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 Political  سياسی

  
  راسينیييفدريکو پ: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ جنوری ٢۵

  اتحاد ايران، روسيه و چين برای جھانی بھتر

  
  راسينیييفدريکو پ

  می دھدتغييرو چين جھان را برای بھتر شدن چگونه اتحاد ايران، روسيه 

 آنھا به مفاھيم مدرن، و اقدامات عملی که ۀ، ترجم)١( تئوری ھای ژئوپوليتيک  گذشته متمرکز شده بودند برۀدو مقال

اين بخش توضيح می دھد که چگونه . در پيش گرفته است) ٢( در دھه ھای اخير جھت آرزوی تسلط بر جھان امريکا

و روسيه در طول سال ھا جھت دفع حمالت مداوم غرب عليه حاکميت خودشان اقدامات نظامی و اقتصادی ايران، چين 

حرکت جھان « برای کسب ھژمونی جھانی در واقع به پايان امريکاويژه، چگونه روش ه مختلفی را درپيش گرفته اند؛ ب

 .  به لطف ظھور جھان چند قطبی شتاب بخشيده است» تک قطبی

 جھت دنبال کردن ھدف خود به عنوان تنھا ابرقدرت جھان فرصت امريکا که ديوار برلين فرو ريخت، از لحظه ای

بدون شک با پايان اتحاد جماھير شوروی، واشنگتن بدون آن که کوچک ترين توجھی نسبت به . منحصر به فردی را ديد

.  سياره ای خود برسدۀست به آرزوی سلطويژه نگران از ھرگونه عواقبی باشد، توانه تھديد رقابت داشته باشد و ب

 خود را يکی و تنھا ابرقدرتمند جھان يافت، که با چشم انداز گسترش مدل فرھنگی و اقتصادی در اطراف سياره امريکا

  . مواجه شده بود، و چنانچه الزم می شد با استفاده از قدرت نظامی عمل می کرد

 که تسليم ئی داشته اند که نشان می دھند واشنگتن در بمباران کشورھا سال گذشته نمونه ھای فراوانی وجود٢۵در طول 

در نمونه ھای ديگر، برمبنای سرمايه داری . آرزوھای غربی نشده اند، کوچک ترين ترديدی به خود راه نداده است

ه نابود وحشی و کاله برداری مالی، کشورھای مستقل را پی در پی با ضربات پتک اقتصادی، به معنای واقعی کلم

  . مند تر کرده است  و اروپا را ثروتامريکاساخته است، و در عمل نخبگان مالی 
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  اتحاد جھت مقاومت

ً، قلب زمين، اساسا از )٣)( مرکزی و حياتیۀمنطق( ھارتلند ۀ گذشته، رابطه بين سه قدرت بزرگ منطقۀدر طول دو دھ

  . کرده استتغييربيخ 

نياز به .  کرده اند که اتحاد و ھمکاری، تنھا راه ھای تقويت متقابل ھستندطور کامل درکه ايران، روسيه و چين ب

 و مسکو را مجبور ساخته است بيجينگ در امور داخلی، تھران، امريکامبارزه با مشکل مشترک، و با نفوذ رو به رشد 

کميت خود درپيش پارچه جھت منافع مشترک دفاعی حا  واحد و يکستراتيژیکه اختالفات خود را رفع کنند و يک 

  .بگيرند

، سرنگون ساختن نظم دمکراتيک در اوکراين، تحريمات عليه ايران، و ا مانند جنگ در سوريه، بمباران ليبيئیرويدادھا

 کوچک ترين ٩٠ ۀ شتاب داده است که در دھئیجنوب چين، به ادغام کشورھا بحيرۀ در بيجينگاعمال فشار مستقيم بر

  .  نکات مشترک را داشتند

  

  دغام اقتصادیا

که سازمان ھای فراملی مانند سازمان تجارت جھانی، صندوق  روشن می شود امريکابا تجزيه و تحليل قدرت اقتصادی 

 که ازمرکزيت ئیستون ھا. بين المللی پول و بانک جھانی نقش واشنگتن را به عنوان رھبر اقتصادی تضمين کرده اند

کرد  و عمل) امريکابانک فدرال (و می توان آنھا را به سياست پولی فدرال    در جھان اقتصادی حمايت می کنندامريکا

      . جھانی نسبت دادۀ به عنوان ارز ذخيردالر

تر بخش خصوصی و دولتی   قدرت اقتصادی بيشتأمينبرای ) اسکناس( نامحدودی جھت چاپ پول ئیبانک فدرال توانا

 جھانی بازی ۀ نقش اصلی را به عنوان ارز ذخيردالر.  داردچنين پرداخت صورت حساب ھای جنگ ھای پرھزينه و ھم

ًاين عمال ھر بانک مرکزی را ملزم می سازد که ذخايز . چنين به عنوان ارز  برای تجارت استفاده می شود می کند وھم

  . ست ی جھانی داشته باشد، که  در ادامه منجر به تداوم اھميت واشنگتن در سيستم اقتصادامريکائیارزی خود را به ارز 

معرفی رسمی يوان به سبد جھانی صندوق بين المللی پول، توافقات جھانی برای بانک زيرساخت سرمايه گذاری آسيا، 

ھای  ستستراتيژي عليه طرز برخورد سازمان تجارت جھانی، ھمه زنگ ھای ھشدار برای بيجينگو اعتراضات 

 ۀدر روسيه، بانک مرکزی تصميم گرفت که ذخير. فرسايش است در حال امريکا ھستند که می بينند نقش ارز امريکائی

اعتبار آژانس ھای رتبه بندی . ی انباشت نکند، در عوض پشتيبان ارزھای خارجی مانند روپيه ھند و يوان چين باشددالر

 مريکااکاری بازارھا جھت منافع خاص   برای دستئی و به ابزارھا  مالی غربی کاھش يافته است-  ابزار اليگارش –

 و مسکو جھت تضعيف نقش بيجينگتری از   بيشتأئيدآژانس ھای رتبه بندی مستقل روسی و چينی . تبديل گشته اند

  . در اقتصادھای غربی ھستندامريکا

در چيزی .  رود  کسب و کار متقابل به پيش میقۀويژه در زمينه ھای مورد عاله دھد و به سرعت، ب ُ رخ میئی زدادالر

 معامله دالرغير از ه ينده ای معمولی می شود، کشورھا در کاالھا با مذاکره در ارزھای ديگری بطور فزاه که ب

.  در امورحاکميت آنھا، و افزايش اشتراک مساعی بين کشورھای متحددالرکاھش نقش : نفع دوچندان است. کنند می

  .ايران و ھند نفت را با روپيه و چين و روسيه با يوان معامله می کنند

ست   فشارھای سياسیًبرد، ذاتا مرتبط به بخش خصوصی بانکی، و  از آن لذت میامريکا که ئیی ديگر از مزيت ھايک

ايران از  قابل توجه ترين مثال در محروميت .سسات مالی و بانکی اعمال کنندؤتوانند از طريق م  ھا میامريکائیکه 

 ھای تھران ئیش تحريمات، از جمله مسدود کردن داراچنين گستر ھم، )۴ (سيستم  پرداخت ھای بين المللی سويفت
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 تالش می کند که ابتکارات امريکادر حالی که .  ديده شده استدر سپرده ھای بانکی خارجی) دالر ميليارد ١۵٠حدود (

کاری ھای مشترک خودشان را افزايش   مانند ايران، روسيه و چين ھمئیاقتصادی مستقل را سرکوب کند، کشورھا

 تحريمات عليه ايران، فدراسيون روسيه با جمھوری اسالمی در کاالھای اوليه معامله داشته ۀدر طول دور. دھند می

طور کلی، مسکو ايجاد يک سيستم ه ب. چين با صادرات نفت خريداری شده از ايران با يوان حمايت کرده است. است

  .نھاد کرده است بانکی جايگزين را برای سيستم سويفت پيش

ی خصوصی، بانک ھای مرکزی، سازمان ھای رتبه دھی و سازمان ھای فراملی در بخش بزرگی بر نقشی بانک ھا

ھای  ست که اين اندام اولين ھدف ايران، روسيه و چين البته اين .کنند  بازی میامريکا و بانک فدرال دالروابسته اند که 

نين قاطع ترين راه جھت گسترش انتخاب آزاد ھر کشوری چ اقتصاد چندقطبی اولين و ھم. بين المللی را کم نفوذتر سازند

  .ست شان  و در نتيجه حفظ حاکميت ملی خود گيری منافع خود برای پی

طور ه ابزارھای انباشت ثروت نخبگان، که ب.  شد٢٠٠٨اين سيستم مالی ساختگی و فاسد منجر به بحران مالی سال 

وجود آمدن خرابی در بخش ھای ه کند، در خدمت ب حفظ میخوار را  آدم) سرمايه داری توربو(مصنوعی سيستم 

  .١٩٩٠ يا بحران در بازارھای آسيا در اواخر سال ھای ليمن برادرزخصوصی و دولتی بوده اند، مانند سقوط 

چنين برای حفظ جنبه ھای حياتی اقتصاد  نياز روسيه، چين و ايران جھت پيدا کردن يک سيستم اقتصادی جايگزين، ھم

سقوط بازار سھام در چين، کاھش ارزش روبل در روسيه، و تحريمات غيرقانونی تحميل شده بر . ست روریداخلی ض

 دالرناديده گرفتن مشکلی که از محوريت .  بازی کرده استبيجينگايران نقش عميقی در تمرکز اذھان مسکو، تھران و 

که جدا بود، يک بايد  جای اينه کردن نکات مشترک بپيدا . دھد تولد می يابد، تنھا نفوذ و نقش واشنگتن را افزايش می

  .ست و نه يک گزينه مطلق

 تجاری، در مشارکت ۀ، در سال ھای اخير با دو موافقت نامامريکائی ۀيک مثال کامل، توضيح رويکرد شکست خورد

صطالح برتری اه ترانس پاسيفيک و تجارت سرمايه گذاری مشارکت ترانس آتالنتيک ديده شده است، که قرار بود ب

جايگزين ھای اقتصادی ارائه شده روبه رشد توسط اتحاد عمدی بين روسيه، .  را تضمين کندامريکاتجاری اقتصادی 

دنبال قراردادھای تجاری ه  را رد کنند و بامريکانھادات  چين و ايران کشورھای کوچک را قادر ساخته است که پيش

 در بيجينگنھاد  به عنوان جايگزينی برای مشارکت ترانس پاسيفيک، از پيشدر اين مفھوم، . بھتر در جاھای ديگر باشند

  .     طور فزاينده ای قدردانی شده استه   ب-  آسيا و پاسيفيک ۀ تجارت آزاد منطق-آسيا

نقشی .  اوراسيا و کشورھای مستقل مشترک المنافع ھمواره عناصر کليدی برای مسکو بوده اندۀبه ھمين روش، اتحادي

طور قابل مالحظه ای پس از کودتا در اوکراين شتاب پيدا کرد و منجر به نياز روسيه در ه کنند ب ن نھادھا بازی میکه اي

 به عنوان محل تقاطع  بيجينگ ايران، که توسط در نھايت،. جوی شرکای تجاری جديد شد و چرخش به شرق در جست

 فاصله ئیست که از نظر جغرافيا ئیھا چگی بين قدرت يکپارۀ انتخاب شد، مثال برجستئیحمل و نقل زمينی و دريا

  .دارند، اما ھدف بزرگی جھت ادغام حياتی ساختمان تجارت دارند

ھدف .  ستامريکائی خوانده می شود، تھديدی جدی به روندھای ھژمونيک جھانی ٢ ابريشم ۀمدل چينی توسعه، که جاد

حومه ناحيه (و ريملند ) منطقه مرکزی و حياتی(رتلند ست که به ادغام کامل بين کشورھای ھا  اينبيجينگبرای 

 در امريکائی دالر ميليارد ١٠٠٠با سرمايه گذاری . کار گيرده  و قدرت زمين را ببحر برسد، و مفھوم قدرت )مرکزی

 با ُبيش از ده سال، خود چين به پل ارتباطی بين غرب، به نمايندگی اروپا؛ در شرق، به نمايندگی خود چين؛ از شمال،

ست  اميد آن. فضای اقتصادی اوراسيا؛ از جنوب، با ھند؛ در جنوب شرقی آسيا؛ خليج فارس و خاورميانه تبديل شده است
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ست، به حل و فصل اختالفات و تفاوت ھای  کاری اقتصادی به لطف توافقات تجاری که برای ھمه طرف ذينفع که ھم

  .   ک بين کشورھا منجر شودستراتيژي

جای بازی کردن در نقش يک ابرقدرت ه  بامريکا. کاری ادامه دارد جای ساخت و ساز برای خرابه نقش واشنگتن ب

چنان ھر تصميم خارجی را در امور ادغام، مالی،  جھانی که عالقه مند به کسب و کار با ديگر کشورھاست، ھم

 به سادگی بھره امريکاصلی ھدف ا.  منحصر به فرد خود در نظر می گيردۀاقتصادی و توسعه به ماندن درون حوز

بخش نظامی . برداری از ھر ابزار اقتصادی و فرھنگی موجود برای جلوگيری از انسجام و ھمزيستی بين کشورھاست

در سال ھای . کار برده استه  جھان بۀست، که در طول تاريخ جھت تحميل اين ديدگاه بر بقي ًمعموال برگ برنده ای

 ۀتر ھدف تصميمات يک جانب  مانند ايران، روسيه و چين کمئیاد نظامی، کشورھا و اتحئی زدادالراخير، به لطف 

  .واشنگتن قرار گرفته اند

  

  بازدارندگی نظامی

 .رسد تر به آگاھی عموم می ست، که بسيار کم ک نظامی قوی در ھمراھی با ادغام اقتصادیستراتيژيکاری  ھم

 چين تھران، بحيرۀکارگرفته شده در جنوب ه کراين، و فشار ب مانند جنگ ھای خاورميانه، کودتا در اوئیرويدادھا

  . يک تھديد وجودی ستۀدھند  نشانامريکا را مجبور به اين نتيجه گيری کرده است که بيجينگمسکو و 

عنوان يک مخالف ه چين، روسيه و ايران با سبک و سنگين کردن جوانب مثبت و منفی بدر ھريک از سناريوھای باال، 

 ۀدھند کودتای اوکراين ناتو را به مرزھای فدراسيون روسيه آورد، که نشان.  بايد تصميماتی می گرفتندائیامريکمدل 

در خاورميانه، نابودی عراق و سوريه . ست  ھسته ایۀتھديدی وجودی برای روسيه است، تھديدی که مانند بازدارند

 و امريکادر چين، فشار ثابت .  واکنش نشان دھديکاامرتھران را موظف کرد که عليه اتحاد عربستان سعودی، ترکيه و 

در تمام .  تجاری در طی يک درگيری تھديدی جدی به شمار می آيدۀ چين در صورت محاصربحيرۀشرکاء بر جنوب 

 ھمکاری و فن ۀست که توسع به ھمين دليل طبيعی.  تھديدات اساسی ايجاد کرده استامريکااين حاالت، امپرياليسم 

  .ر مناطق نظامی، در سال ھای اخير افزايش عمده ای داشته باشدآوری، حتی د

ست که بر سيستم سالحی متمرکز شد که مورد استفاده قرار   به روسيه، چين و ايران، مھمامريکا ۀدر صورت حمل

  .توانند پاسخ بدھند گيرد و چگونگی روشی که کشورھای ھدف می می

  

   و بازدارنگی بحریستراتيژی 

شدت به حمل و نقل ه  مانند روسيه، چين و ايران، که بئی دفاعی کشورھائی بر تواناامريکا بحریطور قطع، نيروی ه ب

اجازه دھيد، برای مثال، روسيه . گذارد  جدی میسؤال وابسته ھستند، يک عالمت بحریاز طريق مسيرھای ) ترانزيت(

چنين    منافع بزرگی نه تنھا برای مقاصد دفاعی بلکه ھمرا درنطر بگيريم، که) آرکتيک(و مسير ترانزيت قطب شمال 

 توجه امريکاکی که دارد از طرف ستراتيژي سياه به دليل موقعيت بحيرۀبه ھمين داليل. جھت عبور سريع حمل کاالھاست

  .در ھر صورت، پاسخ ھا به تھديدات متناسب بوده اند. ويژه ای دريافت کرده است

 خود را در خليج فارس توسعه داده است، و اغلب کشتی ھای نيروی بحری ھای ئیاناطور قابل توجھی توه ايران ب

 چين ستراتيژی. گذارد که برای اھداف بازدارنگی ست  را از نزديک زير نظر دارد و در منطقه ای میامريکا بحری

ھای گارد  گيری و کشتی اھیتر پالوده است، و برای آن که اطمينان حاصل کند از ده ھا، اگر نه صدھا، قايق م حتی بيش

اين ھا ھمه بدون .  چين استفاده می کندبحيرۀ در جنوب و شرق بحری) نيروی ( ساحلی جھت امنيت و قدرت حضور
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 ارتش آزاديبخش خلق چين را فراموش کنيم که در چند بحری مشخص شده توسط نيروی بحری ستراتيژیست که  آن

 فدراسيون بحریک مشابھی توسط نيروی ستراتيژيتصميمات . يل بشود منطقه ای تبدبحریسال آينده به يک قدرت 

عالوه بر در دست گرفتن توليد کشتی دوران شوروی، اما با اين حال تصميم گرفته اند جھت . روسيه گرفته شده است

  .  ببالند به خودامريکائیدارند، با سيستم ھای سالح معادل گروه کشتی ھای   که کمتر ھزينه برمیئی کشتی ھاۀتوسع

 وابسته به يک ۀ و ھزينامريکا يک تاکتيک جھت تعادل تجاوز روبه رشد ۀ و مھار ھزينئیايران، چين و روسيه کارا

  .  وجود می آورنده  نظامی را بستراتيژیچنين 

 واشنگتن.  آن از اھميت زيادی برخوردارستامريکائی اين کشورھا در مقابل با نوع بحریتفاوت اساسی بين رويکرد 

 بحری  قدرتبيجينگ خود را برای مقاصد تھاجمی استفاده کند، در حالی که تھران، مسکو و بحرینياز دارد که قدرت 

    .ًخود را منحصرا برای مقاصد دفاعی نياز دارند

 و ضد ئیترين سالح ھا دارای سيستم ھای ضد کشتی، ضد ھوا در اين مفھوم، اين سه کشور سرسخت در ميان بزرگ

 چيزھا به آسانی، کافی ست که به سيستم ھای سالح ھای روسی توجه کنيم، مانند ۀبرای درک ساد. ستندبالستيک ھ

که در حال )   قابل استفاده خواھد شد٢٠١٧ در سال ۵٠٠ –اس  (۴٠٠ -  و اس ٣٠٠ – اس ئیسيستم ھای  دفاع ھوا

طور فزاينده ای شاھد انتقال باز ه ما ب. ده انداتی توسعه داده شتغييرحاضر توسط چين و ايران اقتباش شده و در داخل با 

زيکی و آزادی ف) ۵)( انکارۀ سالح ھای ضد دسترسی و منطق-ای د/٢ای ( کار خنثی کردن ۀفن آوری جھت ادام

و ) بالستيک( ھای قاره پيما راکتھواپيماھای رادار گريز، گروه ناوھای ضربه زن، .  ھستيمامريکا سيستم ھای ئیفضا

وز زمان دشواری را در چنين محيطی تجربه می کنند، و خودشان را مغاير با سيستم ھای دفاعی  ھای کرراکت

 ضد کشتی که از طرف ساحل راکت ھر ۀھزين. مندی می بينند که روس ھا، ايرانی ھا و چينی ھا ارائه داده اند قدرت

. ست ورد نياز برای ساخت يک ناو ھواپيمابر مدالرطور قابل مالحظه ای پائين تر از ده ھا ميليارد ه يک بشود، بلچين ش

پا به پای . ست که ھزينه ھای نظامی چين، روسيه و ايران را شکل داده است اين نمونه از ھزينه و بھره وری آن چيزی

 رفتن بدون اين که  مجبور به بستن شکاف عظيم نظامی شدن، تنھا راه مناسب جھت رسيدن به منافع ملموس امريکا

  . ھاستامريکائی ۀرندگی و در نتيجه جلوگيری از آرزوھای توسعه طلبانفوری بازدا

سيستم ھای مستقر .  ھا با مقاومت نظامی در سطح پيشرفته مواجه شده اندامريکائیست که  ئیسوريه مثالی روشن از جا

 چشم ۀارائ ھا را در صورت حمله به دمشق با امريکائیشده توسط ايران و روسيه جھت محافظت از دولت سوريه 

 و امريکائیمداران  به ھمان گونه نيز جھت شعارھای ضدايرانی بعضی از سياست. رو ساخته انداز تلفات سنگين روب

ست که يک  تنھا دليلی که چرا سوريه و ايران کشورھای مستقل باقی مانده اند به اين دليل. ست رھبران اسرائيلی صادق

استدالل تنھا در  البته، اين .ست ماھيت بازدارندگی اين.  نظامی به بار می آوردۀنحمله يا بمباران برای مھاجمان آنھا ھزي

  .شرح داده است) ۶( قبلی ۀطور گسترده در مقاله  را به حساب می آورد که که اين نويسنده بئی ھسته ۀبخشی جنب

  

مريکا را غيرضروری می ا) حومه ناحيه مرکزی(و ريملند ) منطقه مرکزی و حياتی(اتحاد بين کشورھای ھارتلند 

  سازد 

) پادتن(، مسکو و تھران آنتی بادی بيجينگادغام کلی .  سياره در حال حاضر مھرو موم شده استۀترين منطق  مھمۀآيند

 راه ۀ، ھمراه با نقشئی زدادالر. ھای الزم را جھت تجاوز خارجی در شکل نظامی و اقتصادی ارائه می دھند

، فرصت ھای مھم را برای کشورھای درحال توسعه بحری چين و مسير تجارت ٢شم  مانند راه ابريئیھا زيرساخت

ده ھا کشور دست به ھر کاری می زنند که . غال و چين را احاطه می کنندگ بين پرئیارائه می دھد که فضای جغرافيا
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ين ھای اقتصادی ارائه شده جايگز.  باشندامريکابرای کسب منافع متقابل ادغام شوند بدون اين که بسيار نگران تھديدات 

سازد به ھمان سبکی   فراھم میامريکاً يک تور ايمنی نسبتا گسترده ای جھت مقاومت در برابر حمالت بيجينگتوسط 

که چتر نظامی توسط اين سه قدرت نظامی ارائه شده است، مانند برای مثال، سازمان ھمکاری شانگھای، که ضامن 

 و در عوض   ھستندامريکا کشورھای بيشتر و بيشتری به روشنی مخالف مداخالت .ست   کستراتيژياستقالل الزم و 

  .ست  در فيليپين تنھا نمونه ای از اين رونددويترته. ، مسکو و تھران می باشندبيجينگ با صحبتطرفدار 

 ۀيدن به سلطدنبال رسه  اول در واکنش به تجاوزش که بۀ را در جھان، در درجامريکاتدريج نقش ه  چندقطبی بۀآيند

 را برای ارزيابی مجدد نقش خودشان در ئیی، کشورھائتالش مداوم برای ھژمونی سياره . ست کاھش داده است جھانی

 شرکای غربی بودند، و آھسته، اما پيوسته به اردوگاه مخالف واشنگتن ءُنظم بين المللی ھل داده است که در ابتدا

  . روند می

دليل ه چنين ب  را، نه تنھا به عنوان پاسخ به تالشش برای برتری، بلکه ھمامريکا عواقب ناشی از اين روند سرنوشت

گونه که در مقاالت قبلی ذکر  ھمان. ھايش جھت حفظ نقش خود به عنوان تنھا ابرقدرت جھانی مھروموم کرده است تالش

) منطقه مرکزی و حياتی(در دوران جنگ سرد ھدف واشنگتن جلوگيری از تشکيل اتحاد بين کشورھای ھارتلند شد، 

 آھنين، ديدگاه ھا بر ۀبا سقوط پرد. ترين مناطق جھان محروم سازند  را از مھمامريکابود، که می توانستند بعدھا 

. بر کل جھان تسلط يافت) منطقه مرکزی و حياتی(ھای غيرممکن تنظيم گشت که با نيت تسخير کشورھای ھارتلند  تالش

 به نقش تماشاگر محض تنزل يافته است، و اتحادھا و ادغام امريکاجر به آن شده است که  من،بينی غلط عواقب اين پيش

تالش نااميدانه .  سال آينده متحول خواھد ساخت۵٠ اوراسيا و سياره را در ۀ را نگاه کند که اتفاق می افتد و منطقئیھا

   .دقطبی شتاب بخشيده است جھان تک قطبی واشنگتن به شکل متناقصی به ظھور جھان چنۀجھت گسترش لحظ

. ست  به سياست خارجیامريکا رويکرد تغيير، نگاھی می اندازيم به آنچه را که به احتمال زياد ئی بعدی و نھاۀدر مقال

 بحری مک کايندر از طريق زمين و در مخالفت با تئوری ۀ اول رويکرد تئوريزه شدۀخاطر بسپاريم که در دو مقاله ب

 بپردازيم که جھت اتخاذ رويکرد ترامپطرح کلی ) چگونگی(، ما تالش می کنيم که به روش  را بازرسی کرديمماھان

ست که ناشی از ادغام کامل بين امريکا، و محدود کردن خسارت به )حومه ناحيه مرکزی( ريملند ۀمھار منطق

   .ست  مانند روسيه، چين، ايران و ھندئیکشورھا

  

  : نويسندهۀدربار

جنگ ھا، سياست ھا، و /سنده ای مستقل ست که متخصص در امور بين المللی، درگيریراسينی نويييفدريکو پ

  .  ھا استستراتيژی

   

  :منابع

   –) ٣ و ١(

  جھانی نظم و سازی جھانی سياسی، جغرافيای

  نويدی آمادور/راسينیئيپ فديريکو :جھانی نظم و سازی جھانی سياسی، جغرافيای

http://www.strategic-culture.org/news/2016/12/19/geopolitics-globalization-and-world-

order.html 

)٢ (-   
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  جھانی سلطه برای رقابت و امريکا

  نويدی آمادور /راسينیئيپ فدريکو :جھانی سلطه برای رقابت و امريکا

http://www.strategic-culture.org/news/2016/12/23/united-states-and-race-global-

hegemony.html 

  )شبکه جھانی برای ارسال و دريافت اطالعات معامالت مالی(  سويفت -)۴(

)TFIWS( elecommunicationTinancial Fnterbank Iorldwide Wciety for oS The  

https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunicati

o 

)۵(-  

http://thediplomat.com/tag/anti-accessarea-denial-a2ad/ 

)۶(-  

http://www.strategic-culture.org/news/2016/10/16/going-beyond-propaganda-nuclear-

conflict-deception-or-real-threat.html 
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