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از چ  اوام،ی است؟ ان  رقابت چ  تأثیری بر  ضهای ژئوپ،یتیه  ماطقه  خواههد     
 زذاشت؟

 مبانی نظری پژوهش

 ای سیستم امنیت منطقه

ک  امایت م،هی   رغ   ن های جدند در مطالعا  امایتی ماناد مکتب کپا اک، ب  تئوری
اند، با ان  حهال معتقدنهد که  ازهر      را مرکر ثق  و زرانیگا ِ مطالعا ِ خود قرار داد 

می  و تضهمی  کاهد، از لحها     أدولتی نتواند امید ب  زندزی را در بی  ش روندان ته 
مههدی باشههد و امایههت اقتصههادی و  کارامایههت اجتمههاای و امایههت امههومی  اقههد 

 ،د،  اقد هرزون  امایت م،ی است. ازنظر محققان روسهی کامی  نأمحیطی را ت زنست
 ،سفی اروپای نیمه  دو،     - یتوسع  مکتب کپا اک ارتباط نردنکی با متفکران سیاس

د ک، ااتقاد دارااوان نماناد  مکتب کپا ا ب  1باری بوزان دارد.(В.В., 2014)  20قرن 
دربرندارد مف و، ساتی خود را ک  در چارچوب مدل وستفالیانی بود، ،  ن ک  امایت
. بوزان معتقد است ک  امایت م،ی ای پیدا کرد  است ، ابعاد چادزان امایت  و امروز
نابهد. درنتیجه ، سیاسهت     ای، معاا و مف و، مهی  ی امایت ماطق  وسی،  الم،،ی ب  و بی 

ج  ب  مکتب کپا اک، سیاستی است ک  به  امایهت   خارجی مااسبِ هر کشوری باتو
ای به    د و برای کسب امایت م،ی خهونش، نگها  ونهی    کابعدی، توج ی ونی   چاد

ای خود داشت  باشد. بر ان  اساس، سیاست خارجی ب  ان  دلیه  بانهد    امایت ماطق 
 .(Abdolahkhani, 2007) باشد بعدی داشت  ب  امایت، نگا  چاد

 میالدی 1960، در ده  برای اولی  بار، «2ای امایتی ماطق  ی مجموا »ا طالح 
، معتقهد بودنهد که     .  ن امصط،  شد  است 3ون،یا، تامس و زراند های پیوهشدر 

هانی است که  حفه     از دولت شد  تشکی ای  ای، مجموا  ی امایتی ماطق  مجموا 
به   دنگر و ت دند امایهت نه  اضهو    اضو حف  امایت  با، ن  کشور اضوامایت 
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