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Abstract 

At recent centuries, due to the dominance of the geopolitical field, geoeconomic issues 

have also been as one of its (geopolitics) sub-sectors, especially by Iranian 

geopoliticians. While geoeconomics is one of the distinct areas of geopolitics, it 

follows two different paths in terms of theoretical and methodology, especially when it 

is linked to regional order (convergent and divergent situations). This can be seen by 

comparing the study of the three regions, Middle East, SoutheastAsia and the Nordic. 

The question of this research is how does geoeconomy shape regional order in the 

three regions: Nordic, Southeast Asian, and MENA? The hypothesis that can be 

mentioned, is that the geoeconomic domain of the Nordic region (Sweden, Norway, 

Denmark, Finland and Iceland) is the geoeconomic unit of the region, The Southeast 

Asian region is geoeconomic zone towards the evolution of convergence, and MENA 

geoeconomic is experiencing a divergent order. This paper, will examine the decisive 

impact of the economy on shaping security and paradigm shifting from geopolitical to 

geoeconomic regional order in the Nordic regions, Southeast Asia and the MENA.  
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  اي نظم منطقهژئواکونومی و 

  )و خاورمیانه ،آسیا نوردیک، شرق(

  *رضا رحمتی

  چکیده

عنوان یکـی    ، مسائل ژئواکونومیک نیز متأثر از آن و بهیکژئوپولت ةتفوق حوز ۀواسط به ،گذشته ةدر دو سد

عنـوان   بـه  دانـان سیاسـی    جغرافی جانب ازهاي آن شناخته شده است و خصوصاً در ایران و   از زیرشاخه

این درحالی است که ژئواکونـومی یکـی از    .هاي سیاست جغرافیایی قلمداد شده است  یکی از زیرسیستم

شناسـی دو مسـیر متفـاوت از      شـود و در مفـاهیم و روش    محسـوب مـی   ژئوپولتیـک هاي مجزا با   حوزه

شـود بـا     اي نیز مـرتبط مـی    کنند. این موضوع وقتی با مالحظات مربوط به نظم منطقه  را طی می دیگر یک

 راه هـم یانـه و واگرایانـه   گرا هـم هـاي    و ناتوانی آن در تحلیل بسیاري از موقعیت ژئوپولتیکپذیري   آسیب

نـد  ا و تحقیقـاتی دسـت زده  که بسیاري از کسانی که در بستر ژئواکونومی بـه مطالعـات    نحوي به ،شود  می

متفـاوت اسـت (اگـر متبـاین نباشـد). ایـن موضـوع را         ژئوپولتیکمعتقدند که نظم ژئواکونومیک با نظم 

مشـاهده کـرد.   » نوردیک«و  ،»جنوب شرق آسیا«، »خاورمیانه« ۀاي بین سه منطق  مقایسه ۀتوان با مطالع  می

اي نوردیـک،    منطقـه  ةاي در سـه حـوز   چگونه ژئواکونومی وضعیت اخیر نظم منطقـه  که است ینا سؤال

توان به آن اشاره کـرد    می جا ایناي که در   کند؟ فرضیه  بندي می  و خاورمیانه را صورت ،جنوب شرق آسیا

نوردیـک   ۀژئواکونومیـک منطقـ   ةبه متغیرهـاي الگـویی کـانتوري و اشـپیگل، حـوز      این است که باتوجه

جنـوب شـرق    ۀ، منطقـ یکژئواکونوم يا  و ایسلند) واحد منطقه ،شورهاي سوئد، نروژ، دانمارك، فنالند(ک

 یانـه واگرا یـک ژئواکونوم ۀخاورمیانه منطق ۀجاذب و منطق یتبر هو یهبا تک ییگرا همسمت تکامل  آسیا به

جایگاه ژئواکونـومی بعـد   سراغ بررسی  کند. این مقاله ضمن بررسی ابعاد مفهومی و نظري به  را تجربه می

دهـی    گذار ژئواکونومی را در شـکل تأثیرکننده و   هاي تعیین  از فروپاشی نظم دوقطبی خواهد رفت و مؤلفه

درخصـوص   ،یعنی کـانتوري و اشـپیگل   ،الملل به نظرات دو اندیشمند روابط بین باتوجه ،اي  به نظم منطقه

دهـی بـه امنیـت و تغییـر      اقتصـاد بـر شـکل    ةکننـد  یینتع تأثیریی و واگرایی بررسی خواهد کرد و گرا هم

نوردیـک، جنـوب    ۀاي در سـه منطقـ    به ژئواکونومی را در قوام و دوام نظم منطقه ژئوپولتیکپارادایمی از 

 .کند  و خاورمیانه واکاوي می ،شرق آسیا
 

 

 خاورمیانه.، نوردیک، جنوب شرق آسیا، يا  ، نظم منطقهژئوپولتیکژئواکونومی،  :ها هکلیدواژ
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  . مقدمه1

ـ  بـه  ،بعدي ۀتأکید بر عنصر اقتصادي براي تغییر محاسبات و در مرحل ابـزار قـدرت،    ۀمثاب

 ــ  . از زمانی که دولتکردند می استفادهاز آن از دیرباز  گران کنش یکی از مسائلی است که

گران یبـاز عنـوان   بـه ها   ملت شهرها در یونان قدرت را در دست داشتند تا زمانی که دولت 

ادوار استفاده از این ابزار موردتوجـه بـوده اسـت. از     ۀاصلی پاي به عرصه گذاشتند در هم

توانستند منابعِ رقیب یا دشمن   ها می  ملت و دولت ،ها  شهرها، امپراطوري ـ دیرباز اگر دولت

یـا دشـمنی داشـته     رقابـت  ۀتوانستند نقش مـؤثري در تعیـین نتیجـ     می ،را در دست گیرند

هاي سیاست جغرافیایی کشـورها    رخدادهاي اقتصادي در تعیین اولویت تأثیرباشند. اگرچه 

اقتصـاد جغرافیـایی    ةقدمتی طوالنی داشته است، ورود سیستماتیک ادبیات مربوط به حوز

المللی اتفاقی است کـه بایسـتی آن را بـه دو      براي بررسی و تحلیل امور و رویدادهاي بین

  اخیر مربوط دانست. ۀده

اخیر توجه بسیاري از اندیشمندان را به خـود   ۀاقتصاد یکی از مسائلی است که در دو ده

المللی بوده اسـت.    بین ۀان در صحنگر کنشگذار در تعیین رفتار تأثیرمعطوف ساخته و عنصر 

کننـده    تعیـین هاي اخیر بسیار مهـم و    هاي سیاسی در سال  نقش ابزار اقتصاد در تعیین اولویت

اي  یی و واگرایـی منطقـه  گرا همنام  هایی به  معلول  توان آن را علت  که می اي  گونه بوده است، به

عملی ترتیبات متفـاوتی   ۀد. میکروپراکتیک و ماکروپراکتیک اقتصاد جغرافیایی در صحننها نام

اي   انـدازه  اکونومی بـه ژئو ،براي مثال .وجود آورده است  هاي مختلف جغرافیایی به  را در حوزه

اي داشـته در خاورمیانـه نداشـته اسـت.       یانـه گرا هم تأثیرکه در اسکاندیناوي یا مدل نوردیک 

اي در سـه    اصلی مقاله این است که چگونه ژئواکونومی وضعیت اخیـر از نظـم منطقـه    سؤال

اي   فرضـیه  کنـد؟   بندي می  و خاورمیانه را صورت ،اي نوردیک، جنوب شرق آسیا  منطقه ةحوز

نوردیـک   ۀتوان به آن اشاره کرد این است که الگوي نظم ژئواکونومیک منطق  می جا اینکه در 

، یـک ژئواکونوم يا  واحد منطقـه قالب  و ایسلند) در ،(کشورهاي سوئد، نروژ، دانمارك، فنالند

بـا   یانـه خاورم ۀو منطقـ  جاذب یتبر هو یهبا تک ییگرا همتکامل جنوب شرق آسیا با  ۀمنطق

  شده است. يبند  صورت یانهواگرا یتیماه

از  یاريبسـ  یـل تـوان تحل  ژئوپولتیـک است که بعـد از جنـگ سـرد،     ینمفروض بحث ا

از بعـد   یمیـک پارادا ییـر را از دست داده اسـت و قـدرت درحـال تغ    یزآم  منازعه يها  یتموقع

 ،است. ایـن مقالـه  سمت اقتصاد جغرافیایی (ژئواکونومی)   ) بهژئوپولتیک( یاییجغراف یاستس

تئوریک را با بررسی جایگـاه ژئواکونـومی بعـد از     چهارچوببعد از بررسی مقدمه و روش، 
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عنـوان عامـل     ي خواهد کرد و با درنظرگـرفتن ژئواکونـومی بـه   گیر پیفروپاشی نظم دوقطبی 

و  )Cantori( یعنـی کـانتوري   ،الملل  اي از نظر دو اندیشمند روابط بین  دهی به نظم منطقه  شکل

دهـی بـه امنیـت و تغییـر پـارادایمی از        اقتصاد بـر شـکل   ةکنند  تعیین تأثیر، )Spiegel( اشپیگل

 یـک ژئواکونوم ةحـوز مـوردي   ۀسپس با مطالع .به ژئواکونومی را بیان خواهد کرد ژئوپولتیک

 ةحـوز و نهایتـاً  ، یاجنـوب شـرق آسـ   » جـاذب « یکژئواکونوم ةحوز، یکنورد ۀمنطق» واحد«

  را بررسی خواهد کرد. یانهخاورم» ۀیانواگرا« یکژئواکونوم

  

  . روش پژوهش2

اي است و ابـزار گـردآوري اطالعـات      تحلیلی و مقایسه ـ  صورت توصیفی روش پژوهش به

هـاي    اي و اسنادي از منـابع چـاپی و آمارهـا و نمودارهـاي موجـود در پایگـاه        خانه کتابآن 

المللـی    هاي اقتصادي بـین   المللی، خصوصاً سازمان  هاي بین  رسانی مؤسسات و سازمان  اطالع

  خواهد بود. )COMTRADE, OECD( المللی پول  بانک جهانی و صندوق بین چون هم

  

  مفهومی و نظري چهارچوب. 3

، )geopolitics( ژئوپولتیـک مفهومی این پژوهش با تمرکز بـر مفـاهیمی ازجملـه     چهارچوب

، )coherence( اي  ، انسـجام منطقـه  )regionalism( گرایـی   ، منطقه)geo-economics( ژئواکونومی

بنـدي   صـورت ) divergence( و واگرایـی ، )convergence( ییگرا هم، )integration( ادغام

 اي  یـی منطقـه  گرا هـم بـه تئـوري    باتوجـه  ،نظري این تحقیق نیز چهارچوبشده است و 

)theory of regional integration ( بررسی خواهـد شـد و چهـار مؤلفـه و      ،اشپیگلکانتوري و

  شود.  ها بررسی می  اي در تفکرات آن  یی منطقهگرا هم ةدهند  عنصر اصلی تشکیل

  مفهومی ژئواکونومی چهارچوب 1,3

برداري محققـان و نویسـندگان     تازگی موردبهره اصطالح ژئواکونومی در فضاي علمی به

کننـد آن را یکـی از     این اصطالح اسـتفاده مـی  قرار گرفته است. بسیاري از کسانی که از 

کنند و معتقدند که ژئواکونومی درواقع یک بعد از واقعیت   قلمداد می ژئوپولتیکمباحث 

). خصوصـاً بسـیاري از   19: 1396شـود (میرحیـدر و دیگـران      محسوب مـی  ژئوپولتیک

که در استفاده از ایـن   کنند معتقدند  و می اند کسانی که از این واژه در ایران استفاده کرده

شـناختی و در پیونـد بـا جغرافیـاي سیاسـی و سیاسـت         لحـاظ هسـتی   واژه تعمداتی بـه 
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کـه در ایـن زمینـه     ي جغرافیایی وجود دارد. با مرور بسیاري از آثار (مقـاالت و کتـب)  

بریم که غالـب اندیشـمندان و نویسـندگانی کـه در       منتشر شده است به این مهم پی می

واقع  اند به  بررسی و تشریح و تفسیر قرار داده را مورد» ژئواکونومی«ضوع سطح بومی مو

الملـل کـه بـا ابتنـا بـه رویکردهـاي         نه با خاستگاه و ادبیات علم سیاست و روابط بـین 

بینـیم بـه ژئواکونـومی نـه       همین دلیل است که مـی  اند. به  جغرافیایی آن را بررسی کرده

جغرافیایی نگاه شده اسـت.   ةرویکردي از دامنه و گسترمثابۀ  بهبلکه  ،ابزار قدرت ۀمثاب به

هـایی بـراي     ی) و توصـیه ژئوپـولتیک تبیین مفهوم ژئواکونومی (اقتصاد « ۀمقال ،براي مثال

ـ   بندي و تالش براي گسترده  با درنظرگرفتن همین تقسیم» ایران  ژئوپولتیـک  ۀکـردن دامن

 و در دریـ گ  مـی سیاست جغرافیایی در نظر  ۀعنوان یکی از عناصر شاکل  ژئواکونومی را به

 :نویسد  زمینه می  این

 ژئوپولتیـک دیدگاه سوم نسـبت بـه    ژئوپولتیکمنظور از نسبت بین ژئواکونومی با 

مطـرح   ژئوپولتیـک اي از   شـاخه عنـوان   بهژئواکونومی  چهارچوباست که در این 

که  ژئوپولتیکسه عنصر  ،است. بنابراین ژئوپولتیکاقتصاد  بعدعبارتی  شود و به  می

 يهـا   ارزش یـایی جغراف يشود که در فضـا   و قدرت را شامل می ،جغرافیا، سیاست

ها ارزش اقتصاد است. قدرت نیز داراي ابعاد   آن از یکیباشد که   یمطرح م یمختلف

در دو  ژئوپولتیـک ها اقتصاد اسـت. پـس     هاي مختلفی است که یکی از آن  و مؤلفه

خورد و نـاگزیر    عنصر از سه عنصر خود یعنی جغرافیا یا قدرت با اقتصاد پیوند می

 گیـرد   مـدنظر قـرار مـی    ژئوپولتیکست که اقتصاد در جا ایناز توجه به آن است و 

 ).61 –60: 1397(مختاري هشی 

بـه   تیـک ژئوپولبا دیدگاه کسانی که از منظر  یهاي جغرافیای  عنصر اقتصادي بر مکان تأثیر

» یکـی از ابعـاد فضـاي جغرافیـایی     تأثیر«عنوان   نگرند به  المللی می  هاي بین  تحوالت و پدیده

ي از فضـاي جغرافیـایی را یـک    بعـد هر «ترتیب براساس منظر و دیدگاه ایشان  است و بدین

  ).61(همان: » کند  اي از جغرافیا مطالعه می  شاخه

تعریفی از ژئواکونومی ضـروري اسـت کـه مشـخص کنـیم کـه آیـا در         ۀاما پیش از ارائ

جغرافیـایی   تـر  بزرگتعاریفی که از ژئوپلتیک ارائه شده است عنصر اقتصادي جزئی از کلیت 

سیاست و جغرافیاست یا اساسـاً   ةحوز الفراغ ۀمنطقصورت   به ،خود ،است یا عنصر اقتصادي

نگاه جغرافیـایی   ۀاین سؤال بایستی از زاوی شود؟ براي پاسخ به  عنصري مستقل محسوب می

  پرداخت: ژئوپولتیکتعریفی درخصوص  ۀبه ارائ
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اي بـه    رویکـرد ویـژه   ژئوپولتیـک دانان سیاسـی، معتقـد اسـت      از جغرافی ،کالز دادز

  .  Dodds 2000): 162دارد (		جهانی است که بر اهمیت سرزمین و منابع تأکید		هاي سیاست

روابط تغییرناپـذیر  «را عبارت از  ژئوپولتیکدانان پیتر تیلور است که   از دیگر جغرافی

از  ،اهللا عزتــی  ). عــزت1390نیــا  دانــد (حـافظ   مــی» بـین جغرافیــا و قــدرت اسـتراتژیک  

منظـور    هاي محـیط جغرافیـایی بـه     درك واقعیت«را  ژئوپولتیکنیز  ،دانان ایرانی  جغرافی

در باالترین سطح وارد بازي جهانی شـد و منـافع    که بتوان نحوي  به ،به قدرت یابی دست

محمدرضـا   ،). و نهایتـاً 7: 1380کنـد (عزتـی     ، تلقی می»ملی و حیات ملی را حفظ کرد

دانـد    می» و سیاست ،روابط متقابل جغرافیا، قدرت«را عبارت از  ژئوپولتیکنیا نیز  حافظ

 ).85: 1379 نیا حافظ(

هـایی کـه از     تعریـف  ۀآیـد، فصـل مشـترك همـ      طورکه از تعاریف فوق برمـی   همان

 یکـرد رو ،اسـت. بـه همـین دلیـل    » مکان«و » قدرت«شود دو عنصر   ارائه می ژئوپولتیک

ـ     مورد ژئوپولتیـک درخصـوص   یاسـی دانان س  جغرافی  ۀتوجـه قـرار گرفـت کـه در دامن

 گیري علم جغرافیـا   شکل ۀبا عنصر مکان است. اساساً فلسف یتاولو یاییمطالعات جغراف

  است.» فضا«یا » مکان«

  

  ژئوپولتیکعناصر تعریف  .1شکل 

 )instrumental( »ابزارمنـد «این درحالی است که متفکران براي تعریف ژئواکونـومی نگـاه   

ی رانـ  حکـم ند که زمانی که اشکال متنوع ا ها برآن  دهند. آن  را موردتوجه قرار می» مند هدف«و نه 

ـتند  بندي می و اقتصادي) طبقه ،ی سیاسی، جغرافیاییران حکماز  (اعم و نـه  ( شوند این ابزارها هس

الملـل دانشـگاه    پـرداز روابـط بـین    که باید موردتوجه قرار گیرند. دیوید بالدوین، نظریه) اهداف

شـود؛   جنـگ فرهنگـی خطـاب نمـی     خانـه  کتـاب بمبـاران یـک   «کلمبیا، زمانی گفته بـود کـه   

ـته  يرآکتورهـا ود؛ بمبـاران  شـ  ها جنگ مسـکونی نامیـده نمـی    گذاري خانه بمب اي جنـگ   هس

دو عنصر مشترك در 

تعاریف ژئوپولتیک  

قدرت

مکان
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گـذاري   عنوان جنـگ اقتصـادي برچسـب    ها نباید به شود؛ و بمباران کارخانه اي نامیده نمی هسته

 )و بایـد (توانـد   لحاظ منطقی مـی  گذاري تجارت آزاد به سیاست« ،تفکر او چهارچوبدر  .»شود

ـ  حکـم عنوان یـک روش   به  ).Baldwin 1985: 58-59( »ی اقتصـادي موردتوجـه قـرار گیـرد    ران

» ی اقتصادي اسـت ران حکمورزي دربارة  تفکر پیرامون اندیشه«دنبال   به 1990 ۀبالدوین در ده

 اي و او این کار را با درنظرگرفتن هدف روشن درمورد استانداردهاي دوگانه و موانـع فکـري  

 دهـد  شود انجام می هاي ژئواکونومیک می هاي کالن پیرامون تکنیک که مانع انعکاس سیاست

)ibid.: 40(تر از قبل بـاقی مانـده اسـت و او هنـوز       . اکنون سی سال است که بینش او روشن

  گوید.  سخن می ژئوپولتیکهم درخصوص ضرورت جدایی ژئواکونومی از 

  

  ژئوپولتیکاز  ضرورت نظري ژئواکونومی متفاوت 2,3

شـود، امـا    از اصطالح ژئواکونومی (جغرافیاي اقتصادي) امروزه در موارد بسیاري استفاده مـی 

گیرد. بعضـی از مؤلفـان    استفاده از آن تقریباً همیشه بدون معناي کاربردي خاصی صورت می

ی ژئوپـولتیک برداري از اهـداف اقتصـادي از تعریـف تـوان نظـامی یـا        تمایل دارند براي بهره

تـر و   اي جـامع  شـیوه  دهند اصطالح ژئواکونومی را به استفاده کنند. بعضی دیگر نیز ترجیح می

و  ،ژئوپولتیـک ایجاد رابطـۀ تنگاتنـگ میـان اقتصـاد، موقعیـت      «به این صورت تعریف کنند: 

کـه ایـن اصـطالح را     نوعی از یک تعریف کلی که بیش از آن  ؛»المللی استراتژي در سطح بین

بعضـی افـراد دیگـر     ،شـود. بـاوجوداین   دربـارة آن مـی   تر بیشاعث ایجاد ابهام تعریف کند ب

طور عمده بر این نکته تأکید دارند که معناي این اصطالح تجـارت و محافظـت از صـنایع     به

ویل و هاریس تعریفی بـه شـرح زیـر      بلک ،حال . بااین)Blackwill and Haris 2017: 21( است

  اند:  از ژئواکونومی ارائه داده

 ژئوپولتیک یجنتا یجادمنظور ا و به یو دفاع از منافع مل یجترو يبرا ياقتصاد ياستفاده از ابزارها

  کشور. یک ژئوپولتیکبر اهداف  یگرد يکشور ياقتصاد هاي یتفعال يمطلوب و اثرگذار

عنـوان   بـه یک روش تحلیل و هم عنوان  بههم  را این تعریف برداشت از ژئواکونومی

 بعـد  .)ibid.: 21( ردیـ گ را در بـر مـی   بعدگیرد. این تعریف سه   ی در بر میران حکم ةشیو

دوم  بعـد ؛ »استفاده از ابزارهاي اقتصادي بـراي تـرویج و دفـاع از منـافع ملـی     «نخست 

، »کشـوري دیگـر   ژئوپولتیـک هاي اقتصادي کشوري بر اهداف  عنصر اثرگذاري فعالیت«

الملـل شـوراي روابـط خـارجی      ، مدیر اقتصـاد بـین  )Benn Steil( طورکه بن استیل همان
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هـاي متمـادي    بحران مالی اوکـراین بـراي سـال   « ،دهد آمریکا، توضیح می ةایاالت متحد

بود که هـر   ]انداز دولت فدرال [ایاالت متحده طول انجامیده است ... اما این تنها چشم به

زگشـت طلـب خـود را ...    ماه مقدار کمی دالر جدید را به بازار عرضه کند تـا هزینـۀ با  

فراتــر از ظرفیــت اوکــراین بــراي پرداخــت افــزایش دهــد ... بقیــه احتمــاالً بــه تــاریخ 

نقشـی  «کند، در آن تاریخ تاحد زیـادي   درستی بیان می که استیل به طور همان .»پیوندد می

ومرجـی کـه    کـرد و هـرج   وگوي فشرده براي سرنگونی یـانوکوویچ بـازي مـی    که گفت

لطـف دو بخـش خـاص     . بـه ).ibid( »کلی نادیده گرفتـه شـد   وجود آمد به دنبال آن به به

آورند، دالیلـی   بار می به ژئوپولتیک آمدهاي یپطور انکارناپذیري  که به ،رو اقتصادي پیش

بــراي تفکــر در ایــن خصــوص وجــود دارد کــه احیــاي منــافع در ایــن حــوزة خــاص 

کـه   2009-2008بحـران مـالی   تواند گسترده و پایدار باشـد. نخسـت    ژئواکونومیک می

چنان التهاب عمومی و تفسیرهاي آکادمیـک درخصـوص تأویـل     ها هم اینک بعد از سال

. دوم ظهـور چـین اسـت کـه تـاکنون      )Lightfoot 2013( آن بحران ادامه دارد ژئوپولتیک

فهم است این اسـت   طور گسترده قابل عمدتاً یک روایت اقتصادي است، اما چیزي که به

ی را که از زمان ظهور ایـاالت متحـده بعـد از    ژئوپولتیکات تأثیرترین  ز عمیقکه بعضی ا

وجود آمد ظهور چـین نیـز ایجـاد     رو در جهان به عنوان قدرت پیش جنگ جهانی دوم به

هـا در   ی آنژئوپـولتیک هاي اقتصادي و اثـرات   ها به ظهور پدیده کرد. هردوي این روایت

» عنصـرِ میـانی  «اند. نهایتاً بعد سـوم   ک کردهها و تفسیرهاي سیاست خارجی کم گزارش

ــومی اســت:  ــایج  «تعریــف از ژئواکون ــراي ایجــاد نت اســتفاده از ابزارهــاي اقتصــاد ... ب

  .»مطلوب ژئوپولتیک

 

  »جغرافیایی«اقتصاد، نیازي متفاوت از سیاست  3,3

هـاي   گفتمانی جدید براي تشـریح ابـزار اقتصـادي و تعیـین ویژگـی     ارائۀ  تعریف و ،بنابراین

بـه ژئواکونـومی اسـت.     ژئوپولتیـک اقتصادي در مسائل جغرافیایی نیازمند تغییر پارادایمی از 

ـ    ةو حوز الفراغ ۀمنطقهمان  جا این ـ   ۀژئواکونومیک اسـت. خـط لول بـارز بـراي    ۀصـلح نمون

عنصر تصـمیمات سیاسـی و    تأثیرتواند نقش و   می ژئوپولتیکاست.  الفراغ ۀمنطقاهمیت این 

هـا را در    هاي سیاست خارجی کشورها براساس قدرت و موازین قـدرت داخلـی آن    اولویت

یـا   ژئوپولتیـک تضـاد  «به  توان مسئله را صرفاً  پاکستان بررسی کند، اما آیا می ـ   واگرایی ایران
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آفرین دربین ایـن کشـورها را     بخش و نظم  توان معیارهاي ثبات  تقلیل داد. آیا می» ایدئولوژیک

بـر عنصـر امنیـت ملـی عناصـر        نرسیدن این خط لوله برشمرد یا عـالوه  نتیجه بهعنصر اصلی 

ریشه را در جـاي   )hard politics( »سیاست سخت«طور کلی عناصر   ایدئولوژیک و به ۀمنازع

ابزارمند بـین اقتصـاد و    ۀي کرد؟ برخی معتقدند رابطگیر پییعنی ابزار اقتصادي باید  ،دیگري

ایـن درحـالی اسـت کـه      .نیز با اغراق مورداستناد قرار گرفته است ژئوپولتیکاهداف  ۀتوسع

بـراي ایجـاد نتـایج اقتصـادي مطلـوب       ژئوپولتیـک کشـورها از بازوهـاي نظـامی و     ةاستفاد

  مورداستفاده بوده است.

عنـوان   بـا اي   اداره 1943آمریکا بود که در سـال   متحدةبار ایاالت  اگرچه براي اولین

)، کسـانی کـه بـه ورود ادبیـات     12: 1398یجاد کـرد (رحمتـی   ا» جنگ اقتصادي ةادار«

کـه فروپاشـی اتحـاد     ندا کنند برآن  ژئواکونومیک براي تبیین برخی از رخدادها استناد می

رفـتن مجـادالت    عطفی در این خصوص دانست. ازبین ۀتوان نقط  جماهیر شوروي را می

افزایش نیازمندي کشورها به سازوکارهاي عصـر   راه هم  دو بلوك اقتصادي به ژئوپولتیک

 ۀهـا قـرار گیـرد تـا صـحن       اطالعات و ... سبب شد تا ابزارهاي جدیدي در دست دولت

ترتیبات  چون همهاي غیراستراتژیک،   حل  راه ۀخویش تغییر دهند. غلبنفع  به مناسبات را 

یند ایجاد نظـم از  افر ،دیگر عبارت به .در این دوره مشهود بوده است ،المللی  اقتصادي بین

اي (قـدرت    اي و بازدارنـدگی هسـته    نظرگاه صرفاً نظامی و با استفاده از تسلیحات هسته

نیـافتگی،    یـافتگی و توسـعه    شود، بلکه این قـدرت اقتصـادي، توسـعه    سخت) ایجاد نمی

ملـی  اول امنیت  ۀکه در درج اند هاي اجتماعی  فقر و بحران و محیطی، هاي زیست  بحران

ـ    خود قرار مـی  تأثیر یک کشور را تحت یـی و واگرایـی   گرا هـم بعـدي   ۀدهنـد و در مرتب

  کنند.  بندي می اي را شکل  منطقه

 ۀعنوان ارز هژمون، اسـتفاده از شـبک    شدن دالر به جنگ ارزي، تبدیل« ،در همین خصوص

تسهیالت مشـروط، قـوام و   نهادن نهادهاي نظارتی اقتصادي، ایجاد  المللی، بنیان  اقتصادي بین

ـ  حکـم هاي ژئواکونومیـک در    را باید شیوه...» و  ،دوام هژمونی اقتصادي ی جدیـد ایـاالت   ران

  ).47- 35: همانآمریکا قلمداد کرد ( ةمتحد

  اي  . متغیرهاي ژئواکونومیک نظم منطقه4

می کـارکرد ژئواکونـو   ۀمسـئل  ،تصویر شد ژئوپولتیکحال که اهمیت ژئواکونومی متفاوت از 

توان با اسـتفاده از    اي را می  آیا نظم منطقه که اینآید و   اي پیش می  دادن به نظم منطقه  در شکل
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هاي ژئواکونومیک تحلیل کرد. براي بررسی ایـن موضـوع ابتـدا الزم اسـت بـه یـک         ویژگی

اشاره شـود و سـپس    ،واگرایی آن ـ  ییگرا هم یعنی ماهیت ژانوسی ،ویژگی ذاتی ژئواکونومی

 ۀصـورت مطالعـ   اي سـه منطقـه بـه     مقایسـه  ۀبعاد مفهومی و موضوعی این موضوع با مطالعا

  موردي بررسی شود.

  

  ویژگی ژانوسی ژئواکونومی 1,4

توان براي ژئواکونـومی برشـمرد در ماهیـت ایـن مفهـوم نهفتـه اسـت؛          که می اي دو ویژگی

  یی.گرا همواگرایی و 

بـر سـر   المللی   اي و بین  هاي منطقه  رقابت بین قدرت ی؛ژئواکونوم ۀیانواگرا یژگیو )الف

ـ    و ... را مـی  ،انـرژي  ۀهاي اقتصادي، مسـئل   مسائل اقتصادي، موقعیت  ۀتـوان ویژگـی واگرایان

  ژئواکونومی برشمرد.

وجودآمـدن   پیوند اقتصـادي بـین کشـورها و بـه     ی؛ژئواکونوم یانهگرا هم یژگیو )ب

هـاي    هـاي اقتصـادي و شـرکت     هـا و سـازمان    دولـت تنیده از روابط بـین   اي درهم شبکه

دیگـر   ةهـاي ژئواکونـومی اسـت کـه مربـوط بـه چهـر         المللی یکی دیگر از ویژگی  بین

  شود.  ژئواکونومی می

آمیـز دارد    صـلح  ةتوان ژئواکونومی را ژانوسی دوچهره تشبیه کرد که هم جلو  می ن،بنابرای

و ژئواستراتژي، ژئواکونومی با پیوستگی روابـط   ولتیکژئوپاز  جداآمیز.   اي رقابت  و هم جلوه

اسـت. اگرچـه وراي ایـن پیوسـتگی      راه هـم  ،هاي بزرگ  اقتصادي کشورها، خصوصاً قدرت

توانـد رخ دهـد، درك پیونـد اقتصـادي بـین کشـورها خصوصـاً          می» جنگ با ابزاري دیگر«

 1»ژئـو «محـور    هـاي امنیـت    این حـوزه بـا سـایر حـوزه     ةمتمایزکنند ۀهاي بزرگ مسئل  قدرت

  .شود یممحسوب 

منبـعِ همکـاري   «توانـد    (ویژگی واگرایانه) و هم می» منبعِ تنش«تواند   ژئواکونومی هم می

تلقی صرفاً واگرایانه از آن چنـدان بـا    ،یانه) باشد. بنابراینگرا هم(ویژگی » اي و جهانی  منطقه

 معنی نیست.  واقعیت ژئواکونومی هم
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اي کانتوري و اشـپیگل، آثـار ژئواکونومیـک و      سازي منطقه  نظممتغیرهاي  2,4

  ها  الگوي مفهومی آن

پـرداز    و نظریـه  گـر  پـژوهش دو  يیی و واگرایـی ژئواکونـومی از آرا  گرا همبراي تحلیل 

اي درخصـوص نظـام     هاي برجسته  که دیدگاه ،و اشپیگل یعنی کانتوري ،الملل  روابط بین

انـد،    اي را تحلیـل کـرده    نظم و نظام منطقـه  1980 ۀهاي ده  در سالاند و   اي داشته  منطقه

ین عوامـل مـؤثر درون   تـر  مهمعنوان   را به» متغیرِ الگویی«شود. آنان چهار  بهره گرفته می

 کننـد  اي براي تعیین حدود طبیعی یک منطقه و نیز میزان انسجام در آن معرفی می  منطقه

)Cantori and Spiegel 1970: 1-8( ضمن برشـمردن ایـن چهـار متغیـر، آثـار       ،جا این. در

اي بـا الگـوي مشخصـی      گذارند تا نظم منطقـه   ژئواکونومیکی که این متغیرها برجاي می

شود. این چهار متغیر و   ها تصویر می  بندي شود تبیین و سپس الگوي مفهومی آن  صورت

  از: اند بارتعاي   ها بر نظم ژئواکونومیک منطقه  آثار ژئواکونومیک آن

» بـودن  مکمـل «و نیـز  » مشـابهت « ة. ماهیت و میزان انسـجام؛ منظـور از انسـجام انـداز    1

و وفاداري سـازمانی   ،هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی  واحدهاي سیاسی یک منطقه در زمینه

در یـک  » اقتصـادي  یافت رهفهم از «توان ماهیت انسجام را   ژئواکونومیک، می ةاست. در حوز

اقتصادي مشترك است یا متباین اثر فراوانـی بـر مـدل     یافت رهاین  که اینمنطقه قلمداد کرد. 

  نظم ژئواکونومیک موجود در آن منطقه دارد.

تنیدگی کشورهاي منطقه ازجهـت ارتبـاط شـهروندان،     معنی درهم  . ماهیت ارتباطات؛ به2

 ةو توریسـم اسـت. در حـوز    ،اي و ریلـی   باط جادهنظر نخبگان، ارت هاي مشترك، تبادل  رسانه

ژئواکونومیک، منظور از ماهیـت ارتباطـات سـطح ارتباطـاتی سیاسـی، فرهنگـی، اجتمـاعی،        

ــأثیرو اقتصــادي اســت کــه در آن منطقــه وجــود دارد و ایــن جــنس ارتباطــات   ،امنیتــی  ت

  اي بر مدل اقتصادي آن منطقه دارد.  کننده تعیین

کشور یا کشـورهاي یـک سـازمان     ةبالفعل و نیز اراد و  هایی بالقو. سطح قدرت؛ به توان3

هـاي سـازمان مربـوط گفتـه       هاي سایر کشـورها بـا سیاسـت     سازي سیاست  سان درجهت هم

هـایی    ژئواکونومیک، منظور این است که ساختار قدرت اقتصادي شـاخص  ةشود. در حوز می

و ... تـا   ،مالکیت خصوصی، حاکمیت قانون انسانی، آزادي تجاري، بازار آزاد، ۀشبیه به توسع

  .ندمشابه یا مغایر ۀاندازه در واحدهاي سیاسی داراي حاکمیت در منطق چه

روابط کشورهاي عضـو در روابـط فیمـابین     ۀپتانسیل و سابق جا این. ساختار روابط؛ در 4

ي هـا  سـاخت منظور این است که زیر ،جا ایندر ). ibid.: 4-8( شود  از ستیز تا اتحاد بررسی می
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اقتصادي موجود در منطقه توان این را دارند که قواعد موجـود در مـدل اقتصـادي منطقـه را     

  یانه.گرا همبندي واگرایانه است یا   بندي کنند و این صورت  صورت

  

  کانتوري و اشپیگل و متغیرهاي ژئواکونومی يمدل ترکیبی الگوي نظم در آرا .2شکل 

  

  )و خاورمیانه ،نوردیک، جنوب شرق آسیا(. مطالعات موردي نظم ژئواکونومیک 5

لزومـاً اقتصـادي نیسـت و مسـائل      گـر  پـژوهش ایـن دو   کاررفتۀ بههاي   اگرچه ماهیت گزاره

هـا بـراي     از آن تـوان  مـی  کـه  قابلیتی دارنـد  ها گزارهاین  گیرد،  سیاسی و فرهنگی را در بر می

استفاده از این ادبیات بـراي تقویـت    ،د. لذاکري ژئواکونومیک استفاده ساز  تقویت ادبیات نظم

یـی بـا واگرایـی در سـطح     گرا هـم توجهی کـه بـر تمـایز     قابل تأثیراستدالل ژئواکونومیک و 

تواند مطالعات موردي متعددي را موردبررسی قرار دهد کـه در    گذارد می  اي برجاي می منطقه

 ۀو منطقـ  ،آسیاي جنوب شرقی ةنوردیک، کشورهاي حوز ۀقموردي منط ۀبه سه مطالع جا این

  شود.  خاورمیانه اشاره می

الگوي ترکیبی متغیرهاي  

نظم سازي با متغیرهاي  

ژئواکونومی

فهم از ره یافت (ماهیت انسجام 

)اقتصادي 

ماهیت ارتباطات  

سطح ارتباطات  (

...)اقتصادي و 

شباهت اقتصادي یا (سطح قدرت 

مغایرت اقتصادي واحدهاي  

 )سیاسی منطقه

ساختار روابط  

زیرساخت هاي  (

 )اقتصادي
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  کشورهاي نوردیک» واحد«نظم ژئواکونومیک  1,5

و ایسلند) معیـار مناسـبی بـراي تعریـف      ،کشورهاي نوردیک (فنالند، سوئد، نروژ، دانمارك

و حتی ژئواستراتژیک هسـتند. وابسـتگی و    ژئوپولتیکامنیت ملی براساس ژئواکونومی و نه 

المللـی    هـا بـا نظـام اقتصـادي بـین       تنیدگی اقتصاد ملی کشورهاي نوردیک و پیونـد آن  درهم

وجودآمـدن نیـاز بلندمـدت در      وجـود آورده اسـت کـه اوالً سـبب بـه      اي قـوي را بـه    شبکه

احساس امنیت روانـی  المللی براي حضور در کشورهاي نوردیک شده و ثانیاً   هاي بین شرکت

ها را تحریـک و تقویـت کـرده اسـت. شـوراي        گذاري آن  نسبت به کیفیت و بازدهی سرمایه

 ۀوضـعیت منطقـ  «نـام   در گزارشی بـه ) Nordic Council of Ministers( نوردیک ةوزیران حوز

و ... را  ،شـناختی، اقتصـادي    هاي متعدد فرهنگی، جمعیت  ، که بخش»2018نوردیک در سال 

 ةایـن گـزارش درخصـوص وضـعیت اقتصـادي حـوز       ياقتصـاد گیرد، در بخـش    بر می در

کشـورهاي   ةِشـد   اقتصاد تجمیع«به این موضوع تأکید داشته است که  2018نوردیک در سال 

از  جـدا . )Grunfelder 2018: 16( »شـود   نوردیک دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسـوب مـی  

عنـوان   بـه » نوردیک ۀمنطق ۀیانگرا همتعریف «مدنظر است  جا اینچه در  جایگاه اقتصادي، آن

  شده است.  یک اقتصاد تجمیع

  اقتصادي) یافت رهماهیت و میزان انسجام (فهم مشترك از  1,1,5

و  ،نوردیک شامل کشـورهاي فنالنـد، سـوئد، نـروژ، دانمـارك      ةحوز ،طورکه گفته شد  همان

یـافتگی، وارد    سرگذاشـتن مسـیر توسـعه    نوردیک، با پشـت  ةشود. کشورهاي حوز  ایسلند می

 ةاند. دربین کشـورهاي حـوز    هاي اقتصادي شده  ها و سیاست  یافت رهدرك مشترك از  ۀمرحل

اروپا هستند، اگرچه تنها فنالند بخشـی از   ۀو سوئد اعضاي اتحادی ،نوردیک، دانمارك، فنالند

 تجارت آزاد اروپـا  ۀي اتحادیشود. ایسلند و نروژ اعضا  محسوب می) Eurozone( یورو ۀمنطق

)European Free Trade Association/ EFTA( جزایـر فـارو و    ،حـال  رونـد. بـااین    شمار مـی   به

یک از این نهادهاي همکـاري   ند) اعضاي هیچا كگرینلند (که هردو بخشی از پادشاهی دانمار

  ).ibid.: 16( اقتصادي نیستند

یافتگی دولت رفاه فراگیـر موجـود در     توسعهاقتصاد نوردیک با فهم نخبگان، مدل خاص 

را بـا   2008 -  2007و ... توانست بحران اقتصـادي   ،کشورها، سطح باالیی از امنیت اجتماعی

طـور متـداوم     بـه  کارشناسـان  چـه   آن ).Wooldridge 2013( اي پیش ببـرد   درك مشترك منطقه

ـ   درخصوص وضعیت اقتصادي نوردیـک بیـان مـی     ةی کشـورهاي حـوز  د توانـایی تمـام  کنن
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بر مالیـات بـا مـدیریت عمـومی مناسـب و رقابـت در        نوردیک به ترکیب سیستم رفاه مبتنی

  وکارهاست. بخش کسب

ــ  2,1,5 سیاســی، فرهنگــی، اجتمــاعی،  ۀماهیــت ارتباطــات (ســطح ارتباطــات چندجانب

  و اقتصادي) ،حقوقی

هـاي سـخت     زهنوردیک این است که این پنج کشور هم در حو ةواقعیت تاریخی در حوز

اند و هـم    شده گرا همو ... با هم عجین و  ،اقتصادي، دولت رفاه فراگیر ۀشبیه به مدل توسع

پیوندهاي فرهنگی ازجمله تاریخ مشترك، زبان مشترك، دیـن مشـترك، فرهنـگ     ةدر حوز

هـاي    گـزارش  ۀ. در مقدمـ )Rahmati 2020: 221( و ... ،هاي تاریخی مشترك  مشترك، سنت

عمومـاً ایـن    ،شـود   نوردیک منتشـر مـی   ةکشورهاي حوز در صورت مشترك  بهعمومی که 

درستی درحـال    اروپا به ۀیک اقتصاد متنوع اما قوي در ارتباط با اتحادی« :عبارت وجود دارد

المللـی نیـز     نوردیک به سـایر ترتیبـات بـین    ةدرخصوص نگاه کشورهاي حوز». اجراست

ینـد حرکتـی   اتـوان بر   کشورهاي نوردیک را مـی  همین موضوع وجود دارد. استراتژي کلی

 ۀخود درنظر گرفته است. سه نیروي محرکـ  2030اروپا در اهداف سال  ۀدانست که اتحادی

. رشـد  1انـد:    عنـوان نیروهـاي حیـاتی معرفـی شـده       نوردیک بـه  ةرشد اقتصادي در حوز

و  ،. رشـد پایـدار بـراي اقتصـاد کارآمـدتر، سـبزتر      2 ؛دانش و خالقیـت  بر یمبتنمند  هوش

بسـتگی اجتمـاعی و سـرزمینی را نیـز      پذیر که اشـتغال و هـم    رشد انعطاف  .3و  ؛تر  رقابتی

انداز، کشورهاي نوردیک جایگـاه    در این چشم ).Grunfelder 2018: 17( دنبال داشته باشد به

وقتـی سـازمان ملـل     ،چنـین  هـم انـد.    فتهخود را تا هفتمین اقتصاد بزرگ دنیا نیز درنظر گر

ـ  هفدهرا که شامل اهداف  A/RES/70/1 ۀنام قطع 2015سپتامبر  25متحد در  اقتصـاد و   ۀگان

شـد و ایـن امـر را      بـراي کشـورها مـی    )Sustainable Development Goals/ SDGs( توسعه

تـالش کننـد،    سال آینده کشورها باید درجهـت رسـیدن بـه آن    پانزده بینی کرد که تا پیش

خوبی درحال اجراي این اهداف بودنـد. در    نوردیک در همان زمان نیز به ةکشورهاي حوز

دسـت آورد و بعـد از آن     ، سوئد باالترین رتبه را بـه OECDیک ارزیابی کلی از کشورهاي 

 بنـدي سـازمان ملـل متحـد قـرار داشـتند        هاي بعدي رتبه  هو نروژ در رتب ،دانمارك، فنالند

)Sachs et al. 2017.(  

اهـداف   یـابی  دسـت نوردیـک کماکـان خـود را متعهـد بـه       ةکشورهاي حـوز  ،حال بااین

عنـوان   دوازدهنوردیـک   ةشوراي وزیران حـوز  ،براین دانند. عالوه  این سازمان می ةشد تعریف

 ensure sustainable consumption( »الگوهاي مصرف و تولید پایدار«هدف جدید را با عنوان 
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and production patterns( قـدرت   ۀبرداشت از موازنـ  ۀانتخاب کرده است. درخصوص مسئل

هـاي    المللی نیز همین موضوع وجـود دارد. یکـی از مؤلفـه     و جایگاه قدرت در مناسبات بین

اقتصادي کشورهاي نوردیک روابط متقابل اقتصادي با کشورهاي بـزرگ و ایجـاد وابسـتگی    

عنـوان    المللـی را بـه    توان پیونـد بـین    می ،ختی است. بنابراینزیرسا ةمتقابل اقتصادي در حوز

  اقتصاد این کشورها دانست. ةکنند  مهم و تعیین ۀمؤلف

سـمت بـاالترین سـطح      نوردیـک درون خـود بـه    ةحال کـه کشـورهاي حـوز    اما درعین

یـی تعریـف   گرا همسمت   توان کلیت کشورهاي نوردیک را به  کنند و می  یی حرکت میگرا هم

یـی  گرا هـم سـمت    نوردیک به ـ  الملل  بین ۀنوردیک/ جامع ـ  اروپا ۀیند روابط اتحادیاکرد و بر

بـین  ریـی د گرا هـم اروپا سـبب کندشـدن مسـیر     ۀبوده است، برخی معتقدند ترتیبات اتحادی

 ۀفوریـ  16طورکـه پیتـر ماتاسـیچ و رونـان بالیـس در        کشورهاي نوردیک شده است. همان

اکراهـی    اروپا و کشورهاي نوردیک: آیـا یـک بـی    ۀبین اتحادی ۀرابط«عنوان  اي با  مقاله 2007

نوردیک اغلب به سـازوکارهاي   ةهاي حوز  دولت: «نویسند  می» وجود آمده است؟ نوردیک به

ـ     اروپا تردید دارند، درست است که آن ۀاتحادی انـد (مثـل     اروپـا شـده   ۀهـا عضـوي از اتحادی

هـا اغلـب نسـبت بـه ایـن مانـدن در وضـعیت          دانیم که آن  ما میو فنالند) ا ،دانمارك، سوئد

 ).Matjašič 2007(» هوشیارند

نوردیـک در درون خـود    ةاین است که کشورهاي حوز ةدهند  هاي موجود نشانفراینداما 

سـازي    نهادینـه «و  )internalisation of norms( »سـازي هنجارهـا    درونـی «وسـوي   سـمت  بـه 

در قواعـد سیاسـی، اقتصـادي،     )institutionalisation of shared contexts( »هاي مشـترك  زمینه

ن بر این باورند که بـازار داخلـی   ا. برخی از محققاند و حقوقی درحرکت ،اجتماعی، فرهنگی

یـی سـوق   گرا هـم سـمت    دو راهی هستند که کشورهاي نوردیک را به«الملل   یی بینگرا همو 

  .  )Ljungberg 2013: 101( »اند  داده

  )المللی بیني اقتصادي ها ساختساختار روابط (زیر 3,1,5

وجود دارد که ساختار روابط این کشورها حوزة نوردیک دو مشابهت عمده در کشورهاي 

نخست، نوع و جنس قدرت موجـود در ایـن کشورهاسـت. در     :را بسیار مشابه کرده است

دمـوکرات،   ـ   سوسـیال هـاي     یسـتم سمنظـور نـوع احـزاب سیاسـی در کشـورها،       ،جـا  این

وضـعیت و اهمیـت اسـتراتژیک    «هاي سبزي، و ... است. دوم،   اقتصادهاي ترکیبی، سیاست

کومـون لولئـا در    ،المللـی اسـت. بـراي مثـال      ها در سطح جهانی و بین  ي آن»ها ساختزیر

بوك ایـن    بوك است. فیس  جدید شرکت فیس )data centerة (سوئد محل استقرار مرکز داد
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جدید را در شمال سوئد براي پشتیبانی از رشد روزافزون کاربرانش ایجـاد کـرده    سنتردیتا

بوك خارج از ایـاالت متحـده اسـت.      اولین دیتاسنتر فیس است. این دیتاسنتر در شهر لولئا

هایی که براي استقرار این دیتاسنتر در شـمال سـوئد برشـمرده شـده اسـت        مزیت هازجمل

 کـه ایـن شـهر سـاحلی در عـرض جغرافیـایی تقریبـاً        ت و اینمزیت سرما در شهر لولئاس

بوك اجازه خواهـد داد تـا از آن بـراي      همانند آالسکا قرار گرفته است. هواي سرد به فیس

بـوك در لولئـا    ها هزار سرور درون کمپ استفاده کنـد. دیتاسـنتر فـیس    داشتن ده نگه خنک

بـرخالف دیتاسـنترهاي ایـن شـرکت در      ؛کنـد   هاي تجدیدپذیر استفاده می عمدتاً از انرژي

). Sverdlik 2018( ها از ذغال سـنگ اسـت   که برق تولیدي آن اورگان و کالیفورنیاي شمالی

بوك در لولئا به این دلیل بـود کـه نشـان داده شـود       دیتاسنتر فیس ۀتعمدي از نمون ةاستفاد

تـرین سـطح ممکـن      نییپذیري امنیتی در برخورد با کشورهاي نوردیک به پا  آسیب ۀآستان

 این خصوص صـورت گرفتـه   که از شهروندان سوئد در اي سنجی رسیده است. در نگرش

و  ،بـوك، یـاهو   % از شهروندان سوئدي موافق اسـتقرار دیتاسـنتر فـیس   62نزدیک به  است

وقتـی از   ،سـنجی  ایـن درحـالی اسـت کـه در همـان نگـرش       .گوگل در کشورشان بودنـد 

% از مخاطبان معتقد بودند که 50نزدیک به  است، رسیده شدهپ سؤالشهروندان ایرانی این 

امنیتی است و حاضر به اسـتقرار آن   ۀاستقرار ترتیباتی شبیه به دیتاسنتر در کشورشان مسئل

ایـن موضـوع مهـم اسـت کـه سـاختار روابـط         ،چنـین  هـم . )Rahmati 2019: 117( نیستند

نوردیک غیرسیاسی و کامالً زیرساختی و متناسب با تأمین نیازهـاي   ۀاي با منطق  منطقه برون

  المللی است.    هاي بین  شرکت

 اقتصادي) unit /سطح قدرت (نوریک و یک واحد 4,1,5

تـوان از آن    اي که براي توصـیف وضـعیت اقتصـادي کشـورهاي نوردیـک مـی        بهترین واژه

اسـت. ایـن کشـورها یـک     » واحد«و  ،)oneness( »یگانگی«، )unity( »بودن  یکی«استفاده کرد 

حـوزة نوردیـک   دهند. نظام اقتصادي کشورهاي   لحاظ اقتصادي) را تشکیل می  کلِ همگن (به

حـوزة  هـاي سوسـیال دموکراتیـک اسـت. دولـت در هـر پـنج کشـور           دولت رفاه با گرایش

هـاي زنـدگی     هزینـه  ةکه از عهـد داند   میهاي کسانی   خود را موظف به تأمین هزینهنوردیک 

شـباهت دارنـد و ازحیـث     بـه هـم   بختـی   هاي خـوش   آیند. هر پنج کشور در شاخص برنمی

ــین     ــد ب ــتانداردها و قواع ــور در اس ــنج کش ــن پ ــه ای ــابهتی ک ــذیري   مش ــی و هنجارپ  الملل

)normalization( المللی و ادغام  از نظم بین )inclusion( تـوان    المللـی دارنـد مـی     بین ۀدر جامع

  منقسم یاد کرد. )political unit( ها را یک واحد سیاسی  آن



  179 -  151، سوم، شمارة اول ، دورة1399 ،الملل مطالعات اقتصاد سیاسی بین   166

  

  نوردیک ۀژئواکونومیک جاذب در منطق ۀچرخ .3 شکل

  

  ژئواکونومیک جاذب جنوب شرق آسیا ةحوز 2,5

ایـن   یـابی  دسـت جنـوب شـرق آسـیا و     ةبا رشد اقتصادي مستمر و پایدار کشورهاي حـوز 

مرکز ثقـل اقتصـاد    تر بیشهاي اخیر، این کشورها   کشورها به جایگاه اقتصادي موفق در سال

المللـی راه جنـوب شـرق آسـیا را       هاي بـین   بسیاري از شرکت ،اند. بنابراین  جهان قرار گرفته

گـذاري    شرق و جنوب شـرق آسـیا را هـدف    ةشد  صنعتی اند و اقتصادهاي تازه  درپیش گرفته

 یـل دالایـن بازارهـا هسـتند. ازجملـه      عرضه در تر بیشبه سهم  یابی دستاند و درصدد   دهکر

یـی در ایـن منطقـه برشـمرد عامـل ادراکـی، انسـجام        گرا همتوان براي   ژئواکونومیکی که می

  ست.گرا همي اقتصادي ها ساختو زیر ،سیاسی کشورهاي عضو

  اقتصادي) ۀماهیت و میزان انسجام (فهم مشترك از توسع 1,2,5

یـی  گرا هـم ایجاد نوعی احساس هویت باعـث حمایـت شـدید از    « که دویچ و ناي معتقدند

همـان نسـبت     شدیدتر باشد بـه  “بخش هاي هویت  جاذب ”هرچه ،نظر او شود. به  اي می منطقه

  ).685 –681: 1375(دویچ و ناي » یابد  یی افزایش میگرا همامکان و سرعت همکاري و 

ژئواکونومی 

نوردیک

فهم مشترك  

از ره یافت 

اقتصادي

روابط  

چندمنظري

یک واحد  

اقتصادي

ساختار روابط  

مشابه
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یانـه  گرا هـم صـورت   تـوان بـه    را مـی » هـاي جـاذب    هویت«در جنوب شرق آسیا، عنصر 

عنصر فرهنگ و جامعـه در   ةدهند  هاي اساسی تشکیل  که یکی از مؤلفه اي  گونه  به ،مشاهده کرد

ي مشـترك در ایـن منطقـه اسـت.     »مـا «گیـري    ادراکـی و شـکل   ۀآسیاي جنوب شرقی مسئل

بلـوغ رسـیده اسـت. اگرچـه ایـن       مرحلـۀ ، این منطقه بـه  »امنیتی ـ  ادراکی«لحاظ  به ،بنابراین

انـد، ایـن ترتیبـات      وجـود آورده  اي را بـه   یانـه گرا هـم لحاظ ادراکی ترتیبات امنیتی   کشورها به

عنوان یـک نهـاد     به .آن سه. داشته است. در این منطقه، آ. راه هم الزامات اقتصادي را با خود به

 ،ایـن دلیـل   رش داده اسـت. بـه  حقوقی و هویتی مستقل همکاري این منطقه را با جهان گست

و  ،پاسـیفیک (اپـک)   ــ   اروپـا (آسـم)، آسـیا    ــ   نهادهاي مکملی مانند سازمان همکاري آسیا

المللـی و    هاي واحد این کشورها در مسائل بـین   گیري  ایجاد شده است. جهت 3 +. آن  سه.  آ.

هـاي    از سـالح عـاري   ۀعنـوان منطقـ    آسیاي جنوب شرقی بـه  ۀاي، ازجمله اعالم منطق منطقه

اتمی، اتخاذ مواضع مشترك در دیگر مسائل سیاسی سازمان ملل متحد، قرارگرفتن در گـروه  

هـاي انسـجام سـازمانی      آمیز مسائل سیاسـی نشـانه    و تالش براي حل مسالمت ،غیرمتعهدها

  ).13- 12: 1396است (میرزایی  .آن .سه  آ.

  اقتصاد)مقوم عنوان  بهساختار روابط (انسجام سیاسی  2,2,5

که مشابهت در جنس و نـوع قـدرت و حتـی در چیـنش نیروهـاي      حوزة نوردیک برخالف 

در جنـوب شـرق    ،گذار بر زیست سیاسی در سطح داخلی کشورها وجود داردتأثیراجتماعی 

کشـورهاي   .آن سـه.  آ. ةلحاظ سیاسـی در حـوز    به ،آسیا چنین مشابهتی وجود ندارد. بنابراین

و حکومت نظامیان وجود دارند؛ امـا  ، هاي کمونیستی  ادشاهی، دولتداراي نظام دموکراسی، پ

هـاي حکـومتی، در سیسـتم سیاسـی کشـورهاي عضـو ایـن          باوجود تفاوت ظاهري در نظام

 ؛و فیلیپـین دموکراسـی   ،شود. در کشورهاي اندونزي، سنگاپور  اتحادیه شباهت نسبی دیده می

در کامبوج پادشاهی با وفاداري بـه   ؛موکراسیدر مالزي پادشاهی مشروطه با نهادهاي لیبرال د

داراي نظـام   ۀدر تایلند و برونئی حکومت پادشاهی مشـروط  ؛دموکراسی و سیستم چندحزبی

دسـت نهادهـاي دموکراتیـک      پارلمانی درجهت کاهش اختیارات پادشاه و سپردن قـدرت بـه  

: 1385ت (امیدي گر تشابه نسبی در نظام حکومتی کشورهاي آسیاي جنوب شرقی اس نمایان

این سازمان اجازه داده است  به .آن سه. ). همین انسجام نسبی سیاسی در میان اعضاي آ.135

  اجرا بگذارند: ها را به  د و آننرسانبهاي مهم سیاسی زیر را به امضا   نامه عنوان مثال توافق  که به

  ؛بانکوك براي تأسیس این سازمان 1967 ۀاعالمیـ 

  ؛1976بالی پیمان دوستی ـ 
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 ۀعنوان منطقـ   در کواالالمپور درمورد اعالم آسیاي جنوب شرقی به 1971زوپفن  ۀاعالمیـ 

  ؛طرفی  و بی ،صلح، آزادي

  ؛اي  هاي هسته  عاري از سالح ۀعنوان منطق  براي اعالم منطقه به 1997پیمان بانکوك در ـ 

  ؛1997در کواالالمپور در سال  .آن سه. آ. 2020انداز   تدوین چشمـ 

  ).14- 13: 1396(میرزایی  2002بالی دوم در  ۀنام توافقـ 

  و مکمل) گرا همي اقتصادي ها ساختماهیت ارتباطات (زیر 3,2,5

) رخ داده .آن سـه.  آزاد تجاري آ. ۀدرقالب افتا (منطق .آن سه. یی در بعد اقتصادي در آ.گرا هم

اکـو اسـت.    ۀچهار برابـر منطقـ   .آن سه. اي در آ.  منطقه نسبت تجارت درون ،براي مثال .است

نـد، میـزان   دیگر یـک هاي اقتصادي اعضاي آن مشابه و اقتصاد کشورهاي عضـو مکمـل     نظام

درصــد کــل  5/3توجــه بــوده و حــدود  گــذاري مســتقیم خــارجی در منطقــه قابــل  ســرمایه

: 1388راي خود ثبت کرده اسـت (امیـدي   ب 2005گذاري خارجی در جهان را تا سال 	سرمایه

  ).1388سازمند  ؛99

 .آن سـه.  مجمـوع صـادرات آ.   2004در سـال  طبق آمارهاي سـازمان تجـارت جهـانی،    

میلیـارد   105اي (معـادل    منطقـه  درصـد آن درون  23/3میلیارد دالر برآورد شد که فقـط    451

میلیـارد دالر تشـکیل    364به ارزش  يا منطقه بروندرصد دیگر آن را صادرات  76/7دالر) و 

میلیـارد دالر اسـت کـه ماننـد صـادرات       389نیز  .آن سه. دهد. مجموع واردات جهانی آ.  می

درصـد آن مربـوط بـه     76/7اي و   منطقـه  درصـد آن مربـوط بـه واردات درون    23/3اتحادیه 

  ).134: 1388دي امی؛ WTO, Trade World Statistics 2003( شود  اي می  منطقه صادرات برون

  

  درون منطقه و بیرون از منطقه يبا کشورها .آن سه. تجارت کاالي آ. .4شکل 

Source: ASEAN Statistical Highlights 2018, Jakarta: ASEAN Secretariat, October 2018. 
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  سطح قدرت (تشابه اقتصادي) 4,2,5

پیوسـته بـه    که شامل دو گروه کشورهاي اصلی و کشـورهاي تـازه   .آن سه. آ. يدرمیان اعضا

اصـلی   يو فیلیپـین اعضـا   ،شوند کشورهاي مالزي، انـدونزي، سـنگاپور، تایلنـد     اتحادیه می

غـرب   ةشـیو  داري بـه   شوند که همگی داراي نظام اقتصاد آزاد و سرمایه  اتحادیه محسوب می

نتوانستند به این اتحادیـه وارد   داشتندسوسیالیستی تا زمانی که نظام  ،کشورها ۀهستند. اما بقی

ـ  گـذار   ۀشوند و بعد از طی مراحلی درجهت گرایش به نظام اقتصاد آزاد و پس از طی مرحل

ـ     پذیرفتـه شـدند    .آن سـه.  آ. ۀاز نظام سوسیالیستی به نظام اقتصـاد آزاد بـه عضـویت اتحادی

  ).133: 1385از امیدي  نقل ، به25 - 24: 1380(بروجردي 

  

  جنوب شرق آسیا ۀیی منطقگرا همتکامل و  به روساختار  .5شکل 

  

  ژئواکونومیک خاورمیانه ةحوز 3,5

این موضـوع   ،اي واگرایانه دارد  دیگر ژئواکونومی ویژگی ةبرخالف دو حوز ، کهدر خاورمیانه

 غلبـۀ را هم با استفاده از ادبیات نظري و متغیرهـاي الگـویی کـانتوري و اشـپیگل و هـم بـا       

کـه   منظـور   . بـدین )Cantori and Spiegel 1970: 5-10( یـد کـرد  یتـوان تأ   سیستم اثرگذاري می

انرژي سبب شده است تا انـرژي   ةاي در حوز  منطقه اي و برون  منطقه هاي درون  رقابت قدرت

  ابزاري براي رقابت و دشمنی باشد.مثابۀ  بهدر این کشورها 

وجود جاذب  

ـ فهم  هویت بخش

مشترك از توسعۀ  

اقتصادي

زیرساخت هاي  

اقتصادي هم گرا و 

مکمل

انسجام سیاسی 

به عنوان مقوم  

اقتصاد

تشابه اقتصادي
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  اي) در ژئواکونومی خاورمیانه  منطقه  هاي برون  اهمیت سیستم اثرگذار (قدرت 1,3,5

هـا و    سیستم اصلی اثرگذار (در تعریف کانتوري و اشـپیگل) سیسـتم سیاسـت    ،در خاورمیانه

هـاي خاورمیانـه را     بحران ۀگرایان ریش  اي است. اگرچه واقع  منطقه هاي کشورهاي برونبرد راه

اي با بسـتر معمـاي امنیـت      و رقابت منطقه ،ياي، ایدئولوژ  منطقه هاي برون  هاي قدرت  رقابت

اي در ایـن    ین عناصري است که در رقابت منطقهتر مهمکنند، عنصر انرژي یکی از   تعریف می

تـوان    اي در این منطقه را نیز مـی   منطقه هاي برون  منطقه دخیل بوده است. حتی رقابت قدرت

  با تحلیل جایگاه انرژي مشخص ساخت.

از ایران، عربستان، کویت، قطر،  اند عبارتذار در تأمین انرژي خاورمیانه گتأثیرکشورهاي 

ایـن کشـورها در تـأمین انـرژي در      تأثیر ةو بحرین. عمد ،امارات عربی متحده، عراق، عمان

شود. موضوع تأمین نفت و گاز جهانی کـه بنـا بـه      المللی به نفت و گاز خالصه می  سطح بین

بینی برخی از مؤسسات   دهد و بنا به پیش  انرژي جهانی را تشکیل می% 70برخی از آمارها تا 

کـه ایـن منطقـه هـم      است صد سال آینده نیز این نقش ادامه خواهد داشت سبب شده تا یک

اي بـراي رقابـت     المللی داشته باشـد و هـم عرصـه     اي در ساختار انرژي بین  کننده نقش تعیین

اي کامالً  منطقه هاي برون  هاي قدرتبرد راه ،بین  این ود. دراي قلمداد ش  منطقه هاي برون  قدرت

  شود:  گر اشاره می  هاي قدرت مداخله  با هم متفاوت است که در زیر به برخی از بلوك

خـود بـا نیـاز بـه      ةدلیل اهمیت انرژي بـراي آینـد    این کشورها بهآسیاي جنوبی و شرقی: 

ها اهمیـت اقتصـادي     خاورمیانه و خلیج فارس براي آن ۀاهمیت منطق ،. بنابرایناند انرژي مواجه

و ژاپــن بــه منطقــه رویکــردي  ،رویکــرد هنــد، آســیاي شــرقی، چــین ،خواهــد بــود. بنــابراین

  ژئواکونومیک است.

اي   هـاي منطقـه    ها در برخی از بحـران   دلیل منافع خود هم با آمریکایی ها به  اروپاییاروپا: 

قطـر بـا    ۀایـران و منازعـ   چـون  هـم اي   از مسـائل منطقـه   کنند و هم در برخـی   همکاري می

هـا    هاي متفاوتی نسـبت بـه آمریکـایی     کشورهاي دیگر شوراي همکاري خلیج فارس دیدگاه

خـود را درمعـرض برخـی از     ،خاورمیانـه  ۀدلیل نزدیکی با منطقـ   به ،اروپا که این دارند. ضمن

هـا بـه     رویکـرد اروپـایی   ،بیند. بنابراین  میها از این منطقه ازجمله بحران مهاجرت نیز   بحران

  ژئواکونومیک است. ـ  منطقه رویکردي ژئوکالچر

 ،گـازي برخـوردار اسـت    ةکه از منابع انرژي سرشاري خصوصاً در حوز ،روسیهروسیه: 

ـ   به همین دلیل است کـه تـالش مـی    .خاورمیانه دارد ۀبه منطق ژئوپولتیکنگاهی   ۀکنـد موازن

هـاي    حفظ کند. براي رسیدن به این موازنـه نیـز بـا فـروش سـالح      را قدرت خود با آمریکا

هـاي    اي، ایجـاد همکـاري    هـاي منطقـه    پیمانان خود، درگیرشدن در بحـران  استراتژیک به هم
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هاي انرژي خاورمیانـه    گذاري در پروژه  و سرمایه ،اي  اي، ترتیبات امنیتی منطقه  اقتصادي منطقه

  دف دارد.به این ه یابی دستسعی در 

به همـین   .اند  انرژي در منطقه یاد کرده ةکنند  ین مصرفتر بزرگآمریکا را : ایاالت متحده

، آمریکا هنـوز هـم   )Shale Oil( نفت شیل ةرغم کشف منابع در حوز  شود علی  گفته می ،دلیل

خاورمیانـه   ۀتـوان گفـت نگـاه آمریکـا بـه منطقـ        می ،حال بااین به انرژي خاورمیانه نیاز دارد.

توان براي طـرح بحـث     ین دالیلی که میتر مهمیکی از است.  ژئوپولتیک ـ نگاهی استراتژیک

در  ،ازجمله آمریکـا  ،اي  منطقه هاي برون  برخی از قدرت ازجانبهاي سیاسی   گزینی نظام جاي

  این منطقه یاد کرد بحث انرژي است.

میلیـارد دالر بـراي اسـتخراج گـاز و      230گذشته مبلغی بالغ بـر   ۀایاالت متحده در یک ده

هـا    گذاري کرده است. همین پروژه سبب شده است تا آمریکایی  سنگی) سرمایه نفت شیل (میان

ـیل    ۀاولیه و هزین ۀافزایش دهند. هزین نبه جها را سرعت صادرات نفت خود استخراج نفـت ش

کـردن اسـتخراج    صـرفه  و بـه اعتقاد بسیاري از کارشناسان براي جبران این هزینه  باالست و به

حال سیاست کـاهش   دالر باشد، اما درعین هفتادنفت آمریکا در شیل، قیمت نفت باید بالغ بر 

 شود.  قیمت نفت خاورمیانه نیز جزو اهداف اصولی آمریکا محسوب می

 ایــاالت متحــده درطــول جنــگ ســرد بــا اســتفاده از سیاســت مهــار  ،بــه همــین دلیــل

)containment (ود تا نفوذ شوروي را در کشورهاي خاورمیانه از بین ببـرد. بعـد از   در تالش ب

ایجاد بحـران سیاسـی و تـداوم همـان سیاسـت مهـار دربرابـر برخـی          فرایندجنگ سرد نیز 

درگیرسـازي   ،اخیـر نیـز   ۀاي ادامه داشته اسـت. در دو دهـ    کشورهاي تجدیدنظرطلب منطقه

هاي انرژیک ایاالت متحـده در منطقـه بـوده    برد راهخاورمیانه براي کنترل قیمت نفت ازجمله 

صـد سـال گذشـته نشـان      است. نمودار زیر میزان صادرات نفت ایـاالت متحـده را در یـک   

  هاي اخیر بوده است.  گر افزایش این میزان در سال دهد و بیان می

  
  سال گذشته صدصادرات نفت آمریکا در  .6شکل 
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  ژئواکونومی واگراي خاورمیانه 2,3,5

  هاي غیرجاذب)  ماهیت و میزان انسجام (هویت 1,2,3,5

ي واگرایانـه  ها ساختتوان به عنصر و فاکتور زیر  درخصوص ماهیت و میزان انسجام می

هـاي    و اقتصاد غیرمکمل کشورهاي موجـود در منطقـه اشـاره کـرد. یکـی دیگـر از ویژگـی       

واگرایـی بـین کشـورها     یی است که عاملها ساختخاورمیانه وجود زیر ۀژئواکونومیک منطق

 از یکی از نمودهاي همین موضـوع اسـت. تـأمین انـرژي گـاز     » صلح ۀلول  خط«شده است. 

اي اسـت کـه الزامـاً منـافع حیـاتی ایـن دو کشـور را بـا منـافع            هند و پاکستان مسئله جانب

سمت عـدم همکـاري     رویکرد هر دو کشور به ،حال زند، درعین  اقتصادي ایران به هم گره می

تـوان    دهی شده است که در بررسی علل آن می  صلح جهت ۀلول  رسیدن این خط نتیجه راي بهب

آمیز سیاسی اشاره کرد. ازجملـه دالیلـی کـه      هاي منازعه  هاي غیراقتصادي و اولویت  به انگیزه

ـ  می ایـن منطقـه از آن یـاد کـرد موضـوع اقتصـادهاي        ۀتوان براي نظم ژئواکونومیک واگرایان

مـدن  نیاوجود و مشـابه بـه هـم (کـه خـود سـبب بـه        ،ابسته به نفت، غیرخصوصـی رانتیر، و

از همـه ماهیـت    تـر  مهـم و  ،)اسـت  پیوندهاي اقتصادي و سیاسی این کشورها به هـم شـده  

یـک از   هـیچ  ،اي) کشورهاي منطقه است. براي مثال  منطقه نیازهاي استراتژیک (درون و برون

ـ نسـبی ن  یکشورهاي منطقه نسبت به هم مزیتـ  د تـا در یـک تقسـیم وظـایف و تقسـیم      دارن

ژئواکونومیـک در ایـن منطقـه    » جاذب«عناصر  ،بنابراین .مکملی را ایفا کنند ۀکارکردي وظیف

و  دانـ  تسـمت بیـرون از مرکـز در حرکـ     وجود ندارند و نیروهاي سیاسی در این منطقـه بـه  

  اند.  اي بوده  منطقه دنبال نیروهاي برون به

پراکنـدگی جغرافیـایی ایـن منطقـه      اي و متعاقباً  توان به وسعت منطقه  می ،در همین زمینه

اسـتثناي   گیري ژئواکونـومی واگـرا اشـاره کـرد. بـه       ین عوامل در شکلتر مهمیکی از عنوان  به

همگنـی جغرافیـایی وجـود دارد، در سـایر کشـورهاي       کـه نسـبتاً   ،زیرسیستم خلیج فـارس 

هـاي    یانه نیستیم. موانعی شـبیه بـه سـرزمین   گرا همرساختی هاي زی  خاورمیانه ما شاهد پروژه

ونقـل،   هاي حمـل   یی در حوزهگرا همسبب شده است تا شاهد  .و .. ،بیابانی، ارتباطات دشوار

  در این منطقه نباشیم. .و .. ،رانی ، جاده، شراکت دریایی، کشتیها لوله طآهن، خ  راه

  اي)  منطقه  هاي برون  نیازهاي قدرت عرضۀماهیت ارتباطات ( 2,2,3,5

کاالهاي اسـتراتژیک دارد، ایـن    ۀخاورمیانه اهمیت بسیار زیادي در عرض ۀاگرچه منطق

اي دارد   منطقـه  که براي کشورهاي برون اي هاي غیراقتصادي  سبب تعیین اولویت موضوع به
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ژئواکونومیـک  اي بـراي ایجـاد اخـتالل در نظـم       رقابـت منطقـه   ۀو به آن اشاره شد عرصـ 

اي به نظم موجود در این منطقه   منطقه هاي برون  هریک از قدرت که ایناي است؛ چه   منطقه

همـین   نگرند و بـه   هاي اساسی خود در این منطقه میبرد راهاز منظري متناسب با نیازها و 

المللـی (کـه     جـاي تـأمین کاالهـاي اسـتراتژیک بـین       گذار این منطقه بهتأثیرسبب ویژگی 

نیازهـاي   ۀآن باشد) تبدیل بـه عرضـ   ةکنند به ویژگی کلی این منطقه بایستی عرضه باتوجه

ــرد راه ــرونب ــه ي کشــورهاي ب ــی  منطق ــات درون   اي م ــت ارتباط ــه شــود و ماهی اي و   منطق

اي شـده اسـت.     منطقـه  برون یگرانبازاي در این منطقه وابسته به تأمین نیازهاي   منطقه برون

ـ  حکـم تنهـا مصـائبی در بعـد     به بخش نفت و گاز نـه  وابستگی این کشورها ی در ایـن  ران

درصد از کل تولید ناخـالص داخلـی در    پنجاهد و براي مثال نزدیک به نک  میکشورها ایجاد 

گـذاري خـارجی     گیرد، بلکه مانعی براي سـرمایه   می  بر  درخیز خاورمیانه را   کشورهاي نفت

  نیز بوده است.

شـود   ویکم فاصله گرفته می هاي ابتدایی قرن بیست  هرچه از سالبه همین دلیل است که 

براساس آمـار  « ،هستیم. براي مثال راه همگذاري خارجی در این کشورها  با روند منفی سرمایه

گذاري مستقیم خارجی در خاورمیانه و شـمال آفریقـا در     سرمایه 2015بانک جهانی در سال 

گـذاري مسـتقیم خـارجی در      سـرمایه  2010ه سـال  کـ  میلیارد بوده است، درحالی 54حدود 

گـذاري    کـاهش سـرمایه   ةدهنـد   دهد که نشـان   میلیارد را نشان می 86خاورمیانه رقمی حدود 

گذاشـته   تـأثیر اقتصاد در ایـن منطقـه    ۀخارجی در این منطقه است که مستقیماً بر عدم توسع

  .)91- 90: 1396(ارغوانی » است

گرفته در این منطقه نیـز نگـاهی بـه آمارهـا     	هاي صورت  گذاري  حتی درخصوص سرمایه

هـایی شـبیه بـه بخـش نظـامی و خریـد         ها در بخـش   گذاري  سرمایه تر بیش هدهد ک مینشان 

 )SIPRI( تحقیقـات صـلح اسـتکهلم سـیپري     ۀکـه مؤسسـ   ،7 شـکل تسلحیات بوده اسـت.  

درخصوص قراردادهاي نظامی و سهم کشورهاي مختلف جهـان از بـازار تسـلیحات منتشـر     

کشـورهاي خاورمیانـه سـهم بسـیار بزرگـی از بـازار تسـلیحات         کند که می بیان ،ده استکر

دهد که عربستان سعودي در چنـد سـال     اختیار دارند. نگاهی به آمارها نشان می المللی در بین

ـ آمریکا (حدود  ۀدرصد کل فروش اسلح هجده، 2018ال تا س 2014از سال  ،اخیر میلیـارد   هنُ

درصـدي خریـد    دویسترشد نزدیک به  ةدهند دالر) را به خود اختصاص داده است که نشان

شـود،    این کشور فقط منحصر به آمریکـا نمـی   خریدن این کشور بوده است. سالح در سالح

ین لیست قرار دارند. به این آمار سهم خریـد  و سایر کشورها نیز در ا ،انگلیس، فرانسه، آلمان

  کشورهاي دیگر خاورمیانه را نیز بایستی اضافه کرد.
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 )SIPRI: Data ۀسسؤمنبع: م( 2018- 2014آمار سهم واردات تسلیحات از کشورهاي بزرگ  .7شکل 

اي در   منطقـه  هـاي بـرون    این موضوعات سبب شده است تا نیازهاي اسـتراتژیک قـدرت  

و کارکرد این منطقه در اقتصاد تسـلیحاتی   دریگبها در این منطقه شکل  هاي آن  اولویتتعیین 

  اي تبدیل به یکی از عناصر نظم ژئواکونومیک واگرایانه شود.  هاي برون منطقه  قدرت

  اي غیراقتصادي)  منطقه ساختار روابط (پیوندهاي برون 3,2,3,5

ژئواکونومیـک سـاختار روابـط در ایـن      ةحوزخاورمیانه در  ۀهاي واگرایان از دیگر ویژگی

اي و   منطقـه  توان آن را در پیونـدهاي غیراقتصـادي بـین کشـورهاي درون      منطقه است که می

اي در خاورمیانـه و    دلیل ماهیـت آنارشـیک نظـم منطقـه     اي مشاهده کرد. اساساً به  منطقه برون

که در این منطقه حـاکم  ) self-helpاي ( یا خودیاري) bandwagoning( روي  رویکردهاي دنباله

پیوندها در ایـن   و اي نیز کامالً در وضعیت آنارشیک قرار دارد  شده است ترتیبات نظم منطقه

نگـاهی بـه درصـد مخـارج نظـامی       ،منطقه غالباً نظامی و سیاسی است. در همین خصـوص 

الگوي خاص پیونـدهاي نظـامی    ةدهند  نسبت به تولید ناخالص داخلی در این کشورها نشان

هایی که بانک جهانی منتشر کرده است نسبت مخـارج    و سیاسی در این منطقه است. در داده

و شرق آسـیا تنهـا در    ،اروپا ۀنظامی به تولید ناخالص داخلی در کشورهاي خاورمیانه، اتحادی

از تولیـد  درصـد   8/7 ، میـزان 2015به این شـرح اسـت: در خاورمیانـه در سـال      2015سال 

این درحالی است که در همان سـال در   .ناخالص داخلی در مخارج نظامی صرف شده است

درصـد از تولیـد   8/1 درصـد از تولیـد ناخـالص داخلـی و در شـرق آسـیا      5/1 اروپا ۀاتحادی

اولویـت   ةدهنـد   هاي نظامی مصرف شده است. این اخـتالف نشـان    ناخالص داخلی در هزینه

ـ   ۀمسائل توسـع   ،بنـابراین ). World Bank 2015( راي ایـن کشـورها نبـوده اسـت    اقتصـادي ب
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مرکز توجـه بـوده اسـت. بـه همـین       تر کماي   منطقه هاي اقتصادي در پیوندهاي درون  اولویت

ژئواکونـومی در ایـن    ،نیازهاي طرفین در این منطقه نیازهاي اقتصادي نیسـت، بنـابراین   ،دلیل

  منطقه واگرایانه است.

  (توزیع نامتقارن قدرت)سطح قدرت  4,2,3,5

مشابهتی نـدارد،   دیگر یکخاورمیانه با  ۀهاي سیاسی موجود در منطق  نوع و جنس سیستم

و برخـی نیـز    ،دموکراسی کنند، برخی شبه  ها انسداد دموکراتیک را تجربه می  برخی از سیستم

قدرت اقتصادي کشورهاي خاورمیانه نیز در یـک مقیـاس    ةدموکراسی وارداتی. سطح و انداز

همین موضوع سبب شده اسـت تـا در برخـی از کشـورهاي ایـن منطقـه        ت.برابر با هم نیس

متوسـط درآمـد سـرانه در    « ،هزار دالر باشد. براي مثـال  دوازدهملی باالي  سرانۀسطح درآمد 

ر رسـیده و درنهایـت در   دال 28519به متوسط  2008شوراي همکاري خلیج فارس در سال 

کشـورهاي   ،اسـاس   ایـن  . بـر کـرده اسـت  افزایش پیدا  45879 ۀبه متوسط سران 2011سال 

بنـدي بانـک     دالر (معیـار رتبـه   10656بیش از  ۀشوراي همکاري خلیج فارس با درآمد سران

بـاال قـرار    ۀکشورهاي با درآمد سـران  ةدالر در زمر 45879درآمدي  ۀجهانی) و متوسط سران

). این درحالی است که ایـن آمـار در   193: 1395از اکبریان  نقل به ،Statistics: 2013گیرند (  می

برخی از کشورهاي این منطقه به چندصد دالر هم نرسد. این موضوع سبب شـده اسـت تـا    

  لحاظ سطح قدرت اقتصادي برشمرد. به گرا هم ۀیک منطقعنوان  بهخاورمیانه را نتوان 

  

  (نیروهاي گریز از مرکز) ژئواکونومیک خاورمیانه ۀساختار واگرایان .8شکل 

هویت هاي 

غیرجاذب 

اقتصادي

عرضۀ نیازهاي 

قدرت هاي 

برون منطقه اي

پیوندهاي 

برون منطقۀ 

اقتصادي

توزیع نامتقارن قدرت 

اقتصادي 
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 ةکننـد  کـه در آن منطقـه تـأمین    ، آنارشـی میلیتاریسـتی  قرارگرفتن خاورمیانه در وضعیت 

 ــ   هاي بزرگ بوده، سبب شـده تـا گسسـت سیاسـی     امنیتی قدرت ـ نیازهاي سنتی اقتصادي

عنـوان   بـه دیگر بین کشـورهاي منطقـه    ازطرفدیپلماتیک ـ  طرف و تنش نظامی یک امنیتی از

اي مستقر باشـد و همـین موضـوع سـبب واگرایـی و       دهی به نظم منطقه معیار و مبناي شکل

اي شـود. ایـن    منطقـه  یگرانبـاز تـر بـین    ایدئولوژیک در سطحی عمیق ـ  هویتیهاي  گسست

کشـورهاي   تعارض منافع اقتصادي و استراتژیک سبب شده است تا روابط تجاري و نظـامی 

این ادبیـات را جـام    .شود يبند صورتبازیگران بیرونی  المللی بینگیري  منطقه ناظر به جهت

گرایی تهاجمی درخصـوص رفتـار عربسـتان سـعودي      در واقع» مسئولیت ۀاحال«مرشایمر در 

 خوبی توضیح داده است. به

  

  فرجام سخن. 6

ژئواکونومیک ازجمله مطالعاتی است که به ورود ادبیات و گفتمـان   ةمطالعات مربوط به حوز

دارد. از نظر بسیاري از کسانی که بـر موضـوعات اقتصـادي و اهمیـت ابزارهـاي      نیاز جدید 

از موضـوع   ژئوپولتیک ۀاند موضوع مطالع  هاي سیاسی تمرکز کرده  اقتصادي در تعیین اولویت

از تحلیل موضوعاتی که عنصر اقتصـاد در آن   پولتیکژئوژئواکونومیک متمایز است و  ۀمطالع

نظم اقتصـادي در منطقـه    ةکه موضوع مربوط به حوز  کننده است ناتوان است. خاصه آن تعیین

ـ     بـا  ،باشد. در این پژوهش  چهـارچوب اي و   یـی منطقـه  گرا هـم  ۀتوجـه و عنایـت بـه نظری

 چهـارچوب و واگرایـی بـا    یـی گرا هـم متغیرهاي الگویی کانتوري و اشپیگل، مسئله نیـل بـه   

و خاورمیانـه موردبررسـی قـرار     ،نوردیک، جنـوب شـرق آسـیا    ۀژئواکونومیک در سه منطق

ژئواکونومیـک،   ةبه متغیرهاي الگویی کانتوري و اشپیگل در حوز گرفت. اشاره شد که باتوجه

اي   و ایسـلند) واحـد منطقـه    ،نوردیـک (کشـورهاي سـوئد، نـروژ، دانمـارك، فنالنـد       ۀمنطق

یی با تکیه بر هویت جـاذب و  گرا همسمت تکامل  جنوب شرق آسیا به ۀژئواکونومیک، منطق

نگاهی به ساخت اقتصادي و هویت ژئواکونومیـک   ،خاورمیانه ماهیتی واگرایانه دارد. بنابراین

شناختی در ایـن منطقـه اسـت      گر وجود ارکان هویتی و اشتراکات جامعه  بیانحوزة نوردیک 

 ةوجود آید. در حـوز  بندي نظم ژئواکونومیک در این منطقه به  ترین صورتکه سبب شده باال

 ــ   هـاي اقتصـادي    و هویـت  ،اي، انسـجام   منطقه به نیازهاي درون جنوب شرق آسیا نیز باتوجه

تفکیک وظایف اقتصادي با اصل مزیت نسبی نظـم ژئواکونومیـک بـا     ب و نهایتاًذسیاسی جا

 ۀطـور خـاص درخصـوص منطقـ      رفتن اسـت. امـا بـه    پیشاندازي بسیار مثبت درحال   چشم
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هـا    یی یا تبدیل هویتگرا همسمت  توان الگوهاي نظم ژئواکونومی را به  خاورمیانه، چگونه می

ژئواکونومیـک   ۀ؟ تجربخوش تغییر کرد تغییر داد و مسیر موجود را دست» عناصر جاذب«به 

به الگوهاي همکـاري و   باتوجه که دهد  جنوب شرق آسیا نشان می ةو حوزحوزة نوردیک 

که الگوهاي نظم موجود  گرایی، درصورتی  طور کلی منطقه  اي و به  یی در سطح منطقهگرا هم

 راه هـم هاي جاذب را از سطح فنی و غیرسیاسی با خـود    خاورمیانه بتوانند هویت ۀدر منطق

و منازعـات   ،اي رویکـردي اقتصـادي بـه خـود بگیرنـد       نیازهاي اسـتراتژیک منطقـه   کنند،

اي قـرار نداشـته باشـند، سـاختار روابـط بـین         امنیتی در اولویت همکاري منطقه ـ  سیاسی

بلکه متناسب  ،اي  نطقهم هاي برون  اي نه براساس تأمین نیازهاي قدرت  منطقه درونران یگباز

و انـدازه و سـطح    یـرد گباي صـورت    اي منطقـه   اقتصادي و نیازهاي توسعه هاي با اولویت

گرایـی ژئواکونومیـک در    تر توزیع شود، منطقه  قدرت موجود در کشورهاي منطقه متناسب

به رویکـرد   موضوعی که باتوجه .هاي زیست را تجربه کند  تواند چرخه  خاورمیانه می ۀمنطق

وجـود آمـده    کـه بـه   اي دشمنی ـ  سیاسی موجود در این منطقه و الگوهاي دوستی ـ  نظامی

اي ازدیگرسـو    منطقـه  بـرون  یگرانبـاز اقتصـادي   ـ  سـو و نیازهـاي اسـتراتژیک    ازیکاست 

  توان و نباید انتظار آن را داشت.  مدت نمی  کم در میان دست

  

  نوشت پی
 

هایی هستند که ابعاد مختلف زندگی بشـر را بـا موضـوع جغرافیـا       هاي ژئو حوزه  منظور از حوزه .1

  و ژئواکونومی. ،، ژئوکالچر، ژئوپاورژئوپولتیکچون  دهند، هم  موردبررسی قرار می

  

 نامه کتاب

هـا از منظـر     اي در خاورمیانه: بررسی چالش  هاي تجاري منطقه  بلوك« ،)1396ارغوانی پیرسالمی، فریبرز (

 .، زمستان4، ش 31س  ،نامۀ سیاست خارجی فصل، »اقتصاد سیاسی

شوراي همکـاري   ةگرایی اقتصادي در حوز  شدن و منطقه  جهانی« ،)1395و محسن شکري ( اکبریان، رضا

  .، تابستان2پنجم، ش  ة، دورنامۀ سیاست جهانی فصل ،»خلیج فارس

 ۀنامـ  فصـل  ،».آن سـه.  یی در اکو و بالندگی آ.گرا همدر رخوت و  یکژئوپولت تأثیر« ،)1385امیدي، علی (

  .1، ش 2 س، یکپولتژئو

تهـران: دفتـر    ،و اکـو  ،، سارك.سه. آن آ. يها  سازمان به نگاهی: یادر آس ییگرا  منطقه ،)1388امیدي، علی (

  المللی وزارت امور خارجه.  مطالعات سیاسی و بین
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 آستان قدس رضوي. :هرانت ،تیکلوژئوپ یماصول و مفاه ،)1390، محمدرضا (نیا حافظ

تهـران:   بزرگـی،  وحیـد  تـدوین  و ترجمـه  ،الملل  ینب روابط هاي  یهنظر ،)1375ناي (و جوزف  کارل دویچ،

  ی.دانشگاه جهاد

  ، تهران: دیدمان.يجنگ اقتصاد ،)1398رحمتی، رضا (

تهـران: دفتـر مطالعـات     ،یاآسـ  یمشـترك در جنـوب شـرق    یتو هو ییگرا  منطقه ،)1388سازمند، بهاره (

  المللی وزارت امور خارجه.  سیاسی و بین

  .سمت :تهران ،یستمدر قرن ب تیکلوژئوپ ،)1380( اهللا عزتی، عزت

ـ   « ،)1397مختاري هشی، حسین ( هـایی بـراي    لتیکی) و توصـیه وتبیین مفهوم ژئواکونـومی (اقتصـاد ژئوپ

  .تابستان ،2، ش 14س  ،تیکلوژئوپ ۀنام فصل ،»ایران

  تهران: سمت. ،یاسیس یايجغراف یمبان ،)1396میرحیدر، دره و دیگران (

(دالیـل   .آن سـه.  اکـو و آ. هـاي   تطبیقی سـازمان  ۀمقایس« ،)1396محمدمهدي و مریم شهبازي (، یرزاییم

  .، زمستان16، ش 4 س، یاستس ۀنام فصل ،»یی و واگرایی)گرا هم
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