربرد محدودی در سیستم های اجتماعی دارند که نمی توان آن را در اعداد و
ارقام آورد بلکه نیاز به توضیح و تفسیر کالمی دارد و سیستم های جغرافیایی از این دسته هستند.
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تفاوت های سيستم سخت و نرم از نگاه اگنيو
ویژگی های سیستم سخت

ویژگی های سیستم نرم
اهداف به صورت مبهم تعریف شده

اهداف روشن

مرزهای مبهم

مرزهای به وضوح تعریف شده

فرایند تصمی م گیری مبهم
دشواری اندازه گیری

فرایندهای کامالً تثبیت شده
عملکرد قابل سنجش

ساختار ضعیف

ساختار شفاف

سیستم انسانی

سیستم های طبیعی(فیزیکی)

منبع.) Agnew, 1984: 168( :

امروز ما در جهان به شدت پیچیده ،شبکه ای و در هم تنیده ای زندگی می کنیم .چه در مقیاس منطقه ای و چه در
مقیاس جهانی ،مطالعه و بررسی یک بخش جداگانه نمی تواند درک درست و کاملی از مناسبات آن مقیاس به دست
دهد .رویکرد سیستمی در جغرافیا می تواند به تحلیل های ژئوپولیتیک به ویژه در مباحث منطقه ای کمک کند .چرا
که مناطق به عنوان موجودیت های بسیار پیچیده و چند بعدی با روابط درهم و متغیر اند .تحلیل ژئوپلیتیک در
مقیاس منطقه ای بسیار پیچیده و مستلزم در نظر گرفتن متغیرهای بسیاری است که غفلت از هر کدام از آنها تحلیل
ها را دشوار یا ابهام آمیز و در نتیجه انتخاب راهبردهای مناسب را با تردید روبرو می کند .ژئوپولیتیک منطقه ای در
بردارنده ارزش و عوامل اثر گذار بسیاری است که رفتار کشورها را شکل می دهد و نگاه سیستمی به آن گریز ناپذیر
است .اما؛

رویکرد سيستمي چيست؟
دنیای واقعی پیرامون ما بسیار پیچیده و در هم تنیده است .مطالعه قسمت های جداگانه آن کاری نارسا و عمالً
تقسیم دنیای واقعی به قطعات غیر قابل فهم است .البته ساختار های جداگانه هم بخش هایی از واقعیت هستند ،اما
فهم جهان واقعی پیرامون ما نیاز به تجزیه آن به "بخش های معنی دار" است به اندازه ای که درجه ای انسجام
درونی داشته باشد و در عین حال به اندازه کافی ساده باشد تا فهم آن به راحتی امکان پذیر باشد .این بخش های
معنی دار می توانند همان "مناطق" مورد نظر این مقاله باشند .استفاده مناسب از رویکرد سیتسم می تواند فهم ما را
از ارتباطات اجتماعی – سیاسی ارتقا بخشد .مفهوم رویکرد سیستمی را در دهه  1930لودویک فون برتاالنفی  1با
عنوان نظریه عمومی سیستم ها در رشته مدیری ت ارائه کرده و از نی مه دوم قرن بی ستم به بعد در شته های دیگر نیز
وارد شده است .نگرش سیستمی هم جزء نگر است و هم کل نگر یعنی از یک طرف توجه خود را به اجزا و عناصر
سیستم معطوف می کند و از طرف دیگر آن را درون یک سی ستم بزرگ تر و در محی ط خود مورد توجه قرار می
دهد(پرهیزکار و اسماعیل زاده .)40 ،1384 ،در تحلیل سیستمی جریانات ورودی و خروجی با محوریت منبع موجود
حلقه ای ایجاد می نمایند که هر گونه کنش سلبی و ایجابی از جانب جریانها منجر به زنجیرهای از تاثیرات بر کلیت
1 - Von Bert lanffy
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سیستم خواهد گردید .از این رو در فضای کنش مطروحه ،تغییر در میزان جریان ورودی ،پیامدهایی را در منبع
موجود از خود بر جای خواهد گذاشت که در جریان خروجی بازتاب می یابد .تفکر سیستمی ،برخالف برخی از
جنبش های فکری که در یک رشته علمی و در محدوده معینی نشو و نما کرده اند ،در خارج از محدوده یک علم
معین و در محیطی میان رشته ای رشد کرده است  .از آنجا که این شیوه تفکر ،به طورکلی با مجموعه هایی متشکل از
اجزا سروکار دارد ،نه با خود اجزا ،ضرورتا از مرزهای سنتی علوم خاص فراتر رفته و عمومیت یافته است .البته تفکر
سیستمی در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست .در واقع این دو روش مکمل یکدیگرند ،نه جایگزین هم.
پ یچیدگی روزافزون مسایل جهان و طرح مسایل جدید و هم عدم کفایت مدلهای مکانیک ی و تفرقه در پیکر دانش از
جمله عواملی بود که باعث به وجود آمدن نظریه سیستمها شد .تفکر ارگانیستی که در اوایل قرن بیستم شکل
گرفت ،ارگانیسم یا موجود زنده را کلی یکپارچه میداند که خاصیت اجزای آن در تمامیت و کلیت آن نهفته است.
این تفکر ارگانیستی ،پایه نگرش سیستمی قرار گرفت(گالبی ،1369 ،ص .)16در واقع نگرش متفکران سیستمی به
جهان ،بر مبانی چهارگانه ذیل استوار است:
 - 1تصور ارگانیک؛ یعنی تصوری که ارگانیسم (رضاییان )10 ،1375 ،را در مرکز طرح ادراک آدمی قرار
میدهد.
 - 2کلنگری؛ یعنی هر پدیده بهمنزله موجودی زنده ،دارای نظم ،دارای روابط باز با محیط ،خودتنظیم و
هدفمند در نظر گرفته میشود و به جای توجه به اجزای پدیده ها بر کلیت آن ها تاکید دارد و بر آن متمرکز
میشود.
 - 3مدل سازی؛یعنی متفکر سیستمی سعی میکند که به جای شکستن کل به اجزای قراردادی ،ادراک خود
را بر پدیده های واقعی منطبق کند.
 - 4بهبود شناخت؛ به طوری که یک متفکر و پژوهشگر نظامگرا درک کند که؛
الف) زندگی در یک سیستم ارگانیک و در فراگردی پیوسته ،استمرار دارد.
ب) شناخت آدمی از یک کل ،از طریق مشاهده فراگردهایی که درون آن به وقوع میپیوندند ،بهدست
میآید نه از طریق مشاهده اجزای آن کل.
ج) آنچه که فرد مشاهده میکند ،خود واقعیت نیست ،بلکه ادراک وی از واقعیت است.
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جنکينز حالت کامل یک تحليل سيستمي را به صورت زیر صورتبندی کرده است.
فرمولبندی مشکل  -سازماندهی پروژه
تعریف سیستم  -تعریف سیستم بزرگتر

عملیات اولیه
ارزیابی یکپارچه
عملیات بهبود یافته

اهداف سیستم باالتر  -اهداف سیستم

تحلیل سیستم

تعریف معیار اقتصادی  -جمع آوری اطالعات و
داده ها

اقدام
پیش بینی

اسناد و مجوزهای مصوب

ساخت مدل و شبیه سازی

طراحی سیستم

بهینه سازی
کنترل

پیاده سازی

اعتبار
منبع)Jenkins, 1969: (:

چند جانبه نگری و رویکرد سيستمي
اصطالحات چندجانبه ،چندجانبه گرا ،و چندجانبه نگری را می توان به دو معنا در مورد رفتار کشورها بکار برد .در
معنای نخست اصطالح چندجانبه به صورت یک صفت بکار می رود و به مواردی از جمله هماهنگ سازی سیاست
های ملی و یا رفتارهای گروهی مرکب از سه کشور و یا بیشتر اشاره می کند .بر این اساس فعالیت های چندجانبه
عمدتا بر اساس تعداد بازیگرانی که درگیر هستند از اقدامات یک و یا دوجانبه تمایز می شوند .اما معنای دوم
چندجانبه گرایی به ماهیت و کیفیت تشریک مساعی بین کشورها اشاره می کند .در این معنا ،چندجانبه گرایی
نوعی رفتار است که با اصول مشخص و معینی که مستلزم توسعه و متضمن هنجارها هویت های مشترک و نهادهای
(رسمی و غیر رسمی) در ارتباط با همکاری ها و مدیریت مناقشه در مقاطع زمانی طوالنی می باشد ،سازگار
است(مورگان .)234 :1381 ،بعبارت دیگر چندجانبه گرایی رویکردی به روابط بین المللی ا ست و بر این اندیشه
مبتنی است که رژیم های همکاری بین المللی در صورتی در مدیریت اختالفات بین کشورها کارآمدند که نشان
دهنده اجماع گسترده و پایداری در بین کشورهای نظام بین المللی باشند (  .)http://www.answers.com/بنا
بر یکی از تعاریف جان راگی ،چندجانبه گرایی شکلی نهادی شامل هنجارها ،رژیم ها و سازمان های رسمی چند
جانبه گرا که روابط میان سه دولت یا بیشتر را بر اساس اصول عمومیت یافته رفتار هماهنگی می سازد.
تحلیل درست و منطقی از ژئوپولیتیک و متناسب با آن رفتار منطقی ژئوپولیتیکی ،زمانی محقق می شود که نگاه
همه جانبه و همزمان به عوامل و متغیرها باشد و این اصل اساسی در چندجانبه نگری است .در تشری ح بیشتر این
ادعا می توان گفت برای برقراری هر ارتباط موثر و دست یابی به اهداف ژئوپولیتیک می توان مسائل مختلف
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و امنیت ی را در نظر گرفت که با تاکتیک های مختلف و با بکار گیری شیوه های متفاوت
در هماهنگی با همدیگر اهداف یک کشور را محقق می کنند .بر این مبنا چند جانبه نگری نوعی رفتار است که با
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اصول مشخص و معینی که مستلزم توسعه و متضمن هنجارها هویت های مشترک و نهادهای (رسمی و غیر رسمی)
در ارتباط با همکاری ها و مدیریت موضوعات در مقاطع زمانی طوالنی می باشد ،سازگار است  .مراد از طرح این شیوه
این است که برای دستیابی به یک هدف ژئوپولیتیک بتوان همزمان استراتژی ها ،سیاست ها و تاکتیک های مختلف
را بکار برد و به مقصود مورد نظر دست یافت .یک استراتژی چند جانبه نگر و موثر ،استراتژی است که همزمان در هر
کدام از این موضوعات فعال باشد .از سوی دیگر زمانی که در یک منطقه ژئوپولیتیک چند کشور مختلف درگیر یک
موضوع مشترک باشند یک استراتژی چند جانبه نگر می تواند برای هر یک از کشورهای منطقه سیاست و راهکار
م تناسبی را طرح و پیشنهاد نماید .به طور مثال مساعدت با یک کشور در حل گرفتاری های امنیتی و همزمان
همکاری با یک کشور برای رفع مشکالت اقتصادی و کمک به کشور سوم برای حل مشکالت سیاسی و امنیتی و در
عین حال توجه الزم به مناسبات ژئوپولیتیک آن سه کشور با هم .یک کشور زمانی می تواند چنین سطحی از فعالیت
سیاسی را نشان دهد که با رویکردی منطقه گرایانه سیاست خارحی خود را دنبال کند و به بازی سیاسی در سطح
منطقه ای اهمیت ویژه بدهد .به هر حال هر کشور فارغ از این که در چه سطحی از هرم قدرت منطقه قرار داشته
باشد ،برای بهبود جایگاه خود در سطح منطقه ،ناگزیر از ایجاد کنش متقابل با کشورهای همسایه است و چنانکه این
کنش بدون درنظر گرفتن مقتضیات دیگر کشورها در بخش های مختلف اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و فرهنگی باشد
از سوی دیگر کشورها به عنوان تهدید تلقی شده و می تواند موجبات واگرایی منطقه یا انزوای کشور یکجانبه نگر را
به دنبال داشته باشد.

کنش های منطقه ای ،رهبری و امنيت
کنش های منطقه ای بازیگران ،معطوف به قدرت و چیرگی است .بازیگر مدعی قدرت منطقه ای راهبردهای متفاوتی
را در سیاست های منطقه ای اتخاذ می کند تا جایگاه خود را در هرم قدرت منطقه ای تثبی ت کند یا بهبود دهد .این
راهبردها می تواند به صورت یک طیف از راهبردهای تهاجمی و رعب آور تا راهبردهای همکاری جویانه و جویای
سود دسته جمعه که به رهبری تعبیر می شود تغییر می کند(دسترادی .)51 :1392 ،سه دسته راهبرد برای کنش
های منطقه ای شناسایی شده است.
راهبرد امپراتوری یکی از این راهبردها ست که شامل پیگیری یک جانبه منافع خود با استفاده از زور و در صورت نیاز
قدرت نظامی امپراتوری است  .در نظام دولت ملت معاصر ،واژه امپراتوری به معنای الحاق سرزمین ها نیست و در
عوض با مفهوم امپراتوری غیر رسمی به معنای تسلط سیاسی تحمیل شده به وسیله برخی جوامع سیاسی بر
حاکمیت موثر دیگر جوامع سیاسی جایگزین شده است(  .)Doyle, 1986: 19راهبرد دیگر هژمونی یا سلطه است؛
این راهبرد قدری مبهم است .این عبارت بارها مترادف رهبری و امپراتوری به کار رفته است(دسترادی.)55 :1392 ،
تفاوت عمده میان این دو را هبرد در میزان کنترل و محدودیت هایی است که برای دیگران ایجاد می کنند و میزان
آن خود وسیله ای است که امپراتوری را از سلطه تشخیص دهیم .بهترین عامل جدا کننده مکانیسم و ابزاری است
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که برای اعمال قدرت بکار می برند .عمق و موضوع کنترل متفاوت است  .کنترل ممکن است بازداشتن از یک سیاست
در عین دادن خود مختاری محلی باشد یا دستور به یک سیاست در عین بازداشتن از بقیه سیاست ها باشد .همه
قدرت هایی که از استراتژی امپراتوری استفاده می کنند مجبورند از عامل نیروی نظامی برای اجبار دولت های تابع
به تبعیت از خواست آنها استفاده کنند ،در غیر این صورت آنها برتری خود را از دست می دهند .سلطه ضرورتا
مبتنی بر زور است و بکار بردن قدرت است و سلطه گر باید سیاست های دیگر دولت ها را برای برآورده کردن اهداف
خود به طور موثری تغییر دهد .نوع راهبردهایی که در هژمونی بکار می رود رقیقتر از راهبردهایی اس ت که در
امپراتوری بکار می رود .ابزاری که قدرت سلطه گر استفاده می کند می تواند از اعمال فشار و ارائه مشوق های مادی
تا تبلیغ معنوی هنجارها و ارزشهای دولت هژمون در تغییر باشد .در این فرایند منابع قدرت معنوی و مادی با هم
یکدیگر بکار می روند و بر هم تأثیر می گذارند .تریپل هژمونی را به عنوانی شکلی از قدرت در نظر می گیرد که
دریک سطح میانه از زنجیره نفوذ محض تا برتری قرارمی گیرد(دسترادی.)57 :1392 ،
رهبری منطقه ای؛ رهبری همانند امپراتوری و تا حد بیشتری همانند سلطه در تئوری روابط بین المللی مفهومی
بحث انگیز است .در حالی که سلطه گر قصد دارد اهداف خود را محقق کند و آن ها را به عنوان هدف مشترک با
دولت های تابع نشان می دهد رهبر یک گروه از دولت ها را برای تحقق بخشیدن یا تسهیل شناسایی اهداف
مشترکشان هدایت یا فرماندهی می کند .رهبرا ن قادر به عوض کردن انگیزه ها و اولویت های پیروان اند ،اما آنها
خود نیز تحت تأثیر قرار می گیرند .رهبری به معنای تعقیب اهداف مشترک و منافع مشترک بین رهبر و پیروان
آنهاست .رهبر به شکل انحصاری برای تعقیب منافع خودش عمل نمی کند اما تقریبا یاری رسان گروهی از دول ت ها
در تعقیب اهداف مشترک است .رهبران بر مبنای اهداف اصلی اقدام می کنند که معرف ارزش ها و انگیزه ها
خواسته ها و نیازها آرزوها و انتظارات هم رهبر و هم پیروان است .در این مورد رهبر توسط پیروان به اتخاذ کارکردی
مدیریتی به منظور کمک به سازماندهی فعالیت های آن ها برای رسیدن به اهدافشان وادار می شود( Wiener,
 .)1995a: 15-18این نشان می دهد که ارزش ها و هنجارهای مشترک از قبل بین رهبر و پیروان وجود دارد و
همان مدلی است که آیکنبری و کوپچان با عنوان یادگیری درونی از آن یاد کرده اند .بنابراین رهبر نباید روند
جامعه پذیر ی را شروع کند اما درست همزمان باید منفعت گروه را دسته بندی و پیروانش را به سوی تحقق آن
هدایت کند.
در این بخش سه مبحث جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .از یک سو نگاه سیستمی به پدیده ها که از جمله روش
های تحلیل در جغرافیاست ،بررسی شد ،از سوی دیگر چند جانبه نگری به عنوان روشی در دیپلماسی و سیاست
واکاوی شد که به معنای در پیش گرفتن اهداف و منافع مشترک اعضای یک جامعه برای جلب همکاری و هماهنگی
است و از سوی دیگر راهبرد های سیاست خارجی مورد بررسی قرار گرفت و ویژگی های راهبرد رهبری (که مستلزم
در نظر گرفتن ارزش ها و هنجار های مشترک پیروان است) ،از منظر ژئوپولیتیک تحلیل شد ..حاصل این سه مبحث
این است که یک تحلیل کارآمد منطقه ای که ضامن ثبات و آرامش است ،باید دیدی سیستمی و جامع داشته باشد،
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دیپلماسی همه جانبه ای داشته باشد که همه جوانب کار و همه پدیده های موجود در منطقه را با ه مدیگر تحلیل و
ارزیابی کند و در نهایت با نگاهی و اقع گرایانه بر مشترکات همه اعضا ،زمینه رسیدن مسالمت آمیز به اهداف را فراهم
آورد.

بحث
ایران در منطقه پر آشوبی قرار گرفته است .کشورهای اطراف ایران در شمار دولت – ملت های بسیار ناپایدار تا
ناپایدار هند که با تهد یدهای ناشی از برهم خوردن وحدت ملی و تمامیت سرزمینی خود مواجهند (کریمیپور:1379 ،
 .)25به باور سریع القم ایران با توجه به ویژگی های کشورهای همسایه نتوانسته است با همسایگان خود ائتالف کند.
در مقایسه با ایران بسیاری از همسایگان ایران وزن ژئوپولیتیک اندکی دارند به ایران بدبین اند و در قالب های
مختلف سیاسی با شوکت ان مقابله کرده اند .بنابراین محیط بالفصل ایران محیطی نا امن است و ایران باید هزینه
های فراوانی برای رفع تهدیدهای خود بپردازد(سریع القلم .)23 :1384 ،اگر از جنوب شرق در جهت خالف عقربه
های ساعت به گرادگرد ایران نگاهی بیاندازیم ،مناطقی با صطوح متفاوت از درگیری و بحران دیده می شود .پاکستان
کشوری است که عالوه بر این که گرفتار ناآرامی ها و حزب زدگی سیاسی داخلی است با هند بر سر کشمیر اختالف
و منازعه دارد و سرگرم رجز خوانی اتمی است و از سوی دیگر گرفتار طالبان و تحرکات تروریستی آنها است .وضعیت
بی ثبات افغانستان و گرفتاری های آن با طالبان و داعش که نیازی به توضیح ندارد و ترکمنستان یک نظام بسته و
غیر قابل نفوذ است که تعامل و کنش دوجانبه را دشوار کرده است .دریای خزر محل مناقشه پنج کشور پیرامونی بر
سر مرزهای دریایی است و در قفقاز ،آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ کشمکش دارند و وضعیت غرب آسیا و
عراق و سوریه و دیگر کشورها هم که شهرت جهانی دارد و جدا از شرایط بهم ریخته کنونی فقط وجود اسرائیل برای
بحران زایی در این منطقه کفایت می کند.
یک نمونه
پيچيدگي ها در جنوب آسيا
منط قه جنوب آسیا در نظریه کوهن جزو مناطق با ثبات و آرام تلقی شده است .بررسی این منطقه به ظاهر آرام می
تواند نشان خوبی از پیچیدگی های محیط پیرامونی ایران باشد .به نظر می رسد مهمترین مسأله شبه قاره ،منازعه
جامو و کشمیر است که اختالف سرزمینی بـین هند و پاکستان را با ادعاهای ایدئولوژیکی و مذهبی تشدید کرده و
در هم آمیخته است (کمپ و هارکاوی )162 :1383 ،و در مدت  60سال ،هند و پاکـستان را به چهـار جنگ کشانده
و در صدر فهرست اختالفت قرار داده و همچنان هم نگه داشته است .اما اختالفات بر سر تقسیم آب رودخانه ها در
جنوب آسیا ،بعد دیگری از اختالفات و منازعات را در شبه قاره هند نمایان می کند و موجب نگرانی جهانیان شده
است .در روابط میان دوکشور  ،منازعه بر سر ایندوس میان هندوستان و پاکـستان ،ادعـای آب رودخانه گنگ در فراکا
( )Farakkaبین هندوسـتان و بـنگالدش و سـهم بنـدی جریـان روخانه ماهاکال( )Mahakaliمیان هندوستان و
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نپال نمادهای ی از اختالف بر سـر آب در آسیای جنوبی به شمار می روند .فراتر ،خصوصی سازی آب و اثرات آن بر
فقر و حاشیه نشینی نگرانـی فعاالن حقوق مصرف کنند ه را در سراسر آسیای جنوبی برانگیخته است (حسین پور
پویان و همکاران.)62 :1389 ،
از نظر تنوع انسانی – فرهنگی ،جنوب آسیا یکی از پیچیده ترین مناطق چنـد قوم ی است که با وجود چندین گروه
زبانی ،منطقه ای یا ایالتی ،تنوعات فرهنگی و مذهبی ،فرقه ای فراوانی ایجاد شده است .بنکستون استدالل کرده
است که بیشتر منازعات و درگیری های موجود در شبه قـاره هنـد ریشه در تاریخ دارد (.)Bankston, 2003: 8
وقاری نوشته است که تضادهای قومی و نژادی در کشورهای منطقۀ جنوب آسیا عامل اصـلی بحـران هـای داخلی
ا ین منطقه محسوب می شود(وقاری .)181 :1383 ،کریمی پور می نویسد :تمرکز پشتون هـا در حاشـیه ی مـرز
پاکـستان  -اف غانستان ،باعث شده است تا افغانستان مهمترین تهدید اسـتراتژیک امنیـت ملـی و تمامیت سرزمینی
پاکستان بعد از هند به شمار آید و پشتون ها با نپذیرفتن خـط مـرزی دیوراند ،دومین تهدیدگر پاکستان باشند
(کریمی پور .)148 :1380 ،این موارد بخشی از چالش های این منطقه هستند در حالی که در همین منطقه فرصت
ها و ظرفیت های بسیاری برای بهره برداری وجود دارد .هند در سالهای اخیر با برقراری روابط سیاسی و اقتصادی
مناسب با کشورهای مختلف جهان یک بازار جذاب برای سرمایه گذاری شده است ،ضمن این که با جمعیت بیش از
 1میلیارد نفری بازار مصرف ا یده آلی را شکل داده است .پاکستان نیز در دهه های اخیر محیط مناسبی برای سرمایه
گذاری عربستان و امارات متحده عربی و نیز چین شده است.
در حالی که سوئل کوهن جنوب آسیا را منطقه با ثبات و آرام معرفی می کند ،منابع متنوع تنش و تهدید در این
منطقه نشان می دهد که حتی آرامترین مناطق ژئوپولیتیک جهانی نیز سراسر پیچیدگی و پویایی هستند تا چه رسد
به مناطقی مانند جنوب غرب آسیا یا خلیج فارس که از هر جهت متنوع تر و پیچیده تر از جنوب آسیا هستند و یا
آسیای مرکزی و قفقاز که در کنار داشتن این ویژگی ها ،منطقه ای نوپا و در حال گذار ه م هستند .یک راهبرد همه
جانبه برای ایران در جنوب آسیا مستلزم داشتن روابط دوستانه با هند و پاکستان به عنوان دو رقیب است .همزمان
نیازمند در نظر داشتن بازی رقبایی مانند عربستان و امارات در پاکستان و ایاالت متحده و اسرائیل با هندوستان
است .به عبارتی ایران باید با هندوستان که دوست اسرائیل (اسرائیل دشمن ایران)؛ است دوستی کند و در عین حال
مالحظات روابط با پاکستان به عنوان همسایه بالفصل را در شرایطی داشته باشد که با عربستان به عنوان یکی از
اصلی ترین رقبای خود (در حال حاضر دشمن) همپیمان است .حال آن که کنار گذاشتن یک کشور مسلمان به نفع
یک کشور هندو خود مسأله دار است  .ایجاد توازن بین قطب «هندو  -یهود» با یک قطب «مسلمان – وهابی» یک
مهندسی استراتژیک تمام عیار می طلبد و اینجاست که ایده نگاه سیستمی به همراه نگاه مسالمت امیز و غیر سلطه
آمیز می تواند راهگشا باشد.
ایران متنو ع ترین ،پیچیده ترین و ناهمگن ترین همسایگان و مرزها را دارد و به همراه چین و روسیه رکورددار تعداد
همسایه است و در کنار آن متنوع ترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان را در همسایگی خود دارد .هر کدام از مناطق
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پیرامونی ایران دارای اجزا و عناصر بسیاری هستند که از محیط طبیع ی و انسانی آن برخاسته است .مذهب یکی از
مهمترین اجزا محیط پیرامونی است که کم و بیش این کشورها را درگیر کرده است .بخش مهمی از بهم ریختگی
پیرامون ایران برآمده از مذهب است و کشمکش های مذهبی یکی از ویژگی های اصلی این مناطق است .زبان و نژآد
از دیگر اجزا محیط پیرامونی ایران است .عرب و عجم و کرد و ترک و  ...هر کدام خرده فرهنگ ها و ملیت های ویژه
خود را دارند که در فضای جهانی شونده کنونی هر کدام در پی هویت یابی خود هستند و کشمکش های فراوانی را
از این راه دامن می زنند .ویژگی های طبیعی نامساعد مانند خشکسالی ،گرمایش جهانی و تغییر اقلیم از دیگر ویژگی
های این مناطق است که کم و بیش کنش های ژئوپولیتیک را تحت تأثیر قرار داده است .در کنار این عوامل ،ویژگی
های سیاسی منطقه مانند رژیم های غیر دموکرات و نفوذ و حضور قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای نیز این
مناطق را گرفتار کرده است .بنابراین به هر کدام از جهات جغرافیایی ایران که نگاهی بیاندازیم یک کالف مجزای
طبیعی – انسانی با شاخصه های منحصر به فرد می بینیم که رفتار و عمل سیاسی ویژه خود را می طلبد .به طور
نمونه رفتار ایران در آسیای مرکزی یا قفقاز به کلی متفاوت است با رفتاری که در خلیج فارس یا در جنوب آسیا در
پیش خواهد گرفت.
بنابراین ،منطقه به عنوان یک عنصر کارا و پویا با هویتی مشخّص و مستقل برخوردار از توان بازیگری و دارای
مشروعیت و ساختار تصمیمگیری ،محدودههای حایز اهمیت برای مداخله منطقهای است (سیمبر؛ - 140 :1383
 ) 139و این همان جای ی است که تلفیق نگرش سیستمی و چند جانبه نگری می تواند گره های زیادی را باز کند.
منطقهگرایی روش جدیدی است که میتواند راه را برای همگرایی جهانی هموار سازد و رویکرد سیستمی و چند
جانبه نگری می تواند اصلی ترین نقش را در تحقق آن بر عهده داشته باشد .این شیوه عمل عمدتاً برای پاسخ گویی
به چالش های فرامرزی و منطقه ای طرح می شود چرا که هیچ کشوری با در نظر داشتن یک متغیر و تکیه بر یک
عامل از عوامل ثابت یا متغیر ژئوپولیتیک و به تنهایی قادر به حل و رفع همه مشکالت و چیرگی بر تمام تهدیدها و
محدودیت ها نیست.
در این رویکرد ابداع راه های جدید و یا کشف معادالت پیچیده سیاسی و امنیتی هدف اصلی نیست .بلکه استفاده
همزمان و هدفمند از روش های مختلف برای ایجاد اطمینان خاطر و رسیدن به یک هدف نهایی از پیش تعیین شده
است .چند جانبه نگری تا اندازهای به معنی «ساخت مند» شدن نظم موجود است و عرصهای است برای نیروهای
تغییردهنده  .راه دستیابی به این هدف نگاه کل نگرانه به همه عناصر و اجزای منطقه است و البته در این میان شیوه
برخورد و هدف هم خیلی مهم است .مقصد چند جانبه نگری و ساختارهای جدید یا دگرگون شدهای که چند جانبه
نگری در ایجاد آنها میتواند مؤثر باشد ،همه باید از رابطهء میان منافع ،فرصت ها ،تهدیدها بحرانها و منازعات مربوط
به یک منطقه ناشی شود بنابراین اصول اصلی یک سیاست چند جانبه نگر را می توان به صورت زیر برشمرد:
 اولویت به بازی منطقه ای با کشورها و قدرت های منطقه بهره گیری از ادبیات سیاس ی همکاری گرا12
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 همکاری در حل منازعات و بحران های منطقه ای-

همکاری های اقتصادی در قالب سازمان های فراگیر و نهادینه سازی روابط اقتصادی

 همکاری با کشورها ،سازمان و ارگان های منطقه ای فعال سازی حوزه همکاری های امنیتی و گسترش همکاری های استراتژیک حمایت از نخبگان سی اسی برای طراحی و تداوم فعالیت های اعتماد سازبا وجود اینکه ژئوپولیتیک در یک قرن گذشته موضوع مورد استقبال اندیشمندان بوده و از موقعیت برجستهای نیز
برخوردار شده است ولی بدالیل مختلف نتوانسته است به تعریف و مفهومی عام و همه پسند که مورد توافق باشد
برسد .تا کنون تعبیرهای گوناگون ،اصطالحات اغراقگونه ،کلیگوئیها ،عبارتها و اصطالحات ربطی مختلفی تحت
عنوان ژئوپولیتیک از سوی اندیشمندان و تحلیلگران این رشته ارائه شده است .اما با همه این سردرگمی ها ،به نظر
می رسد همه توافق داشته باشند که ژئوپولیتیک با بررسی نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست جهانی در
ارتباط است و در این راستا عوامل ایستا و پویایی مانند موقعیت جغرافیایی؛ فضا؛ وسعت خاک؛ هندسه زمین و شکل
کشور ،جمعیت؛ منابع طبیعی و نهادهای سیاسی و اجتماعی مستقر در یک کشور(عزتی 84 ،1371 ،تا  )87را
بررسی می کند .ناگفته آش کار است که تحلیل ژئوپولیتک خود یک تحلیل سیستمی و کل نگر است و چنانچه در
یک تحلیل ژئوپولیتیک همه این عوامل با هم مورد بررسی قرار گیرد ،ضمن این که راهکار کل نگرانه جغرافیا مورد
استفاده قرار گرفته است ،بلکه به راهبرد چندجانبه نگر هم منتهی خواهد شد .مناطق جغرافیایی در بردارنده عوامل و
مولفه های مختلفی هستند که تحلیل ،بررسی ،و برنامه ریزی دقیق برای بهبود عملکرد آنها از منظر ژئوپولیتیک
مستلزم داشتن نگاه سیستمی و کل نگر است.

تجزیه و تحليل و نتيجه گيری
ابتکارات سیاسی و بین المللی نیازمند بهره گیری از قالب های ادراکی – شناختی هستند .بدون ادراک و شناخت
دگرگونی های محیط ،تحولی در سیاست خارجی ایجاد نمی شود .زمانی که محیط عملیاتی و روانی سیاست خارج
به خوبی تجزیه و تحلیل شود ،امکان چنین تحولی وجود دارد .درک متقابل تضادها تعارضات و منازعات از طریق
مذاکره ،مصالحه و چانه زن ی قابل حل و رفع است .نگرش سیستمی نگرشی کل نگر است که هم کلیت سیستم و هم
اجزا و عناصر سیستم را در ارتباط با هم بررسی و تحلیل می کند .از سوی دیگر چند جانبه گرایی محور اصلی
تعامل ،همکاری مشارکت و نیل به نتایج مشترک سیاسی است .به دلیل دگرگونی های فزاینده در مناسبات جهانی و
منطقه ای دیگر امکان مدیریت و هدایت یکجانبه و حتی دوجانبه دیپلماسی برای کشورها وجود ندارد .چند جانبه
گرایی فراتر از همگرایی و سیاست ها و رفتار با کشورها ی دیگر و اقدامات چند جانبه است که در مقیاس منطقه ای،
به صورت منطقه گرایی تجلی و تبلور می یابد.
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بیشتر ژئوپولیتیسین ها مدعی بکار گیری همه عوامل و متغیر ها یا به عبارتی بکار گیری رویکرد سیستمی یا کل گرا
هستند ،بدون آنکه تفکر روشنی نسبت به این رویکرد داشته باشند .تفسیر جامع یک سیستم بدان معنی است که
همه آنچه در سیستم وجود دارد باید تعریف گردد و پژوهشگر باید تمامی اجزای سیستم و تمامی روابط میان این
اجزا را بررسی نماید .چنین تفسیری متضمن چند نکته است .اول آنکه ،این تفسیر چنین انتظاری را به وجود می
آورد که اگر با سعی تمام بر روی سیستم کار شود و همه چیز را بررسی و مطالعه شود ،ظرفیت درک و فهم سیستم
ایجاد می شود و توانایی کنترل و مدیریت آن فراهم می شود .دوم آنکه ،الزمه این تفسیر صرف وقت بسیار زیادی
الزم است تا کار تجزیه و تحلیل یا برنامه ریزی به انجام رسد .در نتیجه ،این احتمال قوی وجود دارد که "برنامه"
تدوین شده برای سیستم بیشتر یک سند تاریخی باشد تا یک سند استراتژیک ،زیرا ممکن است تا زمانی که همه
کارها بر روی سیستم به انجام برسند ،گذشته سپری شده سیستم در برنامه منعکس گردد .منطقه بعنوان یک واحد
ژئوپولیتیک و در اینجا به عنوان یک سیستم ،دارای اجزا ،عناصر ،مولفه ها و بازیگرانی است که ارتباط و پیوند آنها با
ه مدیگر تشکیل دهنده یک سیستم است .هر چند در بیشتر مواقع منطقه ژئوپولیتیک فاقد انسجام و هارمونی یک
سیستم کامل است و به ندرت یک هدف واحد از سوی بازیگران موجود در آن دنبال می شود« ،معموالً کشورها هر
کدام در جستجوی منافع خود هستند نه منافع جمع»؛ اما از آنجا که ع ملکرد و رفتار هر جزء بر دیگری اثرگذار است
و برایند این عملکردها و رفتارها ،ژئوپولیتیک منطقه ای را می سازد ،بنابراین می توان آنرا به عنوان یک سیستم
دانست .سیستمی که در آن هر کشوری می تواند رفتار مناسب را در منطقه ژئوپولیتیک مورد نظر خود به شیوه ای
انتخاب کن د که هم پیوند الزم را با سایر کشورهای منطقه داشته باشد و هم منافع ملی و دلخواه خود را پیگیری
کند .نگارنده بر این اعتقاد است که اگر نگرش سیستمی که یک شیوه تحلیل جغرافیایی است مورد توجه و مالحظه
کشورها و قدرت های منطقه ای قرار گیرد ،آنگاه می تواند با در پیش گرفتن چندجانبه نگری که روشی در علوم
سیاسی است و شرح آن رفت ،به پیگیری اهداف خود در منطقه ژئوپولیتیک نائل شود.
ایران در حساسترین و شاید ناآرام ترین جای جهان واقع شده است .از گذشته های بسیار دور تا زمان ما ،ایران و
پهنه های پیرامونی آن محل کشمکش های ژئوپول یتیک بین قدرت های جهانی و منطقه ای بوده است و هنوز جوش
و خروش ژئوپولیتیک در گرداگرد ایران نه تنها کاهش نیافته که با شور و حرارات بسیار در جریان است .شناخت و
پرداخت این کالف های بهم پیچیده نیازمند درک و فهم زمینه ها و بسترهای جغرافیایی ،تاریخی ،سیاسی و
اقتصادی بسیاری است .ایران برای رسیدن به مقبولیت طرح قدرت منطقه ای خود ،باید به بتواند انگیزه ها و مشوق
های مادی و اندیشه ای عرضه کنند؛ زمان سنج باشد و کشورهای دیگر را در طرح های خود در نظر بگیرد ،عامل
ثبات و امنیت منطقه ای باشد ،بازی های برد – برد را طراحی و ا جرا کند و در مجموع یک بازیگر حرفه ای با نگاه
استراتژیک باشد .چنین شرایطی زمانی تحقق می یابد که قدرت های مدعی ،نگاه سیستمی به مناطق پیرامونی خود
داشته و از یکجانبه نگری در رفتار و گفتار خود پرهیز کنند و گرنه رقابت های پایان ناپذیر در مناطق به ویژه در
کشورها ی رو به توسعه و جهان سوم هر گونه ثبات و آرامش را از مناطق ژئوپولیتیک دور خواهد کرد.
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