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انجمناخبار   

------------------------------- 

«کربال، کانون ایدئولوژی و اثرگذاری ژئوپلیتیکی»کتاب انتشار 

 «یکیژئوپلیت اثرگذاری و ایدئولوژی کانون کربال،» کتاب

  .شد منتشر ایران ژئوپلیتیک انجمن انتشارات همت به

 
 یمالحسین رضا دکتر آقایان نویسندگی به کتاب این

 حسین امام جامع دانشگاه پژوهشگر و مدرس) اردکانی

 سیاسی جغرافیای دانشیار) متقی افشین دکتر و(( ع)

 همقدم از بخشی در نویسندگان. است( خوارزمی دانشگاه

 مطالعات در مذهب که پردازند می مطلب این به کتاب

 ویژه جایگاه ژئوکالچر مباحث قالب در و ژئوپلیتیک جدید

 مقدسی مکانهای دارای مذهب هر. است کرده پیدا ای

 در و هستند مذهبی کرد کار دارای آنها غالب که است

 یک دارند، نیز ایدئولوژیک کارکرد که مذاهب از برخی

 فاای نیز را ایدئولوژی کانون نقش تواندمی مقدس مکان

 که است مذاهبی ترین شاخص از یکی تشیع کنند

 ینب در و بوده تشخیص قابل آن ایدئولوژیک کارکردهای

 واقعه واسطه به کربال آن، متعدد مقدس مکانهای

. دارد عهده بر را آن ایدئولوژیک کانون عاشورانقش

 در کربال سرزمین و عاشورا واقعه که است آن واقعیت

 نبعم غیرشیعی آزادگان حتی و شیعیان برای تاریخ طول

 بر زمان از مقاطعی در که بوده تحرك و بخشی الهام

 بوی و رنگ آن، فضایی سیاسی بسترهای اساس

 .است گرفته خود به هم ژئوپلیتیکی

 انخیاب آدرس به کتاب تهیه برای توانند می عالقمندان

 تابک فروشگاه خوارزمی، دانشگاه خاقانی، خیابان انقالب،

 شماره با یا و نموده مراجعه خوارزمی دانشگاه

.بگیرند تماس( آزاد آقای) ۰۹۱2۵۶۸۱۰۰۴

 شودبه عربی ترجمه می «کربال کانون ایدئولوژی اثر گذاری ژئوپلیتیکی»کتاب 

در دیدار مدیر دفتر قم مرکز کربالء للدراسات و البحوث 

های کربال( وابسته به آستان )مرکز تحقیقات و پژوهش

با دکتر  ۱۴۰۰دیماه  ۶دوشنبه  )ع( مقدس امام حسین

ان افشین متقی نویسندگ کتررضا مالحسینی اردکانی و د

 ”ایدئولوژی اثر گذاری ژئوپلیتیکی کربال کانون”کتاب 

اعالم آمادگی مرکز کربالء للدراسات و البحوث برای 

 .ترجمه و انتشار این کتاب مطرح شد

در این دیدار که در محل دانشکده علوم جغرافیایی 

دانشگاه خوارزمی با حضور دکتر سید محمد تقی رئیس 

، دکتر یر انجمن ژئوپلیتیک ایران صورت گرفتالسادات دب

للدراسات و  عمار کرباسی مدیر دفتر قم مرکز کربالء

البحوث ضمن تقدیم لوح تقدیر در خصوص ترجمه کتاب 

به زبان عربی و انتشار آن در عراق و دیگر کشورهای عربی 

ترین و اعالم آمادگی کرد و افزود: این کتاب شاخص

 .موضوع ژئوپلیتیک شهر کربالستترین تألیف در بدیع

در این جلسه دکتر اقشین متقی ضمن تقدیم چند نسخه 

از کتاب به کتابخانه و نیز تولیت آستان مقدس امام 

های همکاری با اظهار امیدواری کرد زمینه )ع( حسین
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مرکز کربالء در حوزه مطالعات حسینی و کربالیی توسعه 

ر در قالب یک وبینا یابد و اعالم آمادگی کردند این کتاب

 .برای عالقمندان معرفی شود

های دکتر رضا مالحسینی اردکانی بر کربال پژوهی با روش

نوین علمی و آکادمیک تأکید کرد و اظهار داشت که آماده 

 .های کربال پژوهی به صورت وبینار هستندارائه بایسته

کتاب فوق ماحصل رساله دکتری آقای رضا مالحسینی 

ست که توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران اردکانی ا

 .چاپ و منتشر شده است
 

 

 

 «تغییر اقلیم و امنیّت ملّی»کتاب انتشار 

ذکی،  تألیف دکتر یاشار «تغییر اقلیم و امنیّت ملّی»کتاب 

پریسا قربانی سپهر و آرش قربانی سپهر از سوی انتشارات 

 .انجمن ژئوپلیتیک ایران وارد بازار کتاب شد

 
 :در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده است

 های سیاسی و علمیترین چالشتغییر اقلیم یکی از مهم

های خبریِ روزانه نگاهی به گزارش جهان حاضر است. با

-دربارة فجایع اقلیمی در نقاط مختلف کرة زمین، نشست

های های جدید علمی و شکل المللی، یافتههای بین

شود گفت که موضوع ردمی میهای مگوناگون اعتراض

للی المکارهای سیاسی بینتغییر اقلیم در رأس دستور 

طوری زمره عالیق مهم عمومی است. به  قرار دارد و در

که بشر در حال تغییر دادن اقلیم زمین است. لذا این یک 

مشکلی جهانی است. چنین مشکل جهانی تنها با 

 .المللی قابل حل استهای بین همکاری

ی، اهای جغرافیایی )جهانی، منطقه غییر اقلیم، مقیاست

دهد و شدت آن در  ملی و محلی( را تحت تأثیر قرار می

 کشورهای گوناگون اثرات و پیامدهای مختلفی دارد به

طوری که در یک کشور زمینۀ خشکسالی، گرمایش هوا 

و در کشور دیگر بارش بیش از حد برف و بارندگی خود 

د. لذا با توجه به قرارگیری کشور ایران در دهرا نشان می

های جغرافیایی پایین، این کشور نه تنها از اثرات عرض

ناشی از تغییر اقلیم در امان نبوده است، بلکه در زمرة 

کشورهایی قرار دارد که بیشترین پیامدهای امنیتی را از 

تغییر اقلیم متحمل شده است و این پیامدها امنیت ملی 

را با تهدید و بحران جدی مواجه کرده است  کشور ایران

که بر این اساس نیاز است برای مقابله با تغییر اقلیم، 

پیامدهای آن در کشور را شناخت تا بتوان راهکارهای 

تری پیاده سازی نمود و بتوانیم پیامدهای امنیتی مناسب

تغییر اقلیم را در ایران تا حدودی کمرنگ و سپس کنترل 

روی اینکه تغییر اقلیم عامل اصلی  نماییم. به هر

خشکسالی، ناامنی غذایی، فقر و بیکاری بسیاری از مردم 
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ای شد که منابع  رود و زمینهجهان و ایران به شمار می

آبی و کشاورزی ایران از بین برود و با تهدید جدی روبرو 

ای از سوی شود. لذا نیاز است به این مسأله توجه ویژه 

اندیشمندان صورت گیرد تا بتوان فقر گزاران و سیاست

کن ساخت. بر این  ریشه ایران در را …مالی، غذایی و

بنیاد، تا زمانی که پیامدهای امنیتی وارده از تغییر اقلیم 

 توان برای آیندة اینبر کشور ایران شناسایی نشود، نمی

ریزی و در راستای آن، ایده و رویکردهای کشور برنامه 

 .ه دادنوینی را ارائ

های صورت گرفتۀ منابع در دسترس، به هر حال، بررسی

دهندة آن است آنگونه که به ویژه در داخل کشور، نشان 

گزاران به ای از سوی سیاستباید و شاید توجه ویژه

مباحث امنیتی تغییر اقلیم نشده است. لذا با توجه به 

، اندوجود این مشکل در کشور، نویسندگان بر آن شده

حاضر را با سبک و چارچوبی جدید و متفاوت به  کتاب

رشتۀ تحریر درآورند. در نهایت، این امیدواری وجود دارد 

سازی نسبتاً که کتاب حاضر تا حدی بتواند مفهوم 

مناسب و شفافی از پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم بر کشور 

ایران ارائه داده و ابهامات موجود در این عرصۀ مطالعاتی 

کتاب حاضر در ، تا حد امکان بر طرف نماید. جدید را

  ت:اس تدوین شدهیل ذفصل  چهار

 هافصل اول: مفاهیم، بنیادها و نظریه 

فصل دوم: پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم بر کشور ایران با 

 ماهیت طبیعی

یران ا فصل سوم: پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم بر کشور

 با ماهیت انسانی

 بندی مطالبفصل چهارم: جمع 

در مجموع، در تألیف این اثر، تالش شده است تا جایی 

که ممکن است به آثار متداول در نزد اصحاب علم و 

محققان به ویژة در حوزة مورد بحث توجه شود. امیدواریم 

نتیجۀ این تالش، مورد توجه جامعۀ علمی و عالقمندان 

نهادن به تحقیقات  نویسندگان، ضمن ارج قرار گیرد.

وسیلۀ عالمان این رشته در  ای که تا کنون بهگرانمایه

محافل دانشگاهی کشورمان صورت گرفته، مطالعۀ این اثر 

ای برای معرفی رویکردهای جدید که حرکت پیشگامانه

در مباحث تغییر اقلیم است را به تمامی عالقمندان به 

یی همچون جغرافیا، شهرسازی، هااین مباحث، )رشته

ژئوپلیتیک، علوم سیاسی، محیط زیست، هواشناسی و 

هایی همچون سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان

صدا و سیما، وزارت نیرو، وزارت کشور، شورای عالی 

 .کنندامنیت ملی( توصیه می

 

مشهد فردوسی دانشگاه در خارجه امور وزارت با سخنگوی نشست

جمن ژئوپلیتیک ایران، مرکز پژوهشهای به همت ان

آسیای مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد و شعبه خراسان 

اسفند  ۱2رضوی انجمن ژئوپلیتیک ایران، روز پنجشنبه 

، نشست هم اندیشی میان جمعی از اندیشمندان ۱۴۰۰

ایران و افغانستان با حضور دکتر خطیب زاده معاون وزیر 

وری اسالمی ایران و سخنگوی وزارت امور خارجه جمه

 .شدبرگزار 
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در این نشست که جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی 

مشهد و گروهی از صاحب نظران و اندیشمندان در حوزه 

های دیپلماسی و علمی و فرهنگی از کشور افغانستان 

های علمی و فرهنگی حضور داشتند، در جهت همکاری

ه عمل ر بدر قالب بسترهای دیپلماسی بررسی و تبادل نظ

آمد. الزم به ذکر است در این نشست هم اندیشی 

اساتیدی همچون دکتر اعظمی رئیس انجمن ژئوپلیتیک 

ایران، دکتر یاحقی رئیس مرکز پژوهشهای آسیای 

مرکزی، دکتر محمدحسین پاپلی یزدی عضو پیوسته 

انجمن ژئوپلیتیک ایران، دکتر زرقانی رئیس شعبه 

فر ایران، آقای صدیقی خراسان رضوی انجمن ژئوپلیتیک

سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات، دکتر آزاد 

رئیس اندیشکده و دکتر سیدموسوی مدیر دفتر ریاست و 

 .روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد شرکت داشتند
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 انجمن های ها و کارگاهنشست

------------------------------- 

«انداز هیدروپلیتیک ایرانچشم»نشست علمی برگزاری 

ت به هم «انداز هیدروپلیتیک ایرانچشم»نشست علمی 

ژئوپلیتیک ایران، انجمن اسالمی دانشجویان  انجمن

دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و 

دی  2های اسالمی دانشجویان آلمان مجمع انجمن

 .به صورت برخط برگزار شد ۱۴۰۰

 
در ابتدای این نشست دکتر کاویانی راد، دانشیار دانشگاه 

 هایهای هیدروپلیتیک حوضهخوارزمی به بررسی تنش

 .آبریز در ایران پرداخت

وی در این باره گفت که طی چند دهه گذشته رویکرد 

ایدئولوژیک خودکفایی کشاورزی برای تأمین امنیت 

ها، به تهی سازی و اهم بودن زیر ساختغذایی، بدون فر

نابودی منابع آب زیرزمینی کشور انجامیده است. این در 

های اقلیمی نیز در قالب کاهش حالی است که دگرش

های پیاپی به این وضعیت ناگوار دامن بارش و خشکسالی

های زده است. به عوامل ذکر شده، افزایش بارگذاری

 .محیطی را نیز اضافه کنید

ها طرح انتقال آب از زاگرس همین بازه زمانی ده طی

مرکزی به حوضه آبریز فالت مرکزی به سرانجام رسید 

بی آنکه به پیامدهای ناگوار ماندگار آنها در مبدأ توجه 

شود. زاگرس مرکزی دیگر آب مازادی برای انتقال ندارد، 

اما نیازهای آبی حوضه مرکزی سیری ناپذیر و فزاینده 

های دشت آبریز شرق، قره قوم و آبخواناست. حوضه 

هاست که تهی شده و درگیر پدیده خراسان رضوی سال

خطرناك فرونشت شده اند و امنیت آبی آنها به رودهای 

فرامرزی هیرمند و هریرودی وابسته است که از کشور بی 

ثبات افغانستان با کارگزارانی فزون خواه در بخش آب 

 .گیرندسرچشمه می

اختری کشور هم با نگرش به وابستگی بخش در شمال ب

های گسترده از این ناحیه به رود ارس، بروز خشکسالی 

های پیایی، افزایش نیازهای آبی کشورهای باالدست رود 

های تنش آمیز هیدروپلیتیک این کشورهای و سیاست

 .حوضه آبریز ارس امکان خشکیدن این رود باالست

های آب ی رویه چاهدر حوضه آبریز ارومیه نیز کندن ب

های کشاورزی و سیاست گذاری برای آبیاری زمین

نادرست گسترش کشاورزی به نابودی منابع آب 

 .زیرزمینی و خشکیدن دریاچه ارومیه انجامیده است

این رخدادها بیشتر در نواحی آذری نشین بوده، اما چاره 

باز گرداندن دریاچه را در انتقال آب از نواحی کردنشین 
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اند که آب این نواحی بخشی از نیازهای آبی شدهدیده 

کرد. امکان اینکه در آینده کردستان عراق را فراهم می

نزدیک به ویژه با تشدید خشک سالی، درگیرهای آب پایه 

 .سرشت و کار کردی قومی بیابد باالست

ایشان همچنین در این خصوص به ارائه راهکارهایی 

 :پرداختند از جمله آنکه

  به بارش محدود در کشور، زین پس، با توجه

پیگیری امنیت غذایی کشور از راه گسترش 

 کشاورزی طرحی ناممکن خواهد بود؛

 های آبخوان داری و پیگیری و انجام طرح

های کالن، با توجه به آبخیزداری در سیاست گزاری

 ها؛های اقلیمی و بروز سیالبدگرش

 ها و های تصفیه فاضالبها و سامانهبرپایی سازه

های شهری و ارسال آن برای کشاورزی و پساب

 های شهری؛تغذیه آبخوان

 های نوین تشخیص جاهای بهره گیری از فناوری

 هدر رفت و رفع آن؛

  فرهنگ سازی در قالب برانگیختن شهروندان به

کاهش مصرف آب شیرین و افزایش هزینه 

 مشترکان مصرف برای کاستن از مصرف؛

ا هها و سیاست گذارییه گذاریپس از آنکه این دست رو

انجام و به سرانجام رسیدند و چالش آب شیرین هنوز 

پایدار بود، طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریاهای 

 .شودپیرامونی گریزناپذیر می

های آبریز ایران به ویژه باید بپذیریم هیچ یک از حوضه

از  حوضه آبریز زاگرس میانی مازاد آب ندارند. از این رو،

ای طراحی و این پس هیچ گونه طرح انتقال بین حوضه

انجام نخواهند شد. جهت تامین آب شرب برخی 

توان از شیرین های دامنه جنوبی زاگرس نیز، میاستان

سازی آب دریای خزر بهره برد که البته بسیار پر هزینه 

ی صنعتی و کشاورزی، غیرقانونی است و برای استفاده

 .خواهد بود

امه این نشست دکتر حسین مختاری هشی، استادیار در اد

جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان به بررسی علل و 

های آب و هیدروپلیتیک با تاکید بر زاینده عوامل بحران

 .رود پرداخت

ای مدیریتی و حاکمیتی و او گفت: بحران آب مسئله

ای انسان ساخت است که با ضعف مدیریت در حوزه پدیده

معیت و توزیع آن و همچنین شدت و توزیع افزایش ج

 .های اقتصادی در فضاهای جغرافیایی ارتباط داردفعالیت

مختاری هشی با اشاره بر اینکه متوسط حجم کل بارش 

میلیارد مترمکعب بوده و فقط  ۱7ساالنه استان اصفهان 

میلیارد متر مکعب آن تجدید پذیر است به برخی  ۵

رات فرونشست اراضی این تبعات بحران آب از جمله خط

هایی جهت استان اشاره کرد و در پایان به ارائه راهکار

جلوگیری از بحران بیشتر از جمله خروج صنایع آب بر از 

این استان، توجه به جغرافیای اقتصادی در هنگام 

بارگذاری صنایع جدید و همچنین خصوصی سازی 

 .بر پرداختصنایع آب

ادی ویسی، عضو هیئت دبیر این نشست علمی، دکتر ه

 .علمی دانشگاه پیام نور نیز به نکاتی در این باره پرداخت

همچنین فرهنگیان حوزه جغرافیا نیز در این نشست به 

 .عنوان مهمان حضور داشتند
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 ۱۴۰۰ماه گزارش برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران در دی

وزنامه اساسنامه و آگهی ر ۱۰ماده  ۱با توجه به تبصره 

مجمع عمومی فوق العاده و مجمع  2۰/۰۹/۱۴۰۰مورخ 

عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن ژئوپلیتیک ایران 

در فضای اسکای روم خانه  ۰۸/۱۰/۱۴۰۰در تاریخ 

 .اندیشمندان علوم انسانی به صورت مجازی تشکیل شد

جلسه با تالوت آیات قرآن مجید و سرود ملی جمهوری 

 .شداسالمی ایران شروع 

 
محمد تقی رئیس السادات دبیر انجمن دکتر سید

ژئوپلیتیک ایران در ابتدا ساز وکار مجمع عمومی فوق 

العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را توضیح 

دادند و جناب آقای دکتر قورچی )نایب رئیس انجمن 

ژئوپلیتیک ایران( اعضای هیات رئیسه و نماینده محترم 

ای علمی )جناب آقای دکتر فرهاد کمیسیون انجمنه

 .عزیزپور( را به جایگاه دعوت کردند

اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک 

 :۱۴۰۰ایران در دی ماه 

دکتر سهراب عسگری )هیات علمی دانشگاه پیام  .۱

 نور( بعنوان رئیس

دکتر محمد زهدی گهرپور )دانش آموخته دکتری  .2

 ن( بعنوان ناظرجغرافیای سیاسی دانشگاه تهرا

ناخدا خیراهلل جعفری )دانشجوی دکتری جغرافیای  .3

 سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی( بعنوان ناظر

دکتر افشین متقی )هیات علمی دانشگاه خوارزمی(  .۴

 بعنوان منشی

دکتر عسگری بعنوان رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی 

ضمن خوش آمدگویی و ارائه توضیحات اولیه ، اقدام به 

 .سه کردنداداره جل

با سخنرانی و خیر مقدم دکتر هادی اعظمی )رئیس 

 .انجمن ژئوپلیتیک ایران( جلسه به طور رسمی آغاز شد

 :فعالیتهای انجام شده در جلسه مجمع عمومی

ریاست محترم انجمن ژئوپلیتیک( )دکتر اعظمی  .۱

ایران گزارشی از اقدامات انجام شده توسط انجمن 

مودند که گزارش ماه گذشته را تشریح ن ۱۰طی 

 .آن به پیوست ایفاد می شود

دکتر رئیس السادات )دبیر انجمن ژئوپلیتیک  .2

ایران( گزارش عملکرد انجمن را به شکل مستند 

 .و مصور با ارائه پاورپوینت ارائه نمودند

دکتر قورچی )نایب رئیس انجمن ژئوپلیتیک  .3

ایران( توضیحاتی در خصوص توجه به تحوالت 

ی جریانها و اهمیت آن در جدید از جمله فضا

جهان آینده ارائه نمودند. این توضیحات در باب 

 .پویایی انجمن بود

دکتر زرقانی )رئیس شعبه خراسان رضوی انجمن  .۴

ژئوپلیتیک ایران( گزارشی از عملکرد، اقدامات و 

 .فعالیتهای انجام شده شعبه ارائه کردند
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دکتر علیزاده )رئیس شعبه گیالن انجمن  .۵

ایران( گزارشی از عملکرد، اقدامات و ژئوپلیتیک 

 .فعالیتهای انجام شده شعبه ارائه کردند

دکتر کیانی )رئیس شعبه خراسان جنوبی انجمن  .۶

ژئوپلیتیک ایران( گزارشی از عملکرد، اقدامات و 

 .فعالیتهای انجام شده شعبه ارائه کردند

دکتر زهدی )مسئول کمیته انتشارات انجمن  .7

شی از عملکرد، اقدامات و ژئوپلیتیک ایران( گزار

 .فعالیتهای انجام شده کمیته انتشارات ارائه کردند

خانم شعبانی )مسئول کمیته همایشها و  .۸

نشستهای انجمن ژئوپلیتیک ایران( گزارشی از 

عملکرد، اقدامات و فعالیتهای انجام شده کمیته 

 .همایشها و نشستها ارائه کردند

ن آقای سرهنگ بایرامی )خزانه دار انجم .۹

ژئوپلیتیک ایران( گزارشی از وضعیت مالی انجمن 

 .ارائه کردند

آقای نقیب زاده )بازرس انجمن ژئوپلیتیک ایران(  .۱۰

گزارشی از اقدامات انجمن و تطابق مصوبات هیات 

 .مدیره با اساس نامه و برنامه راهبردی ارائه کردند

بررسی تغییرات در اساسنامه انجمن ژئوپلیتیک  .۱۱

بررسی و به اتفاق آراء به ایران به شرح ذیل 

 .تصویب رسید

در پایان دکتر عزیزپور )نماینده کمیسیون انجمنهای 

علمی بر فرایند اجرای کار نظارت داشته و توضیحاتی را 

 .ارائه کردند

با ذکر صلواتی بر محمد )ص(  ۱7:۱۵جلسه راس ساعت 

 .تمام رسیداو آل محمد )ص( به 

 :نامهموارد مورد نظر جهت تغییر در اساس

که در اساسنامه نام  کمیته ۵تغییر تعداد کمیته ها از  .۱

 .کمیته که در حال حاضر فعال هستند ۸برده شده اند به 

 :تغییر انواع عضویت .2

الف. عضویت دانشجویی شامل دانشجویان کارشناسی و 

کارشناسی ارشد و دانش آموختگان کارشناسی رشته 

 سایر گرایش هایهای جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و 

جغرافیا و رشته های وابسته مانند علوم سیاسی، روابط 

بین الملل، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه سیاسی، 

 .مطالعات جهان

ب. عضویت وابسته: دانش آموختگان کارشناسی ارشد و 

دکتری سایر گرایش های جغرافیا و رشته های وابسته 

. شه سیاسیمانند علوم سیاسی. روابط بین الملل. اندی

جامعه شناسی سیاسی. مطالعات منطقه ای. مطالعات 

 .جهان

 :ج. عضویت پیوسته

دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان 

 دکتری رشته های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

ذیل عضویت پیوسته، حداقل درجه  -۱-۶در ماده  .3

یا رافدکتری در رشته های وابسته )سایر گرایش های جغ

و رشته های وابسته مانند علوم سیاسی، روابط بین الملل، 

جامعه شناسی سیاسی، اندیشه سیاسی، مطالعات منطقه 

 (.ای و مطالعات جهان

کلمه کمیته پذیرش اصالح شده و  -۶-2-۱در تبصره  .۴

 .بجای آن هیات مدیره انجمن جایگزین شود

 :تغییر مبلغ حق عضویت ها .۵

 ریال ۵۰۰،۰۰۰ :وییالف. عضویت دانشج 

 ریال ۱،۰۰۰،۰۰۰: ب. عضویت وابسته

 : ج. عضویت پیوسته

 ریال 3،۰۰۰،۰۰۰: برای هیات علمی دانشگاه ها

 ریال ۱،۰۰۰،۰۰۰: برای بقیه اعضا پیوسته
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«تحوالت جهانی در عصر کرونا و پساکرونا»المللی همایش بینهمکاری در 

ونا و تحوالت جهانی در عصر کر»المللی همایش بین

با همکاری انجمن  ۱۴۰۰ اسفند ۱۵ «پساکرونا

انگلیسی در مقاله فارسی و  ۵۰با ارائه ژئوپلیتیک ایران و 

دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در شش نشست 

های در نشستارائه شده  ها و مقاالتخنرانیس شد.برگزار 

  .بودگ اقتصاد، سیاست و فرهنهمایش در سه سرفصل 

 
همایش با محوریت نشست فارسی عناوین مقاالتی 

ی مزرعه تا سفره ایران در گذر هاپلتفرم شاملاقتصادی 

بر  ۱۹ کووید گیریهمه تأثیر ،۱۹ کووید چالش از

بر روابط قراردادی  ۱۹کووید  تأثیر وری نیروی کار،بهره

لی الملای بینهالمللی، نقش شرکتدر حوزه تجارت بین

با رویکرد  ۱۹ کووید گیریدر مواجهه با همه

فناورانه، عملکرد دانشجویان در امتحانات  کارآفرینی

و تحوالت  کرونا ،۱۹ کووید گیریمجازی در دوران همه

اقتصادی  تأثیر اقتصاد سیاسی فدراسیون روسیه،

آوری ، نقش بحران اقتصادی بر تاب۱۹ کووید جهانی

های و سیاست کرونا ادی مردم در دوراناجتماعی و اقتص

 .دهای جمعیتی هستنبا تاکید بر شاخص کروناژاپن علیه 

در نشست فارسی با محور سیاست نیز موضوعات دولت 

الکترونیک سنگاپور و استفاده از هوش مصنوعی برای 

آن بر  تأثیر و ۱۹ کووید گیری، همه۱۹ کووید مقابله با

امنیتی مشترك اتحادیه  سیاست خارجی و

بر  کرونا سیاسی و اقتصادی ویروس تأثیرات اروپا،

ورزی کشورها؛ مطالعه موردی سیاست

دیریت دولت بر م نئولیبرالیستی هایسیاست تأثیر چین،

مطالعه موردی در ایران، حق مالکیت  :کرونا گیریهمه

و  کرونا پساکرونایی، بحران و کرونایی فکری در عصر

جهانی لیبرال، بررسی اعتماد عمومی به  مسئله نظم

و بحران  کرونا عملکرد دولت سیزدهم در مقابله با

های علوم سیاسی و روابط و پژوهش ۱۹ کووید گیریهمه

 .شدندالملل در ایران ارائه بین

بر گرایش مردم به اطالعات نادرست  تأثیرگذار الگوهای»

مبانی »، «کرونا؛ مطالعه ایران، روسیه و آلمان درباره

حقوقی واکسینه کردن اجباری در دوره 

زنانه و دیجیتالی شدن سفر »، «۱۹ کووید فراگیری

نگاری دیجیتال سفر در عسرت؛ مردم ایرانیان در دوران

نقش روحانیت با استفاده از »، «کرونا گیری ویروسهمه

، «در ایران کرونا گیریسرمایه اجتماعی در مهار همه

قه آمریکای التین در نظام آموزشی در منط»

در  حریدی یهودیان کرونایی چالش»، «۱۹ کووید دوران

بررسی تحوالت آموزشی »، «اسرائیل؛ از مذهب تا سیاست

تغییر در الگوی روابط اجتماعی »و « پساکرونا در عصر

ها و مقاالتی عناوین سخنرانی «کرونا دانشجویان در دوره

ت لی تحوالالملکه در سومین نشست همایش بین بودند
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به زبان فارسی و با  پساکرونا و کرونا جهانی در عصر

 .دشدنمحوریت فرهنگ ارائه 

 ۸:۱۵، از ساعت ۱۴۰۰اسفند  ۱۵شنبه ها یکاین نشست

ان سخنرانشدند و به صورت مجازی و در بستر زوم برگزار 

کشور ایران، آلمان، امریکا، اندونزی، انگلستان،  ۱۴از 

ژاپن، چین، فرانسه، کرة جنوبی،  بنگالدش، توگو، روسیه،

 بودند.هند، و ویتنام 

 

«چشم انداز برجام در ژئوپلیتیک ایرانی»برگزاری نشست 

ا ب "چشم انداز برجام در ژئوپلیتیک ایرانی" نشست

 جغرافیای استاد) مجتهدزاده پیروز دکترسخنرانی 

 انجمن مؤسس هیأت عضو و تهران های دانشگاه سیاسی

تا  ۱۸ساعت از  ۱۴۰۰ دی ۱۹شنبه یک( ایران ژئوپلیتیک

انجمن ژئوپلیتیک ایران به صورت مجازی از سوی  ۱۹:3۰

شد. برگزار  خانه اندیشمندان علوم انسانیبا همکاری 

ر استادیا، دکتر مصطفی قادری حاجترا  نشستی دبیر

 جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 بر عهده داشت.و عضو هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک 

 

 

«(ایران در هیدروپلیتیکی هایچالش بر تاکید با) ملی امنیت و آب» برگزاری نشست

 هایچالش بر تاکید با) ملی امنیت و آب» نشست

 2۶ شنبهیک 2۰ تا ۱۸ساعت « (ایران در هیدروپلیتیکی

انجمن ژئوپلیتیک  وسطتبه صورت مجازی  ۱۴۰۰ دی

با همکاری اداره کل آموزش و شعبه خراسان رضوی 

پرورش خراسان رضوی، معاونت آموزشی متوسطه، اداره 

 د. ش برگزار های آموزشی و بررسی محتواتکنولوژی، گروه

 شناسی، زمین دبیراننشست که مخاطبان آن در این 

 اجتماعی مطالعات و جغرافیا زیست، محیط و انسان

 اسیسی افیایجغر دانشیار ،زرقانی هادیسید دکتر بودند،

ایراد ه ب ایران ژئوپلیتیک انجمن عضو و فردوسی دانشگاه

 .خود پرداختتخصصی  هایسخنرانی و ارائه دیدگاه

 بر عهده داشت. عباسی نژاد حسین نشست را یدبیر
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 "نظم منطقه ای و ساختار اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل"کنفرانس فراخوان مقاله 

با همکاری انجمن ژئوپلیتیک لوم سیاسی ایران انجمن ع

برای اولین ایران و سایر مراکز علمی و دانشگاهی 

ار نظم منطقه ای و ساخت"کنفرانس دوساالنه بین المللی 

فراخوان مقاله  "اجتماعی در خاورمیانه: از نظریه تا عمل

و  ۱۴۰۱اردیبهشت ماه  2۱-22داد. زمان این رویداد 

و مهلت ارسال اصل  ۱۴۰۰بهمن  ۱۵مهلت ارسال چکیده 

 .است ۱۴۰۱فروردین  2۰مقاالت 

 

برگزار شد «هابایسته و تنگناها ایران، هیدروپلیتیک انداز چشم» دوم نشست

 و ناهاتنگ ایران، هیدروپلیتیک انداز چشم»علمی نشست 

از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران، « (دوم نشست) هابایسته

دانشکدگان کشاورزی و  انجمن اسالمی دانشجویان

های اسالمی طبیعی دانشگاه تهران و مجمع انجمنمنابع

ژانویه  22 / ۱۴۰۰بهمن  2 شنبه دانشجویان آلمان

به وقت  ۱3:3۰ / به وقت ایران ۱۶ساعت از   2۰22

 .به صورت مجازی برگزار شد اروپای مرکزی

 یاردانش) ویسی هادی دکتردر این نشست که به دبیری 

 تردکبرگزار شد، ( نور پیام دانشگاه سیاسی جغرافیای

 یامپ دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار) عسگری سهراب

چالش آبی کشور؛ در فراگردی از »با موضوع  (نور

 محمدرضا دکتر، «هیدروپلیتیک به ژئوپلیتیک

 آمایش ریزی برنامه و جغرافیا استادیار) شهبازبگیان

 شآمای نقش»( با موضوع سمدر تربیت دانشگاه سرزمین

 طفیمص دکترو  «کشور آب دیپلماسی تقویت در سرزمین

 بیتتر دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار) حاجت قادری

 رد هیدروپلیتیک سیاسی اقتصاد»با موضوع ( مدرس

  .به بیان نظرات تخصصی پرداختند« ملی مقیاس

 
در ابتدا دکتر سهراب عسگری سخنرانی خود را باموضوع 

الش آبی کشور در فراگردی از هیدروپلیتیک به چ
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 یالنب ایشان، بحث اصلی محور دو که ژئوپلیتیک آغاز کرد

 فراگردی بر موثر عوامل و کنندگان مصرف و کشور آبی

 به هادام در وی. بود ژئوپلیتیک به هیدروپلیتیک از آب

ی اصلی و فرعی آب کشور پرداختند؛ ها حوضه معرفی

این که بارندگی ایران یک چهارم ایشان با اشاره به 

بارندگی های جهان است افزودند؛ متاسفانه ایران در حال 

گذر از وضعیت خشک به بیابانی شدن بوده و حتی با 

وجود بارش برف در سالیان متمادی، خشکی ایجاد شده 

قابل جبران نخواهد بود. همچنین در ادامه بیان شد که 

صرف می شود، تنها علیرغم آب زیادی که در کشاورزی م

کیلوگرم محصول به ازای یک متر مکعب آب  ۰/۹

مصرفی، تولید می شود. همچنین به تعداد چاه های 

 ۴۰۸ممنوعه اشاره شد، از جمله آن که در سال گذشته 

حلقه چاه غیرمجاز حفر شده است. این استادیار 

جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور در ادامه اظهار داشت 

دخیل بودن عوامل طبیعی و انسانی در تغییر  که باید به

هیدروپلیتیک به ژئوپلیتیک توجه داشت؛ عوامل طبیعی 

مثل خشکسالی و عوامل انسانی مثل افزایش جمعیت و 

عدم فرهنگ سازی و اصرار بر توسعه کشاورزی اصلی 

 .ترین دلیل کاهش آب قابل دسترس بوده است

 شهباز بگیاندر دومین سخنرانی از این نشست، دکتر   

در سخنرانی با عنوان نقش آمایش سرزمین در تقویت 

دیپلماسی آب کشور به ارائه مباحثی در این زمینه 

پرداخت. او در ابتدا به شرح تفاوت بین مدیریت آب و 

 توان می که افزود ادامه در و هیدروپلیتیک اشاره کرد

سیاسی -ش های مصرف مختلف اقتصادی و اجتماعیبخ

منابع آب پیوند داد. وی همچنین اظهار داشت را با بخش 

توان به قوانین آب های بین مرزی نیز به دالیلی که نمی

چون عدم قطعیت در ضمانت و اجرا اتکا نمود. در ادامه 

ی این سخنرانی مفهوم آب قابل مذاکره تشریح شده و به 

توضیح این مفهوم در مورد آب های مرزی با افغانستان 

یس انجمن هیدروپلیتیک ایران اظهار پرداخته شد. رئ

داشت بخشی از آبی که باید وارد ایران بشود و بعد به 

رود ب -که مقصدی شور و غیر قابل استفاده است-گود زره 

در همان ابتدا از طریق مرز افغانستان از کشور خارج و در 

محل نامبرده کامالً بی استفاده از دسترس ایران خارج 

که ایشان به آن پرداخت، مذاکره می شود. بحث دیگری 

بر سر آب از جمله میزان آسیب پذیری کشور های پایین 

دست نسبت به آب های ورودی آن بود. به طوری که هر 

دستی آسیب پذیری خود را نسبت به آب کشور پایین

ورودی کاهش دهد، در مذاکرات هم دست بازتری خواهد 

که این آسیب داشت. ایشان در ادامه به مدلی پرداختند 

دهد. در نهایت به شرح کاهش می 2۰۵۰پذیری را تا سال 

مدلی که به پدیده شیرین کردن آب پرداخته بود هم 

اشاره شد و نتیجه به این صورت بیان شد که گزینه 

سیاستی تاب آوری، کم هزینه ترین گزینه سیاستی بوده 

است و گزینه سیاستی تلفیقی بهترین گزینه سیاسی به 

 .پایداری خواهد بودلحاظ 

در سومین بخش از این نشست دکتر مصطفی قادری 

حاجت به ارائه مباحثی تحت عنوان اقتصاد سیاسی 

هیدروپلیتیک در مقیاس ملی پرداخت. در ابتدا او شرح 

مفهوم عالقه مکانی و ایجاد رقابت مکانی در نتیجه آن را 

صاد قتبیان کرد. وی در ادامه بر این نکته اظهار داشت که ا

سیاسی بحثی است که در بررسی هیدروپلیتیک به ادراك 

ها نیاز پیدا خواهد کرد. نکته ی قابل توجه آنکه، در ایران 

عموماً مناطق مرکزی فالت که قاعدتاً مناطق خشک بوده 

اند در تمامی گفتمان های بعد از انقالب، بهره بیشتری 

ن نیبرده اند که بی ربط به مهر مکانی نمی باشد. همچ

های خشک در ادامه به صنایع آب تاسیس شده در استان

پرداخته شد و بیان شد که نتیجه نگاهی که آمایشی 
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نباشد، باعث انتقال نادرست از سایر حوزه ها است. در 

ارائه راهکارها، به این اشاره شد که گروه های دانشگاهی 

توانند وارد عمل شده و بخش زیادی از کار فقط به می

 .اگذار نشوددولت و

این نشست علمی پس از گذشت دو ساعت با پرسش و 

پاسخ میان شرکت کنندگان و سخنرانان نشست به پایان 

 .رسید

 

«تحوالت نوین در بستر بالک چین و در جهان متاورس»کارگاه آموزشی برگزاری 

تحوالت نوین در بستر بالك چین و در »کارگاه آموزشی 

نوحدانی،  سیروس احمدی دکترارائه با « جهان متاورس

ضو ع استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و

ت ماهی»در دو جلسه با موضوع  انجمن ژئوپلیتیک ایران

سیاسی فضای سایبر و پیامدهای آن در عرصه سیاسی/ 

موضوع و  ۱۴۰۰بهمن  ۱7یکشنبه در تاریخ « اجتماعی

فناوری بالك چین، جهان متاورس و تحوالت در »

ساعت از  ۱۴۰۰ بهمن 2۴ شنبهدر تاریخ یک« ورداریکش

انجمن ژئوپلیتیک به صورت مجازی از سوی  2۰تا  ۱۸

 برگزار خانه اندیشمندان علوم انسانیایران با همکاری 

که اعضای فعال  هزار تومان بود۱۵۰هزینه کارگاه شد. 

 بودند.درصدی برخوردار  ۵۰انجمن از تخفیف 

 

 

 شد برگزار ایران ژئوپلیتیک انجمن مشارکت با «همسایگان و ایران» همایش نخستین 

 سوی از «همسایگان و ایران» ملی همایش نخستین

 مطالعات مرکز و اسالم جهان پژوهشی آینده موسسه

 انجمن مشارکت با خارجه وزارت المللی بین و سیاسی

 صورت به ۱۴۰۰ بهمن ۴ دوشنبه ایران ژئوپلیتیک

 .شد برگزار حضوری
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 مراسم قالب در و ظهر از بعد و صبح در همایش این

 ملهج از کشوری مقامات سخنرانی با اختتامیه و افتتاحیه

 دکتر خارجه، امور وزیر عبداللهیان، امیر حسین دکتر

 مقام عالی مشاور و دستیار صفوی، رحیم یحیی سید

 موسسه رئیس و مسلح نیروهای امور در رهبری معظم

 وزیر وحیدی، احمد دکتر اسالم، جهان پژوهی آینده

 تردک دارایی، و اقتصاد وزیر خاندوزی، احسان دکتر کشور،

 و امورخارجه وزیر معاون االسالمی، شیخ حسن محمد

 اللج دکتر و المللی بین و سیاسی مطالعات مرکز رئیس

 همچنین و همایش علمی آبادی،دبیر فیروز دهقانی

 هب تخصصی و علمی هاینشست و سخنرانی برگزاری

 .رسید انجام

 
 انجمن ،«همسایگان و ایران» ملی همایش نخستین در

 صیتخص نشست برگزاری مسئولیت ایران ژئوپلیتیک

 از را «ژئواستراتژیک هایرقابت و ژئوپلیتیکی کدهای»

 مقاله ارائه 7 قالب در ۱۶:3۰ تا ۱۵ و ۱۴:3۰ تا ۱3 ساعت

 لیالمل بین و سیاسی مطالعات دفتر «دماوند» سالن در و

 .داشت عهده بر خارجه وزارت

 
 میثم دکتر و علیزاده عمران دکتر اعظمی، هادی دکتر

 اوینعن که بودند نشست این رئیسه هیات تبار میرزائی

 :است ذیل شرح به کنندگان ارائه اسامی و مقاالت

 آسیای منطقه در ای منطقه همگرایی های چالش و موانع

 زرقانی هادی سید دکتر – غربی جنوب

 تایراس در قفقاز ی منطقه ژئوپلتیکی ظرفیت بیینت

 حسینی سادات مرضیه دکتر – ایران مداخالتی الگوی

 استسی تدوین نخست گام راهبردی اقدام موقعیت تعیین

 حسن حاجت، قادری مصطفی دکتر – بهینه همسایگی

 رفیب میالد فیضی، حیدرعلی نجفی، مهدی امیرابراهیمی،

 آرون کتایون و

 و ایران مناسبات در هیدروپلیتیک های چالش بررسی

 محمد قاسم سیف و پرور جان محسن دکتر – عراق

 المحیسن

 نطقهم در آمریکا افول از بعد خاورمیانه جدید ژئوپلیتیک

 یدس دکتر – تسلیحاتی مسابقه تشدید(: 2۰2۱-2۰۱۶)

 صفوی حمزه سید دکتر و دشتی صادق محمد

 سیاست های چالش و جهان ژئواستراتژیک صفحات

 چیقور مرتضی دکتر – غربی جنوب آسیای در همسایگی

 یدس دکتر – همسایگان با ایران مناسبات و ژئوپاسفیک

 السادات رئیس تقی محمد

 میرا حسین دکتر حضور با که همایش اختتامیه آیین در

 رحیم یحیی سید دکتر و خارجه امور وزیر عبداللهیان،

 امور در رهبری معظم مقام عالی مشاور و دستیار صفوی،

 جهان پژوهی آینده موسسه رئیس و مسلح نیروهای

 د،ش برگزار دانشجویان و اساتید مسئوالن، سایر و اسالم

 رد ایران ژئوپلیتیک انجمن رئیس اعظمی، هادی دکتر

 کدهای» تخصصی نشست نتایج خود، سخنرانی

 هادهایپیشن و «ژئواستراتژیک هایرقابت و ژئوپلیتیکی

 رد نشست در مطرح ژئوپلیتیکی و بردیراه عملیاتی،

کرد ارائه را همسایگان و ایران روابط زمینه
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«آینده حال، گذشته، تاجیکستان؛ و ایران»نشست علمی برگزاری 

« آینده حال، گذشته، تاجیکستان؛ و ایران»نشست 

 صورت به ۱۴۰۰ بهمن ۱۱ شنبهدو 2۰ تا ۱۸ ساعت

سیای مرکزی دانشگاه های آمرکز پژوهش سوی از مجازی

فردوسی مشهد، انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان 

رضوی، انجمن ژئوپلیتیک ایران و هسته پژوهشی 

 سیاست خارجی چند همسایگی دانشگاه فردوسی مشهد

 سفیر) زاهدی الدین نظام ،نشست این در .شد برگزار

 اشرف علی دکتر( و ایران در تاجیکستان جمهوری

 به (تاجیکستان در ایران سفیر اولین) شبستری مجتهد

 خود تخصصی هایدیدگاه ارائه و سخنرانی ایراد

 زرقانی، هادی سید دکتر نشست یدبیر. ندپرداخت

 عضو و فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای دانشیار

 .داشت عهده بر ایران ژئوپلیتیک انجمن پیوسته
 

«یاسیس حکمرانی و اسالمی انقالب» علمی نشستبرگزاری 

به، پنجشن «انقالب اسالمی و حکمرانی سیاسی» نشست

به صورت مجازی  2۰ تا ۱۸ساعت: از  ۱۴۰۰بهمن  2۱

شناسی سیاسی ایران، انجمن انجمن جامعهاز سوی 

ژئوپلیتیک ایران، مرکز مطالعات فرهنگ سیاسی و روابط 

 شد. برگزار  الملل ماه و موسسه پژواك خرد معاصربین

 عضو و استادیار) فرخی مرتضی دکترن نشست، در ای

 آسیب» عنوان( با همدان بوعلی دانشگاه علمی هیات

 نسبت در اسالمی جمهوری در سیاسی حمکرانی شناسی

 پورحاجی سیمین دکتر، «اسالمی انقالب هایآرمان با

 سیاسی شناسیجامعه مطالعات گروه رئیس) ساردویی

 عنوان( با ماه مللالبین روابط و سیاسی فرهنگ مرکز

و  «پیشرفت ایرانی – اسالمی الگوی و اسالمی انقالب»

 شگاهدان سیاسی جغرافیای دانشیار) متقی افشین دکتر

ا ( بایران ژئوپلیتیک انجمن پیوسته عضو و خوارزمی

 جمهوری هوشمند قدرت و اسالمی انقالب» عنوان

 ییردب. نظرات تخصصی خود پرداختندبه بیان « اسالمی

 علمی هیات عضو، پورنجات مجید دکتررا  نشست

 بر عهده داشت. (ع)حسین امام جامع دانشگاه
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برگزار شد «۱۴۰۱های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران در سال ریسک» نشست

های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران در ریسک» نشست

 ۱7 تا ۱۴ساعت از  ۱۴۰۰اسفند  7شنبه  «۱۴۰۱سال 

 یرتدب هوشمند مطالعاتی گروهاز سوی  حضوریبه صورت 

ی هادر مرکز همایش ایران ژئوپلیتیک انجمن همکاری با

 شد. برگزار  المللی سازمان صدا و سیمابین

 هیأت عضو) احمدیان امیر بهرام دکتردر این نشست، 

( طباطبایی عالمه دانشگاه اکو عالی آموزش موسسه علمی

 کشورهای با ایران ژئوپلیتیک هایریسک» موضوعبا 

 کلینی فرهاد محمد دکتر، «اوراسیا اقتصادی اتحادیه

 مطالعات مرکز استراتژیک مسائل ارشد کارشناس)

 موضوعبا ( خارجه امور وزرات المللبین و سیاسی

دکتر  ،«نهای سیاسی و امنیتی اقتصاد ایراریسک»

نایب رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران و ) مرتضی قورچی

با  (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

و « رانای اقتصادی توسعه و ژئوپلیتیک گانه سه»موضوع 

دکتری جغرافیای سیاسی و مشاوره ) آبادیدکتر فرشاد به

نظم نوین جهانی » عنوان( با گذاریاقتصادی و سرمایه

 «بنای هوش مصنوعی و چشم انداز ایران در این زمینهبرم

ها و نظرات تخصصی خود پرداختند. به بیان دیدگاه

، تاادالس رئیس تقی محمد سید دکتررا  نشست مدیریت

دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانش آموخته دکتری 

 بر عهده داشت. جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

 

 ان ژئوپلیتیکی اوکراینو بحرسرنوشت آینده جهان با موضوع  وبیناربرگزاری 

 کاریمهبا تربیت مدرس جغرافیای سیاسی دانشگاه  گروه

انجمن ژئوپلیتیک ایران، سازمان جغرافیایی نیروهای 

بررسی »مسلح و دانشگاه افسری امام علی )ع( وبینار 

سرنوشت آینده جهان در پرتو رقابتهای ژئواستراتژیک 

رضا حافظ نیا استاد را با سخنرانی دکتر محمد «قدرتها

 ۱۸چهارشنبه  تربیت مدرس یاسی دانشگاهجغرافیای س

 کرد. برگزار 2۰تا  ۱۸از ساعت  ۱۴۰۰  اسفند

ن های ژئوپلیتیکی اوکراینیا، ویژگیمحمدرضا حافظدکتر 

به عنوان سرچشمه و انگیزه بحران کنونی برشمرد و را 

گرفتن در موقعیت ژئوپلیتیکی حائل بین  گفت: قرار

داشتن موقعیت ترانزیتی و  روسیه با ناتو و اتحادیه اروپا،

کنترلی بین سیستم فضایی آسیا و اروپا، قرارگرفتن در 

فضای جغرافیایی اوراسیا و مجاورت با روسیه، برخورداری 

شده شرقی و غربی، از ساختار فضایی و انسانی تقسیم

ای در سطح اتصال دو داشتن موقعیت مفصلی و دروازه
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ابل ی رقابت و تقبلوك قدرت جهانی، داشتن پتانسیل ذات

با روسیه به عنوان قدرت سطح اول سیستم اسالویک از 

 .های اوکراین استجمله ویژگی

 
ها وی پیوند تاریخی ساختاری با روسیه و نیز نگرش روس

به اوکراین و کیف به عنوان نیای فضایی روسیه، داشتن 

ارزش اقتصادی و غذایی فضای جغرافیایی اوکراین با 

های جغرافیایی زیرساختی تن ارزشخاك حاصلخیز، داش

و روساختی شامل موقعیت استراتژیک دریایی، 

های تکنولوژیک فضایی و اتمی، صنایع، علم و ظرفیت

فناوری، کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب، منابع نیروی 

انسانی متخصص و معادن، داشتن موقعیت همسایگی 

پا، بزرگترین پیمان نظامی جهان و نیز اتحادیه ارو

 عنوان ابزار کنترلدسترسی به مسکو و غرب و روسیه به

و مهار روسیه توسط رقبای ژئواستراتژیک، وجود احساس 

هویت ملی و ناسیونالیسم اوکراینی مستقل و متفاوت از 

 عنوانهویت روسی در بین اکثریت جمعیت اوکراین به

و  گزینی، تقابلسرچشمه دگرپنداری، قهر، رقابت، جدایی

های ژئوپلیتیکی اوکراین عنوان ت را از دیگر ویژگیمقاوم

 .کرد

این مدرس دانشگاه در ادامه سخنرانی خود پنج سناریوی 

محتمل برای آینده جهان به دنبال بحران اوکراین را 

مطرح و خاطرنشان کرد: اولین سناریوی محتمل برای 

شده با برتری جنگ محدود و کنترل»بحران اوکراین 

ر این سناریو کنترل بحران اوکراین در است. د« روسیه

بس و پایان داخل مرزهای این کشور و نهایتاً آتش

ها و درگیری با برتری روسیه در پرتو مذاکرات، تالش

تفاهمات سیاسی و دیپلماتیک دوجانبه، چندجانبه و 

 .المللی رخ خواهد دادبین

های روسیه و نیا ادامه داد: تحقق اهداف و خواستهحافظ

ویت اندیشه اوراسیاگرایی در فضای سیاسی روسیه، تق

شدن بازگشت اوکراین به شرایط موقعیت حایل و تبدیل

به قلمروی ژئوپلیتیکی روسیه، ارتقای منزلت ژئوپلیتیکی 

زنی روسیه در روسیه در آسیا و جهان، افزایش توان چانه

ای و جهانی و توسعه حوزه نفوذ آن در امور منطقه

غرب، بهبود و توسعه مناسبات دوجانبه  قلمروهای سنتی

های فضایی و چندجانبه روسیه و متحدان، رشد وسوسه

ویژه روسیه برای قلمروگشایی جغرافیایی و ژئوپلیتیکی به

در غرب و جنوب روسیه و همچنین تغییر محسوس در 

موازنه قدرت جهانی به نفع روسیه و به ضرر آمریکا، اروپا 

رتری شده با بجنگ محدود و کنترل و ناتو از نتایج سناریو

 .روسیه در بحران اوکراین است

را « شده با شکست روسیهجنگ محدود و کنترل»وی 

دومین سناریوی بحران اوکراین عنوان کرد و گفت: در 

ها با حمایت رقبای روسیه این سناریو مقاومت اوکراینی

ت ساعم از آمریکا، اروپا و ناتو و پایان جنگ و بحران با شک
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گیرد و از روسیه در داخل مرزهای اوکراین صورت می

توان به کاهش منزلت ژئوپلیتیکی روسیه در نتایج آن می

منطقه و جهان در مقابل افزایش منزلت اوکراین، تغییر 

موازنه قدرت جهانی به نفع عائله استراتژی بحری )آمریکا، 

 یاروپا، ناتو و متحدان آنها( و افزایش منزلت ژئوپلیتیک

آنان تحول در ساختارهای فضایی سیاسی حقوقی و 

اقتصادی جهان به نفع آمریکا ناتو و متحدان آنها، انقباض 

شدن آن به کشوری عادی فضایی روسیه و تبدیل

فرودست و قابل کنترل و قرارگرفتن چین در موقعیت 

ژئوپلیتیکی فرودست و تشدید فرآیند رقابت و تقابل بین 

 .ی بحری با چین اشاره کردآمریکا و له استراتژ

بس فوری و آتش»این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: 

سومین سناریوی محتمل برای آینده جهان در « مصالحه

پی بحران اوکراین است. در این سناریو اوکراین و روسیه 

در پرتو مذاکرات دو و چندجانبه به تفاهم رسیده و بدون 

ارتش روسیه نیز کنند و بس میقید و شرط اعالم آتش

گردد. نتیجه این سناریو به پشت مرزهای مشترك باز می

کاهش یا پایان بحران با کمترین خسارات و تلفات انسانی، 

ی طرفی و موقعیت ژئوپلیتیکمادی و اقتصادی، تثبیت بی

حائل و استقالل اوکراین، تضمین صلح و امنیت در قلمرو 

ئوپلیتیکی اوراسیا و جهان و نیز حفظ ثبات وضع و ژ

 .موجود و تداوم دوره گذار ژئوپلیتیکی در جهان است

عنوان  را به« جنگ نامحدود و قابل کنترل»نیا حافظ

چهارمین سناریوی احتمالی برای آینده جهان در پی 

بحران اوکراین بود عنوان کرد و گفت: بر اساس این 

سناریو شاهد تشدید درگیری نظامی و گسترش آن به 

راین و فضاهای پیرامونی روسیه و نیز قلمروی خارج از اوک

ناتو در اروپا خواهیم بود. از نتایج وقوع این سناریو شروع 

عیار در مناطق اوراسیا و آتالنتیک با جنگ جهانی تمام

برتری اولیه روسیه و برتری ثانویه ناتو و آمریکا، افزایش 

شده، چین، هند و سایر های سازمان ملل تضعیفتالش

ای جهان برای کنترل طرفین درگیر و مهار بحران کشوره

گسترش اعتراضات مدنی و شهروندی در جهان برای 

ویژه در روسیه طلبی و نفرت از جنگ و درگیری بهصلح

و اروپا و آمریکا و بهبود منزلت ژئوپلیتیکی چین در 

نخورده و سیستم جهانی به عنوان قدرت دست

 .شاره کردکننده در نظام آینده جهان اتعیین

وی ادامه داد: در سناریوی پنجم محتمل برای آینده 

جنگ نامحدود و غیر قابل »جهان در پی بحران اوکراین 

است. در این سناریو شاهد تشدید درگیری « کنترل

نظامی و گسترش آن به خارج از اوکراین و فضاهای 

پیرامونی روسیه و نیز قلمروی ناتو و سپس به کل جهان 

آرایی اجزا و عائله دو استراتژی بری صف خواهیم بود؛

)روسیه، چین و متحدان آنها( و بحری در برابر همدیگر 

ای به تمام عیار، مخرب و هستهرا و گسترش جنگی تمام

ای، تخریب میراث ای و ستارهجهان و فضاهای بین سیاره

تمدنی، اقتصادی، زیستی، تکنولوژیک، سکونتگاهی و 

نج و مصیبت جسمی و روحی، ارتباطی بشر، تحمیل ر

ها و ابنای بشر در های واگیردار بر ملتقحطی و بیماری

سراسر جهان و تهدید حیات بشر و احتمال انقراض نسل 

انسان و سایر موجودات زنده از جمله نتایج وقوع سناریوی 

جنگ نامحدود و غیر قابل کنترل در آینده بحران اوکراین 

 .است

وهای جنگ محدود و این مدرس دانشگاه سناری

شده شده با برتری روسیه و جنگ محدود و کنترلکنترل

با شکست روسیه را به دلیل پیامدهای آنها سناریوهایی 

 .نامطلوب عنوان کرد که احتمال وقوع آنها زیاد است

نیا خاطر نشان کرد: در صورتی که سناریوی جنگ حافظ

اشد و بپذیر نشده با برتری روسیه تحققمحدود و کنترل

 شده با شکستسناریوی دوم یعنی جنگ محدود و کنترل
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روسیه از احتمال بیشتری برخوردار شود، آنگاه سناریوی 

جنگ نامحدود و قابل کنترل در دستور کار روسیه قرار 

کننده است و طرف خواهد گرفت که این موضوع نگران

کند. بنابراین همه باید عیار میمقابل را وارد جنگی تمام

 .مدت پایان یابدالش کنند تا بحران اوکراین در کوتاهت

سناریوی پنجم یعنی جنگ »وی همچنین با بیان این که 

نامحدود و غیر قابل کنترل بدترین سناریو و حاوی پیامی 

اظهار کرد: « بد برای بشریت و ساکنان جهان است

بس فوری و مصالحه بهترین سناریوی سوم یعنی آتش

ها و ابنای بشر است خوبی برای ملت سناریو حاوی پیام

 .اما متاسفانه احتمال وقوع آن ضعیف است

 رقابت و»این استاد دانشگاه همچنین با بیان این که 

منازعه دو گروه قدرت جهانی و به عبارتی متحدان و عائله 

های بری و بحری در جهان کنونی ماهیت استراتژی

 رآیند کشمکش، اظهار کرد: به این ف«امپریالیستی دارد

نیتی گرایانه امهای قدرت فلسفه انسانفضایی بین بلوك

آمیز جهانی ندارد. در واقع این فرآیند، جنگی و صلح

امپریالیستی است که بانیان رهبران سیاسی امپریالیست 

و خودکامه دو بلوك قدرت رقیب جهانی هستند که با 

 کمال تاسف باید هزینه جانی روحی مادی و مالی آن را

ها و شهروندان تا سر حد نابودی همه چیز، در ابتدا ملت

فضاهای جغرافیایی درگیر و سپس کل بشریت پرداخت 

 .کنند

 

«ی ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیکی حمله روسیه به اوکراینبررس» نشستبرگزاری 

بررسی ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیکی » علمی نشست

از  ۱۴۰۰اسفند  ۱۴شنبه  «حمله روسیه به اوکراین

انجمن به صورت مجازی از سوی  2۰ تا ۱۸ساعت 

ژئوپلیتیک ایران با همکاری گروه جغرافیای سیاسی 

ان جغرافیایی نیروهای دانشگاه تربیت مدرس و سازم

 شد. برگزار  مسلح

 هیأت عضو) احمدیان امیر بهرام دکتردر این نشست، 

 طباطبایی عالمه دانشگاه اکو عالی آموزش موسسه علمی

ا ( بتهران دانشگاه جهان مطالعات دانشکده مدعو استاد و

 «بحران اوکراین و تحوالت ژئوپلیتیکی روسیه» موضوع

دانشیار جغرافیای سیاسی، ) راددکتر عبدالرضا فرجی  و 

ر تحلیلی ب» با موضوع( تحلیلگر مسائل بین المللی

ها به بیان دیدگاه« پیامدهای حمله روسیه و اهداف غرب

را  نشست و نظرات تخصصی خود پرداختند. مدیریت

استادیار جغرافیای سیاسی ، دکتر مصطفی قادری حاجت

ن دانشگاه تربیت مدرس و عضو هیأت مدیره انجم

 بر عهده داشت. ژئوپلیتیک ایران

 
 

 



   

2۱ 

 

  1400زمستان  – 8شماره                       

 برگزار شد «اوکراین و روسیه اختالفات های ریشه بررسی»نشست 

 معاصر، خرد پژواك موسسه ایران، ژئوپلیتیک انجمن

 ،ماه الملل بین روابط و سیاسی فرهنگ مطالعات مرکز

 هدانشگا اسالمی انقالب تاریخ دانشجویی علمی انجمن

 سایه مطالعات موسسه همکاری با )ع( حسین امام جامع

بررسی ریشه های »نشست تخصصی  تاوریژ دانش سار

 کرد.را برگزار « اختالفات روسیه و اوکراین

 جویباری یوسفی محمد دکتر سخنرانیاین برنامه با 

 دانشگاه علمی تهیأ عضو و المللبین روابط استادیار)

 استری) فویمصط محسن سید دکتر ،(تبریز اسالمی آزاد

از و آسیای جنوبی مرکز فرهنگ قفق مطالعات گروه

 علیزاده عمران دکتر و  (سیاسی و روابط بین الملل ماه

 یکژئوپلیت انجمن رئیس و سیاسی جغرافیای استادیار)

 تقی سیدمحمد دکتر دبیری با و (گیالن شعبه

 ۱۶، دوشنبه (ژئوپلیتیک انجمن بیرد) الساداترئیس

  شد.به صورت مجازی برگزار  ۱۸تا  ۱۶ساعت  از اسفند
 

 برگزار شد« یکنون الملل بین نظام در روسیه جایگاه و نقش بر تاکید با اوکراین بحران بر تحلیلی»نشست 

 کاریهم با جنوبی خراسان شعبه ایران ژئوپلیتیک انجمن

ی نشست تخصص بیرجند دانشگاه جغرافیای علمی انجمن

 گاهجای و نقش بر تاکید با اوکراین بحران بر تحلیلی»

 کرد.را برگزار « کنونی الملل بین نظام در روسیه

 و یاردانش) ابراهیمی مرتضی دکتر سخنرانیاین برنامه با 

 محقق دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده رئیس

 سیاسی علوم دانشیار) بخشی احمد دکتر ، (اردبیلی

 رافیایجغ استادیار) کیانی وحید دکتر و( بیرجند دانشگاه

 شعبه ژئوپلیتیک انجمن رئیسو  بیرجند دانشگاه سیاسی

تا  ۱۸ساعت  از اسفندماه ۱۹ نجشنبهپ( جنوبی خراسان

 شد.به صورت مجازی برگزار  2۰
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 « (کاچالش چین در برابر برتری آمری) بررسی کتاب چین برنده شده؟»نشست برگزاری 

من و انج جنوبی خراسان شعبه ایران ژئوپلیتیک انجمن

علمی دانشجویی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند با 

همکاری معاونت فرهنگی، انجمن ایرانی مطالعات منطقه 

ای، و موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر 

 بررسی کتاب چین برنده شده؟»نشست تخصصی  تهران

 کرد.را برگزار « (کاچالش چین در برابر برتری آمری)

یار دانش) دکتر ابراهیم آقا محمدی سخنرانیاین برنامه با 

 ردکت( و روابط بین الملل دانشگاه اراك و مترجم کتاب

 (بیرجند دانشگاه سیاسی علوم دانشیار) بخشی احمد

به صورت مجازی  2۱تا  ۱۹ساعت  از اسفندماه 2۱ شنبه

 شد.برگزار 
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 هاها و پیاماطالعیه

------------------------------- 

 ایران ژئوپلیتیک انجمن عمومی مجمع برگزاریاطالعیه 

، ۱۴۰۰ آذر 2۰ مورخ رسمی روزنامه آگهی به توجه با

 طور به عادی عمومی مجمع و العاده فوق عمومی مجمع

 چهارشنبه روز در ایران ژئوپلیتیک انجمن العاده فوق

 صورت به ۱7 تا ۱۵ ساعت از ۱۴۰۰ دیماه ۸ مورخ

 :شود می برگزار زیر لینک ریقط از مجازی
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 تمدید را خود عضویت که محترمی اعضا تمام از لذا

 بهم حضور مجمع درتا  آیدمی عمل به دعوت اندکرده

 دقیقه ۱۵ مجمع، به ورود آدرس که فرمایید دقت .سانندر

 .است مهمان گزینه از ورود و شودمی فعال شروع از قبل

 شماره و ملی کد همراه به خانوادگی نام و نام ،ورودپس از 

.بنویسید ها پیام قسمت در را تماس

 

 خدایی بهرامعلی به دکتر تسلیتپیام 

 انجمن محترم عضوخدایی،  بهرامعلی دکتر آقای جناب

مصیبت وارده و ضایعه درگذشت مادر  ایران، ژئوپلیتیک

گرامیتان را به جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 

می کنیم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت واسعه الهی 

برای ایشان و صبر و اجر برای شما و سایر بازماندگان 

 .مسئلت داریم

رانهیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ای

 

مطیع دارانابر شقایق خانمبه  تسلیتپیام 

 انجمن محترم عضو، مطیع دارانابر شقایق خانم سرکار

 واهرخمصیبت وارده و ضایعه درگذشت  ایران، ژئوپلیتیک

عالی و خانواده محترم تسلیت عرض سرکارگرامیتان را به 

می کنیم. از خداوند متعال رحمت و مغفرت واسعه الهی 

بر و اجر برای شما و سایر بازماندگان برای ایشان و ص

 .مسئلت داریم

هیئت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

 

 تبریک به دکتر ابراهیم رومینا پیام

عضو  ،استاد گرامی جناب آقای دکتر ابراهیم رومینا

محترم هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه تربیت 

 ارتقاء جنابعالی را به مرتبه دانشیاری تبریک مدرس

های روزافزون شما گوییم و از خدواند متعال موفقیتمی

 .را مسئلت داریم

 هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران
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  1400زمستان  – 8شماره                       

دوست کشور علیرضا دکتردرگذشت  تسلیتپیام 

 ساتیدا از یکی دوست کشور علیرضا دکتر گرانقدر استاد

 باقی یارد به گیالن استان  سیاسی جغرافیای پیشکسوت

 رگذشتد تسلیت ضمن ایران ژئوپلیتیک جمنان. شتافتند

 مرحوم آن برای رحمن خداوند از رفته، دست از عزیز این

 و صبر شاگردانش و بازماندگان برای و درجات علو

 .است آرزومند شکیبایی

ایران ژئوپلیتیک انجمن مدیره هیات

 

 میثم میرزائی تبارتبریک به دکتر  پیام

ضو ع، م میرزائی تباراستاد گرامی جناب آقای دکتر میث

پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و هیات علمی دانشگاه 

انتصاب شما را به ( تربیت مدرس )مرکز مطالعات آفریقا

 تربیت دانشگاه اجتماعی –سمت مدیر امور فرهنگی 

ی هاتموفقی متعال خدواند از و گوییممی تبریک مدرس

 .روزافزون شما را مسئلت داریم

من ژئوپلیتیک ایرانهیأت مدیره انج  

 

 های عضویتاطالعیه دریافت کارت

بدین وسیله به اطالع آن دسته از اعضای انجمن 

ژئوپلیتیک ایران که به عضویت انجمن در آمده و یا تمدید 

های عضویت خود را تحویل و هنوز کارت کردهعضویت 

رساند، برای دریافت کارت عضویت همه نگرفته اند می

به صورت  ۱۴تا  ۱۰ا چهارشنبه ساعت روزه از شنبه ت

حضوری به دفتر انجمن واقع در خیابان سمیه، جنب برج 

، ورودی ۸3سپهر بانک صادرات، ساختمان خاقاتی، پالك 

مراجعه نمایند. لطفا قبل از  ۴۶، واحد ۵غربی، طبقه 

مراجعه حضوری جهت هماهنگی با شماره موبایل 

جمن خانم کیانی( خط رسمی ان) ۰۹۱22۱۸7۰۹۵

 .ژئوپلیتیک ایران تماس حاصل فرمایید

 


