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جغرافيای سياسی ،جھانی سازی و نظم جھانی

فديريکو پييراسينی
در کمک به درس گيری انسان برای آينده ،درک و منطقی که توسعۀ کشورھا و يا امپراتوری ھا را ھمراھی می کند،
ھمواره از برترين اھميت و اعتبار برخوردار ست.
در اين سری از چھار مقاله قصد دارم جزئيات را بسيار دقيق طرح کنم ،اما با شالوده ای که براحتی قابل درک باشد و
مکانيزمی را توصيف کنم که سيستم قدرت ھای بزرگ را می گرداند .بدين منظور ،ابتداء بايد تئوری ھای جغرافيای
سياسی )ژئوپوليتيک( را که در طول بيش از يک قرن در شکل دادن روابط بين واشنگتن و ديگر قدرت ھای جھان
کمک کرده است ،تجزيه و تحليل کرد .دوم ،مھم است که به تفسير روش راه مخالفان اصلی ژئوپوليتيک واشنگتن
)چين ،روسيه و ايران( پرداخت که در طول سال ھا برای توقف اقدامات مداخله گرانه و منکوبگر واشنگتن تنظيم کرده
اند .در پايان ،مھم است که به تغييرات احتمالی قابل توجھی در دکترين سياست خارجی امريکا اشاره نمود که در طول
بيست سال گذشته رخ داده است ،به ويژه به روش دولت جديد ترامپ که درنظر دارد تا با تعريف جديدی اولويت ھا و
اھداف مسير واشنگتن را تغيير دھد.
بنابراين ،اولين تجزيه و تحليل متمرکز ست بر نظم بين المللی ،جھانی سازی)گلوباليزاسيون( ،تئوری ھای ژئوپوليتيک،
ترجمۀ آنھا به مفاھيم مدرن و آنچه که معنای کنترول حاکميت يک کشور ست.
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قبل از بررسی تئوری ھای ژئوپوليتيک ،مھم است که تأثيرات جھانی سازی ،ضرورت تغيير نظم بين المللی ،و عواقب
مستقيم ستراتيژی امريکا را درک کنيم که به دنبال کنترول ھر جنبه از تصميمات اقتصادی ،سياسی و فرھنگی ساخته
شده توسط کشورھای خارجی ست ،که معموالً برای رسيدن به اين ھدف از ابزار نظامی استفاده می کند.
جھانی شدن و نظم بين المللی
مھم است که ابتداء نظم بين المللی را ميان کشور/ملت ھا در قبل و بعد از سقوط ديوار برلين تعريف کنيم ،به ويژه با
تمرکز بر عواقب موجود در يک جھان گلوباليزه شده.
در نيمۀ قرن بيستم جھان شاھد دو جنگ جھانی بود ،سپس ،در طول جنگ سرد ،از سال  ١٩۴۵تا  ،١٩٨٩حفظ توازن
قدرت توسط امريکا و اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی مانع از چشم انداز جنگ جھانی سوم شد .با فروپاشی
)تخريب – م( شوروی ،امريکا که تنھا ابرقدرت جھان باقی ماند ،به اين فکر افتاد که می تواند به آرزوی تسلط کامل بر
جھان خود جامۀ عمل بپوشاند ،ھمانگونه که بسيار خوب از طريق پروژۀ قرن جديد امريکائی بيان گرديده است .اگر
لحظه ای جنگ ھای دائمی را کنار بگذاريم ،يکی از ستراتيژی ھای کليدی به سوی تحقق اين ھدف ،اين به اصطالح
آزمايش جھانی سازی بود ،که به ويژه در تجارت ،اقتصاد و امور مالی اعمال شد ،که البته ھمه با منافع امريکا کنترول
می شود ومی گردد.
با پيروزی در جنگ سرد بر رقيب سوسياليستی خود ،جھان از سيستم سرمايه داری به سوی سيستم سرمايه داری
توربو شارژ)سوپر يا ابرسرمايه داری( به پيش رفت .شرکتھای بزرگ امريکائی ،مانند اپول و ديگر کورپورات ھای
فناوری اطالعات و ارتباطات )آی تی( ،به لطف اين مدل از اقتصاد جھانی ،ثروت ھای بی حد و حسابی کسب کرده
اند ،که معادل مقدار پولی ست که کشورھای کوچک توليد کرده اند.
بانک ھا و مؤسسات مالی امريکا مانند وال استريت ،به لطف ظھور فن آوری کامپيوتر ،اتوماسيون)دستگاه ھای
خودکار( ،و فريب ھای حساب داری مانند مشتقات ،تنھا برای ارائۀ نمونه ،به تدريج نفوذ قابل توجه خود را بر
کشورھا/ملت ھای خارجی افزايش دادند .بانک فدرال )امريکا( سياست ھائی را به کار گرفت که از نقش دالر در
اقتصاد جھانی شده سود برد )دالر ارز برتر ذخيرۀ جھان است( .اين سياست ھا که در طول سال ھا باعث ھمه نوع
بحرانھای اقتصادی در سراسر جھان گرديده ،کل سيستم اقتصادی را فريب داده ،متشکل از طرحھائی ست مانند توانائی
در چاپ پول به دلخواه ،اجازۀ تھيۀ پول و سرمايه گذاری عظيم مالی در جنگ ھا ،و حتی کاھش نرخ بھره به٪٠
)صفر درصد( ،تا نگذارند بانکھا و شرکتھای بزرگ شکست بخورند -ھمۀ اين ھا برای برائت از ابتدائی ترين قوانين
سرمايه داری ست .ھمۀ اين ھا بدين دليل امکانپذير شد که امريکا پس از سال  ١٩٨٩تنھا ابرقدرت جھان بماند ،و اين
به واشگتن اجازه داد تا قوانين بازی را به نفع خود بنويسد.
از زمان سقوط ديوار برلين ،وال استريت ،کورپورات ھای نفتی ،نظامی ،ارائه دھندگان مراقبت ھای بھداشتی ،بيمه و
صنايع کشاورزی به آرامی جايگزين دولتھای ملی شدند ،و قادر گشتند که دستور کار و اولويت ھای خود را ديکته کنند.
با ايجاد يورو و پيمان ليسبون که توسط کل کشورھای اتحاديۀ اروپا در سال  ٢٠٠٧امضاء شده است ،شکل سياسی
جھانی شدن منجر به سلب مالکيت حاکميت ملی در اروپا گشت.
جھانی سازی مفھوم کشورھای مستقل را که توسط شھروندان خود اداره می شد ،مجبور کرده که روبنا و سازمانھای
اداری و مديريت کشور بين المللی گشته و با رھبری امريکا جايگزين گردد و حتی شھروندان را از روند تصميم
گيری بيشتر دور سازد .اتحاديۀ اروپا ،و به ويژه کميسيون اروپا )که نه منتخب ،بلکه منصوب شده( منفور ست ،نه فقط
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برای تصميماتی که گرفته است ،بلکه برای اين مفھوم که يک دغلباز حتی بدون اين که انتخاب شده باشد ،تصميمات
مھمی می گيرد.
در واقع ،با پايان اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی ،نظم بين المللی از رابطه بين دولت ھا که متشکل از شھروندان
بود ،به سوی رابطه بين روبناھای بين المللی )ناتو ،سازمان ملل ،صندوق بين المللی پول ،سازمان تجارت جھانی،
بانک جھانی ،اتحاديۀ اروپا( و شھروندان ،با سنگينی توازن قاطعانۀ قدرت به نفع گلوباليست ھا رفت ،که بار اقتصادی
را بر روی شانۀ مردم گذاشته است.
بنابراين ،نظم بين المللی و جھانی سازی بايد طبق منطق واشنگتن تفسير شود ،که ھمواره به دنبال راھھای جديدی برای
تسلط بر جھان ،حفظ نقش خود به عنوان ابرقدرت جھانی است.
برای اين دليل نيز مھم ست تا برخی تئوريھای ژئوپوليتيک را درک کنيم که شالودۀ تصميمات ستراتيژيک امريکا برای
دستيابی تسلط بر جھان ست .از طريق برخی از اين مھمترين تئوری ھا ست که واشنگتن در بيش از  ٧٠سال گذشته،
برای تسلط کامل بر سياره تالش کرده است.
تسلط کامل بر جھان = تئوری مک کايندر  +تئوری سپايمن  +تئوری ماھان

نقشه منطقه مرکزی و حياتی )ھارتلند(

اولين نظريه ژئوپوليتيک ،تئوری ھارتلند /منطقه مرکزی و حياتی ست ) ،(١که در سال  ١٩٠۴توسط جغرافی دان
انگليسی سر ھالفورد مک کايندر طرح ريزی شده است .اصل اساسی آن چنين ست:
»ھارتلند و يا سرزمينھای مرکزی و حياتی )به معنای واقعی کلمه :قلب زمين( ،نامی ست که توسط سر ھالفورد مک
کايندر ،جغرافی دان انگليسی و نويسندۀ ايده آل ھای دمکراتيک و واقعيت به منطقۀ مرکزی قارۀ اوراسيا داده شد ،که
تقريبا ً مرتبط به روسيه و استانھای ھمجوار ست؛ تئوری سرزمينھای مرکزی و حياتی در سال  ١٩٠۴به انجمن
جغرافيائی سلطنتی ارائه داده شد.
ھارتلند توسط مک کايندر به عنوان منطقه ،محدود ست به غرب توسط ولگا ،رودخانۀ يانگ تسه به شرق ،از
آرکتيک/قطب شمال به شمال و به جنوب از ھيماليای غربی .در آن زمان ،اين منطقه تقريباً به طور کامل توسط
امپراتوری روسيه کنترول می شد.
برای مک کايندر ،که تئوری او بر موقعيت جغرافيائی بين زمين و بحر بود ،ھارتلند /سرزمينھای مرکزی و حياتی
دکمه ’قلب‘ تمدن زمين بود ،چون که از نظر لجستيک به وسيلۀ ھر فرمانروا و درياساالری غيرقابل دسترسی بود .از
اينرو ،اين عبارت کل مفھوم ژئوپوليتيک مک کايندر را خالصه می کند» :کسی که شرق اروپا را کنترول کند ،بر
ھارتلند فرمانروائی می کند :کسی که ھارتلند را کنترول کند ،بر جزيرۀ جھان فرمانروائی می کند :کسی که جزيرۀ
جھان را کنترول کند ،بر جھان فرمانروائی می کند«.
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از لحاظ کشورھا ،ھارتلند /سرزمينھای مرکزی و حياتی شامل روسيه ،قزاقستان ،افغانستان ،مغولستان ،کشورھای
آسيای مرکزی ،و بخشھائی از ايران ،چين ،بالروس و اکراين می شد.

حومه ناحيه مرکزی )ريملند(
دومين تئوری ژئوپوليتيک ،يکی ديگر از ستاره ھای راھنمای مھم برای سياست خارجی امريکا در سال ھای ،١٩٣٠
توسط نيکوالس جی .اسپايمن امريکائی توسعه داده شد ،که دانشجوی جغرافيا ،ھمچنين پژوھشگر تئوری مک کايندر
بود .سپايمن ،به لطف پيشرفت فن آوری بحری ،به تعريف تئوری ھارتلند )منطقۀ مرکزی و حياتی( ،تئوری ريملند
)حومه ناحيه مرکزی( را اضافه نمود .ريملند )حومه ناحيه مرکزی() (٢به چھار منطقه تقسيم شده است :اروپا ،شمال
افريقا ،خاورميانه و آسيا.

»’جزيرۀ جھان‘ به معنای منطقۀ اوراسيا ست ،که از اروپای غربی تا شرق دور ست .اگر برای مک کايندر
امپراتوری تزار به منزلۀ منقطۀ مذکور باال بود ،برای سپايمن ،در عوض ،تمرکز بر منطقۀ اطراف ھارتلند ست ،برای
مثال :ريملند ،که آن را به عنوان يک نقطۀ بزرگ مھم به رسميت می شناسد .ريملند)حومه ناحيه مرکزی( توسط
حضور کشورھای ثروتمند مشخص شده است ،که از نظر اصول فنی پيشرفته ھستند ،دسترسی بسيار به منابع دارند ،و
به آسانی دسترسی به بحر دارند .وسعتش در ھمان زمان باعث حمله توسط ھر دو طرف از بحر و خشکی می شود .به
عبارت ديگر اين به معنای طبيعت دوگانۀ آن ست که به عنوان يک منطقه احتماالً واسط بين دو ابرقدرت جھانی عمل
کند :امريکا و روسيه .بزرگترين تھديد از نقطه نظر ژئوپوليتيک در اتحاد بين ھارتلند و ريملند تحت يک قدرت نھفته
است«.
ريملند اساساً شامل اروپا )از جمله اروپای شرقی( ،ترکيه ،خاورميانه ،کشورھای خليج فارس ،ھند ،پاکستان ،جنوب
شرقی آسيا )برونيی ،کامبوج ،الئوس ،مالزی ،ميانمار ،فيليپين* ،تايلند ،ويتنام( و جاپان است.
ھمانطوری که از مشاھدۀ نقشه می توان ديد ،امريکا از نظر طبيعی به ھيچ کدام ،نه ريملند و نه ھارتلند نزديک نيست.
آنھا ھر دو)روسيه و امريکا( در طرف ديگر دو اقيانوس  ۶٠٠٠مايلی قرار دارند .امريکا به طور انکارناپذيری در اين
راه ،تقريبا ً دربرابرحمله تأثيرناپذيرست ،با وفور منابع و متحدان قدرتمند در اروپا حفظ شده است .اينھا ھمه ويژگيھائی
ھستند که در طول قرن بيستم به نفع ظھورابرقدرت امريکا بوده اند.
اما تسلط بر جھان موضوع ديگری ست و با توجه به موقعيت جغرافيائی امريکا نسبت به ھارتلند و ريملند ،ابتداء نياز
به ظرفيت بزرگی جھت پروژۀ قدرت دارد .البته با دو اقيانوس در ميان ،اين قدرت بحری ست که قدرت از آن طريق،
به ويژه در اوايل بخشی از قرن گذشته منتقل شده بود.
ماھان و قدرت بحری
سومين تئوری ژئوپوليتيکی ،بر مبنای اھميتی ست که به قدرت بحری )يا نيرويبحری( داده شده است ) .(٣در پايان
سال  ،١٨٠٠اين تئوری را درياساالر امريکائی ،آلفرد تاير ماھان پيشنھاد و طراحی نمود.
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»ماھان’ پيشگام ‘سازمانھای بين المللی بود .او فرض کرد که از طريق يک اتحاديه بين امريکا و بريتانيا ،با توجه به
اين که دو قدرتبحری ھستند ،آنھا می توانند متحد شده و ابحار را تسخير و شريک شوند .کليد درک اين ست که
’’قدرتھای بحری در مخالفت با آنھائی که قاره ای/اقليمی ھستند ،شريکند ‘‘.ماھان مفھوم دکترين بحری را شرح می
دھد ،و آن سياستی ست که کشورھا/دولتھا در عرصه بحری و نظامی پيروی می کنند .برای اين که کشوری يک
دکترين بحری داشته باشد ،بايد دارای يک نيروی بحری قابل توجه داشته باشد و ھمچنين البته دسترسی به بحر داشته
باشد ،قابليت طرح ريزی مناسب ،وسايل کافی ،و اھداف ستراتيژيک داشته باشد تا محافظت شود )مانند حوزه ھای
امنيتی که در معرض خطراند(«.
ھمانطوری که ھرکسی بسادگی درک می کند ،اين سه اصل برای کنترول تمام جھان ضروری و بسيار مھم ھستند .بنابر
تکيه بر برتری بحری تئوری ماھان ،تسلط بر منطقۀ مرکزی و حياتی )ھارتلند( به لطف کنترول ريملند )حومه ناحيه
مرکزی( ممکن ست ،و به منظور فتح ريملند )حومه ناحيه مرکزی( ،الزم ست تا مسيرھای کشتيرانی وحمل و نقل
بحری کنترول شود و برابحار تسلط داشت.
در اين مفھوم ،بحر ھا و اقيانوس ھائی که از اھميت جغرافيائی زيادی برخوردارند ،آنھائی ھستند که ريملند )حومه
ناحيه مرکزی( را محاصره کنند :بحيرھای جنوب و شرق چين ،بحيرۀ فيليپين ،خليج تايلند بحيرۀ سلبيس )اندونزی و
فيليپين( ،بحيرۀ جاوه ،بحيرۀ آندامان ،اقيانوس ھند،بحيرۀ عرب )بحرالعرب در شمال اقيانوس ھند ،که در شمال توسط
پاکستان و ايران ،در غرب توسط شمال شرقی سومالی و در شبه جزيره عربی و شرق توسط ھند احاطه شده( ،خليج
عدن ،بحيرۀ سرخ ،و در نھايت بحيرۀ مديترانه.
به ويژه ،تنگه ھائی مانند ماالکا ،بين اندونزی و مالزی ،يا کانال سوئز ،به خاطر نقش خود به عنوان مسير ترانزيت و
اتصال بين تمام آب ھای مجاور در به اصطالح ريملند)حومه ناحيه مرکزی( ،از اھميت ستراتيژيک برخوردارند.
شمه ای از تاريخ .مسير تسلط بر جھان
اين المان ھيتلری در طول جنگ جھانی دوم بود که تالش کرد تا تئوری ژئوپوليتيک توصيف شده مک کايندر را به
مرحلۀ اجراء بگذارد ،و مديريت ھارتلند به دست بگيرد ،اما درنھايت با پيروزی ارتش سرخ که نازی ھا را دفع و نابود
کرد ،به ھيج جا نرسيد.
پس از پايان جنگ جھانی دوم ،امريکا اتحاد جماھير شوروی را با ھدف تسخير منطقۀ مرکزی و حياتی )ھارتلند( و
ً
متناوبا ،طرح ب )نقشه دوم( ،جھت جلوگيری از ديگر کشورھا
بدان وسيله تسلط بر جھان در تيررس خود قرار داد.
برای پيوستن با يک ديگر برای تسلط بر منطقۀ مرکزی و حياتی )ھارتلند( بود .اين درگيری تاريخی بين امريکا و
ايران و بين روسيه و چين را ،سه تا از مھمترين کشورھائی شرح می دھد ،که منطقۀ مرکزی و حياتی )ھارتلند( را
تشکيل می دھند.
روسيه ،از دوران تزاری و در سراسر دورۀ شوروی تا به امروز ،با توجه به موقعيت جغرافيائی خود در منطقۀ
مرکزی و حياتی )ھارتلند( ،ھمواره در تيررس امريکا بوده است.
ايران نيز به منزلۀ قطعۀ ارزشمندی از »منطقۀ مرکزی و حياتی جھان« ست ،که به حسن نيت پادشاھی پھلوی به آنگلو
– امريکائی ھا ھديه شد ،تا طرح امريکائی برای تسخير قلب زمين اجراء شود .تنھا پس از انقالب  ١٩٧٩بود ،که
پادشاھی پھلوی را برکنار کرد و يک جمھوری اسالمی نصب کرد ،و تھران برای واشنگتن به دشمنی تبديل شد.

afgazad@gmail.com

۵

www.afgazad.com

دليلی که چرا به افغانستان حمله شد و اکراين بی ثبات گشته ،و چرا رھبری بالروس به اندازۀ نوع روسی آن مورد تنفر
ست ،نيز ھمانست ،يعنی ،موقعيت جغرافيائی اين کشورھا در ترکيب ھارتلند )منطقۀ مرکزی و حياتی( ،امريکا را
مجبور می کند تا آنھا را به عنوان بخشی از ستراتيژی بزرگ خود جھت تسلط بر جھان از طريق کنترول ھارتلند
)منطقۀ مرکزی و حياتی( تسخير کند.
جمھوری خلق چين ،بخش ديگری از تئوری ھارتلند )منطقۀ مرکزی و حياتی( را تشکيل می دھد ،که در طول جنگ
سرد به لطف سياست کسينجر محور بزرگ آسيا به منظور مبارزه با اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی و جلوگيری از
احتمال تولد اتحادی بين تھران ،مسکو و پکن بود ،تا بر ھارتلند )منطقۀ مرکزی و حياتی( ،به ويژه در اواخر
سالھای ١٩٨٠مسلط شود .امريکا ،به جای حملۀ مستقيم به چين ،آن را عليه شوروی استفاده کرد .ھدف اصلی واشگتن،
و ھمچنين گسترش نفوذ او در ھمه جا ،جھت جلوگيری از ھر نوع اتحادی بود که می توانست ھارتلند )منطقۀ مرکزی و
حياتی( را کنترول کند ،به ويژه ،پيشگيری از ھر اتحاد يا تفاھمی بين مسکو و پکن بود ،اما اين را خيلی خوب در
تجزيه و تحليل سوم خود ،و اين که چگونه اتحاد مجدد اوراسيا امپراتوری جھانی امريکائی را تکذيب کرد ،شرح می
دھم.
کنترول يک کشور /ملت
از نظر تاريخی ،زمانی کنترول يک کشور /ملت از طريق قدرت نظامی صورت می گيرد که به انواع تحميل ھا اجازه
می دھد .ھمچنين ،فرھنگ بخشی از روند تسخير يک کشور /ملت ست .امروز ،به غير از قدرت نظامی ،به طور عمده
اين قدرت اقتصادی ست که حاکميت يک ملت/کشور را تعيين می کند .در اين جھان مدرن ،به ويژه در سه دھۀ گذشته،
اگر شما اقتصاد يک کشور/ملت را کنترول کرده باشيد ،شما حاکمان آن ملت را کنترول کرده ايد .دالر و تدابير
نئوليبرال مانند جھانی سازی به طور عمده دو تا از قدرتمندترين ومتجاوز ترين ابزارھای اعمال امريکائی عليه مخالفان
ژئوپوليتيکی است .کاربرد نيروی نظامی ديگر تنھا وسيلۀ فتح و اشغال يک کشور نيست .الزام به استفاده از يک ارز
خارجی برای تجارت يا محدود کردن تجھزات نظامی از يک منبع واحد و ممانعت کردن از تصميمات ستراتيژيک در
بخش انرژی ،راه ھائی ھستند که نخبگان گلوباليست قادراند تا بر يک کشور خارجی مسلط شوند و سياستھايش را
کنترول کنند .اتحاديۀ اروپا و کشورھای عضو ناتو ،نمونه ھای خوبی از نشان دادن آنچيزی ست که به استقالل
مصنوعی ملت/کشورھا شباھت دارد ،بدين دليل که آنھا به طور کامل از گزينه ھای ستراتيژيک ذکر شده محرومند.
واشنگتن تصميم می گيرد و دست نشاندگان اطاعت می کنند.
ھمواره اين امکان وجود ندارد که از قدرت نظامی مانند خاورميانه ،يا از انقالب رنگی مانند اکراين استفاده نمود .کشور
ھای بزرگی مانند روسيه ،ھند ،چين و ايران تقريبا ً غيرممکن ست که از نظر نظامی کنترول شوند ،تنھا گزينۀ موجود
تنبيه مالی ست .در اين مورد ،تنھا نقش بانک ھای مرکزی و روند دالر زدائی ،ھسته ستراتيژيک اين کشورھا به عنوان
راھی برای حفظ حاکميت کامل آنھا ست .در رفتن به اين مسير ،آنھا ضربۀ چشمگيری به آرزوھای امريکا برای
امپراتوری جھان شدن وارد می سازند.
مقالۀ بعدی بر روش تالش امريکا در پياده ساختن اين ستراتيژی ھا ،و چگونگی تغيير يافتگی اين ستراتيژی ھا در بيش
از ھفتاد سال گذشته ،به ويژه در طول دو دھۀ گذشته متمرکز خواھد شد.
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 و، سياست ھا،جنگ ھا/ درگيری،فدريکو پييراسينی نويسنده ای مستقل ست که متخصص در امور بين المللی
.ستراتيژی ھا است
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