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امريکا و رقابت برای سلطۀ جھانی

فدريکو پييراسينی

مقالۀ قبلی ) (١متمرکز شده بود بر تعريف تئوری ھای جغرافيای سياسی ،جھانی سازی و نظم جھانی و تغيير روش
انديشه ای که با آن کشوری کنترول يک کشور خارجی را به دست می گيرد .در اين بخش دوم درنظر دارم تا تئوری
ھای گوناگون جغرافيای سياسی ،ترجمۀ آنھا به مفاھيم مدرن ،و اقدامات عملی امريکا را بررسی کنم که در دھه ھای
اخير جھت آرزوی تسلط بر جھان بکار گرفته است.

ستراتيژی ريملند )حومه ناحيه مرکزی(
با توجه به تئوری ژئوپوليتيکی که در مقالۀ قبلی شرح دادم ،ما متوجه شديم که به منظور دسترسی به کنترول به
اصطالح ھارتلند )منطقۀ مرکزی و حياتی( ،واشنگتن بايد اغلب به تئوری ريملند )حومه ناحيه مرکزی( اسپايمن متوسل
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شود .اين بدين دليلست که امريکا بارھا متوجه شده است که نمی تواند به طور مستقيم قدرت ھائی را کنترول کند که در
فضای جغرافيائی توصيف شده در تئوری ھارتلند مک کايندر قرار گرفته اند ،يعنی ايران ،روسيه و چين.
امريکا بارھا تالش کرد تا مطمئن شود که کشورھای متشکل در دايرۀ داخلی )ريملند( تحت کنترول آنھا باقی بماند تا به
طور غيرمستقيم ھارتلند را کنترول و محاصره کند.

در اين مفھوم ،اروپا به لطف جنگ جھانی دوم و مداخلۀ امريکا عليه المان نازی تسخير شد .اروپا در پايان جنگ
جھانی دوم به بخشی جداناپذير از سيستم اتالنتيک امريکا ،بخش مھم اطراف ھارتلند تبديل شد.
گسترش و تسخير مناطق ديگر ريملند )ھالل داخلی( در طول جنگ سرد در آسيا از طريق جنگ ھای کوريا و ويتنام
ادامه يافت .اما شکست امريکا در توانائی واشنگتن جھت حفظ طرح قدرت نظامی بسيار دور از خانه شک و ترديد
جدی باقی گذاشت ،و سعی کرد که با اعزام پرسنل پياده نظام بر روی زمين کشورھای خارجی را اشغال کند .ولی برای
حکومت امريکا بر جھان محدوديت ھائی وجود اشت.
در خاورميانه ،منطقۀ ديگر برخوردار از اھميت ،واشنگتن ھمواره جلوگيری از ايران انقالبی را در فتح منطقه به
عنوان ھدف اصلی خود درنظر داشته است .به ھمين دليل سعودی ھاھمواره متحدان مھم و اصلی امريکا بوده اند .آنھا
به لطف نفت و سيستم مالی دالرھای نفتی ،به منظور اطمينان حاصل کردن از فشار ثابت بر ايران و کشورھای اطراف
در جھت منافع واشنگتن عليه کشورھای ھارتلند )منطقه مرکزی( مانند ايران ،قدرت منتخب منطقه ھستند .در اين
مفھوم ،ترکيه عضو ناتو بدون تعجب در سيستم قدرت غربی گنجانيده شده است.
ستراتيژی نھائی امريکا ھمواره يکسان بوده است :کنترول کشور مجاور ھارتلند )کشورھای ريملند( از طريق مداخلۀ
مستقيم نظامی ،تروريسم اقتصادی و مالی ،يا قدرت نرم فرھنگی – ھمه به منظور فشار گذاشتن بر روسيه ،ايران و
چين.
جھان تک قطبی امريکا با حرارت لحظه ای پس از سقوط ديوار برلين و فروپاشی )تخريب – م( شوروی شروع شد،
بنابراين ،اين ايدۀ احمقانه را به نخبگان امريکائی ارائه داد که با تسخير کشورھای ھارتلند ،به ويژه از طريق اقدامات
نظامی و اقتصادی می توانند به ھژمونی کامل جھانی برسند.
در طول جنگ سرد ،ھدف واقع بينانه تر آن بود که از تشکيل اتحاد کشورھای ديگر که بتوانند قلب زمين را اشغال و
مديريت کنند ،جلوگيری نمود .با پايان اتحاد جماھير شوروی ،ساکن بزرگ ھارتلند )منطقه مرکزی( و رقيب اصلی
امريکا سقوط کرده بود و اين ايده سلطه واشنگتن برجھان به واقعيت تبديل می شد.
از تئوری ماھان تا تئوری مک کايندر
امريکا ھمواره اھميت زيادی بر روی تئوری ماھان داشته است ،و آن را مکملی جھت حملۀ فزيکی از طريق زمين و
ھمچنين سلطۀ اقتصادی کشورھائی درنظر گرفته است که ھارتلند )منطقه مرکزی و حياتی( و ريملند )حومه ناحيه
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مرکزی( را تشکيل داده اند .اين تئوری ستون اصلی اساسی دکترين امريکا در مسائل مربوط به سياست خارجی برای
تقريبا ً يک قرن بوده است.
نيروی بحری امريکا اغلب نقش قاطعی در پيروزی ھای امريکا از ابتدای قرن بيستم تا سقوط ديوار برلين ،از جمله
اولين و دومين جنگ جھانی بازی کرده است .در سال ھای بعد ،کاھش آن نقش عواقب مستقيمی برای اجرای طرح
ھژمونی جھانی بر اساس سه تئوری ژئوپوليتيکی تجزيه و تحليل شدۀ باال ،عمالً کنار گذاشتن تئوری ماھان به ويژه به
منظور تمرکز بر تسلط از طريق زمين داشته است.
از سال  ١٩٩٠تا سال  ،٢٠٠۵اھميت ناوھای ھواپيمابر و حمايت ھوائی در طول بسياری از جنگ ھای امريکا اساسی
بوده اند .با اين وجود ،بخش عمده ای از کار ھمواره از طريق پرسنل زمينی انجام گرفته است .جنگ نه بين کشورھا يا
بين کشتی ھا و يا ھواپيماھا ،بلکه بر روی زمين و با حمايت کشتی ھا و ھواپيماھا انجام گرفته است .اين يک تفاوت
اساسی است.
از سال  ،١٩٨٩نفوذ تئوری ماھان در تئوری ھای ستراتيژيک به کارگرفته شده توسط سياستگذاران در پنتاگون به
تدريج کاھش يافته است ،و به جايش به حملۀ زمينی ،مانند عراق و افعانستان و يا به حمايت از به اصطالح رويکرد
قدرت نرم در شکل آشوب ھا ،کودتاھا يا شورش ھای مسلحانه مانند اوکراين ،ليبيا و سوريه ترجيح داده شده است.
بنابراين ،کاھش نسبی ناوگان بحری امريکا عواقب منطقی قابل پيشبينی بوده است.
تئوری ماھان را فراموش کنيد :االن موقع ترکيبی از تئوری مک کايندر  +جھانی سازی)گلوباليزاسيون( ست
جھانی سازی ،ابزاری قدرتمند برای مطيع کردن کشورھای ھارتلند )منطقۀ مرکزی و حياتی( ،اضافه بر ارائۀ پرسنل
زمينی و دالر بوده است .برای اين کار ،گلوباليسم جھان به عدم حاکميت کشورھا ،صرف نظر از اين که آنھا متحد باشند
يا نباشند ،ھمچنين وابستگی متقابل عظيم اقتصادی ،ديکته شده توسط سيستم مالی مبنی بر دالر و کامالً تنظيم شده به نفع
واشنگتن و فدرال رزرو امريکا نياز دارد .با فروپاشی )تخريب – م( اتحاد جماھير شوروی ،امريکا برمبنای مفھوم
مصرف گرائی و اقتصاد سرمايه داری انگلی ،در ترکيبی با استفادۀ لجام گسيخته از قدرت نظامی ،يک مدل نئوليبرال
جھانی جعل کرد.
با سقوط جمھوری ھای سابق شوروی ،واشنگتن شروع به حرکت به سوی نزديک تر شدن به منطقۀ ھارتلند کرد ،و
عمدتا ً از طريق زمين ،به طور فزاينده ای به سوی مرزھای فدراسيون روسيه حرکت نمود .اتحاديۀ اروپا عضويت اين
کشورھا)جمھوری ھای سابق شوروی( را در سال  ٢٠٠۴گسترده کرد ،و سپس آنھا را در ناتو گنجاند.
برای رسيدن به تسلط برجھان ،روسيه بايد به سبب موقعيتی که در منطقۀ ھارتلند دارد ،کنترول شود .با توجه به
قدرت نظامی امريکا در سال  ،١٩٨٩و عدم ھرگونه رقبای معتبر ،به لحاظ رويکرد ستراتيژيک از ديد واشنگتن،
تئوری مک کايندر شروع به شکل گيری گرفت .اين به ضرر تئوری اسکايمن اتفاق افتاد ،که ترجيح می داد با تمرکز
بر کشورھای منطقۀ ريملند و احاطۀ اقيانوس ھا و ابحار و استفاده از تئوری قدرت بحری ماھان جھت کنترول تجارت
و مسيرھای کشورھای ريملند ،درنتيجه به طور غيرمستقيم منطقۀ ھارتلند را کنترول کند .اين تغيير در رويکرد ،با
قدرت بحری کم و ارائۀ پرسنل نيروی زمينی ،ھمراه با قدرت اقتصادی ،تا دولت اوباما ھمچنان گسترش يافت.
با ھدف نھائی کنترول روسيه ،و جنگ اقتصادی نخبگان غربی در اوايل سال ھای  ،١٩٩٠به لطف گوربچف و
يلتسين ،اين روند بايد بازبينی می شد .اين طرز برخورد نيت نخبگان غربی را آشکار می ساخت ،و تنھا پس از امتناع
آشکار پوتين در سال  ٢٠٠٠جھت تسليم حاکميت روسيه و سجده به واشنگتن ،روابط کاھش يافت .پوتين با جھانی
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سازی مالی و اقتصادی ،در برابر طرح غربی جھت تسليم نظامی به گلوباليست ھا در به دست گيری روسيه ،باارزش
ترين قطعۀ ھارتلند به مخالفت پرداخت .با اين تصور کلی در ذھن ،آسان ست که درک شود چرا پوتين توسط رسانه
ھای غربی ،که ھمه متعلق به گروه ھای انتشاراتی بزرگ ،بخشی از اليگارش ھای مالی بين المللی ھستند ،بد جلوه داده
شده است.
جنگ در افغانستان ،بازکردن پايگاه ھای ناتو در اطراف مرزھای روسيه ،استفاده از قدرت نرم در اوکراين برای تغيير
رژيم از طريق کودتا ،و بی ثباتی با استفاده از تروريسم در آسيا در مرکز قفقاز ،بخشی از ستراتيژی گسترده تری
جھت محاصره و محدود ساختن روسيه ،با ھدف مجبور ساختن مسکو جھت پناه بردن به عموسام و گنجانيدن در شبکۀ
پيمان آتالنتيست ،به ھر قيمتیست(٢).
ھدف نھائی ھمواره به مسألۀ توانائی کنترول قلب زمين و منابع آن برمی گردد ،که تا حد زيادی توسط روسيه ،ايران و
چين نمايندگی شده است .ھدف نھائی به دست گرفتن مسير خفگی بقيه قاره ھا ،از اروپا تا آسياست ،تا قادر گشت
کنترول واقعی کل جھان را به دست گرفت .مأموريت ھمواره يکسان ست ،ھرگز تغيير نمی کند ،و آن سلطه بر
جھانست .اين رويکرد به تنھائی يک بار سقوط ديوار برلين را مبدل ساخت .اعتماد به نفس امريکا در منابع نظامی،
اقتصادی و فرھنگی خود از سال ١٩٨٩منجر به ساخت يک سيستم بين المللی برمبنای اصول فاسد توربو کاپيتاليسم در
ترکيبی با دوز قوی از قلدری نظامی شده است .ايده ھای نئوليبرالی واشنگتن اغلب به لطف ارتش از حرکت قوی و
حمايت عظيم لذت برده است .واشنگتن با استفاده از ابزارھائی مانند قدرت نرم برای تغيير رژيم )اوکراين( ،بھار عرب
)تونس و مصر( ،و حتی توسل به قدرت سخت از طريق تجاوز نظامی در به اصطالح پروژه ھای ملت -کشور سازی
)عراق ،ليبيا و افغانستان( ،خودش را در موقعيتی جھت مداخله در تقريبا ً ھر شرايط جھانی قرار داده است.
ھدف ،مانند ھميشه ،آنست که ھارتلند )منطقه مرکزی و حياتی( را از ھر جھتی تحت فشار بگذارد ،تا اقتصادش سقوط
کند و در نھايت از نظر نظامی تسخير شود.

پايگاه ھای امريکائی نزديک روسيه
حتا پايگاه ھای نظامی امريکا از اين منطق پيروی می کنند ،احاطۀ ھارتلند از طريق کشورھای ريملند .تعجبی ندارد،
که به نظر می رسد ايران ،چين و روسيه در رويکردی مبنی بر تئوری مک کايندر کامالً احاطه شده اند .مثال ديگر
سيستم ھای راکت ھای ضد باليستيک )ای بی ام( ھستند که چين ،روسيه و ايران را ھدف قرار داده اند ،که در صورت
وقوع جنگ وتحميل تلفات بر امريکا ،بتوانند توانائی خودشان را باال ببرند.
در اين مفھوم ،جاپان برای امريکا کشور حياتی ديگریست ،که به عنوان مھار کنندۀ توانمندی عليه چين عمل می کند.
در جزيرۀ اوکيناوا ،حدود  ۴٠٠کيلومتر از ساحل چين ،به تنھائی حدود سيزده پايگاه نظامی امريکا ميزبانی می شوند.
به طور مشابھی ،تمام کشورھائی که مشرف به بحر در مجاورت ريملندھستند ،برای واشنگتن از نظر ستراتيژيکی
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کشورھای مھمی ھستند .تعجبی ندارد که پيروزی دويترته در فيليپين باعث وحشت امريکا و شرکاء شده است .ھمچنان
توجه ويژه ای به کشورھای جنوب شرقی آسيا ،مانند ويتنام و مالزی داده می شود .واشنگتن می ترسد که جھت مھار
چين در ستراتيژی خود در مطيع ساختن کشورھای منطقۀ ريملند متحدان کمتری داشته باشد.
با نگاھی به نقشه آسانست که ببينيم چگونه امپرياليسم امريکا از ھمه جھات ،مستقيم يا غيرمستقيم ،ھمراه با متحدانش به
سوی منطقۀ ھارتلند )منطقه مرکزی و حياتی( يورش می برد .به لطف جاپان و حضور نيرويبحری امريکا در بحيرۀ
چين ،فشار عليه جمھوری خلق چين از سمت جنوب شرقی وجود دارد .از سمت غرب فشار عليه روسيه با گسترش
توسط ناتو/اتحاديه اروپا اعمال می شود .از سمت جنوب شرقی ،از طريق سعودی ،قطر و پايگاھھای امريکائی در
خاورميانه فشار عليه ايران آورده می شود .به سمت جنوب ،عالوه بر ترکيه عضوناتو ،واشنگتن مايلست که برای
تکميل محاصرۀ روسيه ،ھند قطعۀ بزرگ گمشده را به تيم خود بکشاند و اين خود نشان دھندۀ اھميت روشن دھلی نو در
ستراتيژی امريکاست.
در طول بيست وپنج سال گذشته سياستگذارانی در امريکا حکمفرما بوده اند که اوالً ،عقيده داشته اند تسخير مستقيم
کشورھای ھارتلند )و برخی از کشورھای ريملند( امکانپذيرست و ثانياً ترجيح داده اند که از طريق زمين به دنبال فتح
مناطق مربوطه بود و اين که لحظۀ تاريخی مناسبی برای انجام آنست .ھيتلر ھم به ھمين شيوه فکر می کرد .نه تنھا
کنترول فرھنگی و اقتصادی پيشنھاد شده بود ،بلکه يک رويکرد نظامی واقعی جھت تحميل راه حلی که برای اين
نخبگان در واشنگتن قابل قبول باشد .جنگ ھای بيشمار از سال  –١٩٨٩يوگسالوی ،افغانستان ،سومالی ،ليبيا ،سوريه و
عراق  -به کار گيری نيروھای زمينی انتخاب ستراتيژيک به منظور تسخير بوده است .در ھمين حال ما نبايد فراموش
کنيم که قدرت نرم در طول بھار عرب و در اوکراين به کار گرفته شد .رويکرد ھای مکمل وجود دارند ،صد سال بعد
با به روز رسانی تئوری طراحی شده مک کايندر به فن آوری در دسترس ماست ،در حالی که گزينۀ نظامی جھت
تسخير کشور ھای ھارتلند ارائه می شود .اين دکترين رويکرد بحری تئوريزه شده توسط ماھان را که استفاده از کشتی
ھای جنگی جھت مسدود ساختن مسيرھای تجاری را ارائه می داد و استفاده از برتری بر درياھا جھت محدود نگه
داشتن ريملند ،در نتيجه تسلط بر ھارتلند و فرمانروائی برجھان بود را به کنار گذاشته است.
اخيرترين دکترين ھا ،از دولت ھای بوش تا اوباما ،از ترکيب تئوری مک کايندر در آميزش با آخرين تاکتيک ھائی
استفاده کرده اند که حقوق بشر اعمال می کند و به عنوان قدرت نرم شناخته شده است .عواقب ناشی از اين رويکرد
منجر به فاجعۀ غيرقابل تصوری برای امريکا شده است ،جائی که می بينيم خاورميانه بيشتر در ھرج و مرج فرو می
رود و کشورھای منطقه را به طور فزاينده ای به اتحاد با شيعه ُھل می دھد .اين به طور فزاينده ای منجر شده است به
اھداف مشترک کشورھائی مانند ايران ،چين ،ھند و روسيه )شکست کاملی از ھدف جنگ سرد که به منظور جلوگيری
از اتحاد بين چين و روسيه بود( .به طور کلی تر ،ھند ھنوز متحد مسکوست و در رابطه خوبی با واشنگتن باقيمانده ،و
تصميم دارد که آشکارا به نفع اين و يا آن طرف نباشد.
مقالۀ بعد متمرکز شده است بر واکنش ھای اتخاذ شده در طول سال ھا توسط ايران ،چين و روسيه جھت دفع حمالت
مداومی که عليه حاکميت آنھاست و چگونه آرزوی امريکا برای ھژمونی جھانی در واقع به پايان لحظۀ جھان تک
قطبی امريکا شتاب داده است و به واقعيت تولد جھان چند قطبی انجاميده ست که ما در آن زندگی می کنيم .چھارمين و
آخرين مقاله متمرکز خواھد شد بر دولت جديد ترمپ و احتماالً روش برخورد به سياست خارجی امريکا را که در
طول  ٣٠سال گذشته غالب بوده است ،تغيير خواھد داد – که رجعتی به قرن گذشته است.
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:دربارۀ نويسنده
 و، سياست ھا،جنگ ھا/ درگيری،فدريکو پييراسينی نويسنده ای مستقل ست که متخصص در امور بين المللی
.ستراتيژی ھا است
:منابع
-(١)
:لينک ھا
http://www.strategic-culture.org/news/2016/12/19/geopolitics-globalization-and-worldorder.html
http://www.afgazad.com/2017-Political/011217-T-AN-Goghraafie-Siaasy.pdf
-(٢)
"By hook or by crook" is an English phrase meaning "by any means necessary", suggesting
that any means possible should be taken to accomplishing the goal.
https://en.wikipedia.org/wiki/By_hook_or_by_crook
:برگردانده شده از
The United States and the Race for Global Hegemony by: FEDERICO PIERACCINI
http://www.strategic-culture.org/news/2016/12/23/united-states-and-race-globalhegemony.html
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