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  :به تقدیم
  آثارشان و محضر از که بزرگوارى استادان

  .آموختیم ژئوپلیتیک و سیاسى جغرافیاى
  
  

  مقدمه
  

 و علمـى  جدیـد  هـاى  یافتـه  پایـه  بـر  خـود  موضـوعى  و معرفتى گسترش و تکامل مسیر در علمى هاى رشته
 سیاسى جغرافیاى و اجغرافی. یابند مى دست ترى پیشرفته و جدیدتر شناختى و معرفتى هاى حوزه به پژوهشى

  .است اى قاعده چنین مشمول نیز
 مراکـز  در و شـده  احیـا  اخیـر  دهـه  چنـد  از کـه  جغرافیا رشته از اى شاخه عنوان به سیاسى جغرافیاى

 قـرن  اواخـر  در جهـان  اجتمـاعى  ــ  سیاسى تحوالت پى در است، یافته اى ویژه جایگاه آکادمیک و دانشگاهى
 از رشـته  ایـن  موضـوعى  نگرش و معرفتى هاى حوزه بر تحول این. شد چشمگیرى رشد و تحول دچار بیستم
 دیگـرى  موضـوعات  بـه  آن شـکافى  کالبـد  و دولـت  موضـوع  از را آن معرفتـى  قلمرو و گذاشت تأثیر جغرافیا
 قلمـرو  در جدیـدى  موضـوعات  بلکـه  نیسـت،  ملى دولت تنها سیاسى جغرافیاى موضوع امروزه. داد گسترش
 از دولـت  گوناگون الگوهاى به پرداختى جدید موضوعى نگرشهاى از یکى. است گرفته قرار رشته این معرفتى

 سطوح در دولت جدید الگوهاى ملى، دولت مطالعه بر عالوه سیاسى جغرافیاى که طورى به است فضایى بعد
 و لـى فروم سـطح  در محلـى  دولت الگوهاى مطالعه میان این در. دهد مى قرار توجه مورد را فراملى و فروملى
 و رسـمى  حـاکمیتى  قلمروهـاى  و جهانى دولت و اى منطقه هاى سازه چهارچوب در اى منطقه دولت الگوهاى

 شـدن  سیاسـى  ایـن  بـر  عـالوه . است سیاسى جغرافیدان عالقه مورد موضوعات از کروى عرصه در غیررسمى
 بعـالوه  زمـین،  کـره  وراىمـا  فضـاهاى  و جو نیز و اقیانوسها و آبها یعنى خشکیها ماوراى جغرافیایى فضاهاى
 را جدیـدى  افقهاى جوى، و  آبى خشکى، فضاهاى در زندگى و زیست محیط بهینه و پایدار سیاسى مدیریت

 سیاسـى  رفتـار  الگوهـاى  مطالعـه  همچنین. است کرده فراهم سیاسى جغرافیدانان و سیاسى جغرافیاى براى
 رفتـار  بازتابهاى نیز و انتخاباتى رفتار نظیر ضایى،ف و جغرافیایى متغیرهاى و عوامل تأثیر تحت انسانى جوامع
 سـازماندهى،  الگوهـاى  نظیـر  فضـا،  و جغرافیـایى  محیط بر حکومتى و سیاسى ساختارهاى و جوامع سیاسى
 از انسـانى،  گروههـاى  و اجتماعـات  زیسـتگاه  و جغرافیـایى  محـیط  توسـعه  و فضـا  سیاسى مدیریت و توسعه

 جغرافیدانان تالش با است امید .شود مى محسوب سیاسى جغرافیاى مطالعاتى هاى حوزه و معرفتى قلمروهاى
 تقویـت  بـه  جدیـد  معرفتـى  هـاى  حوزه در مطالعات و پژوهشها نتایج رشته این بازخیزى فرایند در و سیاسى
 تالشـى  کتـاب  ایـن  تألیف. شود منجر رشته این در عمومى و کلى هاى گزاره تولید و نظرى ادبیات و مباحث
 که سیاسى جغرافیاى حوزه در جدید معرفتى قلمرو چند به مربوط نظرى مباحث و ادبیات تدوین براى است
 مطالعات و تحقیقات کشور در رشته این مندان عالقه تا شود تلقى مؤثرى حال عین در و آغازین گام تواند مى
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 افقهـاى  کتـاب . کننـد  سـتفاده ا آن از نیز رشته این عزیز دانشجویان و دهند گسترش ها حوزه این در را خود
 را معرفتـى  قلمروهـاى  از یکـى  فصـل  هر که شده تشکیل مستقل فصل چهار از سیاسى جغرافیاى در جدید
  .است داده قرار توجه مورد

 اسـتاد  نیـا،  حـافظ  محمدرضـا  دکتـر  را دریاهـا  سیاسـى  جغرافیاى و گرایى منطقه گرایى، محلى فصلهاى
 دانشـجوى  راد، کاویـانى  مـراد  آقاى را انتخابات جغرافیاى بخش و س،مدر تربیت دانشگاه سیاسى جغرافیاى
  .اند کرده تدوین و تألیف دانشگاه، همین سیاسى جغرافیاى دکترى
 انسـانى  علـوم  کتـب  تـدوین  و مطالعـه  سـازمان  محتـرم  کارکنان و مسئوالن از دانیم مى الزم اینجا در

 و تشـکر  ورزیدنـد  اهتمـام  اثر این نشر و چاپ براى که سازمان، آن جغرافیاى گروه بویژه ،)سمت( دانشگاهها
 از خـالى  نیـز  اثـر  این و است نقص بدون اى نوشته و اثر کمتر دارید استحضار که طور همان. نماییم قدردانى
 بـه  خود نظریات ارائه و مشفقانه و عالمانه نقد با که است این ما انتظار باشد، تواند نمى اشکال و نقص و عیب

   .نمایید فراهم را آن کمال و اصالح موجبات کتاب نویسندگان
  

   نیا حافظ محمدرضا
  راد کاویانى مراد


