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 "بريژينسکی"شکست دوکتورين 

 
شاور امنيت ملی  ستراتژيست ھای معروف پولندی االصل امريکائی و سابق م-  يکی از جيو"زبيگنيو بريژنيسکی"

 -برتری امريکا و ضرورت جيو:  شطرنج بزرگۀتخت" کتابی نوشت تحت عنوان ١٩٩٧ در سال "جيمی کارتر"

 ئيس به چندين ر"بريژنسکی". کرد  ترسيم می"يوريشيا"که سياست خارجی امريکا را به ارتباط " ژيکيسترات

قۀ حاکم اين کشور دوکتورين ھای الزم را عرضه  جمھوری خواه، مشوره داده و به طبوجمھوری امريکا، دموکرات 

 اکنون به "بريژنيسکی" سال ناکامی امريکا در صحنۀ سياست جھانی و عروج چين و روسيه، ١٧بعد از .  کرده است

 . شکست دوکتورين و تيوری ھای خود پی برده و دولت امريکا را به ھمکاری با چين و روسيه ترغيب می کند

 و ساليان بعدی ارائه ٢١ پوليتيک امريکا در آغاز قرن -تجزيه و تحليلی از اھداف جيو" زرگ شطرنج بۀتخت"کتاب 

 "يوريشيا"ًسای جمھور و پاليسی سازان امريکا پيشنھاد می کند که اين کشور در سطح جھانی خاصتا در ؤداده و به ر

 سال بعد چه ١٧ مؤلف نتوانست پيش بينی نمايد که اما. چه کار ھائی انجام دھد تا تفوقش  تداوم يافته و پايدار باقی بماند

  . حوادثی در جھان اتفاق خواھد افتاد که نه تنھا برتری امريکا بلکه خود امريکا را ھم به مبارزه می طلبد

ه تفوق جھانی امريکا ب. شود  پوليتيک برای امريکا شمرده می– بزرگ جيوۀيوريشيا جايز" می نويسد که "بريژنيسکی"

 ٧۵در حدود . ثرش را در يوريشيا حفط کندؤتواند برتری م قيم وابستگی  دارد  که اين کشور تا چه مدت میطور مست

ھمچنان در اين منطقه ای از جھان، بيشترين ثروت و منابع . برند درصد از جمعيت جھان در يوريشيا  حيات به سر می
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قدرتی که يوريشيا  را نظارت می کند، دو . د داردطبيعی متمرکز شده و حدود سه چھارم از ذخاير انرژی جھان وجو

  نشينی امريکا از جھان و يا به عقب .  اقتصادی و توليد جھان را در دست خواھد داشتۀ مھم پيشرفتۀناحيه از سه منطق

 ومرج جھانی را   ثباتی عمومی دنيائی  خواھد شد و در واقعيت ھرج علت ظھور ناگھانی يک رقيب موفق باعث  بی

 اصلی امريکا اين است تا کاری انجام دھد  که در آينده ھيچ کشوری و يا ائتالفی از کشورھا ۀوظيف. ب خواھد گرديدسب

 امريکا را از يوريشيا بيرون رانده و نقش اين کشور ۀ پوليتيک تبديل  شده و اياالت متحد-نتواند به يک نيروی عمدۀ جيو

  ". را در مجموع خنثی و يا کمرنگ سازد

 را از يک کنج "يوريشيا" نشأت کرده بود تا بدينوسيله  "بريژينسکی" افغانستان ھم از ھمين دوکتورين رز امريکا بتجاو

 البته که اين يگانه علت تجاوز امريکا به افغاسنتان نبوده .ديگر زير  نظر داشته و نقش قدرت ھای منطقه را تقليل بخشد

حمايت سياسی و اقتصادی از کشور "يد نموده و خاطر نشان ساخت که ژيک اوکراين تأکيمؤلف بر اھميت سترات. است

ن، تحکيم استقالل و حاکميت  آبنابر. ھای تازه به استقالل رسيده يک بخش اساسی ستراتيژی عمومی برای يوريشيا است

ی از راه سرمايه گذاری در کشور ھای بحيرۀ کسپين می تواند يک. اوکراين جزء ھمان ستراتيژی عمومی خواھد بود

  ".ھای کمک اقتصادی به کشور ھای به استقالل رسيدۀ آسيای مرکزی گردد

  پی در پی امريکا در سطح جھانی و عروج روسيه و چين ی سال و ناکامی ھا١٧تحوالت مھم جھانی و منطقه ئی در 

کتورين ونظرات سياسی  را وادار ساخت تا به تجديد نظر دو"بريژينسکی"که اکنون امريکا را به مبارزه می طلبند، 

 معتقد شده است که امريکا بايد خود را با شرايط جديد جھانی وفق داده و ھمکاری روسيه "بريژينسکی".  خود بپردازد

جھان يک قطبی جای خود را به جھان چند قطبی خالی کرده . و چين را جويا شود تا بتواند صلح جھانی را تحکيم بخشد

در شرايط جديد،  امريکا بازھم يک قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی خواھد . شده اندو قدرت ھای ديگر وارد صحنه 

 به اين اعتقاد رسيده است که پنج "بريژينسکی". بود، اما برتری سابق سال ھای بعد از سقوط شوروی را نخواھد داشت

 ا در سطح جھانی بيان میواقعيت سياسی دنيائی به شمول تغييرات خشونت بار در شرق ميانه، توزيع قدرت سياسی ر

برای رسيدن به ھدف، امريکا بايد رھبری توازن جديد قدرت را در دست داشته و طور مثبت با ساير قدرت ھا . دارد

 : به پنج اصل ذيل معتقد شده است"بريژينسکی". رفتار نمايد

در نظرداشت پيچيدگی ھا و الکن با . که، امريکا ھنوز ھم يک قدرت نظامی، سياسی و اقتصادی جھان است  ايناول

ھم چنان ساير . ين يگانه قدرت با عظمت و حاکمۀ جھان نخواھد بود اتغييرات در توازن قوای منطقه، امريکا  بيش از

بنابران برای امريکا الزم است که با ھمکاری .  ًد داشت که کال بر جھان تسلط يابندنکشور ھا ھم توانائی آن را نخواھ

امريکا می تواند با معاونت اين دو کشور . ًروسيه و چين بحران شرق ميانه و ساير مناطق جھان را مشترکا حل نمايند

  .توازن سياسی جھان را نگھدارد

روسيه اگر عاقالنه  عمل . که، روسيه در حال تجربه کردن آخرين دور تکان انحطاط امپراتوری خود است  ايندوم

 سابق عضو اتحاد شوروی نگردد، می تواند يک قدرت قابل مالحظۀ اروپائی شود و وزن ینمايد و مزاحم کشور ھا

.  روسيه ھمچنان در راه تبديل شدن به يک دولت ملی حقيقی در تاريخش است. دست آورده جديد در سياست جھانی ب

ن جمھوری ھا يک کشور وری تزاری با جنگ جھانی اول به پايان رسيد که بعد از آن کمونيست ھا با پيوستتامپرا

 سقوط کرد که بعد از آن ١٩٩١در سال " اتحاد شوروی. "را به وجود آوردند" اتحاد شوروی"در  تشکل " واحد"

اين . کنفدريشن روسيه به وجود آمد و جمھوری ھای کمونيست غير روسی به جمھوری ھای مستقل تبديل شدند

غرب و چين نيز آرزو دارند که خالف  منافع روسيه، از . مايندجمھوری ھا تالش می کنند که استقالل خود را حفظ ن

در ھمين حال روسيه تالش دارد که در آينده بر قدرت درونی خود بيشتر متکی باشد تا . اين حالت بھره برداری نمايند
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سی و ير آن، روسيه با مشکالت بزرگ سيادر غ. پارچه گردد يک دولت ملی با اھميت و جزئی از اروپای يک

 نخواھد داشت، زيرا روسيه، "يوريشيا"امريکا ھم بايد بداند که بيش ازين دست آزاد در . اقتصادی مواجه خواھد شد

ًدخالت روسيه در سوريه به نفع اسد که مطلقا  در حال .  را تحمل نخواھد کرد"يوريشيا"نزديکی ناتو در داخل قملرو 

جھان  پی برد  که روسيه اجازه نمی دھد که . بات رسانيده استسقوط بود، نقش روزافزون روسيه را در منطقه به اث

  . توسط امريکا و ساير قدرت ھای اروپائی از شرق ميانه اخراج گرديده و منزوی گردد

. که، چين طور متدوام در حال عروج است که در آينده مساوی با امريکا و يا رقيب اول اين کشور خواھد شد  اينسوم

برای امريکا و . تدريجی يک قدرت عظيم خواھد گرديد و توانائی رزمی اش افزايش خواھد يافتدر ساحۀ نظامی طور 

م با أرشد عظيم صنعتی اين کشور تو.  چين  بھتر است که ھمکار يک ديگر در مناطق مختلف بحرانی جھان گردند

نفوذ سياسی . ش را  تثبيت می نمايدبرد و موقف جھانی ا ًتوانائی نظامی اش، طبعا که وزن سياسی اين کشور را باال می

شود و بدون کمک اين کشور، شرق ميانه روی آرامش را  و اقتصادی چين اکنون در شرق ميانه به وضاحت ديده می

چين ھمچنان با . ژيک چين استيتعميق روابط ميان چين و کشور ھای  آسيای ميانه يکی از اھداف سترات. نخواھد ديد

امريکا . شود ژيک  منطقه ئی  چين شمرده میي سترات–نزديک دارد که جزء برنامه ھای  جيوپاکستان و ايران روابط 

  . ژيک  خلق گردديبايد با چين کنار بيايد و بين ھر دو تفاھم سترات

که، اروپا نه حاال و نه  در آيندۀ نزديک احتمال  دارد که تبديل به يک قدرت جھانی گردد، الکن می تواند   اينچھارم

عالوه، اروپا متحد سياسی و فرھنگی امريکاست و از روش ه ب. قش سودمند در بعضی مسايل جھانی بازی نمايديک ن

امريکا در شرق ميانه و ناتو حمايت نموده و قادرخواھد شد که  صلح را به آھستگی بين روسيه  و اوکراين برقرار 

  . سازد

ا زمانی که تشکيالت محلی مسلحانه  در خاورميانه فعال باشند، ت. برد که، شرق ميانه در بی ثباتی به سر می  اينپنجم

 خشونت ھای شديد از منافع موجود در خاورميانه نيز ۀآنھا می توانند در ساي.  ثبات به اين منطقه باز نخواھد گشت

 چين ميسر که  ھمکاری  امريکا، روسيه و رفتارھای وحشيانه و قدرت آنھا مھار نخواھد شد، مگر اين. مستفيد شوند

چين اکنون می خواھد که  نقش خود را در شرق ميانه با استفاده از قدرت کشورھای منطقه مانند ايران، ترکيه،  .  شود

  .اسرائيل و مصر بھبود ببخشد

 به اين عقيده رسيده است "بريژينسکی"باوجوديکه روش امپرياليستی و ھژمونيک امريکا ھنوز فروکش نکرده است، 

امريکا . گر آن توان سياسی دورۀ گذشته را ندارد که برای جھان تصميم بگيرد و يا حاکم جھان شودکه امريکا دي

با جود فشار امريکا در محيط کردن ھر دو . ين قادر نيست که روسيه و چين را در محاصره قرار دھد اھمچنان بيش از

د و ھيچ کشوری ھم جلو پيشرفت شان را  نگاه سياسی، اقتصادی و نظامی در حال عروج انزکشور، روسيه و چين ا

کند که امريکا با اين دو کشور کنار بيايد و آنھا را در  پس به منظور تأمين صلح جھانی، ايجاب می. تواند گرفته نمی

نظم کنونی جھان از کارآرائی برآمده و ضرورت مبرم به . مسايل عمدۀ سياسی شريک سازد و يا از آنھا کمک بخواھد

 . انی است که چين و روسيه جزء آن خواھند بود و مساويانه با امريکا عمل خواھند کردنظم نوين جھ

 

 

 
 


