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و درباره ژئوپليتيك چه مي ؟گويدميرحسن عاطفي كيست

1دكتر هادي ويسي

 دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه پيام نور

 سخن آغازين-1

به،با موضوع تحوالت سياسي تاريخي دوره ديلميانياخيراً در پي جستجو در فضاي مجازي براي يافتن مقاالت

با 1345اين نشريه در سال4شمارهدر»هاي تاريخيمجله بررسي«در فهرست مطالباينوان مقالهعصورت تصادفي با

و حوزه مطالعاتي بنده. برخورد كردماز ميرحسن عاطفي» ژئوپليتيك«عنوان و قديمي بودن به دليل رشته تخصصي

فايل بنابراين، ابتدا بايد.چه گفته است» ژئوپليتيك«كنجكاو شدم بدانم كه او در شش دهه پيش درباره بسيار، مقاله

مياصلي مقاله را  و اين. كردمدريافت كامپيوتري مقاله فقط در سامانه نشريات نورمگز وابسته به مركز تحقيقاتنشريه

ميقالهمبايستي فايل دريافتبراي. علوم اسالمي آرشيو شده بود را از درگاه كه هزينه آن به رغم اين.كردمرا خريداري

و تبليغات سامانه دريافت شده پرداخت كردم اما فايل سامانه  و عنوان مقاالت مرتبط فقط چند صفحه مشخصات مقاله

و. نورمگز بود و تلفن ه در بخش سامان به درخواست مديرمشكل از طريق واتساپ ارسالپس از چندين روز ايميل

و لينك دانلودبهسرانجام متن مقاله موسسه نور، در اين چند روز كه منتظر متن اصلي. متن را دريافت كردم اضافه شد

اي دريافتم كه اين مجله گنجينه. هاي تاريخي را مطالعه كردممقاله ژئوپليتيك بودم، برخي ديگر از مقاالت مجله بررسي

و  و پژوهشگران ارزشمندمهم اين مجله. كه در زمان خودش پيشرو بوده است استمطالعات ايران براي دانش دوستان

و با تأييد شاهاز توسط برخي 1345در سال  تأسيس شده است ايران اميران ارتش با تحصيالت عاليه در اداره سوم ارتش

ر و هيأت مديره آن تيمسار علي كريملو رئيس(ئيس اداره سوم ستاد بزرگ ارتشتارانو در سال نخست، هيأت موسس

و ستاد مشترك، تيمسار سرلشكر حسين رستگار، تيمسار سرلشكر نصرت)هيأت مديره اله اربابي فرمانده دانشكده عالي

و سرهنگ اون اداره سومنامدار رئيس اداره سررشته داري نيروي زميني، تيمسار سرتيپ ميرحسن عاطفي مع عمليات

با به صورت دو ماه نامه هاي تاريخينشريه بررسي. اندمهندس جهانگير قائم مقامي رئيس كميته تاريخ نظامي بوده

بر79در 1357تا ديماه موضوعات تاريخي سياسي نظامي علمي كارهايانتشار شماره منتشر شده است كه عالوه

ن دستاوردهاي علمي ارتش،اندانشمند و صاحب و صاحب قلمظران مطالعات ايران از اساتيد نامي گروه تاريخو به ويژه

و اينجا اين مختصردر. به چاپ رسانده استدانشگاه تهران  وبراي اشاره كافي است تحليل محتواي مجله اهميت، جايگاه

. هاي تاريخي بايد در مجالي ديگر به آن پرداختبررسي
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مربوط به يكي از اعضاي هيأت مديره يعني تيمسار سرتيپ ميرحسن»ژئوپليتيك«روشن شد كه مقاله تا حدي

در دو صفحه نخست مقاله از طرف مجله به معرفي نوشته ميرحسن. عاطفي معاون اداره سوم عمليات ارتش بوده است

كه. عاطفي پرداخته است بخوشبختانه مجله بررسي«در آنجا ذكر شده است ع يافته است تازگي اطاله هاي تاريخي

و تيمسار سرتيپ ميرحسن عاطفي كه از افسران دانشمند ارتش شاهنشاهي هستند كتابي جامع در مورد ژئوپليتيك

و آماده چاپ استتحوالت آن تأليف كرده مي«. ...»اند اينك فصل يكم از كتاب مزبور در اين شماره از نظر خوانندگان

و  .»...گذرانيم

به(هاي تاريخي چاپ شده است فصل اول يك كتاب جامع عنوان ژئوپليتيك در مجله بررسي بنابراين، متني كه با

در) گفته مجله و تحوالت آن است كه عيناً 10و شده استچاپم 1345/1966در سال صفحه51در مورد ژئوپليتيك

و توضيحات است كه عمدتاً در خصوص انديشمندان نامبرده در متن است داده مژدهاين مجله.صفحه پاياني آن حواشي

صورت كاملبه كتاباين) در شماره چهار مژده داده كه تا قبل از انتشار شماره پنجم مجله(است كه در آينده نزديك 

شدمنتشر  . خواهد

كهبررسي به احتمال زياد اين اولين مطلب درباره ژئوپليتيك است كه به زبان فارسي منتشر شده هاي من نشان داد

و پرسش. است و هيجان انگيز شد و مسأله براي من جالب . هاي زيادي در ذهنم شكل گرفتبه همين دليل موضوع

و ميرحسن عاطفي كيست؟ كتاب ژئوپليتيك او كجاست؟ آيا اين كتاب و متن منتشر شده است؟ تكميل او كيفيت محتوا

و ژئوپليتيك ايران ناشناخته است؟ ژئوپليتيك چگونه است؟ درباره  چرا ميرحسن عاطفي در دانش جغرافياي سياسي

و چرا لينك دانلود اين متن قابل حسن عاطفي چه شد؟ چرا نوشتار او درباره ميرسرنوشت  ژئوپليتيك در دسترس نبود

 مورد توجه قرار نگرفته است؟نونكاتنسحريمكيتيلپوئژباتكايهلاقمچرا دريافت نبود؟ 

اطالعات زيادي از هاي تاريخي در خصوص ميرحسن عاطفي آمد، به جزء آنچه كه در پاراگراف اول در نشريه بررسي

و در فضاي ايشان  تنها يك مصاحبه كوتاه از ايشان در يوتيوپ است كه خودش را متولد. اينترنت موجود نيستمجازي

پلو به عنوان مهندس سازه 1298سال  و و فرمانده دانشكده مهندسي دانشگاه افسري ارتش معرفي هاي نظامي سازي

. كندمي

مي. سوالهاي فوق همچنان دست كم براي من باقيست و متن من تنها توانم به اين سوال ورود كنم كه كيفيت محتوا

 ژئوپليتيك چگونه است؟ميرحسن عاطفي به عنوان اولين مطلب فارسي درباره 

 ميرحسن عاطفيهتشونردژئوپليتيك-2

تايروآدايبايد،ثحبهبدوروزاشيپ كرد كه بعد از جنگ جهاني دوم ژئوپليتيك به دليل متهم به جنگ افروزي،

و محاق رفت 1970دهه  بهندعرض اندام نكردمهمي در اين دوره هايو عمالً ژئوپليتيسينه بودبه حاشيه و يا مجالي

و ارائه انديشه ، ميرحسن عاطفي مطالب خود را دربارهياهرودو در چنين فضا. هاي ژئوپليتيكي داده نشدآنان براي طرح

و منتشر كرده است ثحبوحرط،دورواما،تسينكيتيلپوئژهزوحرديصاخهيرظنعضاووادنچره.ژئوپليتيك نوشته
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مي.تسايناوارفشزرادجاوكيتيلپوئژهزوحردوا راطايتحاابميناوتيمرسد به نظر وزايكيناونعهبوي پيشگامان

.ميروآباسحهبموداحياگران ژئوپليتيك بعد از جنگ جهاني 

كتاب جامع درباره ژئوپليتيك از ميرحسن عاطفي ارائه شده است، فصل اولكه به عنوان متنيبه عقيده من،

و عالمانه درباره دانش ژئوپليتيك و نظريهو ارائه ديدگاهلماكتريسكه به مفاهيم، است نوشتاري فاخر هاي ژئوپليتيك ها

و پررنگ در متن حضور دارد،مولف. پرداخته است مي. صرفاً روايتگر نيست بلكه با نقشي فعال دانيم كه معموالً فصل ما

و بر همين اساس اول كتاب، و دروازه ورود به مباحث اصلي است و معرفي و سير به مفاهيم، نظريهمولف فصل مقدمه ها

و تكامل ژئوپليتيك اشاره كرده است مي.تحول تفانتظار و زواياي گوناگون رود شرح و تفسيري صيلي، تبييني، تحليلي

اين نكته حائز اهميت اين است كه اما.كه متأسفانه در دسترس ما نيست بحث در فصول بعدي كتاب ذكر كرده باشد

و گذرا به عنوان فصل اول،متن  و؛يستنبه مباحث فقط اشاره مختصر به ماهيت موضوعبلكه خواننده اصل مطلب را

و صاحب نظران حوزه ژئوپليتيكعصاره با بيانعاطفي تيمسار. فهمدميآساني  و بست دقيق ديدگاه انديشمندان و چفت

و قلمي روان خواننده را سيراب آنها اگرچه اين متن يك فصل از يك كتاب است اما بنابراين،.كرده استبه زباني شيوا

و ناقص بودن مطلب را  و گنگي در حوزه يك كتاب كاملبه تنهاييو گويي خود كندنميخواننده احساس سردرگمي

. است ژئوپليتيك

كه اگر بخواهيم به جزئيات متن بپردازيم، مولف از« معتقد است و جديدي نيست بلكه ژئوپليتيك موضوع تازه

و به سهولت ترين ايام بدون اينكه اسمي از آن برده شود بالقوه اين اصل كلي مورد توجه دولتهاي جهان قديمي بوده است

و كشورداري سلسلهتوانيم آن را در بررسي تاريخ جهانگشاييمي »هاي پادشاهي تاريخ گذشته به وضوح دريابيمها

و ظاهراً پيچيده استسبك نگارش ژئوپليتيسين«وي مي نويسد).25: 1345عاطفي،( در. ها همواره آميخته به ابهام

و مبهم جلوگر شده است، اسرار آميز اي صورتيكه ژئوپليتيك نه مسأله و نه آنطور كه به وسيله غالب آنها غامض تازه بوده

).2: 1345عاطفي،(» باشدمي

و هر ملتي عمالً ژئوپليتيك رشته«ميرحسن معتقد است كه و صور مختلفي است اي از جغرافيا است كه داراي وجوه

و سياست و ميهن بر هاي خارجيآن را مربوط به استقالل و و داخلي در محيط فيزيكي مربوط به خود نموده است

و خواسته و يا جاهحسب آرزوها و منطقي، ژئوپليتيك را براي وصول هاي منطقي طلبانه خود به بكار بردن استدالل عقلي

و خاص منتهي مي ).1345:11عاطفي،(» مورد استفاده قرار داده است،گرددبه هدف يا اهدافي كه به يك قدرت بزرگ

و اشاره مولف به ژئوساينس و4، ژئوسايكولوژي3، ژئواستراتژي2سرتيپ عاطفي از مشتقات ژئوپليتيك نام برده است

و. آيدجالب به نظر مي5ژئواكونومي و ژئوسايكولوژي به درستي تبيين نشده چرا كه تا به امروز مفاهيم مانند ژئوساينس

و در بسياري خيلي مدرن پنداشته مي .دانندمي 1990از منابع ژئواكونوميك را منسوب به ادوارد لوتواك در سال شود

2 - Geo-science 
3 - Geo-strategy 
4 - Geo-psychology 
5 - Geo-economics 
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ه مكتب ژئوپليتيك شكل،به بهترين سرتيپ عاطفيكه مين متن نچندان بلند، شايد بتوان اين گونه داوري كرددر

و ريشه و زنجيره انديشهآلمان و تبيين كرده استهاي آن كهدر. هاي انديشمندان آلماني را تشريح در كتابهاي حالي

ميتخصصي جديدتر،  و هوس هافر منتسب كه ميرحسنشود، نظريه فضاي حياتي به راتزل هاينريش فون«معتقد است

و واضع كلمه آلماني لبنزراوم)Haynris Von Trayxke(6ترايخكه نماينده نظر توسعه طلبي) فضاي حياتي(7، مورخ آلماني

و كشور نيرومند بايد فضاي جغرافياي شايسته اين.»اي را براي زيستن متصرف شودناسيوناليستي بود كه هر دولت

. پيدا شوند» سرنوشت مشهود«نظريه موجب شد تا در امريكا نيز طرفداران مشابهي به نام 

و فردريك بر. در جغرافيا را بيان كرده است)در متن به همين شكل نوشته( راتسل وي جايگاه درست امانوئل كانت

و جدال بي و مادر جغرافيا در دوره پايان خالف مناقشه و جغرافيدانان سياسي در ايران در خصوص پدر جغرافيدانان

كه60عاطفي به روشني در حدود ميرحسن جديد،  ي اولين بار از نظر مطالعات آكادميك برا«سال پيش گفته است

هاي خود در دانشگاه شود در سخنرانيامانوئل كانت فيلسوف مشهور آلماني كه به منزله پدر جغرافياي مدرن محسوب مي

و آن را يكي از رشته هاي جغرافيا دانستسكونيگ ).1345:14عاطفي،(» برگ موضوع جغرافياي سياسي را طرح نمود

و پدر،فردريك راتسلوي معتقد است كه و استژئوپليتيك آلمان جغرافياي سياسي و نه پدر جغرافياي سياسي

شايد امروز اين مسائل براي ما پيش افتاده باشد اما در چند دهه اخير در اين خصوص مطالب. ژئوپليتيك به صورت عام

و متناقض رايمتضاد و عالقمندان و دانشجويان و با ترديد مواجهدر كتابها ذكر شده .ه استكرد دو دل

نيز در ميرحسن. هاي كالسيك در ژئوپليتيك نظريه فردريك راتسل استالزم به يادآوري نيست كه يكي از نظريه

نكته قابل تأمل اينكه هفت اصول زيربنايي نظريه راتسل در نوشته. هاي راتسل پرداخته استچند صفحه به ديدگاه

به. رسدعاطفي تا حدودي با كتابهاي ديگر متفاوت به نظر مي و تبديل از آلماني البته اين مشكل شايد ناشي از ترجمه

به جهت اينكه كار آقاي عاطفي جزء نخستين كارهاي ژئوپليتيك در ايران. شودفارسي باشد كه در اكثر كتابها ديده مي

:ميااست عين مطلب آقاي عاطفي در خصوص هفت قانون يا قاعده نظريه راتسل را در اينجا آورده

با تنظيم هفت قانون در حقيقت قالب.راتسل در آثار خود آنچه را كه مورد توجه توسعه نيروي آلمان بود نشان داد«

و سليقه هاي ژئوپليتيسينو قواره نم] آلمان[ هاي بعدياي براي افكار هفت قانون توسعه راتسل براي به وجود.دوارائه

:)17: 1345عاطفي،(» آمدن امپراتوري بزرگ جهاني به شرح زير بود

مي.1 . يابدفضاي كشورها با رشد فرهنگ افزايش

ميرشد كشورها عالئم توسعه را كه عبارت از ايده.2 ميها، محصوالت تجارتي، فعاليت مبلغين . كندباشد، پيروي

مي.3 و تحليل بردن واحدهاي كوچكتر در خود، پيش .رودرشد كشورها به وسيله جذب كردن

و تغييرات سازمان آنست.4 و به منزله واضح كننده رشد، قدرت . مرز عبارت از اندام محيطي كشور بوده

6 - Haynris Von Trayxke 
7 - Lebensraum 
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درتمايالت مردم كشور در رشد خود از نظر سياسي شامل قسمت.5 ايي، بستريهاي پرارزش خطوط سواحل

ميها، جلگهرودخانه و مناطق غني از منابع . باشدها

و به طرف تمدن عالي رفته استاولين جنبش براي رشد سرزمين.6 . از يك كشور ابتدايي از هيچ شروع شده

و اين.7 و اختالط، تمايل رشد سرزميني را از يك كشور به كشور ديگر انتقال داده ميل عمومي براي آميزش

. مرحله انتقال افزايش يافته است تمايل در

و فعاليت به موجب اين قوانين پيشرفت فرهنگي يك ملت تراوشي از عقايد« و توليدات آنان و مذهبي هاي اجتماعي

و سرزمين است و همه اين وسايل نيازمند توسعه قلمرو ).17: 1345عاطفي،(» آنهاست

و تحليلي كه گفتهميرحسن معتقد است كه و با توجه به تجزيه و غامض راتسل از نظر منطقي و نظرات متبحرانه ها

. ارزش علمي براي او قائل شونديك پيچيدگي كالم سبب شده است نوعي نموده است، ارزش علمي ندارد ولي تكن

هاي گيري سرتيپ عاطفي از فضاي سياسي آلمان قبل از جنگ جهاني دوم كه تحت تأثير انديشهنتيجه

ميهاي ژئوپليتيسينملت آلمان تحت تأثير نوشته.اند، جالب استها بودهژئوپليتيسين كرد هاي آلماني اينطور احساس

و  كه آلمان نزديك است كه در حال خستگي تدريجي در مرزهاي تحميلي خود جان دهد، در حالي كه ساير كشورها

و نيازمنديهاي بزرگ جهان به هدفقدرت به اين ترتيب. اندرسيدهدر قالب استعمارگرايي هاي توسعه طلبانه خود ها

آلمان به صورت يك انديشه اجتناب ناپذير درآمده بودو وصول به آن براي ملت» نياز به فضاي حياتي«مسأله 

).18: 1345عاطفي،(

ك اويدر كتابهاي جديد فقط از ردلف و بحثهاي زيادي كه لن به عنوان مبدع اصطالح ژئوپليتيك ياد شده است

كه. كلين است، شده استكيلين يا شلين هست يا  ليتيك يك معتقد است ژئوپ 1345مولف ژئوپليتيك در سال در حالي

و نظريه خود را ارائه داده است اي جديد از عصاره نظره كيلن در كتابه. اصطالح سوئدي بوده است كه كلين استفاده كرده

در. به ميان نيامده است صحبت زيادي و ارتباط آن را با سال قبل نوشته است كه كيلن نظريه56اما عاطفي هاي راتزل

و ابراز نگراني مخصوص از فساد روانيوي. مور جاري جهان پذيرفته بودا ضمن تأسف از زوال تدريجي اسكانديناوي

و همبستگي سوئد با آلمان به صورت» نياز به فضاي حياتي«مردمان آن سرزمين به همان علت،  را اعالم نمود كه جذب

و آسيب پانشد يك امپراطوري بزرگ آلماني موجب خواهد  به نظر بنابراين،.ن بمانداسالويسم در اماملت سوئد از خطر

. بينيمميرا نظير آن كمتر نظريه كيلن را به خوبي تبيين كرده است كه در جاي ديگري عصاره عاطفيتيمسار رسد مي

اواي ژئوپليتيكي هوسهنگاه ميرحسن عاطفي به انديشه كه. نيز جالب استهوشوفر هافر يا به قول او معتقد است

 هوشوفراز نظر. در تمام آثار خود تالش نموده است كه جغرافياي مرزها را بر اصول ژئوپليتيك منطبق سازدهوشوفر 

مي« و تهيه يك راهنما براي زندگي سياسي كار.»باشدهدف ژئوپليتيك عبارت از تهيه كردن زرادخانه فعاليت سياسي

و استراتژياز اختالط جغرافيا، بود در ژئوپليتيك عبارت مهم هوشوفر  ).22: 1345عاطفي،( علوم سياسي، بيولوژي
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و ژئوپليتيكي از بارون فون بولو، كارل ريتر، كارل انديشهبا ارائه زنجيره به هم پيوسته ميرحسن هاي سياسي

و هوشوفر به اين نتيجه رسيده است كه در فرهنگ سياسي  و فضاي كالزويتز، ژرژ هگل، فردريك راتسل، روهرباخ، ناومن

: به وجود آمدهاو ديدگاه قبل از جنگ جهاني اين قضاياتا آلمان گفتماني

. حقاً رهبري دنيا به آلمانها تعلق دارد.1

و كشمشك بين ملتها به منظور به دست آوردن زمين استتمام زندگي بشر به طور ساده.2 . عبارت از تالش

و كشمكش براي زيستن است.3 . تمام زندگي عبارت از خشونت، فقدان محبت، تالش

. از اين به بعد قدرت بزرگ عبارت از خط مشي بين المللي آلمان.4

. آلمان مبعوث شده است كه قانون جهاني را به كمال خود رساند.5

و حق دارد به منظور احتيا.6 جات بيولوژيكي آلمان، براي آلمان يك خط مشي ديناميك جهاني را دنبال مي كند

. تصرف زمين به زور متوسل گردد

شدهاي ژئوپليتيكي معتدلمكتبسرتيپ عاطفي خاطر نشان كرد كه در. تري در جاهاي ديگري مانند فرانسه پيدا

و بوم جغرافيايي آن زدوده شود . اين مكتبها سعي شد كه رنگ حتميت از ارتباط ميان انسان سياسي

از كتاب مكيندر در سالو است تشريح كردهنظريه محور جغرافيايي تاريخ مكيندر را به خوبي همچنين عاطفي

و حقيقتايدآل«به نام 1919 مي» هاي دموكراتيك كند كه زواياي ديگري از انديشه هاي ژئوپليتيكي مكيندر را صحبت

در. بسط داده است و راهنمايي سياستمداران ملل فاتح وي معتقد است كه منظور مكيندر از انتشار كتاب مذكور، هدايت

و تحليلهاي ژئوپليتيكي او باش. بودجنگ جهاني اول براي رسيدن به توافق صلح  ايد به گونهتوافقي كه بر اساس تجزيه

و روسيه به منظور جدا نگهداشتن اين دو به وجود آيد، به نحوي كه هيچ) بافر استيت(گير كه كشورهاي ضربه بين آلمان

).24: 1345عاطفي،(، ديگري را تسخير ننمايديك از اين دو

و از تاريخ بسيار دور تا عصر جديد نظريه بافر استيت بها كشورهاي حائلي عاطفي با مثالهاي متعدد تاريخي را

و جهاني تبيين كرده است و اهميت آن را در مناسبات ژئوپليتيكي . خوبي نشان داد

و) آلفرد ماهان، نيكوالي اسپايكمن(هاي امريكايي هاي ژئوپليتيسينعاطفي نظريهدر بخشي ديگر، و رابطهرا آورده

او خاطر نشان كرد. جديدي از انديشه اسپايكمن اشاره مي كنداو زواياي.ميان آنان را به خوبي توضيح داده است تناسب

عرضه ) Balance of Power Principle(اسپايكن كسي است كه راه حل كالسيكي درباره اصل مشهور تعادل قواينيكالكه 

و هدايت يك قدرت بزرگ. نمود و هر منطقه زير رهبري . قرار دارددر اين راه حل سراسر جهان به مناطقي تقسيم شده

و توازن متقابل اين قدرتها و تسهيم خردمندانه منابع طبيعي در هر يك از اين مناطق به نوبه خود موجب تعادل تقسيم

و به مي شود و تعادل و حفظ صلح بايد فقط در تقسيم اين منابع طبيعي رعايت توازن براي جلوگيري از فجايع آينده

مك).39: 1345عاطفي،( عمل آيد ه سي به انديشه هاي ايسا بومن، چارلز كلبي، درونت ويتل تب ژئوپليتيك امريكايياو در

. اشاره كرده است نيز ريچارد هارتشورنو
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به«كند كه عاطفي در تأثيرپذيري ژئوپليتيك امريكايي از مكتب آلمان به اين مطلب اشاره مي ژئوپليتيك آلماني

و همواره  و در حاليكه به صورت يك افزار جنگي نيازمند خواسته هاي تازهكرات به مرحله آزمايش گذاشته شد اي بود

مي) Do or Die(» بكن يا بمير«درآمده بود، به علت الهام گرفتن از يك روح متعصب كه در جمله كوتاه  شد، كم خالصه

و امكانات  و به اين علت آلمانها براي مقابله با حريف هيچگاه ظرفيت، قدرت حمله مقابله طرف را در اهميت جلوه كرد

و هميشه دچار اشتباه گرديدند هاي ژئوپليتيكي آلماني در به همين لحاظ فرضيه. شروع كار، به درستي ارزيابي نكرده

بيامريكايي اماگرديد، ايي محكوممكتب ژئوپليتيك امريك و هاي آلماني پايه ژئوپليتيسينها در ميان افكار سفسطه آميز

و مسائل جهاني در قرون آينده باشد،  پيدا مطالب زيادي از حقايق سودمند كه ممكن است مباني براي حل دشواريها

).37: 1345عاطفي،(»كردند

و ژئواستراتژيكي ژرژ رينر سخن گفته ) Ceorge Renner(عاطفي در ادامه انديشه اسپايكمن از انديشه ژئوپليتيكي

و عمل كردن درباره بعضي از حقيقتكنتر« از نگاه ژرژ رينر.است هاييل دنيا به سادگي عبارت است از وسيله شناختن

مي«.»كه مانند جغرافيا شناخته شده است و ژاپن(توانيم از خودمان سوال كنيم آيا دو ملت درجه دوم معهذا و) آلمان

مي) ايتاليا(يك ملت درجه سوم توانند نزديك به شكست دادن دنيا شوند؟ جواب اين است كه آنها با كليه فكتهاي چگونه

و تمام  وقتي كه حقايق. اندجغرافيايي كشف شده در زمان مشابهي مقابله كرده هايحقيقتسياسي كه در دسترس

محرا به دست آورده» سالح سري«سياسي را به حقايق جغرافيايي اضافه كنيد شما تنها  مالك] متحدين[وري ها ايد كه

).40: 1345عاطفي،(»و اين فقط سري بود كه كشورهاي دموكراسي هرگز آن را به كار نبرده بودند. آنند

درو در اوج جنگ سرد، عاطفي در خصوص ژئوپليتيك بعد از جنگ جهاني دوم و در حالي كه در بسيار از كشورها

و صحبت چنداني از آن به ميان نمي ها ژئوپليتيك به حاشيه رانده شدهنزد انديشكده نوشته است 1966آمد، در سال بود

و توده عظيم امپراتوي«كه  و ملتهايي كه در حاشيه سرزمين قلب شوروي قرار دارند در سالهاي آينده شايد كشورها

و اروپا نيز خواهد(روسيه را در بر گرفته اند  ، شايد يكبار ديگر قدرت)شدكه احتماالً شامل اقمار روسيه شوروي در آسيا

و آزادي خود را به دست آورند و تماميت و اجتماعي گذشته خود را بازيافته و اين آزادي. كافي فردي چنانچه اين قدرت

و تسلط يكجانبه شوروي  و در برابر قدرت پديدار شود، قدرتهاي تازه اي در اين قسمت جهان پا به عرصه خواهد گذاشت

).42: 1345عاطفي،(»يي خواهند نموددر اوراسيا خودنما

 سخن پاياني

از ميرحسن عاطفي بود كه واجد ارزشهاي» ژئوپليتيك«آنچه گذشت به اجمال معرفي متن منتشر شده در خصوص

و روشنگرانه و مبتكارانه بوده استمهم. است زيادي علمي و زمان انتشار اين متن است كه پيشرو به رغم. تر، سال

و گذشت شش دهه  وهدوسرفاز آن، متن كهنه و تمام مباحث آن امروزي او. قابل استفاده استنشده محتواي مباحث

ميوتسارادروخربيبسانميفيكحطسوتيعماجزادرباره ژئوپليتيك  زادعبنسبت به كتابهاي گفت كه توان حتي

ياهراكابهسياقمردنآرتعماجهاگنوونياههبنج،ههدششتشذگزاسپهكلب،تسينرتفيعضاهتنهنشدوخ
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هكتساهدوبروكذمنتمابوازاسپي ياسسناناديفارغجتخانشواطتبرامدعزايشانتوافتنيا.ديامنيمخريدعب

و پژوهشگري.دنكيمهولجدنمشزرا،مينكيمعجارمنآهبناهگانهبزورمايتقو جاي حسرت فراوان است كه نويسنده

و به صورت عمومي منتشر نكرده استكيتيلپوئژبه اين توانايي چرا كتاب  .را به سرانجام نرسانده

نارياردمكتسد،دوببرغردوزنوجوكجمانهبنيزمروكذمكيتيلپوئژنتمفلومتيوهومانرگاالًامتحا

.دركيمهولجرتشيبواراكتيمهاوتشاديدايزتاعاجرا


