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 ژئوپلیتیک .2-2

نفهام ژئاپلیتیک نفهانی ترکیهی است ک  زی آن س  ع صر اصلی جغرافیا  قردیت  
 نایزتاجر  هرای     سیاست خصلتی ذاتی زایاد. زی اقع نیائل ناداعات   پدجد 

ی  نادراع   ک  رد. ایاجر    با اج  سر  ع صرر ایتهرای پیردا نری      یا گاا  ب ژئاپلیتیک 
زهد. ب رابراج  تارجرف ژئاپلیتیرک     ها تشکیل نی ژئاپلیتیک یا ی ابط نت ابل بی  آن

زی اجر    «ی ابرط نت ابرل جغرافیرا  قردیت   سیاسرت.      ی نهالار  » :عهایت است ای
قرای گرفت  است.  نایزتاج ها  فضا  نحیط   اایان ی تارجف جغرافیا زی س  حای 

هرای سیاسری  سراختایها       اجدئالاژی   اادجش  ی ع صر سیاست ایز زی س  حای 
المللری  اهازهرای اجتمراعی       هرای بری    ها  ساینان های سیاسی اظیر ز لت  سییت

شراز    ندای   ایز ک     یفتای سیاسی ک  ای سای برایجگران زی پری  گرفتر  نری    
ز ی  ع صر قدیت ک  ای سای برایجگران سیاسری اعر  ای     گیرز. ه  نداظر قرای نی

هرای نصتلرف      زی ن یراس شراز  ها  افراز   غیر  بکای گرفتر  نری   ها  ساینان ز لت
علمری    المللی  شانل ابااز سیاسی  اقتصازی  فره گری  اظرانی    ی   بی نحلی  نل 

 (85-86   ص. 1379)حافظ ایا  . ای   غیر  است یساا -ف  ا یاا   ایتهاطی
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ای ن ه   ژئاپلیتیکی بصشی ای سه  ینی  اع  ای فضای خشکی جا آبی   جا تلفی ی 
کر  زی آن عاانرل سیاسری   جغرافیراجی زایای تارااس   هاجرت         اج  ز  اسرت 

  بر  همری  زلیرل ای سراجر ارااحی قابرل        تنشص  با کرایکرزی نشرترک باشر د   
گیری الگاهای فضراجی   تاان بیتری ن اسب برای شکل . اج  ن اطق یا نیااد تفکیک

کر  زی    داز کررز ای قلمر  ای   برر ن ن ه ر    های زی ن ن ه ر   ی ابط سیاسی ز لت
تاان  ژئاپلیتیکی تهدجل شااد. زی اج  شراجط نی ی تااا د ب  سای  صایت تکانل نی

. گراجی   اگراجی  ستیز   جا همکایی یا نشراهد  کررز   زی اج  ن اطق فراج دهای ه 
های جغرافیراجی   زی اقع ن اطق ژئاپلیتیکی شانل بص  (112   ص.1385ایا   )حافظ

راتهجک هیررت د کرر  نامرراالً ای تاررااس جغرافیرراجی   کازررک زی ن رراطق ژئااسررت
های فره گی  اقتصازی  ینی   ی های نحیط اایاای بیشتری زی جک جا هم  هماه گی

 (196   ص.1386)ناتهدیاز   .   سیاسی برخایزایاد


