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 در كنار هنري دنيا آمد،ه  در ورشو ب1928 در سال زبيگنيو برژينسكي كه

تري و طراحان جنابان خاكس كيسينجر و ساموئل هانتينگتون از عالي. ام

وي در مقام مشاور . رود شمار ميه سياست كاربردي اياالت متحده آمريكا ب

، با پشتيباني شديد 1981 تا 1977 جيمي كارتر از سال جمهور آمريكا، يسي ر

 در طالبانيزه كردن افغانستان، جماهير شوروي مجاهدين در جنگ عليه اتحاد

» تله افغاني«جماهير شوروي را به  ت متحده آمريكا مايل بود اتحادبنابر اظهارات برژينسكي، اياال. سهيم بود

 بالتيمور  دروي امروز استاد دانشگاه جانز هاپكينز. موجب شودها   آن هم براي»يويتنام«بكشاند و از اين طريق 

 و المللي  مشاور مركز تحقيقات بينباشد و در عين حال  ميدر رشته سياست خارجي اياالت متحده آمريكا 

عنوان مشاور در ه عالوه برآن برژينسكي ب. لف كتب سياسي بسياري استؤ سي و م.كاربردي در واشنگتن دي

ه  گرديده، زيرا كه بنا بها وي اخيراً وارد سرتيتر روزنامه. قرار داردي يهاي بزرگ آمريكا خدمت برخي از شركت

در  . استدرآمدهياست جمهوري ، باراك اوباما رنوين  وي به عضويت تيم سياست خارجي كانديد ،ها نوشته رسانه

 در كتاب  ويمقاله اصلي . دده ميقرار  بررسي  موردبرنامه ژئوپوليتيكي برژينسكي را» هاوكه ريتز«مقاله زير 

  . و در زير بسيار خالصه گرديده استانتشار يافته» روي؟ اياالت متحده آمريكا پس از بوش ميكجا ه آمريكا، ب«

  

. مهوري آمريكا مربوط استساي جؤ تنگاتنگ با دوره حكومتي ريطوره اسي دنياي غرب بي سيها سيكل

مثالً دوران رياست جمهوري ويليام كلينتون با . دهد مي دنيا خصلت خود را كمي تغيير ،يس جمهور جديدييبا هر ر

وري يك ته كه در مركز امپرااما آنچ . ممزوج بود،گرديد ميه يبينانه ارا سازي كه نسبت به خارج بسيار خوش جهاني

  و از آسياي جنوبي گرديد كه اقتصادي يك بحران تراژديك ايجاد، باعثوجود آورده بوده بحباب عظيم مالي 

اين . اجين بود» جنگ عليه ترور«دوره حكومت جورج دبليو بوش با .  توسعه يافتروسيه گرفته تا آرژانتين 

هاي مخفي  راه انداختن مجدد شكنجه و زندانه را با ب ام نهاده بود، دنيايس جمهور جنگي نيجمهور كه خود را ر يسير

طور ه شدت آسيب ديده و به المللي اياالت متحده آمريكا ب  وجهه بين وي، سال حكومت8پس از . عادت داد

  . استگرديدهاي امكانات مانور سياست خارجي اياالت متحده آمريكا  محدود  فزاينده
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پرسند كه  ميمردم از خود . سازد ميه آمريكا مجدداً خود را براي تغيير دولت آماده اكنون اياالت متحد

 سر قدرت خواهد آمد و جهان در آينده نزديك با كدام سياست مواجه خواهد بود؟ اكنون كدام جناح از خبرگان بر

بسياري از شواهد دال بر اين است كه باراك اوباما داراي بهترين شانس 

 چه نوع تحولي مورد نظر وي» تحول«كه  همين دليل، اينه ب. پيروزي است

  .گردد ميخواهد بود، بيش از پيش داراي اهميت 

مولتي ميليارد و زبيگنيو » جورج سوروس«اوباما مورد پشتيباني 

برژينسكي در عين حال در . برژينسكي، مشاور سابق جيمي كارتر قرار دارد

هاي  جناب خاكستري در بين طراحان سياست عنوان عاليه وي ب. كند ميمقام مشاور سياست خارجي اوباما فعاليت 

دليل ه ب. كاربردي اياالت متحده آمريكا، نماينده شيوه برداشت و منافع جناح بزرگي از خبرگان جامعه آمريكاست

  . روشنفكرانه وي، بايستي كه نفوذ وي را بسيار زياد دانستمرتبت

مجري برنامه تلويزيوني است از اوباما پشتيباني كه »  برژينسكيميكا«آن دختر برژينسكي،  عالوه بر

رياست  ه بالذا شواهد بسياري وجود دارد  ك. از مشاورين اوباما است»  مارك برژينسكي«كند و برادر وي،  مي

  .جامعه عمل خواهد پوشيد» فراكسيون برژينسكي« اوباما، تصورات ژئوبوليتيكي شدنجمهور 

ر كنار هنري كيسينجر از طراحان مهم سياست كاربردي خارجي اياالت متحده آمريكا زبيگنيو برژينسكي د

، دولت  انتشار يافت2007كه در تابستان » شانس دوباره«وي در كتاب جديد خود، . رود ميشمار ه  ب20در قرن 

جماهير  ز تالشي اتحادبه نظر وي، پس ا.  دهد ميبوش اول، كلينتون و بوش دوم را از پايه مورد انتقاد شديد قرار 

لذا وي . مي آمريكا بنماينديرا  براي استقرار سيستم سلطه دا حداكثر استفاده ،ها نتوانستند از اين شانس شوروي آن

تر به اشاعه همكاري و همفكري  جانبه را محدود كرده و بيش كند، اياالت متحده آمريكا بايد سياست يك ميپيشنهاد 

طور كه اوباما نيز اشاره كرده است، پيشنهاد  وي در مورد ايران سوريه و ونزوئال نيز همان. با اروپا و چين بپردازد

  .ثبات گردد در عين حال  روسيه منفرد و حتا در صورت امكان بيبايستي  نظر ويه  بولي. كند ميمذاكره 

برژينسكي از يك  . در برخورد به اسالم و اسرائيل استها »نانئوك«اختالفات اساسي مابين برژينسكي و 

عنوان يك ه برخالف بوش پسر، براي وي، ب. كند ميحل سازنده براي مشكل اسرائيل و فلسطين پشتيباني  راه

ي زده كه بر يها سياستاز نوس است و حتا اخيراً دست به انتقاد أي مذهبي نامها بين كالسيك، انگيزه سياستمدار جهان
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 الفات نبايد ما را دچار اين توهم سازد كه در رابطه باتجود اين، اين اخبا و. است ها بنا شده مبناي مبارزه فرهنگ

  . وجود داردها نا، اختالفي مابين وي و نئوكگري اياالت متحده آمريكا هدف سلطه

كردند كه براي دستيابي به هژموني اياالت متحده آمريكا بايد كنترل ذخاير نفتي در  مي تصور ها نااگر نئوك

تواند  ميثير برژينسكي قرار داشته باشد، أ تحت تي كهيجمهور اوباما يسير طريق نظامي ميسر كرد، خاورميانه را از

. دهدحال رشد خود يعني روسيه و چين قرار  روي دو رقيب دررا مركز ثقل سياست خارجي اياالت متحده آمريكا 

 كشور لوگيري از تعميق روابط بين دوترين وظيفه خود را در ج مهمثير برژينسكي باشد، أسياست اوباما اگر تحت ت

هدف جدا كردن چين از اين پيمان، . گردد، خواهد دانست مي كه در سازمان همكاري شانگهاي متبلور چين و روسيه

  (...). منفرد ساختن روسيه خواهد بود ،كمك امتيازات ويژهه ب

  

  شانس دوباره

 انتشار يافت، منافع 1997نسكي كه در سال ؛ اثر اصلي برژي)تخته بزرگ شطرنج(» گراند چسبورد"كتاب 

اين كتاب اجماالً تجزيه و تحليلي از . سازد مي اعمال سياست قدرت را عريان دردرازمدت اياالت متحده آمريكا 

  . ساله است30اهداف ژئوپوليتيكي اياالت متحده آمريكا براي يك برهه زماني 

 اين تيتر اولين فرض اساسي را مشخص 1.گرفته است منا» تنها قدرت جهاني«در ترجمه آلماني، اين كتاب 

 قدرت» آخرين« حتا ،گويد ميطور كه برژينسكي  و آن بودن »تنها قدرت« آن خواست اعالم شده وكند،  مي

تخته «جهان آن » يي آسيا- قاره اروپا«كه، بخش  تر است، اين ولي دومين فرض كه بسيار مهم. جهاني بودن است

  )57 .ص. (» آنجا صورت خواهد گرفت، در سلطه جهاني احرازسر مبارزه برينده در آشطرنجي است كه 

ي را از آن خود كند، ي آسيا- قدرتي كه رهبري در منطقه اروپاكه اين امر استوار است،  پايه فرض دوم بر

خود كه از ي، با شكل عجيب ي آسيا-اين تخته شطرنج عظيم اروپا«.  استرهبري بقيه جهان را نيز از آن خود كرده

برتري در تمامي «و ، )54. ص( »خواهد بود) گلوبال پلي(، صحنه بازي جهاني ت داردليسبون تا والديوستوك وسع

هم خيلي ساده  و آن) 64 .ص (».شرط براي نيروي غالب بودن در سطح جهان است ي، امروز  پيشي آسيا-قاره اروپا

گيرد و سه چهارم  منابع  ميمردم جهان را در بر % 75كه ترين قاره است   آسيا بزرگ-روپاابه اين خاطر كه  

  . (...)دارددر خود نهفته زاي شناخته شده جهان را  انرژي
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رسد كه  مي به اين نتيجه )سرانجام(برژينسكي 

 كهاولين هدف سياست خارجي آمريكا  بايد اين باشد، 

 هيچ كشوري و يا هيچ گروهي از كشورها نبايد به«

ست يابند، كه بتوانند اياالت متحده  قدرتي دآنچنان

ي بيرون كنند و يا حتا ي آسيا-آمريكا را از قاره اروپا

الزم است  تا ) 283. ص (».دهد ال قرارؤطور محسوسي مورد سه را ب  آنبودن» كدخدا« و يا تنها نقش ميانجي بودن

اياالت متحده ) 304. ص. (ه شودبه تعويق انداخت» آميزي صورت موفقيته خطر رشد ناگهاني يك قدرت جديد، ب«

، بهتر كه چندين نسلغالب بودن خود را حداقل براي يك و حتا « دنبال احراز اين هدف باشد كه ه ببايد آمريكا 

  )306 .ص (».منتفي سازند(...) را رقيب رشد يك قدرت امكان «ها بايد   آن».حفظ كند

ر بسيا كه اكنون اين نظر در اين زمينه، ز انتشار كتاب و شكست دولت بوشاده سال گذشت بعد از 

 ،ولي برژينسكي در كتاب جديد خود. گرفت حداقل مورد بازبيني قرار ميبايستي كه  ميرسد،  ميبرانگيز به نظر  الؤس

ويژه در رابطه ه اين نظر ب.  نويد داده استرا اياالت متحده آمريكا  هميشگياي براي استقرار هژموني »شانس دوباره«

ي كه ي اروپاآن. گردد ميل است، روشن يوز و امروز براي اروپا قادير) ما اوباطور و همين(ي كه برژينسكي با نقش

 ايفا خواهد  رايي آسيا- سوي ماوراءآتالنتيك باشد،  نقش سرپل آمريكا در قاره اروپاو ش در سمت ا گيري جهت

و . دنبال خواهد داشته گسترش ناتو در شرق را بو بنا بر اين منطق گسترش اروپا در شرق، اجباراً ) 91  .ص( .كرد

ي مركزي آسيا توسعه خواهد ها حالتي، الزاماً  نفوذ اياالت متحده آمريكا تا بخش چنين  درها متصورند كه ييآمريكا

هدف مركزي و كاربردي اياالت متحده آمريكا «:  در مقابل رقبا تضمين خواهد كرداها ر  و برتري قدرت آنيافت

كمك يك پيمان ماوراء آتالنتيكي مورد اعتمادتر، بايستي كه سرپل ه ب: طور خالصه كرد توان اين ميا را در اروپ

پرش قابل  ة  تبديل به تخت، آسيا چنان مستحكم گردد كه يك اروپاي رشد يابنده- اروپااياالت متحده آمريكا در قاره 

 .ص(» . آسيا راه يابد- همكاري به درون قاره اروپاسي والمللي دمكرا اي گردد، كه از طريق آن نظم بين استفاده

129(  

آميز اين نقشه، موقعيت جهاني اياالت متحده   آگاه بود كه حتا با اجراي موفقيت1997برژينسكي در سال 

آمريكا در « :دهد ميوي در قسمت ديگري از كتاب هشدار . تواند مدت كوتاهي دوام داشته باشد ميآمريكا تنها 
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صلح نسبي كه در حال حاضر در جهان . جهاني رهبري كننده تنها داراي يك شانس تاريخي كوتاه استمقام قدرت 

دت تضمين قدرت را  آن هدف درازمهمين دليل وي ه ب) 303  .ص(» .تواند بسيار كوتاه باشد ميفرماست،  حكم

. ص (».كي جهاني را سازمان دهدهاي ژئوپليتي شبكه بادوامي از همكاري«كند، كه بتواند  ميي تعريف يچنان توانا

، كه خارج )297 .ص(گويد  ميسخن  »)TSEE( يي اروپا- ماوراء آسياسيستم امنيتي «وي در اين رابطه از يك ) 305

و در اين . سازد مي يافته، همكاري با روسيه، چين و ژاپن را مقدور گسترشاز مرزهاي ناتو كه تا آسياي مركزي 

ي خواهد بود كه زير قيموميت آمريكا ي آسيا-روپاا ساختار بزرگ امنيتي و همكاري پايه اصلي آن«اروپا،  سيستم

  )91 .ص( ».قرار دارد

له در رابطه با مواضع أي چيست؟ اين مسي آسيا- طور مشخص منظور از اين سيستم امنيتي ماوراء اروپاه ولي ب

نان والديمير پوتين در كنفرانس امنيتي اگر به سخ. شود مي بهتر مشخص  ديگرديگر طراحان كاربردي و دولتمردان

در اين سخنان . دست خواهيم آورده  دقت كنيم، تصوير بهتري از اهداف برژينسكي ب2007 فوريه 10روز در مونيخ، 

سياستي كه . خيزد ميمخالفت عليه سياست جهاني برگزيده اياالت متحده آمريكا پس از پايان جنگ سرد بره پوتين ب

جهان (را  رنگ آن و  هرچند هم كه بخواهيم با آب«: است» قطبي جهان يك«ال ايجاد يك دنبه به نظر وي ب

يك قدرت تنها نظر دارد  كه در آن  ار كنيم، نهايتاً عبارت فوق وضعيت مشخصي را درتشماطه و است) قطبي يك

يك خواهد بود كه جهاني جهان، و اين . گيري وجود خواهد داشت  يك مركز قدرت و يا مركز تصميمو يادولتي 

  ».ارباب و يا يك حاكم خواهد داشت

ي است، تا دقيقاً يها  كوششدر اصلدهد،  ميآنچه كه در حال حاضر در جهان رخ «: دهد ميپوتين ادامه 

در حال حاضر ما شاهد استفاده بيش از . (...) دنپياده كالمللي  قطبي را در روابط بين همين طرح، يعني طرح جهان يك

نتي كه جهان را به ورطه خشو. المللي هستيم  خشونت نظامي در روابط بينويژهه  بدود زور و خشونت،حد و نامح

 و سهم عمده از ادامه . (...)گردد ميي سياسي غيرممكن ها رهيافتهمين صورت ه ب . (...)دهد ميمي سوق يبحران دا

كه از مرزهاي    اياالت متحده آمريكا است،اينجا طبيعتاً  قبل از همه درمنظور من يك كشور، و اين روند از آن 

2».جهت فراتر رفته است ملي خود، از هر

ويژه از موضع ژئوپوليتيكي ه مدت سياست خارجي اياالت متحده آمريكا، باز ديد روسيه، استراتژي دراز

نفوذ خود را در  كند ميطور كه برژينسكي پيشنهاد كرده بود، اياالت متحده آمريكا سعي  همان: كامالً روشن است
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كه  يي از آنجا.هاست ي، در خدمت آني اروپا- پرش در قاره آسياةعنوان تخته و در اينجا اروپا ب. قاره آسيا بسط دهد

كند،  مينوع گسترش جامعه اروپا در شرق، طبيعتاً به نفوذ اياالت متحده آمريكا نيز كمك  تحت شرايط كنوني، هر

ي ها ط جامعه اروپا در شرق و گسترش سازمان نظامي ناتو، بسياري از جمهوريكمك تلفيقي از بسه بايستي كه ب مي

  .ددرگدر منطقه نفوذ غرب ادغام را جماهير شوروي، مثل گرجستان، آذربايجان، اوكرائين و ازبكستان  سابق اتحاد

ي ها سرمايهروي  كه يك كشور بايد مرزهاي خود را بر ، اول اينيين كننده استكه براي اين ادغام تعآنچه 

هاي  اگر چنين شد، آنگاه كنسرن.  عادت دهد و قانون غربي از حقوق و پندارخارجي بگشايد و دوم خود را به درك

 انظار ها غربي خواهند توانست منابع زيرزميني و مواد خام را براي خود تضمين كنند و از طريق نفوذگذاري بر رسانه

  .نمايندنفع خود جلب ه عمومي كشور را ب

اين پس از منطقه خليج فارس،  چون ،هد بوداهميت مركزي خوانطقه پيرامون درياي مازندران، داراي م

ترين منابع نفتي و گازي جهان است و عالوه برآن از نظر كاربردي داراي اهميت ويژه نظامي  منطقه داراي بزرگ

شدت ه  ب رايي آسيا-ا در قاره اروپا موضع اياالت متحده آمريك،وق و برتري غرب در اين منطقهفباشد، لذا ت مي

همگام با كنترل كشورهاي دوست عضو اپك، مثل كويت، عربستان سعودي، امارات اين تفوق، . تقويت خواهد كرد

به سلطه اياالت متحده آمريكا در آسياي مركزي، اقتدار  ،متحده، قطر و كشورهاي تسخير شده مثل عراق و افغانستان

ي از جمله چين و روسيه را در ساختارهاي امنيتي ي آسيا-  تا از آنجا تمامي قاره اروپاالزم را عطا خواهد كرد،

  .گردد، ادغام كند مي مشخصفرادولتي كه توسط اياالت متحده آمريكا 

شود و تهاجم نظامي در جنوب قاره  ميگسترش سازمان نظامي ناتو در شرق كه توسط جامعه اروپا دنبال 

د كه نده مياي را تشكيل  دو عمالً گوه كه توسط دولت بوش آغاز گرديد، هر) فغانستانعراق و ا(ي ي آسيا- اروپا

بدواً در آسيا به اين هدف خود ها موفق شوند  اگر آن. كند ميي وارد ي آسيا-قاره اروپااياالت متحده آمريكا به قلب 

. ، سرمشقي براي بقيه جهان خواهد شديي آسيا-دليل عظمت و اهميت قاره اروپاه ، نظم نوين پديد آمده بل گردندينا

  تسليم شده واي مجبور خواهند بود فريقا، استراليا و كليه كشورهاي جزيرهآنقشه برژينسكي، آمريكاي التين،  بنابر

  .به يك چنين نظم نويني بپيوندند

، بلكه »تنها ابرقدرت«كند، ديگر نه فقط  ميطور كه برژينسكي فرموله  سپس اياالت متحده آمريكا، آن

  ) (...)307 .ص. (خواهد بود» آخرين ابرقدرت واقعي«
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  تبعيضسياست 

، اياالت متحده آمريكا بخش عظيمي از قدرت  تاكنونكه برژينسكي اين اهداف را فرموله كرد از زماني

غال مستقيم كند كه نقشه اش مي، اذعان »شانس دوباره«وي در كتاب جديد خود .  استهجهاني خود را از دست داد

رو  هكاران مدرن در نظر داشتند، با شكست روب طور كه برخي از محافظه نظامي برخي از كشورها در خاورميانه، آن

 در مورد 1997ي خود را كه در سال ها  نيست، كه نقشهنگينقدر س ي براي برژينسكي اين شكست آنل و3.شده است

زور ه شكست توسعه قدرت ب.  فرموله كرده بود، به كنار گذاردا آسي-اروپاهژموني اياالت متحده آمريكا در قاره 

 سازمان نظامي ناتو گرديده كه الزم  آسيا براي وي تنها به اين معنا است كه اكنون-ارتش در جنوب قاره اروپا

لب منطقه معني رسوخ به قه  ب اقدامو اين. لويت پيدا كرده استواتوسعه يابد و اين اقدام اكنون در شرق توسط اروپا 

ت متحده بدين صورت پس از ايران، اين روسيه است كه در مركز توجه سياست جهاني اياال. نفوذ روسيه است

  .آمريكا قرار خواهد گرفت

داد، افسانه نبود،  مي هشدار  در موردش در كنفرانس امنيتي مونيخپيشسال  قطبي كه پوتين يك جهان يك

توان در سياستي كه اياالت متحده  مياين واقعيت را نيز . ده آمريكا بودبلكه يك پروژه جهاني واقعي اياالت متح

كه  د، بدون آننآور ميي را پديد يها واقعيتها  آن. دنبال كرداتخاذ كرده، دنبال گسترش ناتو در شرق ه آمريكا ب

  .ي كندها را جدي تلق د و يا منافع امنيتي آننواقعاً سهيم سازدر طرح و اجراي آن چين و روسيه را 
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بعد ه ب  2001 سپتامبر 11ويژه از ه هاي اخير و ب رفته در سال هم روي

ويژه ه ب. المللي هستيم بار در روابط بين ما شاهد تشديد عملكردهاي خشونت

 يها المللي و رهيافت اياالت متحده آمريكا ارزشي براي مذاكرات بين

جانبه اياالت متحده  دنبال اقدامات يكه حقوق ملل ب. ل نيستيآميز قا مسالمت

سساتي چون سازمان ملل ؤتهي و از طرف ديگر م درونآمريكا بيش از پيش 

آفرين اياالت   اقدامات به اصطالح صلحدر عوضمتحد تضعيف گرديده است و 

حال كامالً  در اين و. گرديده استها  آنمتحده آمريكا، اروپا و ناتو ، مثالً در كشور سابق يوگسالوي جايگزين 

 جهان يتمامخود را نماينده   اجازه داشته باشند كه پيمان نظامي غرب و يا كشورهاي غربيو متداول شدههي بدي

  .ندبدان

. گردد مي زور كمكه ب»  تنشمديريت« باعث ترويج شيوه جانبه اياالت متحده آمريكا، اقدامات يك

استعمال آن در جنگ عراق بيانديشيم و يا گيرانه اياالت متحده آمريكا و نحوه   به دكترين ضربه اول پيشكافيست

 از طرف ها  آن كههرچند .خاطر آوريمه كه استفاده از مهمات اورانيومي در جنگ عراق و يا افغانستان را ب اين

به افزايش شديد نقص عضو استفاده از اين مهمات خيز  دو منطقه جنگ  مسكوت گذارده شد، ولي در هرها رسانه

 به نگراني روسيه عالوه برآن بسط ناتو در شرق كه قرار است تا درياي خزر ادامه يابد، طبيعتاً.  استنوزادان انجاميده

  .دامن خواهد زد

و يا لهستان، بلكه در ساير نقاط مرزي روسيه و  چكجمهوري موشكي، نه تنها در  سيسات چترأاستقرار ت

ه رد منطقي آن هنوز بحث زياد است، نيز وضع بطور تشديد مسابقه تسليحاتي در فضا كه البته در مورد كارب همين

  . (...)همين شكل است

دهد كه نظم نويني كه مورد پسند اياالت متحده آمريكا است، بر پايه ايجاد تفاهم  همه اين اقدامات نشان مي

 تفوق ،شدهدادن رقبا در مقابل عمل انجام   قراراكنند تا ب ها كوشش مي آن. و مذاكرات دمكراتيك بنا نگرديده است

 سپتامبر 11دنبال افزايش شديد مخارج تسليحاتي از ه ب. قدرت خود را نسبت به اروپا، چين و يا روسيه تثبيت نمايند

كند، از طريق  مي، آمريكا كوشش  استبه اين طرف، كه كليه ركوردهاي دوران جنگ سرد را پشت سر نهاده

اين سياست بسيار خطرناك است زيرا كه . خود ايجاد سازدتكنولوژي پيشرفته، مانع غيرقابل عبوري براي رقباي 
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و عالوه برآن .  انجاميده است جديداكنون به يك مسابقه تسليحاتي وجود خواهد آورد و همه الزاماً واكنش مقابل ب

كره با چين و اروپا به مذا، جمهور آينده اياالت متحده آمريكا، اوباما يسيبرانگيز است كه آيا اگر ر الؤبسيار س

، خطرات  اين سياست از ميان  طبق برنامه برژينسكي روسيه را كماكان مورد تهديد وسيع نظامي قرار دهدليبنشيند و

  برداشته خواهد شد؟

در نمونه عملكرد استراتژيكي چتر موشكي در دست تهيه تجلي ويژه ه باين سياست تبعيض در قبال روسيه 

هاي ايراني را  ها، موشك روايت آنه هيچ وجه بدين خاطر نيست كه به ب استقرار آن در لهستان و يا چك. يابد مي

  .دفع كند

  . كيلومتري ندارد8000 تا 5000هاي  اوالً ايران موشك دوربرد براي مسافت

 طوالني و بغرنج است كه از اولين، داراي روندي اي هاي هدايت شونده دوماً تكامل يك چنين سالح

  . انجامد طول ميه هاي زيادي ب  سال آنييدگي نهاتا آما) طور مخفي انجام داده ا بر توان آن كه نمي (ها آزمايش

صورت  هاي ايراني باشد، در آن فرض كنيم كه اين چتر موشكي واقعاً براي دفاع در مقابل موشكسوماً 

بود، زيرا كه تر خواهد   مشترك در آذربايجان بسيار مناسبپيشنهاد ترميمي روسيه، مبنا بر ايجاد سيستم دفاعي

  . (...)هاي ايراني را در بدو مسير پرواز خود متالشي كند تواند موشك هاي پدافندي مستقر در آذربايجان مي موشك

اين چتر :  نتيجه گرفتتوان يك كه چرا اياالت متحده آمريكا اين پيشنهاد را رد كرد، تنها مي از اين

ي ديگر ها گيري با ايجاد پايگاه اين نتيجه. سيه تعبيه گرديده استله اول نه عليه ايران، بلكه عليه روهموشكي در و

چتر موشكي در پيرامون روسيه، مثل آالسكا، 

  .گردد تقويت مي

  

  جنگ سرد نوين

اي را كسب   ضربه اول هستهاعمالي يدو طرف همواره سعي داشتند، توانا در طي دوران جنگ سرد هر

 وارد ي در يك حمله غافلگيرانه به طرف ديگر آن چنان آسيببتواندطرف بدان معني است كه يك ي يتوانااين . كنند

هاي  كليه سالحطور ناغافل ه ب يك طرف بتواند مثالً . كند، كه طرف مقابل امكان اجراي ضربه متقابل را نداشته باشد
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قدر  د تا حمله مقابل را آنرا فلج نمايد و يا قادر باش اي طرف مقابل را نابود كند، و يا ساختارهاي فرماندهي آن هسته

  .  آميز آن موجود باشد محدود نمايد كه امكان دفع موفقيت

 آن چند ي جلو كهاهميت كاربردي آن در اين است. شود  چتر موشكي وارد عمل ميست كهدر اينجا

 دارد، راها   هنوز وقت پرتاب آن،دوجين موشكي را كه مسكو پس از يك حمله غافلگيرانه اياالت متحده آمريكا

اي عليه  اي در مساعي آمريكا براي ايجاد توان ضربه اول هسته كننده  فاكتور تعيين،در نتيجه چتر موشكي. بگيرد

 اين سيستم كه هنگاميمستقر گردد، لكن   موشك در لهستان10البته فعالً در نظر گرفته شده ، فقط . باشد روسيه مي

  .دادي افزايش راحته  بتوان  ميرا ها ايجاد شد، تعداد موشك

در . كند هاي تسليحاتي كنوني اياالت متحده آمريكا نقش ايفا مي مالت استراتژيكي، در كوششأاين ت

 ل سياست خارجيي كه نشريه علمي مهمي در مورد مسا،»Foreign Affairs« در نشريه 2006مي سال /ي آوريلها ماه

، »The rise of U.S. nuclear primacy«تيتر اين مقاله . تيد نظريه فوق اسؤاي انتشار يافت كه م است، مقاله آمريكا

 Darley  و  Keir A. Lieberدو نويسنده اين مقاله،   هر4.است» اي اياالت متحده آمريكا صعود هژموني هسته«يعني 

G. Press گيرند ر قرا توسط اياالت متحده آمريكااي  حمله غافلگيرانه هستهاگر مورد كه آيا چين و روسيه پرسند مي ،

اي، پس از پايان  كه تاچه اندازه تعادل هسته براي محاسبه اين. قادر خواهند بود با اعمال ضربه دوم واكنش نشان دهند

هاي كامپيوتري حمله غافلگيرانه اياالت متحده آمريكا  دو نويسنده از طريق برنامه جنگ سرد تاكنون تغيير يافته، اين

ها سال توسط وزارت دفاع اياالت متحده  دهكار گرفتند كه ه اي را ب ها شيوه نآ. سازي كردند به روسيه را شبيه

نتيجه اين محاسبات اين بود كه نيروهاي دفاعي روسيه دچار كوربيني راداري . گيرد آمريكا مورد استفاده قرار مي

تي متوجه خواهند شد كه  تازه وق،هاي مستقر در اقيانوس آرام آغاز شود ييد و حتا حمالتي را كه از زيردرياهستن

سيسات أحمله غافلگيرانه اول از همه تيك دو نويسنده، حتا اگر در طي  نظر اينه  ب.ها به مسكو رسيده باشند موشك

قادر خواهد بود تقريباً با اين وجود اياالت متحده آمريكا د، نگردرادار و مخابرات و مركز فرماندهي روسيه نابود 

هاي   آن يك درصد باقيمانده از موشك،نظر نويسندگانه ب. ا در ضربه اول منهدم سازدهاي اتمي روسي ر موشك% 99

  . كرداتوان توسط چتر موشكي خنث مي ، كه مسكو در ضربه دوم به سوي آمريكا پرتاب خواهد كرد، راروسي

را فراهم اين امكان  آمريكا  براياين چتر بايستي: كند وضوح نقش چتر موشكي را ترسيم ميه اين مقاله ب

اگر اين امكان . كه خود مورد اصابت ضربات مقابل قرار گيرد  بدون آن،كند كه يك جنگ اتمي را آغاز سازد
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 منافع كرده وعنوان يك وسيله فشار در سطح جهاني استفاده ه بار فراهم شود، آمريكا خواهد توانست از آن ب يك

 از اين طريق ممكن خواهد شد كه كاهش قدرت در بخش اقتصادي و يا مالي، توسط  وملي خود را تحميل سازد

  .جبران گردداي مطلق  تفوق هسته

  

  »بانكر باستر«هاي اتمي كوچك و  بمب

  
ها تنها يك هراس  دهد كه مشكل آن يك جنبه ديگر از مساعي تسليحاتي اياالت متحده آمريكا نشان مي

هاي كوچك  اين بمب. كند هاي اتمي با قدرت انفجاري محدود توليد مي  حاضر بمبآمريكا در حال. بدبينانه نيست

ويژگي . گردد مي) بانكر باستر( زيرزميني هاي ه پناهگاويژه انهدامتكامل داده شده و تبديل به سالح ) ميني نيوك(

ين متر در زمين فرو رود و تواند چند زمين اصابت كرده و  ميه ها در اين است كه با سرعت بسيار زياد ب اين سالح

  .بهترين حالت زير زمين منفجر گردد از اين طريق، در

هاي صوتي  استدالل در مورد تكامل اين نوع سالح اتمي نوين، اين است كه تنها از اين طريق و با ايجاد موج

ها با اين استدالل  آن. ه استاما اين استدالل شمشير دولب. هاي زيرزميني را مثالً در ايران منهدم كرد توان پناهگاه مي

 در جنگ عليه ها  آناند، كه  كرات افشا كردهه هاي محقق ب كنند كه آنچه را كه ژورناليست از يك طرف اذعان مي

هاي  ايران داراي پناهگاهتنها  و از طرف ديگر 5كار خواهند گرفت، بسيار جدي استه اي ب ايران سالح هسته
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هاي زيرزميني استقرار  اي روسيه نيز در پناهگاه هاي هسته كننده فرماندهي گردان نزيرزميني نيست، ساختارهاي تعيي

  .يافته است

  

  جهان تسلط بر

طور كه پيداست، جنگ سرد وارد  داري، چرا آن آيد كه با وجود پيروزي سرمايه ال پيش ميؤحال اين س

  گاه به پايان رسيده بود؟  جنگ سرد اصالً هيچ آيا،گردد و يا حتا بنابر نقشه اياالت متحده آمريكا دور دوم خود مي

» تنها ابرقدرت«اثر اصلي برژينسكي، از بخش آن تيتر . توان به برژينسكي مراجعه كرد در اين مورد هم مي

نامد و پس از انحالل  مي» سوراخ سياه«وي روسيه را . بسيار پلميك انتخاب شدهنوشته شده است، روسيه كه در مورد 

مساعي اين . ل نيستي ناحيه نفوذ سياسي براي روسيه قاشوروي، برژينسكي هيچ حقي در مورد داشتنجماهير  اتحاد

همكاري اقتصادي بسط  كمكه جماهير شوروي، ب هاي قديم اتحاد ياز جمهور برخي  براي حفظ نفوذ خود بركشور

برعكس تصويري را كه وي از ) 142 .ص(. دارد ميمردود اعالم » خواب و خيال« عنوانه  را برژينسكي بو نظامي

ه اي را ب  جهاني مستقالنه- زند كه هرنوع فعاليت سياسي ميد، اين كشور را كشوري گمانه كن ميروسيه آينده ترسيم 

ل اقتصادي يفرمان ناتو و در رابطه با مساه ل امنيتي گوش بيگذاشته و در عوض در رابطه با مساكنار ه طور كامل ب

برژينسكي اين واقعيت كه دولتمردان روس، .  و بانك جهاني گرديده استپولالمللي  فرمان صندوق بينه گوش ب

 ،كنند ميجماهير شوروي را منطقه نفوذ طبيعي خود محسوب  هاي سابق اتحاد بالروس، اوكرائين و ديگر جمهوري

د و عزم اين كشور نام مي) 288 .ص( »تبليغات امپرياليستي«و يا ) 168 .ص( »وريتگري امپر شماطه«بدون استثنا 

  خودوي حتا در بخشي از كتاب. نمايد ميقلمداد ) همانجا( »كوشش بيهوده«براي دستيابي به مواضع مهم در آينده را 

 انعطاف روس، كه از جمهوري يك كنفدراسيون قابل«: تقسيم شودروسيه به سه يا چهار تكه كند كه  ميپيشنهاد 

تواند روابط اقتصادي تنگاتنگ با  ميتر   سادهور تشكيل شده باشد، خيليي، جمهوري سيبري و جمهوري شرق دياروپا

نخوت و افاده علني كه ). 288 .ص(» .اروپا، كشورهاي جديد آسياي مركزي و كشورهاي شرقي برقرار كند

دهد كه وي براي دشمن قديمي خود در طي  ميداشت، نشان  مي نسبت به روسيه اعمال 1997برژينسكي در سال 

  .ل استيه و يا نقش يك كشور جهان سومي قااي جنگ سرد، در بهترين حالت نقش يك مستعمره سال
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دوره از ركود اقتصادي اما از طرف ديگر اين نوع برخوردها، نمايانگر وضعيت واقعي روسيه پس از چندين 

وران هنوز بدهكار روسيه در آن د.  با كاهش ارزش روبل عجالتاً به اوج خود رسيد1998اين بحران در سال . است

 و بانك جهاني از بخشي از استقالل پولالمللي  نفع صندوق بينه ، ب»جهان سومي«بود و مجبور بود مانند يك كشور 

سپس برژينسكي بخش مربوط بر روسيه كتاب خود را با اين كالم به پايان . دپوشب اقتصادي خود چشم -سياسي

له أئوپوليتيكي تصميم بگيرد، بلكه مسندارد كه بخواهد مابين امكانات ژسر دوراهي قرار  در واقع روسيه بر« :برد مي

  )180 .ص( ».سر ادامه بقاء است تنها بر

  

  »سياست تضعيف«

ي ها زني مشخص شده است كه روسيه برخالف كليه گمانهاكنون پس از گذشت مدت نسبتاً كوتاهي 

روسيه اكنون . د و كليت جغرافياي خود را حفظ كند ادامه حيات دهقادر است سياست خارجي  اياالت متحده آمريكا

  .زنندبهر اقدامي ه نيست كه نيروهاي خارجي بتوانند در آنجا بنابه ميل و عالقه خود دست ب» سوراخ سياهي«آن 

 انتشار يافت، اصالً مورد 2007، كه در سال »شانس دوباره«اين روند را برژينسكي در كتاب اخير خود 

ي ها  و كماكان كوششوي كماكان طرفدار عضويت اوكرائين در سازمان نظامي ناتو است. دهد ميتوجه قرار ن

 سال با روسيه 200كه اوكرائين بيش از   در حالي6.نامد ميروسيه براي حفظ نفوذ خود در اوكرائين را امپرياليسم 

 نتيجه اختالط  اوكرائينيوندانتعداد زيادي از شهر مردم اوكرائين روسند و عالوه برآن % 20قريب . پيمان بود هم

  .گويند مي بوده، و بخش عظيمي از مردم كشور به زبان روسي سخن نژادي

سياست اقتصادي غرب . ولي سياست اياالت متحده آمريكا از ابتدا در جهت تضعيف رقيب گذشته خود بود

خوبي ه در كتاب اخير خود ب» ينناومي كال«. يد اين واقعيت استؤريختن ديوار برلين م نسبت به روسيه پس از فرو

يك كشور ه بايستي روسيه را ب چيز مي كند كه شوك درماني اقتصادي تجويز شده توسط غرب قبل از هر ترسيم مي

 ايده برژينسكي براي تقسيم روسيه به سه و 7.هاي خارجي تبديل سازد صادركننده مواد خام ارزان و وابسته به سرمايه

  را بايدعلت اين سياست. كرد است كه واشنگتن همواره دنبال مي» سياست تضعيفي«رف يا چهار قسمت، بهترين مع

  .جو كردو روسيه جستي ياحتماالً در وضعيت جغرافيا
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برژينسكي  ، »ه شطرنجتخت« كتاب در

را به » يي آسيا-تخته شطرنج اروپا«اي  نقشهتوسط 

در اين نقشه اين دو قاره به چهار . اردهذنمايش گ

ا اگر بخواهيم در تعبير همان صفحه ، يمنطقه

 .  تقسيم گرديده استمهرهشطرنج بمانيم، به چهار 

 دوم چين و مهره اول جامعه امروزي اروپا، مهره

 كه مهرهترين  ي از آسياي مركزي و بزرگيها كشورهاي همسايه آن، سومي خاورميانه و نزديك، به انضمام بخش

   .، روسيه استرا منطقه مياني نام نهاده برژينسكي آن

برژينسكي هم (...)   تقسيم مشابهي را انجام داده بود20، تئوريسين سياسي اوائل قرن »هارولد مك كايندر«

 آسيا را -سر سلطه بر اروپا  سال بعد مبارزه بر100نظر داشت،  وري انگليس را درتكه منافع امپرا» مك كايندر«مثل 

 آمريكا نيز وري انگليس، اياالت متحدهترازيرا كه درست مثل امپ. داند وري حاكمي ميتساز هر امپرا له سرنوشتأمس

 قرار آسيا -يعني اروپا» جزيره جهاني« خارج از به اصطالح  درتر اي است كه بيش  ي ويژهيداراي وضعيت جغرافيا

قدرت جهاني موقعيت خواهد  مي آسيا تعلق ندارد، -عنوان ملتي كه به قاره اروپاه اياالت متحده آمريكا ب. گرفته است

تر از ديگر  تواند خيلي ساده  و مورد دفاع قرار دهد، كه موطنش نيست و از اين لحاظ ميكنداي تثبيت  خود را در قاره

تر و به  شود كه سياست خارجي اياالت متحده آمريكا خيلي بيش اين امر موجب مي. كشورها از آنجا رانده شود

  .دنبال شودي يا آسي- عمال نفوذ در قاره اروپاتر در جهت ا اصطالح خيلي پيگيرانه

تفوق . ي استي آسيا-ترين مهره در تخته شطرنج اروپا ي، روسيه مهميتيجه از منظر سياستمداران آمريكادر ن

 از منظر ،بلكه برعكس. يان برداشته شده استي نيز از مي اين معني نيست كه رقابت جغرافيابر رقابت ايدئولوژيكي به

آن از ي خود داراي امتيازات بسياري است و لذا تضعيف يعيت جغرافياخاطر موقه ي، روسيه بين آمريكاسياستمدارا

  .ها بسيار مهم است  براي آنپيشاپيش

  

  

  



       تارنگاشت عدالت                                          16                         شطرنج                                تختة جهان، 
 

  سر اروپا جنگ بر

  
 - ها اگر بخواهند در قاره اروپا آن.  آسيا است-ترين قدرت خارج از قاره اروپا اياالت متحده آمريكا بزرگ 

ترين قدرت در  ولي روسيه بزرگ. طور اتوماتيك در تضاد منافع با روسيه قرار خواهند گرفته اشند، بغالب ب آسيا

ه با در نظر البته روسي. گاه قادر نخواهد بود با چين و اروپا رقابت كند  آسيا نيست و از نظر اقتصادي هيچ-قاره اروپا

 منابع غني نظر گرفتن  با درطور  و همينقرار گرفته  آسيا- در مركز قاره اروپا كهي خوديگرفتن وضعيت جغرافيا

  .وجود آورده  ب را آسيا- طور درازمدت قادر خواهد بود امكانات همكاري در قاره اروپاه مواد خام خود، ب

را قادر سازد يافته مابين روسيه و اروپا، اروپا  ممكن است كه روابط اقتصادي تعميقمثالً از اين طريق 

نوبه خود استقالل عظيمي براي ه و اين اقدام ب. اي تكميل سازد تالنتيكي خود را با امكانات قارهگيري ماوراءآ سمت

گيري اروپا نسبت به شرق  يك دليل ديگر كه برله جهت. دنبال خواهد داشته اروپا در قبال اياالت متحده آمريكا ب

 ،ي داردي نياز شديدي به تكنولوژي اروپايهروس. است، منافع درازمدت و تكميل كننده مشترك اروپا و روسيه است

مين أنياز از منابع روسي ت طور متوسط و يا درازمدت قادر نخواهد بود انرژي مورد نياز خود را بيه ولي اروپا نيز ب

  .كند

به امضا » سازمان همكاري شانگهاي«اكنون زير عنوان  به نحو مشابهي پيمان ميان چين و روسيه كه هم

اين روال، موقعيت اياالت متحده .  در آسيا پديد آورد راطور درازمدت مركز اقتصادي دوميه بواند ت ، مي استرسيده

  . (...)آمريكا را در حفظ نفوذ خود در خاورميانه و آسياي مركزي تضعيف خواهد ساخت

شد، با دو مي  آناييتضاد منافع مابين اياالت متحده آمريكا و روسيه كه در رابطه با وضعيت جغرافي  

جنگ سرد نوين در . كند ريختن ديوار برلين تاكنون تعيين مي سياست اياالت متحده آمريكا در قبال روسيه را از فرو

جنگ سرد ادامه يافت، چون اياالت متحده . گاه پايان نيافته بود عمل ادامه همان جنگ سرد قديمي است و عمالً هيچ
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هدف اول بدون شك .  از دو هدف سياست جهاني خود دست يافتآمريكا با فرو ريختن ديوار برلين تنها به يكي

دنبال سياست جاري اياالت متحده آمريكا ه ، اما هدف دوم، و اين تازه بداري بر سوسياليسم بود پيروزي سرمايه

ي  مل-  آسيا است تا جهان را به نظمي پسادولتي-مشخص گرديده، تفوق بالمنازع اياالت متحده آمريكا در قاره اروپا

  .به سركردگي اياالت متحده آمريكا سوق دهد

  

  رقباي جديد اياالت متحده آمريكا

هاي  دانست، در سال  مشروع مي و بسيار بديهيرا  آن1997 سال  درپايان كه برژينسكي ياي قدرت بيؤاما ر

 لكه چين و هندوستان هريا با رشد سريع نه تنها روسيه، بؤاين ر.  رسد مينظر ه  بتر تر غيرواقعي روز بيش هاخير روزب

 آمريكا با پس از تحليل خارجي برژينسكي، اياالت متحده  سال 10تنها . (...) شود تر به عقب رانده مي روز بيش

ه  در مقابل روسيه خودآگاه و چين باستچگونه ممكن . وري خود مواجه گرديده استتضعف بنيه نيروي امپرا

هاي خوبي است كه كليه  هاي ناپلئون و جنگ دوم جهاني نمونه نگ غلبه كرد؟ جقدرت رسيده بر يك قاره غريب

آمريكا اگر . ه استگرديد رو ه آسيا با شكست روب-  در گذشته، براي رسوخ از محيط به مركز قاره اروپاها كوشش

  در چنين وضعي قرار گيرد، چه خواهد كرد؟

 فرموله كرده بود، 1997كي در سال كه آيا اگر هدفي را كه برژينس ال بستگي دارد به اينؤجواب اين س

له بر سر اهدافي است كه أكه مس بينانه به كنار گذاشت و يا اين برداشتي واقع توان با مي ،بينانه از آب درآمد غيرواقع

ها را  توان آن  كه نه ميگرديده اجين آمريكاسسات و خبرگان رهبري كننده سياسي ؤچنان با هويت كشور، م آن

  .كنار گذاشته نسبي كرد و نه ب

ي درخواهند يبين آمريكا  كه سياستمداران جهاننظر بگيريم، اين طور خواهد بود اگر بهترين حالت را در

 توسط برژينسكي 1997يافت كه اهدافي كه در سال 

كه  و اين. فرموله شد، قابل دسترسي نيست

 دنبال مجاب خواهند شد كهنيز ي يسياستمداران اروپا

 در شكل همكاري ،اف اين اهدكردن مجدد

  .نخواهد بودنهايتاً در جهت منافع جامعه اروپا  ،ماوراءآتالنتيكي
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 از اين ، كهكننده از دست بدهد المللي تعيين تواند موقعيت خود را در مقام ارز بين  سال آينده دالر مي5در 

سودي كه از ضرب  (،خواهد دادخود را از دست » سينيوراژ« از امتيازات يطريق اياالت متحده آمريكا بخش معتنابه

 .دهد  را تشكيل ميمريكانوبه خود پايه مادي مخارج عظيم نظامي آه باين سينيوراژ ، كه )گردد سكه و پول حاصل مي

ر خارج از كشور را از نظر هاي نظامي خود د  اياالت متحده آمريكا قادر نخواهد بود، بسياري از پايگاهپس از آن

ي، مثل چين، روسيه ي آسيا-  مجبور خواهند شد موضع جهاني خود را با رقباي قاره اروپافوراًا ه و آن. مين كندأمالي ت

اي خود در  خاطر سياست منطقهه ها در آسياي مركزي، ب خوبي ممكن است كه نفوذ آنه ب. و يا اروپا تقسيم كنند

كه كشورهاي به  سد كه درست هنگامير نظر ميه همين دليل بسيار پوچ و نامعقول به ب. كلي از بين بروده گذشته ب

كنند، سازمان نظامي ناتو براي اولين  ه مييتان و چين رشد اقتصادي عظيمي ارا، برزيل، روسيه، هندوسBRICاصطالح 

  . (...)كند بار در سطح جهان ادعاي انحصار قدرت مي

نخواهد  قرارتحده آمريكا ثير اياالت مأن به اندازه نيم قرن گذشته تحت ت جها21به احتمال زياد در قرن 

هاي مختلف در چارچوب آن نظم جهاني كه فراي منافع ملي است، به توافق  ها و فرهنگ به آن اندازه كه قاره. داشت

  .هاي مختلف باز خواهد شد برسند، جا براي يافتن بديل

بين باز  ما مذاكرات تواند روند جاي جهاني شدني كه زير رهبري اياالت متحده آمريكا باشد، ميه ب

و خواهد ررد خود از محيط رودركتر از گذشته با   بيش خيليبدين وسيله غرب. آغاز گرددهاي تقريباً مشابه  قدرت

 موضوع ماندگارهاي تاريخي ، ديكتاتورها از، عملكرد امپرياليسم طلبكار و پشتيباني»جهان سوم«اگر استثمار . گشت

سرزمين غرب «ي تصور متداول از ها  پايه است كهرار گيرد، آنگاه ق حقوقيبررسي و صو يا حتا مورد تفحگردد 

  .سست خواهد شدشدت ه مطمئناً ب، »خوب

  

   جنگ نوينر آستانهد

 خاطره ، درست ب آسيا-شايد واقعاً طرح برژينسكي براي استقرار سلطه اياالت متحده آمريكا در قاره اروپا

بلكه بخش و احتماالً اين مورد تنها شامل حال برژينسكي نيست، . دانداز است كه در باال مطرح ش مقابله با اين چشم

شواهد بسياري وجود دارد كه اعتقاد به اين سلطه . نيز داراي برداشت مشابهي استي يعظيمي از خبرگان آمريكا

 قدر با احساس هويت خبرگان اين جامعه در هم تنيده است، كه حتا شكست اين مشروع اياالت متحده آمريكا آن
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طرح جديدي كه برژينسكي در كتاب . گيري نويني نخواهد شد سياست در دوران بوش باعث بوجود آمدن جهت

طريق دستيابي به حاكميت بر  در مورد تعميق همكاري مابين اروپا و آمريكا و از آن» شانس دوباره«جديد خود 

 و راه فرجه اين آخرين رسد كه ميه نظر طور ب اين 8.، نمايانگر اين برداشت استكند  مطرح مي آسيا-قاره اروپا

 مورد استفاده قرار -كين  رهبري باراك اوباما و يا جان مكتحت حال يا -ي است كه اياالت متحده آمريكافرار

 آسيا نه از نظر سياسي، نه -باز زند، كه سلطه غرب بر تمامي قاره اروپا خواهد داد، تا از پذيرش اين بصيرت سر

  .مي قابل تحميل استاقتصادي و  نه نظا

نظر گرفتن تناسب قوا، واقعاً هدف سلطه بر قاره  ي، بدون دريي و اروپايحال اگر سياستمداران آمريكا

يقيناً برخورد  آسيا را كماكان دنبال كنند، روند تاريخ به كدام سو خواهد بود؟ در يك چنين شرايطي - اروپا

  .غيرقابل اجتناب خواهد بودد، شكل جنگ گرم و يا جنگ سره حال ب ،هاي بزرگ قدرت

، بلكه در شرايط عدم تقارن » وحشت و موازنهتعادل« نه در شرايط  جديدكه يك جنگ سرد يياز آنجا

 ممكن است همين دليله ب.  گيرد، لذا خطر تبديل آن به جنگ گرم بسيار زيادتر خواهد بود تكنولوژيكي صورت مي

دنبال يك بحران ديپلماتيك، جنگ گرم را ه كاذب  احساس كرده و بكه دارنده يك چتر موشكي خود را در امنيت 

تر، كه داراي چتر موشكي نيست و در ضمن معتقد است كه  و برعكس، ممكن است كه رقيب ضعيف. آغاز كند

. گيرانه آغاز نمايد عنوان جنگ پيشه ، جنگ را ب وارد خواهد كردحال و دير يا زود  هره بضربه را طرف مقابل 

 زدوخوردولي  .گيرانه در اصل جوابي نامتقارن براي عدم مالكيت بر چتر موشكي است يك جنگ پيشآغاز 

يك چنين اجراي محل . صورت گيردصورت جنگ نيابتي ه تواند ب ي هم ميي آسيا- بازيگران مختلف قاره اروپا

دنبال ه ب كه بحران انرژي آنگاه. خوردي به احتمال زياد منطقه پرنفت خاورنزديك و آسياي مركزي خواهد بودزدو

اگر رقابت  . (...)ها خواهد گرديد خال هدف كليه قدرتشك  بياين مناطق ، تعميق يافت قيمت نفت رشد فزاينده

 در منطقه مابين عراق، ايران، افغانستان، پاكستان و برخي ديگر از  مابين اين بازيگران جهانيژئوپوليتيكي

ي بالكان رخ يذشته در منطقه اروپاطور صورت گيرد كه در سده گ ي همانجماهير شورو هاي سابق اتحاد جمهوري

مراتب ه هاي ب قدرت»  آسيا-بالكان قاره اروپا«ولي در . بيني نخواهد بود هاي انساني آن قابل پيش داد، ابعاد خسارت

سيه، اياالت متحده ترين بازيگران عبارتند از رو مهم. يير خواهند بود تا در بالكان اروپاتري رقيب يكديگ بيش

طور ه  ب نيزهاي اخير به نفوذ چين، هندوستان، پاكستان و جامعه اروپا عالوه برآن در سال. آمريكا، تركيه و ايران
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ين صد ميليون نفر جمعيت را در بالكان قاره اروپا ـ آسيا منطقه وسيعي، با چند. ملموسي افزوده گرديده است

ي حتا اين فرضيه را مطرح كرده كه يك چنين جنگ داخلي كه يناس آمريكاش تاريخ» نيال فرگوسون«. گيرد برمي

 خواهد معني يك جنگ جهاني جديده  آسيا محتمل است و عمالً ب-دامنگير چندين كشور شود، در بالكان قاره اروپا

ربانيان جنگ  انساني اين جنگ بيش از ققربانيانتعداد صورت  رسد كه در آن ميگيري  فرگوسون به اين نتيجه. بود

تشار نكه از طرف دفتر روابط خارجي ا» فورين آفيرز«انتشار مقاله فرگوسون در روزنامه  9.جهاني دوم خواهد بود

در بالكان را دار   در امور خارجي آمريكا يك جنگ وسيع و دامنهپرداز يهنظرجات دهد كه كارخان يابد، نشان مي مي

  .ندنك  حساب ميد و روي آنندان آسيا ممكن مي- قاره اروپا

عنوان قدرت ه  در يوگسالوي، يك ائتالف پرقدرت مابين كشورهاي مختلف، ب1999 در سالاگر مثل ناتو 

ضامن صلح در يك چنين تنشي دخالت كند، نه تنها در موقعيتي خواهد بود كه مرزهاي جديدي در خاورميانه و 

نترل نظامي مستقيم بر بخش عظيمي از منابع ذخيره ك آسياي مركزي تعيين كند، بلكه در عين حال قادر خواهد بود

. برنده اصلي اين جنگ خواهد بود» كننده صلح ائتالف نيروهاي تضمين«يك چنين . اعمال داردتي و گازي جهان فن
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را دراختيار داشته باشد، به  اهرم ژئوپوليتيكي مهمي است كه هركس آن  ،زيرا كه كنترل اين منابع انرژي ذخيره

  .  خواهد بود21 در قرن  جهانوي سركردهاحتمال ق

  

  اروپا در نقش شاهين ترازو

 انتخاب خواهد كرد،  را چه روندي21كننده، كه تاريخ در قرن  تصميم اساسي تعيين 

ه بكشور  دو منافع هر.  روسيه استعهدهه  بعهده اياالت متحده آمريكا و نهه نه ب

ه ها قادر نيستند ب  است، كه آنقدري محدوده اي ب قدري مشخص و از نظر برنامه

   .اي انتخاب كنند  گزينه،هاي مختلف طور جدي مابين تالي

 هاي سابق اتحاد گاه حاضر نخواهد شد از منافع خود، يعني محسوب كردن جمهوري روسيه احتماالً هيچ

ه آمريكا هم  اياالت متحد،طور برعكس و همين. نظر نمايد جماهير شوروي جزو منطقه طبيعي نفوذ خود، صرف

بازي «گيري در اين  همين خاطر تصميمه ب. پوشي كند  آسيا چشم- از سلطه خود در قاره اروپاآزادانهاي ندارد،  عالقه

گيري كند و واقعاً امكان انتخاب داشته  كه بتواند از امكانات مختلف موجود بهرهعهده بازيگري باشد ه بايد ب» بزرگ

  .شود، اروپاست  اين مشخصات شامل حالش ميتنها قدرت ژئوپوليتيكي كه. باشد

 از هر لحاظ منوط به 21ي در قرن يرژينسكي در رابطه با سلطه آمريكاطرح ژئوپوليتيكي پيشنهادي باجراي 

 نكند، نقشه استقرار سيستم امنيتي مورد نظر توسعه ناتو در شرق پشتيبانياگر جامعه اروپا از . همكاري اروپاست

بينانه  برگيرد ولي در عين حال زير قيموميت اياالت متحده آمريكا باشد، غيرواقع  آسيا را در-اآمريكا كه قاره اروپ

  (...) .باشد مي

ولي منافع اروپا برعكس در چندين مورد . بديل است بي يار  يكدر نتيجه اروپا براي اياالت متحده آمريكا ،

وضعيت ژئوپوليتيكي خود، اروپا قادر است هم به همكاري نسبت به . مهم با منافع اياالت متحده آمريكا اختالف دارد

مين منافع أبهترين حالت براي ت.  با شرق گسترش دهد راي خوديها همكاريو هم ادامه دهد ماوراءآتالنتيكي خود 

البته اياالت متحده آمريكا كوشش .  داردبرقرار شرق ا غرب و هم با اروپا را هم ب رابطه، سياستي است كهاروپا

بازي گرفتن برخي از كشورهاي شرق اروپا، از اين نوع ه مثالً از طريق ايجاد يك جنگ سرد نوين و ب كند، تا مي

 را مجاب كند، تا از هاي لهستان و چك اگر بروكسل نتواند دولت. عمل آورده گيري جامعه اروپا، جلوگيري ب جهت
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ال مطرح خواهد شد كه ؤاين سنظر كنند،  صرفي در كشور خود يسيسات رادار و پرتاب موشك آمريكاأاستقرار ت

  .كند ايفا مي عملي  الً چه نقش سياسي و ياوجامعه اروپا اص

ولي با .  كند البته تجزيه و تحليل ژئوپوليتيكي برژينسكي داراي منطق خود است و بسيار خوب متقاعد مي

 آسيا را مانند يك -قاره اروپا. تباه است اشاين تجزيه و تحليلهاي  شرط اين حال نبايد فراموش شود كه  همه پيش

ي ديگر كه ادعاي ها ولي مثل بسياري از ايده. نگاه اول ايده بسيار جالبي است تخته شطرنج در نظر گرفتن، در

ه با دقت مورد بررسي قرار گرفت، از منظر معنوي توخالي و از نظر سياسي ك پس از اينتاريخي بودن داشت، 

پذير   چندقطبي و تنگاتنگ درهم تنيده و در نتيجه كوچك و آسيب21 جهان در سده .رسد نظر ميه خطرناك ب

كنند، اين واقعيت نوين را  منتقل ميها   كه منطق بازي شطرنج را بر قارههاي قدرت ژئوپليتيكي،  بازي. گرديده است

  . قرار گيرد و بازبينيالؤ سئوپوليتيكي نسبي گرديده و موردگيرد و لذا الزم است كه اين نوع منطق ژ در نظر نمي

كه مبارزه قدرت ژئوپوليتيكي را تشديد كنيم، بهتر است كه امروز آن شيوه فكري را تقويت  جاي اينه ب

ي و يا يي، اروپاي، قرن آمريكا21كه آيا قرن  تر از اين خيلي مهم. گيرد سازيم كه تمدن را در كل خود در نظر مي

اياالت متحده . مين كنيمأها ت شرط پايه كدام پيش  نوع بشر را برادامه حياتم خواهي چيني است، اين است كه ما مي

 بايد صبر. اند پيشنهادات خود را تاكنون مطرح كرده »منطقه سبز بغداد«آمريكا و دوران بوش با ايجاد گوانتانامو و 

تصحيح گرايانه و  تمدنر راه خواهد باشد، قادر خواهد بود قدم د كس كه مي كرد و ديد كه آيا جانشين وي، حال هر

در . خرج دهده اما اگر كوشش آمريكا براي دستيابي به سلطه جهاني ادامه يابد، اروپا بايد واكنش ب. بگذارد يا خير

 تواند از پشتيباني اياالت متحده آمريكا سر است كه مي» جهان پير«بديل اياالت متحده آمريكا، تنها اين  مقام يار بي

  .باز زند

  .بايد به اين كار دست يازد خاطر حفظ تمدن بشري،ه پا بو ارو
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