


یتعالبسمه
با تمرکز بر بحران ژئوپلیتیکی» مسئلهحل يهايتئور«

دکتر موسوي
اسالمجهانیپژوهندهیآموسسهیعلمئتیهعضواستاد دانشگاه و 

در »جهان اسالمیپژوهندهیآموسسه «با محوریت »ژئوپلیتیکی جهان اسالميهابحران«یالمللنیباولین همایش 
حل يهايتئور«د به همین جهت تدوینی با موضوعدر تهران برگزار خواهد ش1395آبان 25و24تاریخ 

.ابدییمبا تمرکز بر بحران ژئوپلیتیکی انتشار »مسئله
هاي آن؛ بحران و تئوريهاآن. نظریه بحران و الگوهاي مواجهه با 1

شود. تبعی است و به همراه واژه بعدي تعریف میاي بحران مفهومی فراگیر است و انواع فراوان دارد. بحران واژه
حادثه ممکن شود. این اي غیرمترقبه دگرگون میاثر بروز حادثهمفهوم کلی بحران به وضعیتی اشاره دارد که بر

اي که محور بحران است، ممکن است طبیعی باشد یا متأثر از عملکرد است رویدادي بالقوه یا بالفعل باشد. حادثه
پردازند: الف) تعریف و چیستی بحران؛ ها میها با پنج رویکرد به بررسی بحرانتحلیلگران رفتار در بحرانها.انسان

گیري تحت ها؛ د) تصمیمها؛ ج) بررسی غایات، اهداف و مقاصد مطرح در بحرانبندي انواع بحرانب) دسته
شرایط فشار عصبی ناشی از بحران؛ هـ) مهار و مدیریت بحران.

انواع سطوح مداخله در بحران نیز شود.المللی تقسیم میاي و بینسطح به محلی، ملی، منطقهازلحاظبحران 
هاي جهانی) است.اي (سازمانو سازهاي، جهانی و کروياي، فرامنطقهمحلی، ملی، منطقه

) اقتصادي؛ از: الف) امنیتی؛ ب) سیاسی (حاکمیت، مشروعیت)؛ ج) نظامی؛ داندعبارتانواع اصلی بحران 
ـ اجتماعی (مشارکت)؛ ط) سازمانی. ؛ ح) سیاسی کیتیژئوپلهـ) فرهنگی (هویت، اطالق)؛ و) اجتماعی؛ ز) 

نیز سیاسی، هاآنالمللی هستند (عراق، لبنان و فلسطین) و نوع هاي بینما بحرانیموردبررسهاي بحرانازآنجاکه
ها، سطح است و همچنین بعد مهم و اساسی این بحرانکیتیژئوپلـ فرهنگی، اقتصادي و امنیتی، نظامی، اجتماعی

گیرد.نیز مبناي تحقیق قرار می» ثباتی و شروع بحرانایجاد ثبات یا بی«مدلِ رونیازا، هاستآنداخلی و ملی 
است: یک دسته حوادثی که قرارنیازاـ امنیتی و... درباره بحران تعریفی مقبول بین کارشناسان سیاسی

هاي فرعی، بیشتر از حد متعارف المللی یا سیستمشوند و تعادل نیروها را در سیستم کلی بینسرعت حاد میبه
).15: 1366دهند (کاظمی، زنند و امکان تشدید تخاصم در سیستم را افزایش می(متوسط) برهم می

یا گروه (بازیگر) است. این بازیگران ممکن است تعریف سیستم در اصطالح سیاسی متشکل از یک دسته 
در 1ـ واکنشکنشصورتبهیافته باشند که روابطی هاي سازمانالمللی یا سایر گروههاي بینها یا سازماندولت

در این چارچوب ).جاهمان(کنند میبرقرار باهمشده چارچوبی معین و بر اساس ضوابط و معیارهاي تنظیم
هایی از آن را که سیستم فرعی نامیده فکري، یک بحران عبارت از وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یا قسمت

1. Interactions



، بحران وضعیتی است که تغییري گریدعبارتبه). جاهمانزند (کند و پایداري آن را به هم میشود مختل میمی
).13: همانآید (م به وجود میناگهانی در یک یا چند قسمت از عوامل متغیر سیست

اي از اختالف است و وجه مشخصه آن بروز ناگهانی وقایع دور از انتظار گوید: بحران مرحلههالستی می
اختالف قبلی است.جهیدرنت

هاي بحران. نشانه2
براي وقتضیق احساس (غافلگیرکننده) طرف مخالف؛ احساس عظیم بودن خطر؛ ینیبشیپرقابلیغاقدامات 

بار به علت اقدام نکردن؛ اگر از قبل اختالفی گیري یا پاسخگویی؛ احساس به وجود آمدن عواقب مصیبتتصمیم
).294: 1385ها فعلیت پیدا کنند (هالستی، یک از رخدادها یا احساسوجود نداشته باشد، امکان ندارد هیچ

جیمز رابینسون (مدعی فقدان نظریه بحران) اشاره ازجملهدوئرتی و فالتزگراف به نظر برخی تحلیلگران 
الملل تالش خود را براي دستیابی به درك بهتري از رفتار در ، بسیاري از تحلیلگران روابط بیننیباوجوداکنند؛ می

آمیز ها به جنگ و حل مسالمتتري در مورد علت منجر شدن برخی بحرانهاي عمیقها و کسب بینشطول بحران
در تعریف اند.ها نسبت به برخی دیگر صرف کردهتر بودن طول مدت برخی بحرانر و علت کوتاهبرخی دیگ

رابینسون و هرمان که مقبولیت زیادي دارد، وجود سه عنصر فرض شده است: اول، مورد تهدید بودن اهداف بسیار 
وم، غافلگیري.سد بودن زمان موجود براي پاسخگویی وگیري؛ دوم، محدودار واحد تصمیماولویت

کنند: یک رشته تعامالت میان تعریف میگونهنیاالمللی را گلن اسنایدر و پل دیزینگ بحران بین
متضمن حالنیدرعتر از جنگ عملی که اي حاد ولی نازلهاي دو یا چند دولت حاکم در قالب منازعهحکومت

احتمال بسیار باال و خطرناك بروز جنگ نیز هست.
شود:المللی بر اساس سه معیار عملیاتی تعریف میمعتقد است که یک بحران بینریچارد ندلیبو

الف) احساس تهدید براي منافع ملموس ملی و توانایی رهبران آن براي باقی ماندن در قدرت؛
د. دهمداران مبنی بر اینکه اقدامات اتخاذشده براي مقابله با تهدید، امکان جنگ را افزایش میب) ادراك سیاست

). 749: 1384ج) احساس تنگناي زمانی براي پاسخ دادن به موقعیت بحرانی (دوئرتی و فالتزگراف، 
اند: مهار و مدیریت بحران به این معنی است که یکی از دوئرتی و فالتزگراف در مورد مدیریت بحران چنین گفته

همچنین از تشدید بحران جلوگیري کند و بحران را موافق منافع خود تخفیف دهد. باورقابلها بتواند با تهدید طرف
یافتن یپدرداري کنند و که در آن هر دو رقیب خویشتنفرایندي فیصله یابدیک بحران ممکن است از طریق 

هر طرف، لیتقلرقابلیغاي برآیند که بدون تضاد با منافع نشینی متقابل یا مصالحهراهی آبرومندانه براي عقب
). 751: همانموقعیت را دگرگون کند (

ارائه ها و المللی متمرکز کرده و در کتاب خود به بررسی بحرانهاي بینمایکل برچر تحقیقات خود را بر بحران
گوید: ها دانست. وي در آغاز میدرباره بحرانباارزشتوان منبعی اساسی و نظریه پرداخته است. کتاب وي را می

هاي مفهومی، هنوز یک نظریه ها و چارچوبهاي فراوان، شاید به علت تراکم تعاریف، رهیافتپردازينظریهرغمبه«



).56: 1382(برچر، » باشد، رواج نیافته استشدهرفتهیپذگسترده طوربهبحران بین دولتی که 
هاي اساسی، اند از: تهدید ارزشهاي کلیدي براي تشخیص یک بحران امنیتی عبارتبرچر، شاخصازنظر

وي معتقد است: بین سه مفهوم بحران، منازعه و جنگ ).جاهمانعمل حاکی از قاطعیت و خصومت آشکار (
المللی نیست؛ ادف منازعه بینالمللی مترارتباطی تنگاتنگ وجود دارد: منازعه فراتر از جنگ و بحران است؛ بحران بین

اي در قالب بحران کند، اما هر منازعههر بحران یک وضعیت منازعه بین دو یا چند طرف مخاصمه را منعکس می
ها در درون یا بیرون منازعات شود. نقطه تمرکز بحران، اغلب موضوعی واحد است؛ ضمن اینکه بحرانمنعکس نمی

گوید: چنین می» المللی چیست؟یک بحران بین«برچر در پاسخ این سؤال که ).اجهمانپیوندند (ممتد به وقوع می
هاي متقابل شکننده بین دو یا چند دولت با تشدید احتمال یک دگرگونی در نوع یا افزایش در شدت کنش

کشد میالمللی را به چالش کند و ساختار یک نظام بینثبات میرا بیهاآنمخاصمات نظامی، که طبعاً روابط 
گیرد که عبارتنداز: پیوسته سرچشمه میهمجرقه یک بحران حالتی ادراکی دارد؛ این امر از سه تصور به).25: همان(

). 8: همانتهدید یک یا چند ارزش اساسی؛ زمان محدود براي پاسخ؛ احتمال زیاد درگیري در مخاصمات نظامی (
درباره ارتباط منازعه، بحران، جنگ؛ ب) الگوي جامع بحران 1ـ1برچر چند مدل ارائه کرده است: الف) مدل 

شمرد: پیدایش، گسترش، گونه برمیاي بحران را اینوي این الگوي چهار مرحله». تئوري بحران برچر«یا 
کاهش، تأثیر.

المللیـ الگوي بحران بین
المللی (الف)منازعه بین

منازعه ممتد (ب)
هاي خارجبحران

ممتد همراه با جنگ (و)از منازعه
هاي منازعاتبحران

ممتد همراه با جنگ (ج)
هاي خارجبحران

از منازعه بدون جنگ (ز)
هاي منازعهبحران

ممتد بدون جنگ (هـ)

منازعه، بحران، جنگ (برچر)1ـ 1نمودار 
تأثیرکاهشگسترشپیدایشمراحل
یبحرانریغکنش متقابل سازشاوج و وخامتاعوجاج اولیهتعامل
مابعد بحرانپایان بحرانبحرانماقبل بحراندوره
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زمان و احتمال جنگ (فشار 
)روانی در حال کاهش

مادون بحران بودن سطح 
تهدید، زمان، جنگ (عدم 
فشار روانی معطوف به 

بحران)



ها (برچر)الگوي جامع بحران: مراحل و دورهيسوبهـ 1ـ 2نمودار 

غیرهترین متغیرها براي ایجاد (مراحل) پیدایش، گسترش و ادر سازنده: محتملق
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المللیالگوي بحران بین1–3شکل 
ثبات سیاسی و شروع بحرانـ مدل مفهومی بسته ایجاد بی

ارتش
رادیو و تلویزیون

مطبوعات و 
ھاسازمان

ساختار قدرت

حمایت و مداخلھ 
خارجی

ھااحزاب و گروه
جامعھ و مردم

ھاھا و فرصتچالش
نخبگان خارج از قدرت

عناصر ھا و شخصیت
نفوذذی

روحانیون، 
دانشگاھیان، وكال و 

...

اختالف
ترین مھم

تحلیل
سازبحران بخشی از حكومت

رھبری
حاكمیت

میزان اقتدار و
جلوگیری از حاكمیت 

چندگانھ

ھای اطالعاتی و سازمان
امنیتی

سیستم قضایی
گذارنھادھای قانون

نھادھای مالی و 
اقتصادی



. تعریف بحران3
ثباتی ها، بیمعمول، تهدید ارزشازحدشیبنظمی، شکنندگی گسیختگی، بیمفهوم بحران را مترداف ازهم

اند.ـ سیاسی، مخاصمه نظامی و... تعریف کردهاجتماعی 
هایی از آن را دچار اختالل و ناپایداري کند. بحران عدم بحران وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یا قسمت

شود.بحران سبب قطع و انفصال روند طبیعی زندگی میدرواقعتطابق بین نیازها و منابع است. 
به وجود آید و فزایندهصورتبهیا 2ناگهانیطوربهبشر، لهیوسبهطبیعی یا طوربهبحران رویدادي است که 

سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که براي برطرف کردن آن نیاز به اقدامات ضروري، اساسی و 
).78: 1378العاده باشد (ناطق الهی، فوق

هاي جانی و آسیباندبودهها و بالیا دست به گریبان ها از آغاز آفرینش تاکنون همواره با انواع آسیبانسان
) 1از: اندعبارتشوند که تقسیم میدستهدوها به بحرانیطورکلبهوارد شده است. هاآنو مالی فراوانی به 

هاي ساخته هاي غیرطبیعی یا بحران) بحران2نیستند). يریشگیپقابلبینی هستند اما هاي طبیعی (قابل پیشبحران
بینی و پیشگیري از بحران، خود مستلزم هستند) که این پیشيریشگیپقابلبینی نیستند اما دست بشر (قابل پیش

داشتن دانش و شناخت کافی نسبت به مسئله است. 
و میزان فشار است که معموالً منتج از سه عنصر تهدید یا فرصت، زمان محدودبحران داراي مشخصاتی ویژه

وارده است.
. مدیریت بحران4

، در هاآنلیوتحلهیتجزهاي پیشین و مشاهده سیستماتیک بحرانلهیوسبهمدیریت بحران، علمی است کاربردي که 
از یک سو بتوان از وقوع فجایع پیشگیري کرد یا براي مقابله با هاآنلهیوسبهوجوي یافتن ابزاري است که جست

نسبت به امدادرسانی و بهبود اوضاع اقدام کرد (هریسون، هاآنآماده شد و از سوي دیگر، در صورت وقوع هاآن
1378 :1.(

هاي داخلی و خارجی کنند که در فرایند آن محیطبرخی مدیریت بحران را نوعی تدبیر راهبردي قلمداد می
گذاري و راهبردهایی گیرند، شناخت الزم کسب، مسیر راهبردي پایهقرار میلیوتحلهیتجزیک بحران مورد 

شده و تدبیر شایسته و بایسته بحران یاري رساند شوند که نخبگان را براي رسیدن به اهداف تعیینمیخلق 
).16: 1385زاده، (ابراهیم

یکیتیژئوپل. بحران 5
ـ فضایی و بازیگران هاي متشکل سیاسیعبارت است از منازعه و کشمکش کشورها و گروهیکیتیژئوپلبحران 

ها و انواع مختلف دارند ها سرچشمهسیاسی بر سر کنترل و تصرف یک یا چند ارزش و عامل جغرافیایی. بحران
هاي فضاي دکارکردي موجب خروج سیستم از حالت تعادل و بروز اخالل در وضعیت عادي و فرآینازلحاظو 

2. Emergency



)372: 1375هاي زیر است: (هاگت، داراي ویژگییکیتیژئوپلشوند. بحران ها مینجغرافیایی و زیستگاه انسا
. موضوع و عامل بحران، کنترل، مداخله و تصرف یک یا چند ارزش جغرافیایی اعم از طبیعی و انسانی است.1
نیست.حلقابلیسادگبه. از پایداري و تداوم نسبی برخوردار است و 2
است.حلقابلدیرپا ولی بحران سیاسی زودگذر و یکیتیژئوپل. بحران 3
گیرد که شامل سطح محلی، سطح اي چند سطحی شکل میالگوي مداخلهیکیتیژئوپل. در بحران 4

شود اي و جهانی میهاي منطقهاي سازمان، سطح جهانی و کروي، سطح سازهيامنطقهفرااي، سطح منطقه
).130: 1385نیا، (حافظ

از: مسیر ترانزیتی کشور محصور در خشکی، تغییر خط مستقیم آب در اندعبارتعوامل یادشده (بحران) 
مرزي، کنترل سرچشمه رودخانه، گروه اقلیت خارج از مرزي، خط منصف دریاچهمرز، تغییر مسیر رودخانه

هاي داخلی، ذخایر و مکان داراي طلبی اقلیتجدایینشینان،کشور، گروه اقلیت مستقر در مرز مشترك، کوچ
المللی، پتانسیل تهدید در حاشیه ماوراي مرز نظیر مجاورت پایتخت با مرز مشترك، منابع معدنی اعم کارکرد بین

و باروري مصنوعی ابرها.از راهبردي و انرژي
و برطرف شدن نیست؛ زیرا حلقابلیسادگبهاز پایداري و تداوم نسبی برخوردار است و یکیتیژئوپلبحران 

شوند. به هایی جغرافیایی هستند که در زمره منافع ملی و جمعی محسوب میارزش،موضوع بحران و کشمکش
یپوشچشمقابلدرك منفعت جمعی و ملی دارند؛ بنابراین هاآنعبارتی آحاد ملت یا گروه متشکل انسانی از 

ها نیز در مذاکرات دو یا چندجانبه خود با گیرد. حکومتانجام مییتسخبههاآننیستند و مصالحه درباره 
نکنند، به وفصلحلرو هستند و نگرانی دارند که اگر در چارچوب کسب رضایت ملی، بحران را دشواري روبه
کفایتی متهم شوند و مشروعیت و مقبولیت خود را بین ملت خود از دست بدهند و از قدرت سیاسی خیانت یا بی

اندازند تا فرصت مناسب براي ها جریان مذاکره را به تعویق میها و دولتساقط شوند. به همین دلیل حکومت
متضمن تأمین منافع ملی باشد فراهم آید یا در صورت ضرورت ترك قدرت سیاسی، آن را کهينحوبهحل آن 

هاي مرزي و ی خود اندازند. کشمکشبه عهده دولت بعدي بگذارند و به عبارتی توپ را به میدان رقیب سیاس
هاي هاي مکانـ قومی نظیر کردستان، کشمیر، باسک و ایرلند؛ بحرانهاي فضایی تعیین خطوط مرزي؛ بحران

هاي بحرانازجملههاي ذخایر زیرزمینی مشترك؛ بحران جزایر المقدس؛ بحرانمذهبی نظیر مسجد بابري، بیت
).385: 1375شوند (هاگت، دیرپا محسوب مییکیتیژئوپل

یکیتیژئوپلهاي . الزامات حل بحران6
وجود فضاي حسن نیت و روابط دوستانه بین طرفینِ موضوعِ بحران نظیر تعیین خطوط مرزي خشکی و دریایی؛ 

و در قضیه دو فارسجیخلتوان در تعیین مرز دریایی ایران و عربستان سعودي در قلمرو نمونه این مورد را می
).181ـ176: 1379، مجتهدزادهمشاهده کرد (1969جزیره فارسی و عربی به سال 

که هر کدام از مدعیان به سهم مناسبی دست ياگونهبهپذیر بودن ارزش جغرافیایی و منفعت متعارض، تقسیم



حاصل آید؛ نظیر تعیین قلمروهاي حاکمیت و مالکیت در دریاهاي بسته براي کشورهاي هاآنیابند و رضایت 
ساحلی.

یک طرف منازعه از قدرت برتر برخوردار باشد و در سایه کهيطوربهنامتوازن بودن مناسبات قدرت، 
ایی ش جغرافیهاي مقابل خود را مجاب به پذیرش خواسته خود کند و کنترل ارزنمایی خود رقبا و طرفقدرت

شود.؛ مانند جزایر کوریل در شمال ژاپن که توسط روسیه کنترل میمورد منازعه را در دست بگیرد
صبري را در یکی از حل نشود و تداوم بحران نوعی بیزیآممصالحههاي با روشیکیتیژئوپلاگر بحران 

اي به جنگ تبدیل طرفین سبب شود یا تلقی تحول در موزانه قوي یا احساس تهدید پدید آید، چنین منازعه
ها براي دستیابی و کنترل مهم هستند که دولتقدرآنهاي جغرافیایی نظیر مرز، فضا، منابع و غیره شود. ارزشمی
ها ممکن بروز جنگهرچندهاي مالی، مادي و انسانی آن شوند. ر به مبادرت به جنگ و تقبل هزینهحاضهاآن

ها منشأ جغرافیایی جنگاتفاقبهاست تحت تأثیر عوامل ایدئولوژیکی یا حتی سیاسی باشد، ولی اکثریت قریب 
گر عوامل ایدئولوژیک و گردد. حتی اد و به تلقی طرفین جنگ از منفعت ملی ارزش جغرافیایی برمیندار

مستقیم یا طوربهشود که این نوع عوامل نیز د، مشخص میکالبدشکافی و تحلیل شویخوببهگ سیاسی جن
هاي توسعه حوزه نفوذ فکري و عقیدتی، مشارکت در برخوردارند؛ نظیر انگیزهیکیتیژئوپلغیرمستقیم از ماهیت 

راي تجانس ساختاري، دفاع از اماکن مذهبی و هویتی و غیر آن هاي داالمللی، دفاع از حقوق گروهائتالف بین
).189ـ 191: همان(

گیرد؛ به عبارتی سطوح مختلفی از شکل مییسطحچنداي الگوي مداخلهیکیتیژئوپلهاي در بحران
مبناي بریکیتیژئوپلشوند. درگیر شدن بازیگران یادشده در بحران بازیگران در ارتباط با بحران درگیر می

المللی، توسعه حوزه بشردوستانه و کمک به صلح و امنیت بینانگیزهگیرد از قبیل:اهداف مختلفی صورت می
اي و جهانی از طریق به دست در سیستم منطقهیکیتیژئوپلنفوذ، پیگیري اهداف و منافع ملی، ارتقاي موقعیت 

جویانه یا تداوم بحران همراه تواند با رویکرد آشتیبحران که میوفصلحلگرفتن مدیریت و رهبري فرایند 
از:اندعبارتیکیتیژئوپلگر در بحران باشد. سطوح مختلف بازیگران مداخله

) سطح جهانی و 4؛ يامنطقهفرا) سطح 3اي؛ ) سطح منطقه2هاي منازعه یا سطح محلی؛ مدعیان و طرف) 1
اي و جهانی نظیر سازمان ملل و شوراي امنیت. هاي منطقهاي یا سازمان) سطح سازه5کروي؛ 

بنیادي و ساختگی:ی جهان اسالم با دو فرضیهژئوپلیتیکيهابحرانيهافرضشیپ. 7
:با دو نگاه شکل گرفته استدهدیمآنچه جغرافیاي جهان اسالم را به سمت کاهندگی و افتراق سوق داده و 

تمدن، زبان، نژاد، مؤلفهمختلف بر اساس يهازهیانگخاطربهجهان اسالم يهاملت–اول در دولت الف: فرضیه
ياتحادهاخارجی، مؤثرقومیت، مذهب، فرهنگ ذاتی یا ساختگی، خاستگاه فکري، سیاسی، اتکا به قدرت 

.زنندیمدامن یکیتیژئوپلدیگر به بحران عواملوکاذب، منابع و ثروت، علم و تکنولوژي 
ژئوپلیتیکی را با منطق يهابحرانجهانی با تحمیل اراده ساختگی خود مؤثريهاقدرتاینکه دوم یهب: فرض



تحقق یابد.هاآنجهان اسالم نهادینه کرده تا منافع يهاملت–ساختگی در دولت 
و دریاي عمان گرفته تا مرکز و شمال افریقا، فارسجیخلمنطقه عربی از يهابحرانبزرگی از شاید بخش

یالمللنیبمؤثريهاقدرتمنافع نیتأمخاورمیانه، قفقاز، آسیاي میانه، جنوب شرق آسیا با همین قاعده 
یالمللنیباي تعامل دارد. همایش جکه باشدیمگرچه عوامل دیگر هم در این پدیده دخیل .شدیدهشکل

این عرصه يهانخبهفرصت مناسبی براي مراکز دانشگاهی و پژوهشی و 	»ژئوپلیتیکی جهان اسالميهابحران«
.بپردازندبنیادین به این پدیده مهم جهان اسالم صورتبهتا باشدیم


