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 مترجم  یمقدمه

میان    «یژئوپلتیک  های »رقابتو  «  ژئوپلتیک»  گفتمانجنگ در اوکراین بار دیگر  

سرمایهقدرت بیش را  داری  های  و حدت  حوزهبا شدت  از  آکادمیک  تری  سپهر   بهی 

ک  عموم جامعه  و  ی  را  شاند  تحلیلمرکز  در  آن  و  سیاسیتبیین  آنچه   .برنشاند   های 

از تقال   هایینموددر جریان است  تهاجم نظامی روسیه به اوکراین    شکلاکنون در  هم

از  .  است   های امپریالیستیی نفوذ قدرتحوزه  ی دامنه   گسترش  تسلط بر فضا و  برای 

 مبرممسائل    فهم و شناختو جایگاه آن در    ژئوپلتیکتر با مفهوم  آشنایی بیشرو  این

و   ی حاضر سهمی است در راستای تأویل مقاله   .حائز اهمیت فراوانی است  جهانینظم  

  . امپریالیستی داری سرمایهی فلسفهو  ژئوپلتیکتوضیح پیوند میان 

فرد و موقعیت  منحصربه  های ویژگی داری، مناطقی از جهان از  در طول تاریخ سرمایه

ی ژئوپلتیک جنگ و جدال    میدانکه همواره به    اندبرخوردار بوده  ای ویژه  یاستراتژیکژئو

آوردگاهی چنین    بارز  ی نمونه کشورهای اروپای شرقی  اند.  ها بدل شده میان ابرقدرت

( تا پایان دوران »جنگ سرد«  1917)  ی زمانی  پس از انقالب اکتبردر بازه که    است

حوزه  (1991) ا  ی جزو  بودردونفوذ  شوروی  اما  ندگاه  از  .  آن  آنپس  از  ها بسیاری 

ناتو   اردوگاهنفوذ  ی  حوزه  و  ی اروپااتحادیهساختارهای سیاسی و اقتصادی  در    گامبه گام

کنترل و  جدال بر سر    المللیهای بین رقابت   ی عرصهبازگشت روسیه به    . شدندادغام  

   هژمونی بر این مناطق را تشدید کرده است.کسب 

که چگونه  معطوف به این مسئله است   یژئوپلتیک از منظر  نیزی حاضر توجه مقاله 

طرح  تصورات متفکران  و  سرمایهامپراتوری   ژئوپلتیکهای  آن های  تبع  به  و  داری 

ی سده   ویژه در طول یکبه   غربامپریالیستی های اصلی  های راهبردی  قدرتسیاست 

  شکل گرفته و بنا به اقتضای زمانه  اخیر بر سر تالش برای تسلط بر مناطق استراتژیک

سیر تغییر را باید در    هاییچنین دگرگونی تغییر کرده است.    های بزرگو منافع قدرت

 . کنیمفهم و تحلیل  جهانی داری های نظام سرمایهو تحوالت و پویایی
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  آمیزتضاد  رونددو    زمانیهمبا  را  مسیر تکوین و تطور خود  همواره  داری  سرمایه

دیالکتیکی  پیوند هم ولی   کرده  و  از    فرآیندی ؛  است  طی  تابعی  اقت»که  صاد منطق 

یک  .است  «هی سرما  یامپراتور  یِژئوپلتیک تولیدشیوه سو،  از  داری  سرمایه   ی 

سوی تحرک آزاد و سریع سرمایه و کاالهای تولیدی در فراسوی مرزهای ازپیش به بیش 

می ملی   منطقه شودرانده  و  ملی  اقتصادهای  بی؛  نحو  به  را  قالب  سابقه ای  در  ای 

جهانی جهانی  تولید،  زنجیره شدن  سرمایه،  و تولید  ی  شدن  جهانی  مقیاس  در  ارزش 

فزاینده مالی در سرتسلط  ادغام می تی سرمایه و سوداگری   کند و اسر جهان در هم 

متقابل  را  وابستگی  میشان  دیگربخشدشدت  از  چندپارگسو.  قلمرومندسازی ،  و  ی 

دولت ساختار  میان  ژئوپلتیکهای  تنش   و  هاملتـسیاسی   داری سرمایه  های قدرتی 

تقویت می   پیوسته  و  بر سرتشدید  منازعه  و  و    شود و جنگ  فضا و کنترل  بر  تسلط 

ناهم مقیاس  منطقه   سان های  ملیجهانی،  و  سلطه  ،ای  و  هژمونی  دولتکسب  و   های 

این   کند.بر یکدیگر را به بارزترین شکل ممکن بازتولید و تکثیر می   قدرت های  بلوک

 کند. آشکارترین وجه ممکن خودنمایی می به ی کنونی روندها در دوره

  پانزده . در  نگاشته شده است  2006در سال    امپراتوری«  جدید  ژئوپلتیکی »مقاله 

در  را  آن    است  الزمرخ داده که    یالمللبین   مستقر  تری در نظمتحوالت تازه  سال اخیر

استمرار ی زمانی،  در این بازه   .نگر آوریم  درای  وتحلیل تحوالت جهانی و منطقه تجزیه

گام تعادل  بهاقتصادی و نظامی چین و احیای قدرت نظامی  روسیه، گام   مندظهور قدرت

الملل  بین   قطبیتک  های بزرگ جهانی را برهم زد و نظمی قدرت میان قدرت و موازنه

 تحوالت جدید در خصوص  ه است. را متحول ساخت)با ابرقدرتی آمریکا(  پساجنگ سرد

ای، بازیگر نظامی  پرقدرت جهانی و منطقه عنوان یک  ظهور روسیه به در اروپای شرقی،  

و  ی نفوذ  طوری که مرزهای حوزه، به دادهدر این مناطق تغییر  را  قوا  تناسب  معادالت و  

آنچه در اوکراین شاهد آن هستیم،    جایی است.جابه  درحالکشورهای منطقه  کنترل بر  

های بلوک میان م جهانینظ  در  بازآراییالملل و  بین   روابط  مظهر رانش قدرت در سطح

مشخص،  است  امپریالیستی مورد  این  سیطره   میان   )در  سر  بر  ناتو  و  بر  روسیه  شان 

 (.ی اروپای شرقیکرانه

https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2021/11/24/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%98%d8%a6%d9%88%d9%be%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7/
https://pecritique.com/2022/02/28/%d8%ac%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a2%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c/
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گیری  ـ چه در موضع نیروهای چپ و سوسیالیستی    آفرینی میدان نقش رو،  از این

  « پلتیک »رئال  ی در چنبره   هبوط نباید  پراکسیس مبارزاتی ـ    ساحتسیاسی و چه در  

بلوک  و میان  رقابت  و  ستیز  امپریالیستیآوردگاه  از باشد.    های  درجه  هیچ 

غرب،  طلبی توسعه امپریالیسم  نباید  تواندنمیهای  سیاست توجیه  و  های گیر 

روسیه  جنگ امپریالیستی  و  از    .باشدافروزانه  و ژئوپلتیک های  رقابتشرّ  رهایی  ی 

در مقابل دیگری بلوک ارتجاعی    یا آن  سویی با اینهمبرانداز در گرو های خانمانجنگ

بلکه   برای مبارزه گرو  در  نیست،  سوسیالیستی  مستقل  زندگی   جهانی  صلح   ی  و 

انسانشایسته برای   ی  سرانجام  کل  فرا  و  از  و   داریسرمایه  استثمارگرنظام  روی 

فاستر، »دیرزمانی است که    قول به    است.  دولتی  میلیتاریسم بالمی  نظم    ن یچنجان 

به   جهان بیش  آری!  «.نام دارد  "سمیالیسوس"  یْکالیراد  ی طلبانهی تساو از هر زمانی 

 نیاز دارد.  سوسیالیسم

 *** 

است،  برفراز  شهری  متحده  ایاالت  که  است  مدعی  امروز  امپراتوری  ایدئولوژی 

حال، به ما چیزی در این مورد   با این  که بر جهان چیره است.  پایتخت یک امپراتوری

ایاالت متحده،  نمی امپراتوری جهانی  این بحث    امپراتوری سرمایهگویند که  است؛ 

مارکسیست بی  کالسیک  تعریف  با  وارتباط  ارائه    ها  اقتصادی  امپریالیسم  از  دیگران 

شود: آنانی که این عصر جدید امپراتوری را پیش  می  شود. پس این پرسش مطرحمی 

 کنند؟گونه تصور می برند آن را چهمی 

شده  متقاعد  بامن  را  پاسخ  که  رستاخ  دیام    ی مثابه به   ژئوپلتیک  ریگچشم  ز یدر 

از آن یاد   نوین  ژئوپلتیک  کلر در صفحات   کلیما  آنچه  کرد.  رصد  ی امپراتور  ی فلسفه

 در جهان    آمریکا  یست یالیاهداف امپر  آمیزی درهم  ی برا  انهیگراعمل  ی الهی، به وس کرده

 ی ریشهبه »  م یمستق  ی اشاره از هرگونه    هنگامهمشده است و    لیجنگ سرد تبدپسا

 1. کندی اجتناب م سم«ی الیامپر ی اقتصاد

از   1942در سال    اشکینقد کالسدر    ،بهیموت  در  نامیطور که فرانتس نوهمان

 2. ست«ین   ی ستیالی امپرطلبی   توسعهی دئولوژیجز ا  ی زیچ   ژئوپلتیک، »گفته سوم،    شیرا
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برا  ی اوه یش  بیانگر  ژئوپلتیک  تر،قیدق  عبارتبه   پ  یدهسازمان  ی خاص   برد ش یو 

 ی ویژه  خیتار  حاوی ، اما  پدیدار شدمدرن    سم یالیکه با امپر  ای ـ شیوه است    ی امپراتور

 . شودیم اندازن یطن  نیز ما دوراندر  گریاست که بار د شخود

ازجمله قلمرو،   ییایجغراف  های مؤلفهکه چگونه    سروکار داردموضوع    نیا  با  ژئوپلتیک

تعدیل   ی اقتصاد و فناور  مددبه که  )  یعیو مواهب منابع طب   ک،یاستراتژ  ت یموقع  ت،یجمع

ب   اند(،شده   ژئوپلتیک اثرگذارند.  بر جهان    سیطره   جدال بر سر ها و  دولت  ن یبر روابط 

و   [ 1898]  کایو آمر  ایجنگ اسپان بود و در زمان    یستی الیامپربینامظهر رقابت    کیکالس

  طلبی توسعه   یاصل  ی دئولوژ یا  ،ژئوپلتیکنوع    نیا  ظهور کرد.[  1902–1889]جنگ بوئر  

 تأثیر و نفوذ قدرت دریایی بر تاریخ   که در  دهدشکل میرا  خارج  به متحده    االتیا

(، 1893)  اثر فردریک جکسون ترنر  اکیآمر  خیمرز در تار،  (1890)  اثر آلفرد تایر ماهان

روزولت    تئودور  ی هااست یسو نیز در  (  1902)  اثر بروکس آدامز  دیجد  یامپراتور  و

  ن، لرودولف ک  «ژئوپلتیک»  اصطالح  خود   3بندی و ارائه شده است. مفصل   i« دریراف را »

  در قالب سرعت  و پس از آن به د  کرابداع    1899در سال    ، ی سوئد  یاسی دانشمند علوم س

 ی در دوره  ژئوپلتیک  پیشتاز پرداز  هیسه نظر   شد.  پدیدار  مندنظام   ی مطالعات  ی حوزه  کی

حدفاصل ی دیکل جهان[  1919]  ی ورسا  ی معاهده     جنگ    [1945-1939]  دوم  یتا 

جان   کالسیدر آلمان و ن  هوفرسکارل هاو  ا،یتان یدر بر  ندری هافورد مک  :عبارت بودند از

 متحده.  االتیدر ا کمنیااسپ

 

 کالسیک   ژئوپلتیک

 ریمد  1908تا    1903از سال    او  بود.  استمداریاقتصاددان و س  دان،یجغراف  ندریمک

سال    ی مدرسه  از  و  لندن    وگگالس  از  مجلس  ی نده ینما  1922تا    1910اقتصاد 

شهربزرگ ] سال    [اسکاتلند ترین  در  او  مقاله   1904بود.  جغراف» اش  با   ییایمحور 

 
i Rough-Rider 

به معنای سوارکاری است که اسب های چموش را رام و مهار میکند و اشاره به سواره نظام داوطلب  

 ایاالت متحده در جنگ 1898 اسپانیا –  امریکا دارد.  
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 پروپاقرصمدافع    ندری مک  4خود کرد.   ی ژئوپلتیک  های اندیشه  پروراندنشروع به    «خیتار

م  ایتان یبر  سمیالیامپر استدالل  و  آفری بود  در  مستعمرات  که  آس  قایکرد  سوپاپ   ایو 

 ی ست یالیامپر  طلبیتوسعه  ی روجهان به   بسته شدنو    اندییاروپا  ی جامعه  ی برا  نانیاطم

 محور   شود.ی م  ییدر جوامع اروپا  مهارناپذیر  ی طبقات  ی روهاین  رهاشدناروپا منجر به  

این  اشلیتحل که    مسئله  تصدیق  شدن  بود  رقابت  جهان    ی مرزهابسته  تشدید  به 

 منتج شد.   یست یالیامپربینا

کتاب    ندریمک دموکراتیکهاآرمان در  واقع  ی  م1919)  تیو  : سدینوی ( 

  ها هستند.«ملت   سانناهم رشد    برآیند  م، ی رمستقیغ   ای  می مستق   خ،یبزرگ تار  ی ها»جنگ

گونه   یژئوپلتیک   تیواقع که  به  است  امپراتور  برای »ای   ک یسرانجام  و    ،های رشد 

است واحد    یجهان  ی امپراتور مشوق   یاصل  های دغدغهاز    ی کی  5«.مناسب  که 

بود، که سرانجام او را   ا یتان یبر  ی اقتصاد  یبود، افول هژمون  ندریمک  ی نظر  ی هامشارکت 

نیازمند    اشبازگشت به موقعیت پیشین   ی برا  ایتان یبر  یه یرساند که سرما  جهینت  نیبه ا

نظام  (protectionism)  ییگراتیحما قدرت  بوداو  است.    یو  بر  مدعی    ا یتانیکه 

از کل جهان برای   ترکوچک  ی هیچ بازار  رای، زدنبو"  هابازار  ی تشنه"  کمتر از آلمان»

 تجارت ی  نیروی امپراتوری پشتوانه....    کردکفایت نمیی خودش  بریتانیا در خطوط ویژه

از نوع   حمایتو هم    رف سه ل هم تجارت آزاد از نوع  ....    بود  ریالنکشا  طلبی آزاد و صلح

 6.« هستندجنگ  دو در خدمتو هر  اندی امپراتور ی هااستیغارتگرانه، س

در  ژئوپلتیک ی استراتژ .شهرت یافت« هارتلند» نیبه خاطر دکتر ترش ی ب ندریمک

بود که   ایاوراس  ی افراقاره  ن یزم   ی عظیمپهنه   ای  ـکنترل هارتلند    نهایی   ی مرحلهمورد  

آس  ی بریس  قیاز طر  هیروس  ،یشرق  ی اروپا م  ی مرکز  ی ایو  دربر  هارتلند،    گرفت.ی را 

خود هارتلند به    دادند.ی م  لیرا تشک  یجهان  یرهیجز  قا،یو آفر  ایآس  ی ه یهمراه با بق

  یرو  ی عیطب  دژ  نیتربزرگ »شد و آن را به  یم  فیتعر  ایبه در  اشناپذیری دسترس  لیدل

 یسلطه  تحتکه    ییایکه عصر کلمب   کردی استدالل م   ندری مک  7کرد.یم   لیتبد  «نیزم

 ن یگز یجا  ایاوراس  دیتا با عصر جد  کردپایان خود را طی میروند روبهبود،    ییا یقدرت در

و ارتباطات   ینیزمنقل  وحمل  ی توسعه  بود.  کنندهنیی تع  ینیشود که در آن قدرت زم
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ا در رقابت کند.    ییایقدرت دربا  تواند  ی م   سرانجام  ین ی بود که قدرت زم  یمعن   نیبه 

کس  ا،یاوراس  دیعصر جد هارتلند ح  یهر  بر  ن   کرد،ی م  رانیکمکه  به  مجهز    یرو یاگر 

منیز  مدرن    ییایدر کنترلکه    یجهان  ـ  ی انوردیدر  ی ایدن  توانستی باشد،    در 

 . کند گیرغافل را دور بزند و  ـ بودمتحده  االتیو ا ایتانیبر  ی های امپراتور

واقع  کیدموکرات  یهاآرمان در    ندریمک به  یشرق  ی اروپا  ،تیو   ک یعنوان  را 

  ب یترت  نیکرد. به ا  یمعرف  ـ  ایاوراس  ی فرمانده  دیکل  ـبه هارتلند    کیاستراتژ  ی ضمیمه

 مطرح شد:  اشی معروفگفته 

 کند؛ روایی میفرمان هارتلند بر هر که بر اروپای شرقی حکومت کند، 

 کند؛ دهی میجهانی را فرمان ی هارتلند باشد، جزیرهحاکم کسی که 

 8شود.روای کل جهان میفرمانکند، جهانی حکمرانی می ی آنکه بر جزیره 

 

 ا یتانیبر  ی امپراتور  برای   یخارج  استی س  هدف    نیتری که فور  این بود  ندری مکتأکید  

از   کیاز تسلط هر    ی ریو جلوگ  هیآلمان و روس  میان  بلوک  ایاز هر نوع اتحاد    ی ریجلوگ

دو قدرت بزرگ   نیا  نیب  ی حائل قو  ی هادولتباید    بنابراین  است.  یشرق  ی بر اروپا  هاآن

 . گرفتمی  شکل

  هیدر جنوب روس  یعال  سریکمعنوان  به را    ندریمک   ایتان ی، دولت بر1919در سال  

در جنگ  دیو ارتش سف  نیک یاز ژنرال دن ایتان یبر تیحما ی  منصوب کرد تا به سازمانده

  [1917ها در سال  گیری بلشویکعلیه انقالب کارگری و قدرت  مشخصاً]و    هیروس  یداخل

 ندری مک  ،، نیروهای ژنرال دنیکین را شکست دادارتش سرخکه  اینپس از    کمک کند. 

بر دولت  به  و  بازگشت  لندن  که  ایتانیبه  داد  بر،  گزارش  از   یدرست به   ای تانیاگرچه 

  ی و نظام ی آلمان از نظر اقتصاد گذاشت توانینم اما داشت، هراسشدن آلمان ی صنعت

  ی شرق  ی ها بر اروپاکیکنترل بلشو  مقابل در    یسنگر اصلدر جایگاه    رایسقوط کند ز

 شوالیه  لقب  ]بریتانیا[  ی امپراتور  به  در خدمت  شیهابه خاطر تالش  ندریمک  .قرار دارد

 9گرفت. 
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بر آلمان   ،ایتانیجنگ بر   ی زیراز برنامه  ترش یب   یتبنا بود ح  ندریمک  ژئوپلتیک  لیتحل

آثار   نیتربود که مهم   زلرات   شیفردر  ژئوپلتیک  یمکتب آلمان  گذارانی . بناثرگذار باشد

 ک یارگان   ی هینظر  کی  ی واسطهبه   در پی این بود تاراتزل    شدند. چاپ    1890  ی او در دهه

دهد.    وندیفضا پ]تسلط بر[    ی برا  یژئوپلتیک   تنازعرا با    بقا  ی برا  ینیدارو   تنازع  دولتْ

بودند،   و تکوین بسطدر حال  یعیطور طببلکه به نبودند  های[ ایستاییها ]پدیده دولت

  ن یاول  ی راتزل بود که برا  نیا  .انداخت  آن را  شدی بودند که م  یپوست  ی  مرزها به سادگ

  الزامی امر   کیعنوان  ( را بهیزندگ  ی فضا  ای)  (lebensraum»زیستگاه« )  بار اصطالح

تنها    یکاف   ی فضا  کوچکْ  ی اره یس   نینوشت: »در ا  او  کرد.  یآلمان معرف  استیس  ی برا

 10بزرگ وجود دارد.« دولت کی ی برا

بود که هم از    هوفرسکارل هاو  ، یآلمان  ژئوپلتیکمتفکر    ترینقراولپیش حال،  نیبا ا

 زیستگاه  دیکه آلمان با  ورزیدمی وفر اصرار  هسهاوبهره برد.    ندریراتزل و هم از مک

 ی ع یطب  ی آلمان و فضا  تیجمع  نیب  عدم تناسب ، که الزامات آن در  توسعه بخشدخود را  

  کردنلحاظ   متحده را با  االتیاو ا  آن مشهود است.  انطباقاسکان و    ی برا الزم  یی ایجغراف

که  یم  ی کشور  ii، سرنوشتمانیفست    ی دئولوژیا موفق  ژئوپلتیکدانست  با  در   تی را 

اجرا درآوردخود    ی منطقه  ا.  ه استبه   حی را که تصر  مونرو  نیدکتر  زمینه  نیاو در 

قاره  االتیا  کردی م  یقدرت خارج  چیرقابت ه از  دارد و    یهژمون  کایآمر  ی متحده در 

نمی   دیگری  با    بردرنج  طر  1904در    iiiروزولت   ی تبصره )همراه  از  ا  قیکه   االت یآن 

  نی تررا بزرگ  شد(  یغرب  ی مکره یدر ن  «ی المللن ی ب  سی »قدرت پل  یمدع  ی آمریکامتحده 

آلمان اشاره   ی مونرو  ی مواز  نیو به لزوم وجود دکتر  دانستی م  ژئوپلتیک  یعمل  اجرای 

پهسهاو  .ردکی م و  پان   روانش یوفر    ی ژئوپلتیکگروه    کیعنوان  به   سمی ناکیمرآبه 
 

ii آمریکایی بود که در قرن نوزدهم در ایاالت متحده   یک باور فرهنگی امپریالیستی   مانیفست سرنوشت

الهی  یا حکم  ملی  مأموریت  و  مجرد  دولت  امنیت،  بود:  اصل  بر سه  مبتنی  که  )مأموریت   پدیدار شد 

 . )م(ای و نه چندین کشور کوچک(بازخرید و بازسازی غرب در قالب یک ملت قاره
iii  روزولت  استنباط/ تبصره  (CorollaryRoosevelt  افزوده بود  (  مونرو  به دکترین  بر ای  مبنی 

متحده  کهاین می آی  ایاالت  مرتکب  مریکا  صورت  در  التین  آمریکای  کشورهای  داخلی  امور  در  تواند 

 )م(  تخلفات آشکار و مزمن مداخله کند.
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 کرد.یرا اعمال ماش  ی امنطقه   یمتحده هژمون  االتیآن ا ی  واسطهبهکه    نگریستندمی 

م  او هژمون  کردیاستدالل  د  تواندی م   یمشابه  ی  امنطقه   ی هایکه  اطراف   گر ی در 

 11شود.  جادیآلمان، ای تحت سلطه  یاروپاپان ای سمیژرمنپان ژهیوبزرگ، به  ی هاقدرت

  ی کی  قدرت آلمان بود.  ی برا  دیتهد  نیتربزرگ   ایتان یبر  سمیالیامپر  وفرهسهاو  ی برا

  ایتانیبر  ریرا در جزا   ی کریپاز جهان بود که اختاپوس غول  ی انقشه  حاوی او    ی هااز کتاب

م شاخک  دادی نشان  گوشه   به  شیهاکه  زدهسیاره از    ی اهر  چنگ  زمین    .ندبود  ی 

بودبرهان این  برا  رشد و گسترشکه    اش  آلمان  با    ی قدرت   نوردی ایدر   درتقمقابله 

  و ژاپن  هیبا روس  ایاوراس  ی اقاره بینا  قدرت    بلوک بزرگ   ک ی  جاد یا در    ، کایو آمر  ای تانیبر

قدرت   تقابلی است بااتحاد با ژاپن    ارشد خواهد بود.  شریکاست که در آن آلمان    نهفته

در   یشوروـی ناز  ی معاهده  ی امضا  ی بارهدرآرام. او    انوسیدر اق  کایو آمر  ایتانیبر  ییایدر

آشکارا   محور، و خاور دور،  یهاقدرت  ی همکار  ،»اینک سرانجام  نوشت:  1939سال  

آلمان  پیشاپیش ام  ستادهیا  یروح  سرانجام،  س  دی است.  برابر  در  بقا  آناکوندا   استیبه 

دموکراسی کننده خفه  ی ]محاصره  دارد.  ی غرب  ی های[  هاو«  وجود  وفر هساگرچه 

 ی »نژادها  نیخود را با دکتر  ی هادهیا  خواستمی، اما  بود  ژئوپلتیکاساساً بر  اش  تکیه

 12کند.  یکی های برتر« ناز

 عنوان به س  یرودولف هبا    پیت  ی عنوان فرمانده اول به  یوفر در جنگ جهانهسهاو

از ارتش بازنشسته شد و در سال    ی سرلشکر  ی . او با درجهکرد  نظامی  ش خدمتاریدست

عنوان س به ی که ه  ییمشغول به کار شد، جا  خیعنوان استاد در دانشگاه مون به   1919

 تلر ی با ه  یمیمستق   ارتباطس  یه  قیاز طر وفر  هسهاوآن را ادامه داد.   مریدش شاگرد و  

در   ی ناز  ی کودتا  ناکامی. پس از  ر به خدمت پرداختتلهی   مشاور  در جایگاهداشت و  

شناخته   کودتای آبجوفروشییا    خ کودتای مونی]که به    1923آبجو در سال    تاالر

 تلر ی که هیحال  در  لندسبرگ محبوس شدند.   ی س در قلعهیه   بعدشو    تلری ه  شود[،می 

به س ی ه ی عنوان مرببهوفر هسهاو ، س بودیبه ه  نبرد من کتاب کردن کتهیدر حال د

، هوفرهای هاوساندیشهاز    ی اریبس  ،جهت  از این  .کردمی  داریدر  تلبا هیدر آنجا    کرّات

در   گنجانده شد.   نبرد منو در    رفتهیپذ  تلری ، توسط هزیستگاه  اش ازتلقیازجمله  

 ی برا  ی دفاع  ی ایجغراف  ی استاد  یها، کرسی ناز  دنی، پس از به قدرت رس1933سال  
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مونوفر  هسهاو دانشگاه  جا  جادیا  خ یدر  مؤسسه  ییشد،  او  را   ژئوپلتیک  ی که  خود 

آلمان منصوب کرد. پس   ی آکادم استیاو را به ر تلریه  ،سال بعد کرد. ادارهاندازی و راه

 ی. او براافتیکاهش    تلری وفر بر ههس، نفوذ هاو1941در سال    ا یتانیس به بریاز فرار ه

نیز که او  ، آلبرشت )شپسر  داخائو فرستاده شد.  ی به اردوگاه کار اجبار   ی مدت کوتاه

 تلری ترور ه  ی دست داشتن در توطئه  لی( به دلبود  ی ناز  ژئوپلتیک  ی برجسته  گرلیتحل

وفر پس از هساعدام شد. هاو  ها[]گردان حفاظتی نازی   استوسط اس  1944در سال  

 13کرد.  یخودکش 1946در سال   ]جنگ جهانی دوم[ن یتوسط متفق  ییبازجو

اسپا  کالسین س   کمن،یجان  علوم  روزنامهجامعه   ،یاسیدانشمند  و  نگار شناس 

در   کایآمر  یاستراتژنوشت:    یژئوپلتیکدو اثر مهم    کمنیاسپا  بود.  یی کایآمرـی هلند

دوم   ی متحده به جنگ جهان  االتی( که درست قبل از ورود ا1942)  ی جهان  استیس

 ملند«ی »ر  ی نظریه او با    (. 1944)  صلح  یایجغرافو اثر پس از مرگش،  اتمام رسید  به

با  ا  پرداخت  ندریهارتلند مک   نیدکتر  به مخالفت  استدالل کرد که  با   االتیو  متحده 

 ی کرانه  ی و منطقه   انهیاروپا، خاورم  یخاکـی آبی  دوزیسته  های ریملندها/کرانهکنترل  

  تأکید   کمنیاسپا  را محدود کند.  ا یقدرت هارتلند اوراس  تواندی م  ه، یانوسیاقـا یشرق آس

ا  کردمی  با  االتیکه  هوا  ییا یدر  ی هاگاه یپا  دیمتحده  شمال  انوسیاق  ییو  و   یاطلس 

 »اگر  نوشت:  ندریدر پاسخ به مک  او  کند.   احاطهرا    ایکند و اوراس  جادی آرام را ا  انوسیاق

با  میقد  قدرت جهان   ورزی است یس  ی برا  ی قرار است شعار  نیا   دیوجود داشته باشد، 

؛ هر کسی کندی حکومت م  ایبر اوراسسیطره داشته باشد،    ریملند  بر  هر که"شعار باشد:  

 14«"زند.رقم می سرنوشت جهان را  اوراسیا حاکم باشد،بر 

می  یجهان  استیدر س  کا یآمر  یاستراتژدر    کمنیاسپا پای  این  که   فشردبر 

که آن را  باشد«،    یاز هژمون  ممانعت»در جهت    دیبا  ی آمریکامتحده   االتیا  استیس

مهیا    [ آن]هژمون ی همه را در درون قلمرو  سلطه  ی که اجازه  یقدرت  تی عنوان »موقعبه

تعریف می «کندمی  اکند.  ،  و   االتیا  ی سلطه   ترفیع  ی به معنا  نیاما در عمل  متحده 

  تقویت و    ایتانیبر  یامپراتور  فیبا تضع  1942معتقد بود تا سال    کمنیاسپا  15بود.   ای تانیبر

 ـ بود    حال طلوع  جهان در  «یی ایتانیبرـییکایآمر  یمتحده، »هژمون   االت یا  ی امپراتور



 حامد سعیدیی / ترجمه   فاستر جان بالمی 10 

 کهبا این   شکست بخورد.  ی جهان  یهژمون  ی آلمان و ژاپن برا  تالش  کهمشروط بر این 

جماه ا  ی شورو  ریاتحاد  متحد  زمان  آن  بر  االت یدر  و  این بود،    ایتان یمتحده    حال با 

اصل  توصیه  صلح  یایجغرافدر    کمنیاسپا هدف  که  عدم   نانیاطم  دیبا  یکرد   از 

که »قدرت   دیدمیاو    باشد.  «اروپا  ریملندبر    ی شورو  ر یاتحاد جماه  یاستقرار هژمون»

  ک یدر برابر    اشت یحفظ امن  ی ، براکه هست  همان اندازه به   ،ی شورو  ریخود اتحاد جماه

 آمریکا را به    ی جهان  ی متحده، که وجود آن برتر  االتیا  یتحت هژمون   «ی کپارچهی  ریملند

 16نخواهد بود.  یبخشد، کافی م

شد، ی م  مطالعهمتحده    االتیا  یاس یطور گسترده در محافل سبه  کمنینظرات اسپا

که    ییهشدارها  لیمفهوم، به دل  ، اگر نه خود «ژئوپلتیک»، اصطالح  1942اما از سال  

نفوذ هاوس  آلمان  ژئوپلتیک  ی اندیشهدر مورد    آمریکا  ی هادر رسانه  بر هیتلر و  هوفر 

.  ی ممنوعه کشانده شدبه محدوده متحده    االتیدر ا  ی انده یطور فزامطرح شده بود، به

  شود.  یاصطالح دوباره وارد گفتمان عموم  نیتا ا  طول انجامیدبه  ترشیب  ایربع قرن  یک  

   پشت در پس   ی فکر  ی نه ی زمپس  ی ارائه  ی مثابه اغلب به   کمنیاسپا  لند میاگرچه مفهوم ر

کنان    «مهار»  مفهوم  می جورج   های اندیشهبه    حیصر  اتارجاع  اما  ،شودنگریسته 

 قابل توجه بود. شانبت یغ   لیبه دل بافتار ن یدر ا کمنیاسپا

 

 صلح آمریکایی  ژئوپلتیک

تحت   ،یروابط خارج  ی وزارت امور خارجه به همراه شورا  طراحان،  1939در سال  

( در سطح باال را آغاز WPSمطالعات جنگ و صلح )  ی محرمانه، برنامه   اریبس  طیشرا

دالر    44500راکفلر  ادیبن. دادادامه کار خود  به ]جهانی دوم[ جنگ انیکردند که تا پا

 کی   مطالعات جنگ و صلح  ی برنامه   .نمودفراهم    آن  ت ی سال فعال  نی اول  ی بودجه برا

نام بزرگ  ی منطقه »که آن را    ترسیم کرده بود  یژئوپلتیک  ی منطقه  که   کرد  گذاری « 

زمینه  در این    ینوام چامسکمتحده بود.    االتیو ا  ایتانیبر  ی امپراتور  متشکل از  نخست

»تحلدهدمی  حیتوضچنین   منطقه پشت پس     یژئوپلتیک   لی:  »کوش  ی «  تا   د یبزرگ 

 یبراباز    ،ی گذارهیسرما  ی باز برا  ـباشند    "باز"  دیمشخص کند که کدام مناطق جهان با
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 االت یا   ی در برابر سلطهکه  یش این است  معنا  .]به درون امپراتوری[  بازگرداندن سود

  17.«باز باشد  متحده

می را    یررسمیغ  یامپراتور  کی  د، یبزرگ جد  ی منطقه   ن،یبنابرا با که    دادشکل 

تحت   ه،یآزاد سرما  انیشامل جر  ن،یالت  ی کایمتحده بر آمر  االت یا  ی سلطه  الگوبرداری از

اروپا را  بعداًکه آلمان  ییاز آنجامتحده بود.  االتیا یو نظام  یاسیس ،ی اقتصاد یهژمون

 االت یا   ی امپراتور   ی به منطقه بود  بزرگ در ابتدا محدود    ی منطقهتصور از  اشغال کرد،  

(.  اقیانوسیهاز ژاپن در    آمریکاو خاور دور )با فرض شکست    ایتانیبر  ی متحده، امپراتور

 ز یرا ن   یغرب  ی و تمام اروپا  افتیگسترش    بزرگی  ، منطقه ]جهانی دوم[  جنگ  انیدر پا

در   یمتحده )که گاه  االتیا  ی برجسته  ی اسیدان سیبومن، جغراف  ایزا یآ  در بر گرفت.

از   یکیشد( و  ی م  نام برده  «ییکایوفر آمرهسعنوان »هاوبهاز وی  آن زمان    مطبوعات 

  یروزیپ  زانی»م   نوشت:  1941در سال    ،بود  یروابط خارج  ی در شورا   ی د یکل  ی هاچهره

 18خواهد بود.«  ی روزیما پس از پ ی سیطره  اری ما، مع

 ی در مجله  «صلحی  گرد و برندهجهان»تحت عنوان    یامقاله   ندریمک  1943در سال  

ما،    کنونیهدف    ی برا»:  چنین گفت منتشر کرد که    ،ن افرزیفار  ،یروابط خارج  ی شورا

اندازه  معادل هارتلند    ی شورو  ریقلمرو اتحاد جماه  م ییاست که بگو  قیدق  ی کاف  ی به 

 .بودو خطرناک    شدهی بار، هارتلند کامالً پادگان  نیاول  ی او استدالل کرد که برا  19است.«

این هارتلند شورو  آمریکاهدف  رو،  از  با قدرت  کال چنان   بود.  ی مقابله  در   ی رگ   ن یکه 

جنگ سرد ی،  ژئوپلتیک  از منظر  کرد،  مالحظه(  1977)خود    یاهسته  عصر   ژئوپلتیک

« »هارتلند   یامپراتورمتحده و    االتیا  ی ارهیجز  یامپراتور  ن یبود »ب  ای منازعه اساساً  

 20.«ییقایآفر ـا یاوراس  «های ملندیانکار کنترل »ریا    کنترل  ی ... برا  ی شورو  ریاتحاد جماه

نادر بود،   1970  ی تا دهه   1940  ی از اواخر دهه  ژئوپلتیکبه    حیاگرچه ارجاعات صر

  یگراکه سابقاً چپ   برنهام  شد.ی م  افتیبرنهام    مزیمورد در کار ج  نی استثنا در ا  کی

در دوران جنگ سرد   سمیضدکمون  ژئوپلتیک  پروراندندر    یبود، نقش مهم  ای برجسته

(، در  1947)  جهان   یبرا  پیکار،  اشجنگپسا    ی ستیپرفروش ضدکمون  لمیفکرد.    فایا

( در سال  ایس  فلَسَ)  راهبردی دفتر خدمات    ی برا  یمخف  ی مطالعه   کیعنوان  اصل به 
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در نظر   التایمتحده در کنفرانس    االتیا  ئتیه  ی استفاده  ی شد و برا  طراحی  1944

می او  .  گرفته شد قدرت  ژئوپلتیک  اصل  کی»  این  کهکرد  تأکید  هر  اگر  که  در   یبود 

موفق شود، آن قدرت قطعاً جهان را   آن  ی رونی[ و موانع ب ای]اوراس  هارتلند   یسازمانده

با    ی شورو  ریبرنهام ادعا کرد که اتحاد جماه  ندر، یاز مکبا پیروی    کنترل خواهد کرد«.

قدرت بزرگ هارتلند   نیبه عنوان اول  ،یافتهسازمان   ی اسیس  از لحاظبزرگ و    یتیجمع

از »  کل جهان است. برای    تبع آنبهو    یجهان  یرهیجز  ی برا  ی دیظهور کرده که تهد

  است.«  منکوب کرده را محاصره و آن را    کایآمر  ا یاوراس  ،و راهبردی   یی ایجغراف  حیث

را چن  ی امپراتور   کیمتحده    االتیا نبود خود  اما حاضر  الزم   نیبنابرا  ؛بنامد  نیبود، 

 ها واژه».  کنند   دایپ  ]برای توصیف آن[   را   مشابهیمختلف های  واژهتعبیرها/ب ه  دیدندمی 

است    نیا  تی. واقعکه واقعیت را نیز بدانیم  بهتره جای خود دارد، اما  د،  نهر چه که باش

اگر نه   ،است، که ییکا یآمر ی امپراتور ،یستیکمون  ی جهان ی امپراتور  ی برا بدیلکه تنها 

معنا مرزها  یواقع  ی به  در  جهان  سراسر  در  کنترل   ،یرسم  ی کلمه  اعمال  به  قادر 

بود.  یجهان  ی انه قاطع  ی را در مجله  جهان   یبرا  پیکارلوس فعاالنه    ی هنر «خواهد 

کرد که   بیترغرا  جمهور ترومن، چارلز راس،  س یرئ  یاسیس  اریکرد و دست  غیتبل  میتا

را به    «ی جمهور  استیر  ی مدال آزاد»   1983در سال    گانیر  رونالد  ترومن آن را بخواند.

و جهان   نسبت خود  کاینگرش آمر  ی بر نحوه   قاًیعم»برنهام اعطا کرد و اعالم کرد که او  

 21«است. اثرگذار بوده

  است یس  ی رسم  یو حت  حیصر  ن یدکتر  کیعنوان  هخود را ب  ی ایاح  دیبا  ژئوپلتیک

 ، نجری سیک  ی هنر  ،امور خارجه   رینفوذ وز  ونیمد  1970  ی متحده در دهه  االتیا  یخارج

 و رسوایی  ی در مواجهه با ناکام  ،کسونینریچارد    آمریکا،  جمهورس ی و رئ  نجری سیک   باشد.

،  رشدیابنده  ی ستیالی بحران امپر  کی  بافتاردر    آمریکاقدرت    بازگرداندنبه    ازیو ن  تنامیدر و

در    نیروابط جنگ سرد با چی بهبود  مؤلفه  دو   هاآن  متوسل شدند.  ژئوپلتیکبه مفهوم  

عنوان بهرا    ی شورو  ریبا اتحاد جماه  ییزدا آغاز تنش نیز  و    ی و شورو  نی چ  شکاف  پی 

 ژئوپلتیک به    نجریسیک  ارجاعاتبرای نمونه    .کردند  یمعرف  «یژئوپلتیک  یهاضرورت»

 22بود.  ریفراگ ،دیکاخ سف  یهاسال ،  1979در سال  اشدر سراسر خاطرات
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  ی  هژمون   افولو    ی رکود اقتصاد  شاهد  1970  ی دههبه موازات شکست در ویتنام،  

بود.  االت یا  ی اقتصاد امپراتور1971سال    در  متحده  چنان  آنمتحده    االتیا   ی ، 

مجبور شد دالر را از   کسونیکرد که ن  را خلقدالر در خارج از کشور    آماسیدن/مازاد

موقع و  کند  جدا  به  تیطال  را  هژموندالر  ارز  انرژ .  نماید  فیتضع  کیعنوان   ی  بحران 

و ظهور   1973در سال    پوریک  ومیجنگ  در واکنش به    نفت اعراب  میتحرمرتبط با  

  ج یمتحده به نفت خل  االتیا  نفت ـخودرو  تافتهم  ی نده ی فزا  یاوپک، وابستگ  یکارتل نفت 

 ivای  تغییرات برههکاهش   باعث 1975ـ  1974  ی رکود اقتصاد.  نمایان ساختفارس را  

  تداوم یافت. ی متوالیسه دهه ی برا  یجزئ ی هامتحده شد که با وقفه االتیاقتصاد ا

  ی جنگ   ن یماش   کهاین  و  1970  ی در دهه  آمریکا  ی امپراتور  عیار تمامبا شروع بحران  

متحده    االتیمردم ا  میلی بی )«  تنامیم ووسندر»کاران آن را  چه محافظه آن   لیآن به دل

نظام  تیبه حما م یرامونیپکشورهای  در    یاز مداخالت  باز نامند، عمالً  ی (  از حرکت 

 ترشی ب  .ند بودنظام ]مسلط بر جهان[  خروج از    در پی   جهان سوم  ی ، کشورهاایستاد

ا در  معطوف    نیتوجهات  برا  ی هابه تالشبود  دوره  انقالب  ی واشنگتن  با  و مقابله  ها 

 ی خلوت« امپراتور   اط ی»ح  ب،یکارائ  ی ایو در  ی مرکز  ی کایدر آمر  یانقالب  ی هاجنبش 

پس از   ی هامتحده در سال   االتیا  ی که امپراتور  یشکست  نیتراما بزرگ   متحده.   االتیا

انقالب    تنامیجنگ و ا  ران یا  شمسی[  1357]  1979تجربه کرد،  را   ران یبود که شاه 

فارس   جیمتحده در خل  االتیا  راهبردی که تا آن زمان محور  ]رژیمی[  سرنگون کرد،  

 پنهان   جنگ   نیتربالفاصله بزرگ   ای سسازمان    ـ کهبه افغانستان    ی تهاجم شورو   بود.

الدن( را )از جمله اسامه بن   یاسالم  ی ادگرایبن   ی روهایآغاز کرد و نعلیه آن  را    خیتار

  ی مل  تیدر محافل امن  دگاهید  نیا  تیتنها به تقوـ    جهاد مدرن به خدمت گرفت  ی برا

 است.  رفتنازدست و نفت آن در خطر انهیکمک کرد که کنترل خاورم آمریکا

 
ivsecular    آن معادل  که  است  سده »اصطالحی  علوم Secular Variation)  «ایتغییرات  در   )

کاربرد این شود و به معنی  تغییرات چندصدساله در میدان مغناطیسی زمین است.  ژئوفیزیک استفاده می

است که تغییرات اساسی در اقتصاد ایجاد کرده است.   ایبرهه   هایبه معنای شوک   اصطالح در این مقاله

 )م.(
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  ی کل  یهژمون  ی بازساز   ی برا  1990و    1980  ی هادر دهه  ی اتالش گسترده  رواز این

صورت گرفت. سیگنال چنین    ،فارس  جیدر خل  آمریکا  تیموقع  ژهیومتحده، به  االتیا

 یسخنران   ی خود، معروف بهنطق ساالنه  کارتر بود که توسط کارتر در  نیدکتر  رخدادی 

 یرو یهر ن  تالش: »صادر شد و در آن اعالم کرد که  1980  ی هیدر ژانو  ،کشور  تیوضع

 ی متحده   االتیا  یاتی به منافع ح  تجاوزی فارس،    جیخل  ی تسلط بر منطقه   ی برا  یخارج

  ی نظام   ی رویاز جمله نی ضروری  لهیبا هر وس  تجاوزی   چنینو    شودمی  یتلق  کایآمر

 ی مونرو بود، قرار بود چتر هژمون  نیاز دکتر  الگوییکارتر که    نیدکتر«  دفع خواهد شد.

 بگستراند. فارس را  جیبر خل آمریکا ینظام  میمستق 

متحده   االتیا  یت یچندمل  ی هاشرکت   ی ژئوپلتیکبرآوردن الزامات    ی برا  هانیا   ی همه

مهم   اری، بس1980  ی هیژانو  28در    ک یو  نسیزیبی  مجله  ی شده بود. برا  کار گرفتهبه

ا ن  االتیبود که  به  به   آمریکاکه قدرت    ییروهایمتحده در پاسخ  را در سراسر جهان 

 متأثر از ،  1980  ی »در دهه  را توسعه دهد:  «یمواد معدن  ژئوپلتیککشند، »ی چالش م

 تخاصمو    «نوین  یالملل ن یب   ی »نظم اقتصاد  ی برا  ی پسااستعمار  ی هامیرژ های  درخواست

و   ک یدادن مواد استراتژدر برابر ازدست  آمریکا  ، یتیمنابع چندمل  ی هامرتبط با شرکت 

 کیو  نسیزیب  بود.  ر«یپذبی»آس  ی اندهیطور فزابه  ،نفت و مواد خام جهان«  ی رهای»مس

 اهداف   نیرا ب  یدردناک  ی هاتا مصالحه  کندیامر »واشنگتن را وادار م  نیشد که ا  یمدع

 23انجام دهد«. ژئوپلتیک ی ایو اح یخارج است یس ی انهیگراآرمان

(  سنتکاممتحده )  االتیا  ی مرکز  ی فرماندهستاد    جادیبا ا  گانیدولت ر  1983در سال  

 ی ا منطقه   «ی فرمانده »واحدهای  از پنج    یکی  سنتکام  پاسخ داد.  تقاضاهایی  نیبه چن

 اراتیاختکند.  فرماندهی می متحده در سراسر جهان   االتیا  یرزم  ی روهایاست که بر ن

فارس( و در شاخ    جی)از جمله خل  ی مرکز   ی ایوپنج کشور در جنوب آسست یب   آن شامل 

حفظ  یاصل  تیمسئول  .است  قایآفر ابتدا  همان  از  تداوم  آن  کلر   انیجر  و  بود.  نفت 

 یریسنتکام در چهار درگ  ی روهایخود، »ن  تیفعال  یکند که در دو دههیم  یادآوری 

، جنگ 1991فارس  جی، جنگ خل1988-1980و عراق  رانیجنگ ا اند: ده ی عمده جنگ

 24« [.ـ ] 2003و جنگ عراق  2001افغانستان 
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 نوین ژئوپلتیک

 ی را برا   ییایدر]قدرت[    رییبود که تغ  1989در سال    نیبرل  وار ید  یفروپاشاین  اما  

  جیبه عراق در طول جنگ خل  آمریکا  ی حملهآنچه    . زد  رقممتحده    االت یا  ی امپراتور

خوردن پذیر ساخت، برهم را امکان   ت،ی ، پس از تهاجم عراق به کو1991فارس در سال  

 ی شورو   زوالدر همان زمان،  بود.    ی قدرت شورو   فیتضع  یدر پ  انهیقوا در خاورم  تناسب

 تهاجممتحده از    االتیا   ی خوددار   یاصل  لیاز دال  یکیآن    یاحتمال  سقوطاز    ییهاو نشانه 

  ی مرتبط با فروپاش  یژئوپلتیک   ی هاتی عدم قطع  بود.  جیو اشغال عراق در طول جنگ خل

را در   یشروهایاز ن هنگفتی شمارتوانست ی بود که واشنگتن نم ی به حد ی بلوک شورو

که تهاجم و اشغال   دست به ریسکی بزند  نستتواینم  نیهمچن  .سازدمستقر    انهیخاورم

  کمک کند   آمریکا  سمی الیدر مورد امپر  ی شورو  ی های نگران  ی ایاح  به عراق ممکن است  

 ای  ندازدیب  تأخیربه   درحال وقوع بودند را که در آن کشور  یمیعظ راتییتغ جهیو در نت

تنها چند ماه بعد در تابستان   ی شورو  ریاتحاد جماه  یفروپاشسرانجام    معکوس کند.

 اتفاق افتاد. 1991

پی آنکه    «یجهان نوین  نظم  » با    «یقطبجهان تکبه »  سریعاً،  شکل گرفت  در 

گرفتمتحده    االتیاابرقدرتی   دفاعلقب  وزارت  وقت   .  تا   ای کشیهیچ  نداد  خرج  به 

به را  به    راهبردی   بازنگری   منظورابتکاری  که   یدفاع   یزیربرنامه  یراهنماموسوم 

پ وز  س،تیولفوو  اولتوسط  س  ریمعاون  امور  در  . نمایدآغاز    شد،  تیهدا  استیدفاع 

به مطبوعات درز کرد، به   1992که در سال    شدهی بند طبقه  گزارش  ن یاز ا  ییهابخش 

[ ی شورو  ریما ]پس از سقوط اتحاد جماه  ی کرد که »استراتژ   انیبآبانه  مکمن یزبان اسپا

رق   ممانعت بر    دیبا هر  ظهور    س ت یولفوو  .«یابدتمرکز    ندهیآ  ی جهان  ی بالقوه   بیاز 

  ن ی تری قو  هیروس»برداشت و استدالل کرد که    را  هارتلند  نیاز دکتر  برگی   نیهمچن

 یمتحده باق   االتیا  سازی نابود  تیو تنها قدرت در جهان با قابل  ایدر اوراس  یقدرت نظام

ماند.  یبرا   ی جهان  ژئوپلتیکهدف    کی  یدفاع   یزیربرنامه   یراهنما  25« خواهد 

  ن یا  با   کرد.  شنهاد یپ   رانه یشگ یاقدامات پ  قیمتحده از طر  االتیا  ی دائم  ی نظام  ی هژمون
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 ح یمتحده، واشنگتن را مجبور کرد از تعهد صر  االتیمتحدان ا  دیشد  ی هاحال، مخالفت 

 کند.  ی نینشبر جهان عقب   کجانبهی  ی سلطه گزارش به  سینوش یپ

طول   س  یمل  ت یامن  ی حلقهدر    ی دیشد  ی مناقشه بعد،    ی دهه  کیدر    است یو 

مورد    آمریکا  ی خارج ثغوری در  و  هژمون   بایستی  آمریکاکه    حدود   ی اارهیس   ی هدف 

امور   ریروستو، معاون وز  نیوج، ی1993در سال    نامحدود را دنبال کند، شکل گرفت.

  ریاتحاد جماه  یبه فروپاشدر واکنش  ،  1969تا    1966از سال    یاس یخارجه در امور س

  م ی[، ]که[ مرکز عظهی هارتلند ]روس  ی منطقه »است    ضروری خاطرنشان کرد که    ی شورو

به  و اروپا )  ایآس  یبه مناطق ساحل  ینظام   ی روهاین  جایی کهدهد،  ی م  لیقدرت را تشک

در   نجری سی، ک به همین ترتیب  .مهار شود  ،«اند( حمله کرده هاملندیر  ، ندریمک   اصطالح

  هیکه روس  کنند ی ... استدالل م  ژئوپلتیک  انیدانشجو  ،حالن یبا ا  »نوشت:    1994سال  

ا صرف  از   ندریهالفورد مک  مناطقی کهبر    کند،ی بر آن حکومت م  یچه کس  نکهینظر 

 یامپراتور ی هاسنت  ن یتراز مهم یکیو وارث   شودسوار می نامد،یم ژئوپلتیک هارتلند

ریملند سازمنیا  ، ی مل  ت یامن   اصلی  گرانلیتحل  نی چن  حیصر  مقصود   26است.«   ی  

 تمرکز چندانیدوره    نیاز مناقشات در ا  ی اریبس  بود.  یقدرت جهان  ی برا  ابزاری   ی مثابه به

با    اًمشترک   دیمتحده با  االتیا  ایآ  بود که  بر سر این، بلکه  نبود  ی باز  انیخود پا   ی بر رو

 ا یکند   فرمانرواییو ژاپن( بر جهان    یغرب  ی اروپابا  گانه )سه  بلوک  درجدیدش    ی شرکا

 27باشد.  نی زمی سیاره خودش بر روی   ی به دنبال امپراتور  کجانبهیبه طور  دیبا

متحده   االتیا  یقدرت نظام   فعلیبا اعمال    ،یجهان  نیبحث در مورد نظم نو  ان،یدر پا

 نتون ی بوش و کل  ویجورج دبل  ی هامتحده در سال  االتیا  رایشد، ز  آکادمیک  ،در خارج

ابزارها  ی اقتصاد  ی و گسترش هژمون  احیا  در پی  فعاالنه   با  پس از   بود.  ینظام   ی خود 

 بود.  ایاوراس هارتلندمحدوده  ی سازمنیوضوح ابه   آمریکای هدف فور ،ی شورو یفروپاش

بلکه در    قایفارس و شاخ آفر  جیتنها در خلنه   1990  ی در دهه  یمداخالت نظام  نیبنابرا

متحده به مدت   االتیا  ی که ناتو به رهبر  ییرخ داد، جانیز    یشرق  ی در اروپا  ی وگسالوی

را فرود    اشی نیزم  ی روهایبمباران کرد و سپس ن آن را  هفته )در مورد کوزوو(    ازدهی

 یشد که قبالً بخش  یادر منطقه   یدائم  ینظام  ی هاگاه یپا  جادیمنجر به ا  . این امرآورد

و   ی اقتصاد   میفارس با تحر  جیخلی  نیز در منطقه عراق    بود.  ی نفوذ شورو  ی از حوزه



 

 
 

 امپراتوری  جدید ژئوپلتیک 17

متحده به دنبال    االتیحال، ا  نیهم  در  مواجه بود.  س یو انگل  کایآمر  ی بمباران روزانه

 خزر   ی ایدر  ی عینفت و گاز طبسرشار از  در مناطق    ی مرکز  ی ایدر آس  ی نظام  ی هاگاه یپا

 .بود ی شورو ریاز اتحاد جماه یبخش قبالًکه  بود؛ مناطقی  

در کالج    روین  ی ز یرو برنامه  ی نز، استاد استراتژوتوماس او  ن یکوب، مک1999در سال  

در با    the Naval War College Review  ی هینشر  ی برا  مهم  ی امقاله   ،ییایجنگ 

و   کمن،یو اسپا  ندری بر مک هیاوونز با تک  نوشت.   «کیکالس   ژئوپلتیکدر دفاع از  »عنوان  

هاو از  انتقاد  اصرار  هسضمن    االت یا  ژئوپلتیک  ی کننده غافل که هدف    ورزیدمیوفر، 

 شدنچیره است که قادر به    یظهور هژمون»از    ی ریجنگ سرد، جلوگ پسامتحده در جهان 

 28«است.  ییا یمتحده در قلمرو در االتیا دنیو به چالش کش ایاوراس ی ابر قلمرو قاره

امن  ،ینسک یبرژ  و یگنیزب در    ی  مل  تی مشاور  ا  [دوران]آمریکا  در  دوره   نیکارتر، 

 او در   متحده ظاهر شد.   االتیا  ی امپراتور  ژئوپلتیک  انیحام  نیتراز مشتاق  یکیعنوان  به

بزر   یصفحه   کتابش برتر گشطرنج  ژئواستراتژ  کایآمر   ی:  الزامات   اشک یو 

  ، شد  جیوفر تروهسو هاو   ندریهارتلند که توسط مک  ی هانیبه دکتر  ماًیمستق  (1997)

»پژواک   آن را  به »زیستگاه«،مردم آلمان    ازیبر ن   تلریه  دیکأ»تدر    او  آنچه  )وزند  گریز می

  یاعد منطقهاز بُ  ژئوپلتیکبود که »  نیکرده بود ا  رییکه تغ  ی زیچ   (.دی« نامعوامانه  اریبس

 یمرکز   ی پایهعنوان  به   ایاوراس  ی در کل قاره  ی ، با برتررانش کرده است  یبه بعد جهان

برخوردار   یالمللنیب  ی متحده ... اکنون از برتر  االتیاکند.  عمل می  یجهان  برتری  ی برا

قدرت آن مستق و  )اروپا(، جنوب   ـ  ایاوراس  ی قاره   پیرامون در سه    ماًیاست  در غرب 

 آرام(  انوس یاق  ی ی کرانهایآس  ( و شرق )شرقانهیازجمله خاورم  ا،یاوراس  ی )جنوب مرکز

  نیبه ا  ماًیمستق   کای آمر  ی جهان  برتری : »استدالل کرد  ینسکیبرژ است.  ـ استقرار یافته

« مؤثر است. تا چه اندازه  و    چه مدتی اوراسیا  اش بر قاره تفوقپایداری   دارد که    ی بستگ

 برتریبود که او آن را »  د«یاز نوع جد  ی»هژمون  کی  جادیاو استدالل کرد که هدف، ا

طور به   « یو تنها قدرت واقعاً جهان  نیعنوان »اولمتحده را به   االتیو ا  د،ی نام  «یجهان

 29کرد.  تی نامحدود تثب
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طول   کلدوران  در    ژئوپلتیک هم  و    برالینول  ی سازی جهانهم    نتون،یدولت 

در دولت    داشت.  تیاغلب اولو   یاما اول  ،چیرگی داشت  یخارج  استیس بر  یستیالیامپر

از همان   دیک أماند، اما ت  یباق  ها در سیاست خارجیالزام  ی اینهر دوبوش    ویجورج دبل

 ق ی از طر  آمریکا  یجهان   برتری   تیبه تقو  ی شتریب   می ابتدا معکوس شد و توجه مستق 

اقتصاد  ینظام / ژئوپلتیکاعمال   قدرت  مقابل  شد.   ی در  جهت  نیا  معطوف  را   تغییر 

بی م انتخابات سال    ی دیکل  ی موضع  ی ه یانی توان در دو  زمان  شد   صادر  2000که در 

بود   کایآمر  یدفاع   یبازسازبا عنوان    یخارج  است یس  ی مقاله   کی  یاول  مشاهده کرد.

توسط    ،ی جمهوراست ینامزد معاون ر  ،یچن  کیبه درخواست د  2000که در سپتامبر  

که شامل    راهبردی   است یگروه س  کی)  (PNACیی جدید )کایقرن آمرای برای  پروژه

 ، تر جورج بوش بود(جوانج ب بوش، برادر  و    ی بیل   سی لوئ  تز،یدونالد رامسفلد، پل ولفوو

شد قو  ن یا.  منتشر  امپر  ی استراتژ  اًیگزارش  س  ی  ستیالیآشکارا   است ی دستورالعمل 

تأ  1992  یدفاع  مجدداً   ی کای مرآ»عنوان    تحت  ای ی سخنران  یگرید  کرد.  د ییرا 

خیلی که  ، کسیشد  رادیهاس ا  چاردی توسط ر 2000نوامبر  11بود که در  « ی امپراتور

مدبه  زود خارجه  گذاری است یس  ی زیربرنامه   ریعنوان  امور  وزارت  پاول   نیکال  ی به 

نقش خود »  هاییکایکه آمر  دهیکه زمان آن فرا رسفشرد  بر این پای می  هاس  .وست یپ

که   یخطر اصلمجدداً دریابند.«    امپراتوری قدرت    کی به    یملت سنت ـدولت  کیرا از  

  « ی امپراتور ازحد  ش یب   انبساط/کند، خطر »کششی م  دیمتحده را تهد  االتیا  ی نظم جهان

کرد،   شنهاد یپ   بزرگ  یهاظهور و سقوط قدرتاش  کتابدر    ی گونه که پل کندآن

 30بود. «ی امپراتور کشیدگی/انقباضدرهمنبود، بلکه »

فور ترور   ی واکنش  به حمالت  بوش  اعالم  2001سپتامبر    11  یستیدولت   ک ی، 

جهان طوالن  گیرجنگ  به  سمیترور  هیعل  یو  که   طلبی توسعه  ی برا  ی هیتوج  سانبود 

 االتیا  یمل  تیامن  راهبرد جدید  شد. یمتحده دوچندان م  االتیا  ی ست یالیقدرت امپر

به کنگره ارائه شد، درست در همان   2002در سپتامبر    دی، که توسط کاخ سف متحده

برای زمان جنگ  طبل  بر  دولت  م  ی که  عراق  به  دستورالعمل از    د،یکوب   یتهاجم 

سال    تزیولفوو  پیشین   یِدفاع   یزیربرنامه   راهبرد   نیا  شد.  ی الگوبردار  1992در 

های آن عبارت ترین مؤلفهکه مهم   شد   تعیین  آمریکا  یرسم  ی راهبرد است ی عنوان سبه
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از )بودند  توسعه   ممانعت(  1:  بیش ی نظام  یهانمندی توا  ی از  یا  برابر  از   دولتیهر    تر  

انجام  2)؛  متحده  االتیا حال   ییکشورها  هیعل  رانه«یشگی»پ  حمالت(  در  که 

متحده،    االتیا  تیبودند که ممکن است در نها   دیجد  ینظام  ی هات یقابل  ی توسعهرشدو

؛ و الوقوعبیقر  دیاز هر گونه تهد  پیش  یحت  ـ  ندازندی متحدانش را به خطر ب  ایدوستان  

متحده در برابر هر گونه دادگاه    االتیا  ینظام  پرسنلمقامات و    تی( اصرار بر مصون3)

که  است کمنیاسپا ی ه یانیبی دهنده بازتاب مجدداً زبان نیا .یجنگ اتیجنا ی المللن یب

مورد هدف    نای  در  اگرچه  ـباشد«    ی از هژمون  ی ریدر جهت جلوگمقابله  »  دیهدف با

 متحده بود.   االتیا ی جهان ی برتر ی برا ندهیاز هرگونه چالش آ  پیشگیری  حیصر

 یراه را برا  نیترعیتهاجم و اشغال عراق، سر  قیفارس، از طر   جیتسلط بر نفت خل 

  شی در زمان افزا که    کرد  نیو تضم  آوردفراهم  متحده    االتیا  ی قدرت امپراتور   تیتقو

جهان تسلط    ینفت  یعمده  رینفت در سرتاسر جهان، بر ذخا  ی تقاضا و کاهش عرضه

 جیدر خل  ی عیبلندمدت نفت و گاز طب  ریذخا  مزیت تمرکزکه    تیواقع  نیا  خواهد داشت.

آفر  ی ایدر  ی هزفارس، حو و غرب  »منافع حقایخزر  به  ا   االتیا  «یاتی،  در   ن یمتحده 

ی با اشارهو    ژئوپلتیکدر زبان    محتاطانه  ی ابه شیوه   دهد تای اجازه م  پهناور  ی منطقه 

  ، با آن برخورد شود.یلیفس ی هاخود سوختبه  ترکم 

و    یبازرگان   ،ی خارجه در امور اقتصاد  ری، آلن الرسون، معاون وز2004  ی مماه  در  

در آن  که، منتشر کرد «یع ینفت و گاز طب ژئوپلتیک» تحت عنوان یگزارش  ،ی کشاورز

که نفت و گاز اغلب  مبنی بر این   وجود دارددر تجارت نفت    قواعدی   باًی »تقر  :اعالم کرد

کشورها رژ  ییدر    افتیدشوار    کالبدی   ی ایجغراف  ای  ز یبرانگچالش   یاس یس  ی هامیبا 

  راهبردی  منافع    خالقعنوان  به   یعینفت و گاز طب  ژئوپلتیک  این گزارشدر    .شود«ی م

و ونزوئال   قایخزر، غرب آفر   ی ا یدر  ی و حوزه  هیفارس، روس  جیمتحده در خل  االتیا  یاتیح

 31شود. نگریسته می 

نهفته    بر جهان  استیال  در تعقیب   کیکالس  ژئوپلتیکبا    نوین  ژئوپلتیک  وجه اشتراک

است.    ایاوراس  ی در جنوب مرکز  ژهیوبه  کیاستراتژ  رییتغ  کیمستلزم    این امر   اما   ،است

  ا یاوراس  ژئوپلتیک  ی مجدد نقشه   میکلر، »هدف از جنگ در عراق ترس   کلیما  ی به گفته 
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 گریمتحده در منطقه در مقابل ... د  االتیقدرت و تسلط ا  ی ه یو تعب  سازی ایمن  ی برا

روس   ی رقبا مانند  است.  جامعه   چین،  ه،یبالقوه«  و حتی هند  ژاپن  اروپا،  »نخبگان  ی 

طور به   ایاوراس  ی شرق  ی ایاروپا و آس  ریملند که    اندده ی رس   جهینت  نیمتحده به ا  االتیا

اهم  ای  کاستیآمر  چنگدر    ای شده تضمین  است    ی ترکم   تیاز  دو  ایبرخوردار  ی هر 

 شامل   که ست  ایاوراس  ی جنوب مرکز  یْ ژئوپلتیک رقابت    دیجد  مرکز   ،هااز منظر آن  .هااین

 خزر   ی ایدر   ی زه، حوبرخوردار است(دو سوم نفت جهان    از  که)فارس    جیخل  ی منطقه 

 یمرکز  ی ایاطراف آس  ی و کشورها  (مانده است  یاز آنچه باق  ی بزرگ  یتکه  دارای   که)

است و دولت بوش مصمم است    ی جهان  ی مناقشه و   جدال  د یمرکز جد  منطقه،   ن یااست.  

 32. درآوردکنترل شود و آن را تحت حساس مسلط  ی منطقه  نیمتحده بر ا االتیکه ا

  « نوین  ژئوپلتیکعنوان »با    1999  ی جوال   ی ژهیو  ی مهیدر ضم  ستیاکونوم  ی مجله

برژبزرگ   شطرنجصفحه  »  لیصراحت تحلبه با این  رفتیرا پذ  ینسکی«  استدالل که ، 

پس از کوزوو،   آمریکا،  ی به رهبر  «یدموکراس  ی »امپراتور   ی برا  ی دیکل  ی ژئوپلتیک   جدال

این بود   ه یو روس  نی چنسبت  است. نگرش به    ی مرکز  ی ایآس   خصوصاًو    ایکنترل اوراس

 ی ای در   خیز ی انرژ  ی در حوزه  شانژئوپلتیک  گسترش نفوذ طور بالقوه درحالبهها  که آن

امر   نیاز ا   ی ریجلوگ  ی متحده برا  االتیا   ی امپراتور  طلبی  توسعه  رواز این.  هستندخزر  

 33بود. ی ضرور

]کسب[  ی حدومرز  چیه  آمریکای  متحده  االتیا  ژئوپلتیک  راهبرد  ی برتر»  برای 

 ندر ی است که مک  ی زیچ  ی دهندهبازتاب  این امر  نی. بنابراردیپذی نم  ینسک یبرژ  «ی جهان

اکنون در   نوین  ژئوپلتیک  نیا  است.  دهی نام  «یجهان  یامپراتور»یگانه  به    شیگراآن را  

امپراتور  انیم خبرنگار    ی امروز   ی مشتاقان  کاپالن،  رابرت  که  شده  گستاخانه  آنقدر 

 یاز نقشه  لیتجل  با  گرانتز  الیامپر  تحت عنوانرا    خود  ریکتاب اخ  ،مانتلی کیآتالنت

این  که مبنی بر این  آغاز کرد  «واحد  فرماندهیپنتاگون متشکل از پنج » ی جهان ی نظام 

توسط پروفسور کارل   1931در سال  شده  طراحی»  ی به نقشه  «یبی»شباهت عجنقشه  

کاپالن .  دارد  ،ارتش آلمان«  ی برا  کی ژئوپلت  سرشناس  ی هااز چهره   یکیوفر،  هسهاو

شعر    منظورش  ی کنه   کهنیا  ی برا به  بماند،    مسئولیت »  نگی پلیکرودیارد  نامشخص 

تا جایی پیش رفت    اشاره کرد و  «یستیآلدهی»ا  ی هاعنوان مظهر ارزش« به دیسف   انسان



 

 
 

 امپراتوری  جدید ژئوپلتیک 21

پادگان  را  اشنگاری روزنامه  ی سهی دو»ا  بتواند که   پاسگاهدر  و   یدورافتاده  ی هاها 

عقب »در  جدید  تور  عنوان  به  کا«یآمر   ی امپراتور  ف یتوص  دیجد  v«هامانده کشورهای 

 34کند. 

 

 ژئوپلتیک های  ناکامی

 راهبرد آن با    ارتباطمعمواًل به    1943پس از سال   ژئوپلتیک  لیتحل  تیعدم محبوب 

تسخی ناز در  م  ریها  داده  نسبت  مسئله  شود.یجهان  این  از    ی  عموم  طرد،  گذشته 

 ژئوپلتیکباشد که    تر قیعم  تشخیص   نیاز ا  ناشیممکن است    زیدر آن دوره ن  ژئوپلتیک

همه  کیکالس جنگ  ی ستیالیامپر  ذاتاً  نیدکتر  کیاش  اشکال  ی در    است.  طلبانهو 

استدالل   1942در سال    ژئوپلتیک  ی انتقاد  گرلیتراوس هوپه، تحلشرابرت ا   کهچنان

  ل یها مدولت  ی همه«  جنگ و صلح وجود ندارد.  نیب  ی ز یتما  چیه  ژئوپلتیککرد: »در  

 ی تلق  یجنگ دائم  کیعنوان  به   طلبیتوسعه   فرآینددارند، و    گسترش ]قلمرو خود[به  

ن   ـشود  ی م آ  ستیمهم  نظام  ایکه  قدرت  م   ی واقعاً   کردنپیاده   ی برا  ایشود  ی اعمال 

 35شود.ی معلق استفاده م ی دیتهد سان به «زیآمصلح» ی پلماسید

نها  االتیا  یستیالیامپر  ژئوپلتیکهدف   در   ی برا  یجهان   ییفضا  جادیا  تیمتحده 

به دادن  اختصاصدهی به جهانی است برای  مسئله شکل  است.  یدارهیسرمای  توسعه

تر طبقات کم  ی و تا حد  ـمتحده    االتیحاکم ا  ی طبقه   نمایندگی از  به  هیانباشت سرما

  اروپا و ژاپن( است.   ، یشمال  ی کایگانه در کل )آمرسه  یهاقدرت  ی وستهیپهمبه   حاکم 

  نس ی زیبی  مجله  «،ی دار ه یضدسرما  دی جد   ی استعمار« و ظهور »کشورها  انی»پارغم  هب

آور   کیو وجود   «مهار آن   ی برا  کای»چتر قدرت آمر  شهی، همکرداعالم    1975  لیدر 

 یگذار هیتجارت آزادتر، سرما  های با استفاده از ابزار  قادر بودمتحده    االتیا»  داشته است.

 
v Injun Country 

ی که سفیدپوستان نژادپرست  ز آمیر ی بومیان این کشور به کار  مریکایی دربارهآاصطالح تحقیر
 . بردند یم
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ظهور شرکت    کند.  جادیا  یغرب  ی کشورها  انیرا در م  یرونق روزافزون  ، یاسیو قدرت س

 36«بود. یاسیچارچوب س نیا ی اقتصاد تجلی  یت یچندمل

س  أ است که در ربوده    ی متحده به نفع کسان  االتیا  ی که امپراتور  ستین  تردیدی 

با    متحده.  االتینخبگان قدرت ا  صرفاًقرار دارند و نه    ی مرکز  ی دارهیسرما  ی کشورها

و طبقات   ی دارهیسرما  خاص   ی کشورها  ی از سو  یجهان  یهژمون  انگیزه برای حال،    نیا

سرما  خود   چونهم ،  شانحاکم غ  چیه  ه،یانباشت  رسم  ی عبور  رقابلیمانع  به    تیرا 

 تی بربر ای سمیالیسوس ، در 2001سپتامبر   11مزاروش قبل از  ستوانیا شناسد. ینم
دل به  که  کرد  استدالل  ،  آمریکا  ی خته یافسارگس  ی ستیالیامپر  ی های طلبجاه  لیخود 

 سراسردر    سمیالیامپر  یمرحله  ترین»خطرناک شود که بالقوه  یم  ی اجهان وارد مرحله

 «:است خیتار

  ن یزم  یسیارهاز  هدف  قمار آمریکا قرار گرفته این نیست که بخش خاصی  آنچه امروز    رایز

نظر از وسعت آن ـ کنترل کند و با تضعیف موقعیت برخی از رقبای خود، اقدامات  ـ صرف   را

ی زمین توسط یک ابرقدرت  اش کنترل تمامی سیارهبلکه هدف شان را تحمل کند؛  مستقل

ی جهانی سرمایه در  چه منطق نهایی توسعه .... این است آناست  نظامی هژمونیک ـاقتصادی 

 نجاست یاما مشکل ا ناپذیر خود به آن نیاز دارد.  اش برای مهار تضادهای آشتیکوشش بیهوده 

ها برای  منطقی در تاریخ، شامل تصوّر نازیوع بیترین نزمان افراطی منطقی ... هم  نیکه چن

 37سیطره بر جهان، از جهت شرایط الزم برای بقای بشریت است.

 سرشت  تنها ابرقدرت است،    ابتکارش دست، که  عریان   سمیالیامپر  کنونی در عصر  

. جان یج  ی به گفته   . قابل مشاهده است   همگان  ی و مردم آن برا  ارهیکل س  ی برا  دیتهد

عدالت جهان  ژئوپلتیک  استاد  ،ی برکنیا مقاله  یو  در  تاون،  دانشگاه جورج  در در   اش 

 »نگرش   :کا«یآمر  ی امپراتور  یطلبعنوان »جاه  تحت  2002در سال    افرز  نیفاری  نشریه

  ن یی تع  ی نقش جهان   آمریکا»است که در آن    یدگاهی متحده، د  االتیا«  ی ستیالیوامپرئن

برای خود غضب کرده است.« عدالت را    پیمایشاستفاده از زور و    دها،یتهدو    استانداردها

برخوردار   ی)هرچند رو به زوال( و نظام  ی اقتصاد  برتری متحده از    االتیدر حال حاضر ا

 کی ـد نشو  و ماندگار یدائم هاتیمز نیاست که ا نیا دی: »هدف جددیگوی م او است.

جبران   ی برا  یها حتدولت  گرید  شودی که باعث م  (fait accompli)  شدهانجام  عمل
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 »گریز« عنوان  را به   ی استراتژ  نیا  از متفکرانْ  ی نکنند. برخ ی تالشهیچ    بازماندگی  خود

 ـ   ست ین  سمیالیکه خود مخالف امپر  ـ  ی برکنیا  ی به گفته  حال،نیبا ا  اند.کرده  وصف

 38معکوس داشته باشد.  ی جه یتواند نتی« مانهتندرو ی امپراتور کالن راهبرد» نیچن

  ن یچن   کند،ی م  دیتأک   سمیالیامپر  ی اقتصاد  ی شهی که بر ر  مارکسی  ی نظریهاز منظر  

اندازه    یجهان   رانش  بربرمبه همان  بود.نیز    ناکارآمد است    نشانهکه  قدرت در   خواهد 

  منتهاشود.    اعمالتفنگ    ی لوله  ی واسطهبه   چندبخشیصورت  تواند به یم  ی دارهیسرما

 زودگذر است.  عتاً یاست که طب ینسب ی قدرت اقتصاد آنْ یمنبع واقع

از آن استی پیشموارد رقابت    گفته حاکی  که  گونه  همانـ    ی ستیالیامپربیناکه 

این    درعوض،   .نیافته است  انیپاـ  شود  ی متحده تصور م  االتیا  یاغلب با ظهور هژمون

 بنیادینآن را در منطق    توانی نامحدود، که م   یهژمون  ی سوواشنگتن به   تقالی در    روند

دولت  یافتهتجزیه  یدر جهان  هْیسرما رقابت،  مل  ی هابه  است.ی  درحال  یافته    استمرار 

باقبه   آمریکا ابرقدرت  به دنبال  ی عنوان  امروز    ی جهان   در مقیاسیی نها  ی سلطه مانده، 

مبیّنکایآمرجدید  قرن    ی برا  ای پروژه»  است. برا   یی«   یامپراتور  کی   جادی ا   ی تالش 

 یمازاد از کشورها  ترش ی هرچه ب  برداری بهره به منظور متحده   االتیا  ی به رهبر  ی جهان

 ی اصل   ی رقبا  راهبرد »گریز« در مواجهه با  کیبه    یابیحال دست   نیدر ع  .است  یرامونیپ

که    ت یواقع  نیا  نیز هست.  متحده  االتیا  یجهان  ی به برتر  یابی، دست بالقوه(  ی رقبا  ای)

رقم  را    ژئوپلتیک  ریناپذ گریز  است، شکست  ممکنناو تداوم آن    نامنطقی  یْهدف  نیچن

 . زندمی 

اهم  سمیالیامپر  ی مارکس  ی هانظریه بر  اقتصادی   تیهمواره  جغرافیای 

مسئله  شی ب  یحت  ،(کیژئواکونوم) بوده  ،ژئوپلتیک  ی از  ،  نظرگاه  نیا  از  اند.متمرکز 

  ی جهان  ی دیدر قدرت تول  هاییدگرگونی منجر به    ی داره یسرما  ناموزون و مرکب   ی توسعه

  در نظام   ی امپراتور  کرد.   مهار  ینظام/ژئوپلتیک  ی آن را با ابزارها  توانی که نم  شودی م

 است و   یجهاناصیل  دولت    کی از    عاری  شهیهم  ی ثبات است، برای ذاتاً ب  ی دارهیسرما

خطرناکتر  بزرگ  ی هاجنگ  سوی به   ناگزیر بالقوه  میتر  و  شدن   مسلح با    یابد.سوق 
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وحشتناک  یکشتار جمع  ی هابه سالح  ازپیشبیش  به  تحولتر،  و  آن   یسو درازمدت 

 . است  تیبربر

  نوین   ی جنبش صلح جهان  کی ایجادماند ی م  یباق تیره  طیشرا نیدر ا  امیدهایی که

از   یخاص  ی ، نمونه تفوق یافتبر آن    دی با  تیآنچه در نها  تصدیق کندکه    ی ؛ جنبشاست

  یگری که از نظام است    ای یجهان  ی اقتصاد  نظام   عبور از  ، بلکهستیو جنگ ن  سمیالیامپر

امپر با  کند.یم  هیتغذ  سمیالیو  را   دانست که متضمن   ی جهان  جادیا   در  دیهدف صلح 

 یاهداف اصل   گرید  ی امپراتور  ژئوپلتیکو    یدر آن استثمار جهان  باشد و  اساسیبرابری  

که    .ستندین است  تساو  نی چن دیرزمانی  نام    سم«یالی»سوس  یْکالیراد  ی طلبانه ی نظم 

 . دارد
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