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گسترده تر  در بحبوحه ی تهاجم روسیه بر اوکراین و نگرانی های فزاینده از تشدید جنگ و

رتباط به ارا بی  "زندانی های جغرافیا"شدن دامنه آن به طرف اروپا، برگردان کتاب حاضر

تاب که به با مطالعه این ک است که به همین ملحوظ موضوعات حاد و مهم جهانی نمی دانم.

ین کار، زمینه ازبان انگلیسی است، اقدام به برگردان آن به زبان فارسی نموده و خواستم با 

ضاعی اروپایی های عینی بررسی چرایی بحران های این چنینی را که چندان بی تاثیر هم بر او

خواهد بود، نز تبعات آن دور که ما در آن زندگی داریم، نیست  و هم کشور ما افغانستان ا

 مهیا سازم.

 افراد عداداینکه یک ت این کتاب قبال در ایران ترجمه و به دست نشر سپرده شده بود. کما

 "کردند مغرض و مریض به مجرد شنیدن خبر ترجمه آن، شروع به کار شکنی کرده و انتقاد

ات را صرف  می شد انرژی این کتاب قبال ترجمه شده و چیز نیاز به ترجمه دوباره آن است؟

صیلی ام . اما من که تحوالت جغرافیایی را با عنایت به رشته تح"کتاب دیگری می کردی

ند، بی وقفه و هدفم ا نگذاشتم و به کار ترجمه به گونۀدنبال می کنم، وقعی بر این انتقاد ه

 خستگی ناپذیر ادامه دادم.  ه گونۀب

اما کاربرد اصطالحات   سی ترجمه شده نیز دارد،همانطوریکه که گفتم این کتاب نسخه فار

زمینه را برای درک و تحلیل متن دشوار می  ،ترجمه شده ی آن نا آشنا و مغلق بودن متن

ساخت، از این رو، ترجمه آن برای هم وطنان ما، نیاز شمرده می شد و من را به آن وا داشت 

را تکمیل کرده و در خدمت قرار  تا با دقت و توجه بیشتر به محتوای اصل متن، ترجمه آن

دهم. آزآن جایی که از گذشته های دور، خوراک و تغذیه فکری نسل چیز فهم و مشتاق 



7 

 

علم و دانش کشور ما را ایران تامین می کرد و بدور از احتمال هم نیست که این تغذیه 

رو علی رغم  فکری زمینه را برای گسترش نفوذنرم ایران در کشور ما مهیا ساخته بود، از این

موجودیت نسخه های ترجمه شده آن، نیاز دیدم تا دیگر از این وابستگی خود را بیرون 

ساخته و مستقل از نفوذ فکری ایران که همانند پاکستان بزرگ ترین دشمن ما است، کاری 

انجام دهم. امید هم نسالن ما نیز حساسیت موضوع را درک کرده و فکر جدا از اخوانیت 

مطالعه کردم و  2016قا سال یران را در ذهن خود جای دهند. این کتاب را دقیوحشت بار ا

مطالعه نسخه انگلیسی آن، اهمیت آن را درک کرده و تصمیم گرفتم در یک  با دو مرتبه

 فرصت مناسب آن را ترجمه و از ارزش آن، دیگران را نیز بهره مند سازم.

صر به فرد، به تعامالت جغرافیایی در قالب تیم مارشال نویسنده این کتاب با ژرف بینی منح

قدرت اشاره می کند که بی تردید میتوان آن را منشا تحلیل اکثریت بحران های  -سیاست

عنوان کتابی است  "جبر جغرافیا "حاضر در جهان دانست. زندانی های جغرافیا یا به تعبیری

کند تا به خواننده تفهیم  در سراسر کتاب تالش میکه نویسنده با تحلیل های ژئوپولیتیک 

کند که سعادت و آرامش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خیلی از کشور ها به لحاظ موقعیت 

هر خواننده  ذهن ابتداکه از دکنمطرح می االتی راین کتاب سواجغرافیایی آن هااست.  

قدرت مثال سئوالی که می پرسد این که چرا امریکا ابر . جلب می کندبه خودش  کنجکاو را

شده؟ چرا هند و پاکستان در درگیری دایمی و تاریخی با هم اند؟ چرا چین کشور تبت را 

، استند  که هم کشورهای آباد است شمالی اروپا افتاده اشغال میکند؟ چه اتفاقی برای قسمت

 سئوالی را مطرح می کندیا  ی برخورداراند؟بهتر اقتصاداز  و هم  ندتری دارهم فرهنگ غنی

 ؟از موضع ضعیف تری برخوردار است شمالی وریایک جنوبی درمقابل وریایک که چرا

https://chekida.com/summary/nothing-to-envy-book-summary/
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ی این سواالت هست؛ سواالتی که مشخصا جوابی به همه ،جغرافیا های خالصه کتاب زندانی

 امی ما موثر بوده، در آیندهشتهطور که در گذناجغرافیا هم که؛ چونداهمیت زیادی دارن

 هم موثر خواهد بود.

با مدنظرداشت  تاب  بیان می دارد که شما قادر خواهید بود تااز ک های تیم مارشال در بخشی

دیم را به دانش و فناوری دنیای ق تاآمریکای التین  مشخصی از دنیا بطور مثال خصوصیات

ید داشت؛ به د، اما اگر جغرافیا علیه شما باشد، موفقیت بسیار کمی خواهعصر جدید بیاوری

جغرافیای ایاالت ین مهم به ا به زعم وی،   .های اشتباه اتخاذ کرده باشیدویژه اگر سیاست

کدام ای که هیچمتحده کمک کرد تا اینکه این کشور به قدرتی بزرگ تبدیل شود؛ به گونه

توانند در این قرن چالشی جدی برای این غول آمریکای نمیاز بیست کشور جنوب آمریکا 

وی در   .ندشمالی باشند؛ حتی اگر با هم متحد شده و بخواهند آن را دسته جمعی انجام ده

های جغرافیایی کشورهای آمریکای التین به محدودیتبخشی از کتاب اذعان می کندکه 

 . ه استها ایجاد شدملت-یری این دولتای درست از ابتدای شکل گشکل پیچیده

غدغه ددر مجموع تالش وی روی این محور متمرکز است که این عامل جغرافیایی است که 

نامه های اصلی سیاست و سیاست مداران را می سازد تا با مدنظرداشت آن، سیاست ها و بر

در رافیایی راهبردی خود را ترتیب و در دست اجرا بگذارند. تیم با اتکا به نقشه های جغ

ی در عامالت سیاسموردقدرت های بزرگی حرف می زند که هر کدام مثال زنده ای برای ت

 .سطوح مختلف جهان بوده و منبع تشنج و آشوب محسوب می شوند

من با توجه به مفاد این اثر و روش های جالبی که نویسنده ی آن در نوشتن این کتاب به 

یم گرفتم تا آن را از انگلیسی به فارسی عنایت نقشه های جغرافیایی، به کار برده، تصم
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قرار دهم.  زیرا ترجمه آن می تواند به غنای  محترم برگردان کرده و در خدمت عالقمندان

برای افراد دانشگاهی در  ما، بیفزاید.  مطالعه این کتاب علمی و مسلکی تحلیل گران کشور 

اقتصادی جهانی، از جمله رشته های مختلف مرتبط با مسائل سیاست های کالن امنیتی و 

علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، مطالعات امنیتی و جغرافیای سیاسی، علم 

و کارگزاران مسائل راهبردی بسیار سودمند خواهد ژئوپولیتیک و همچنین برای کارشناسان 

 بود. 

خون بار  ای شوم وترجمه آن را به مردم درد کشیده و ستم دیده کشورم که قربانی بازی ه

ه زیر ستم برای آن هاییک کشور های بیگانه پیرامونی و جهانی شده اند، تقدیم می دارم.

تحمل مشونیسم قومی و فاشیسم تباری، هر روز خرد می شوند و بار مشقات و زحمات را 

رامش را به آاز بارگاه ایزد متعال استدعا دارم تا با فضل و کرم خویش، صلح و  می شوند.

ا نصیب ریهن ما بازگرداند و برای ما منحیث نسل جوان آن، توفیق خدمت گذاری بیشتر م

 بگرداند.

 با ارادت بی پایان

 عبدالناصر نورزاد 

  1400مطابق زمستان  2022ماه مارچ 

  شهر ساراگوسای ایالت اراگون اسپانیا
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 زندگی یناپایدار ی واستثنای هایزمان در ما که این اندیشیدن و حرف زدن در مورد

 به هرگز هانج که شود می گفته ما به. است جا خالی کرده محض بدبینی یک به کنیم،می

 بدبینانه حتی و محتاطانه پاسخی اظهاراتی چنین. است نبوده بینی پیش قابل غیر اندازه، این

 و بوده دارایناپ همیشه جهان ، اما اینکهباشیم محتاط که است درست این. دارد دنبال به را

 تواند می قطعا را ما فعلی های نگرانی ،است بوده بینی پیش غیرقابل تعریف، طبق آینده،

 1914 سالگرد صدمین نبود، در این خصوص دیگری نگرانی هیچ اگر. بیشتر بسازد بسیار

 با همه.ی افزودو به نگرانی ها و دغدغه های زندگی ما م کرد می یادآوری ما به را این باید

 آینده برای تغییرات، این و است، انجام حال در اساسی تغییرات مطمئناً شد، گفته ه کهآنچ

 تغییرات. خواهند داشت واقعی معنای کنیم، می زندگی که ییکجا هر در مان، فرزندان و ما

 یامدهایپ هستند، مرتبط فناوری سریع تغییرات با همگی که جمعیتی، و اجتماعی اقتصادی،

 هایزمان به نسبت کنیم،می زندگی آن در اکنون که را عصر است ممکن که دارند جهانی

 «ثناییاست قطعیت عدم» مورد در ما که است دلیل همین به شاید. ، متمایز بسازدگذشته

 یک هب «ژئوپلیتیک» تفسیر چرا به همین دلیل است که تاکید می کنیم و کنیم می صحبت

 به سمت آن وجود دارد؟ و گرایش بیشتر شده تبدیل رشد به رو صنعت

مطرح  برای خوبی شایستگی ای، حرفه و شخصی نظر از غیرمعمول، طور به مارشال تیم

 سال بیست تحوالت ترین دراماتیک از بسیاری در مستقیماً او. داردرا   بحث این کردن
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 مقدم خط در او کند، می یادآوری ما به او مقدمه که همانطور. است داشته شرکت گذشته

 و تصمیمات چگونه که است دیده او. است داشته حضور سوریه و افغانستان الکان،ب در

 گرفتن نظر در با تنها توان می را داخلی های جنگ و المللی بین های درگیری رویدادها،

 توسط ،در این خصوص گرفته شکل های فرض پیش .کرد درک...  و ها ترس امیدها، کامل

 افراد، که - جغرافیایی - فیزیکی محیط توسط خود نوبه به ها این چگونه اینکه و تاریخ

 .، یک امر غیر قابل انکار استشوند می هدایت ،اند یافته توسعه آن در کشورها و جوامع

 امنیت با فوری ارتباط که است ایشدهقضاوت کامالً هایبینش از مملو کتاب این نتیجه، در

 را این نتوانستیم( های غرب) ما آیا است؟ بوده چه اوکراین در روسیه اقدام. دارد ما رفاه و

 چین آیا رفت؟ خواهد پیش کجا تا اکنون مسکو  چرا؟ است، چنین اگر کنیم؟ بینی پیش

 کند،می امنیت احساس بیند،می طبیعی زمینی مرزهای عنوان به که چیزی آن در باالخره

 قرار تأثیر تحت را تحدهم ایاالت ،دریایی قدرت به پکن رویکرد چگونه که این بالخرهو

 بیش برای دارد؟ معنایی چه ژاپن و هند جمله از منطقه کشورهای سایر برای این دهد؟می

 برخوردار طبیعی منابع وقف و جغرافیایی مساعد بسیار شرایط از متحده ایاالت سال، 200 از

 سیاست بر ینا آیا. و به مصرف آن می پردازد دارد متعارف غیر گاز و نفت حاال. است بوده

 دارد، ایالعادهفوق پذیریانعطاف و قدرت متحده ایاالت گذاشت؟ خواهد تأثیر آن جهانی

 در عمیق احساسات و اختالفات آیا شود؟می متحده ایاالت افول از صحبت اینقدر چرا پس

 به امیدی توانیم می یا است حل غیرقابل آسیا جنوب و خاورمیانه شمالی، آفریقای سراسر

 از یکی که بریتانیا، ما، کشور برای همه از ترمهم شاید و نهایت، در باشیم؟ داشته هآیند

 نه و نزدیک، تناقضات و ابهامات به چگونه اروپا: اقتصادهاست ترینجهانی و بزرگترین
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 سال هفتاد طول در کند، می اشاره تیم که همانطور دهد؟می نشان واکنش نزدیک، چندان

 حاضر حال در ما آیا. است کرده عادت رفاه و صلح به اروپا( 1991 سال از ویژه به و) گذشته

 در که کنیم می درک هنوز ما آیا بگیریم؟ بدیهی را این که هستیم این خطر معرض در

 .بخوانید را کتاب این کنید، فکر سواالت این به خواهید می گذرد؟ اگر می چه ما اطراف

 ،KCMG OBE اسکارلت جان سر

 2004-2009 ،(MI6) مخفی اطالعات سرویس رئیس
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. است وسیهر ارتدکس کلیسای بزرگ حامی و مذهبی مردی او که گویدمی پوتین والدیمیر

 چرا": بپرسد خدا از و بخواند دعا برود، رختخواب به شب هر است ممکن است، چنین اگر

 "ندادی؟ قرار اوکراین در بزرگ را کوه چند

 اروپای دشت که آتلند وسیع گستره گاهآن بود، ساخته اوکراین در را هاییکوه خدا اگر

 حمله روسیه به مکرر طور به آنجا از بتوان که نبود ایکنندهدلگرم سرزمین است، شمالی

 های انوسیهاقی تا کند تالش باید حداقل او .ندارد ای چاره پوتین هست، که همانطور. کرد

 ورهمینط بزرگ، چه و کوچک چه ها، ملت همه مورد درر این ام . کند کنترل را غرب

 می متریک های انتخاب آنها به و کند می زندانی را آنها رهبران انداز چشم. است صادق

 در عیت،واق این. دهد می آنها به کنید می فکر آنچه از مانور برای کمتری فضای و دهد

 مورد در له حتیمسئ این. بود صادق ها نآ از قبل و ها بابلی ایرانیان، آتن، امپراتوری مورد

 .است هبود صادق ه بود خود قبیله از محافظت برای بلندی مکان دنبال به که رهبر هر

 ها،جنگ این. است داده شکل را ما گی همیشهسرنوشت   کنیم می زندگی آن در که زمینی

 زندگی زمین از طهنق هر در تقریباً اکنون که را مردمانی اجتماعی توسعه و سیاست قدرت،

 در هم ما بین هایفاصله بر فناوری که برسد نظر به است ممکن. است داده شکل کنند،می

 که کرد فراموش توانمی راحتی به اما کند،می غلبه فیزیکی فضای در هم و ذهنی فضای

 بسیار کنیم،می بزرگ را فرزندانمان و کنیممی کار کنیم،می زندگی آن در که سرزمینی
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، مهم تر از کنندمی هدایت را نفر میلیارد هفت که کسانی هایانتخاب اینکه و است، همم

 شکل دریاها و هادریاچه ها،بیابان ها،کوه ها،رودخانه توسط همیشه حدی تا سیاره این. آن

 اینطور همیشه که همانطور - کنندمی محدود را ما ی گستره زندگی همه که گیردمی

 .اندبوده

 بیابان از نه اه کوه. ندارد وجود دیگری عامل هر از تر مهم جغرافیایی عامل هیچ کلی رطو به

 هاییژگیو زمین، کره مختلف هایبخش در. ها جنگل از ها رودخانه نه و ترند مهم ها

 چه و توانندمی کاری چه مردم اینکه تعیین در غالب عوامل جمله از متفاوت جغرافیایی

 .هستند دهند، امانج توانندنمی کاری

 المللیبین دایرهای توانمی هاآن طریق از که پردازدمی هاییراه به ژئوپلیتیک کلی، طور به

 موانع مثال نوانع به - فیزیکی انداز چشم فقط نه. کرد درک جغرافیایی عوامل طریق از را

 فرهنگی ناطقم جمعیت، هوا، و آب بلکه - رودخانه های شبکه اتصاالت یا ها کوه طبیعی

 های جنبه از اریبسی بر مهمی تأثیر توانند می اینها مانند عواملی. طبیعی منابع به دسترسی و

 جمله از ،انسانی اجتماعی توسعه تا گرفته نظامی و سیاسی استراتژی از ما، تمدن متفاوت

 .باشند داشته مذهب و تجارت زبان،

 نوشتن در هم اغلب است، المللیبین و ملی هایسیاست زیربنای که فیزیکی هایواقعیت

. شوندمی گرفته نادیده موضوعات جهانی از معاصر هایگزارش در هم و تاریخ درباره

 عامل این است ممکن. است ها «چی» همچنین و «چرا» از اساسی بخشی وضوح به جغرافیا

 هند و چین ال،مث عنوان به. شود می گرفته نادیده همه از بیش مطمئناً اما نباشد، کننده تعیین

 مشترکی طوالنی بسیار مرزهای که زیاد بسیار جمعیت با عظیم کشور دو: بگیرید نظر در را
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 در غول دو این اگر بودنخواهد  آور تعجب. نیستند همسو فرهنگی و سیاسی نظر از اما دارند

 ،1962 سال در ماهه یک نبرد از غیر به واقع، در اما باشند، جنگیده یکدیگر با جنگ چندین

 و دارد قرار جهان کوه رشته ترین مرتفع آنها بین در زیرا چرا؟. اند نکرده را کار این هرگز

  و موانع جدی مانند است غیرممکن عمال یا آن طریق از بزرگ نظامی های ستون پیشروی

، رظهو حال در مانع این بر غلبه برای هاییراه البته فناوری، شدن ترپیچیده با هیمالیا کوه های

 سیاست کشور دو هر بنابراین و ماندمی باقی بازدارنده فیزیکی مانع اما سخت تر می سازد،

 .هستند هم یکدیگر مراقب حال عین در و کنندمی متمرکز دیگر مناطق بر را خود خارجی

 یدادهارو به دادن شکل در همگی ،عوامل سایر و فناوری ها، ایده رهبران،تصمیم فردی 

 موانع یک اب همچنان جدید نسل هر. هستند موقتی باید مدنظر داشت که همه اما دارند، نقش

 دهش ایجاد های چالش. بود خواهد روبرو هیمالیا و هندوکش توسط شده ایجاد فیزیکی

 .یغذای منابع یا طبیعی معدنی مواد به محدود دسترسی معایب و بارانی؛ فصل توسط

 موضوع این به 1990 دهه در بالکان های گجن پوشش با بار اولینقدرت های بزرگ برای 

 کروات صرب، خواه مختلف، مردمان رهبران که بودم شاهد نزدیک از من. ندشد مند عالقه

 در باستانی هایسوءظن باستانی، هایبندیتقسیم یاد به را خود «قبایل» عمداً ،بوسنی ها یا

 از را مردم که زمانی. ندانداختمی چالش های امنیتی و استراتیژیکی گیر از مملو ایمنطقه

این امر باعث شد  .ندکن تحریک همدیگر علیه را آنها تا نکشید طول زیاد کردند، جدا هم

 تا نقش جغرافیا علی رغم مسائل زبانی و فرهنگی و عقاید و باور های دینی، برجسته شود.

 کوزوو نبرد با بستانصر بر عثمانی فرمانروایی. است آن بارز نمونه کوزوو در ایبار رودخانه

. گذرد می میتروویکا شهر طریق از ایبار که جایی نزدیکی در شد، تثبیت 1389 سال در پولیه
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 زیرا کردند، ایبار پشت از نشینیعقب به شروع هاصرب جمعیت بعدی، هایقرن طول در

 جایی ،آمدند فرود کوزوو به مالیسیجا کوهستانی منطقه از تدریج به مسلمان هایآلبانیایی

 .شدند مطلق مبدل اکثریت به یک هجدهم قرن اواسط در که

 منطقه در این واضح مذهبی/قومی بندی تقسیم یک هنوز و رسیدیم بیستم قرن به سرعت به

 1999 سال در صرب ها سپس. بود شده مشخص ها رودخانه توسط تقریباً که داشت وجود

 مین،ز در. گرفت قرار حمله مورد از زمین کوزوو آزادیبخش ارتش و هوا از ناتو توسط

 عیتجم اکثر سرعت به و کرد، نشینی عقب ایبار سراسر در( صربستان) یوگسالوی ارتش

 شد شوریک واقعی مرز به تبدیل رودخانه این. کردند حرکت آن دنبال به مانده باقی صرب

 .دشناسن می رسمیت بهآن را   کوزوو مستقل کشور عنوان به اکنون کشورها برخی که

 سه نگج طول در. شد متوقف ناتو زمینی نیروهای پیشروی که بود جایی همچنین میترویکا

 حمله تانصربس تمام به دارد قصد ناتو اینکه بر مبنی داشت وجود پنهانی تهدیدهای ماهه

 هرگز ناتو انرهبر که بود معنا این به سیاسی و جغرافیایی هایمحدودیت حقیقت، در. کند

 خاک از هاجمت اجازه که بود کرده اعالم صراحت به مجارستان. نداشتند را ایگزینه چنین

 صربستان شمال رد قومی مجارستانی 350000 علیه جوییانتقام از زیرا داد، نخواهد را خود

 هیزات مورد نیازنیروها و تج توانست می که بود، جنوب از تهاجم ،راه بدیل آن. ترسیدمی

 روبرو آنها االیب های کوه با صورت آن در ناتو اما. برساند ایبار به مضاعف زمان در را آنها

 .شد می

 چه بیاید ناتو اگر که پرسیدم و کردممی کار بلگراد در هاصرب از تیمی با زمان آن در من

 را هااسلحه و گذاریممی زمین را هایماندوربین ،با یک صدا تیمهمه ی  »: افتدمی اتفاقی
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 دولتشان مخالف و من خوب دوستان لیبرال، هایصرب آنها. بود این پاسخ« .داریمبرمی

 قلمرو از کجا هاصرب که دادند نشان من به و کشیدند بیرون را هانقشه همچنان اما بودند،

 ناتو هایانتخاب چرا اینکه. شد خواهد متوقف کجا ناتو و کرد خواهند دفاع هاکوه در خود

 جغرافیا درس بود، شده علنی بروکسل عمومی روابط هدستگا توسط که آنچه از محدودتر

 .شد داده ما به

 سال در بود، حیاتی بالکان در اخبار گزارش در فیزیکی انداز چشم چقدر اینکه درکبا  

 11 از پس هفته چند ،2001 سال در مثال، عنوان به. گرفتم قرار خوبی جایگاه در بعد های

 امروزی، مدرن یفناور وجود با حتی چگونه، دادمی اننش که بودم نمایشی شاهد من سپتامبر،

. کندمی دیکته را جهان هایارتش قدرتمندترین حتی نظامی امکانات همچنان هوا و آب

 تا بودم ردهک عبور قایق یک با تاجیکستان مرزی رودخانه از و بودم افغانستان شمال در من

 .کنم برقرار ارتباط کردند،می مبارزه نطالبا با که "اتحاد شمال" شمال ائتالف نیروهای با

 هادشت در را القاعده و طالبان مواضع سرشان، باالی از آمریکایی هایافکنبمب و هاجت

 کابل سمت به پیشروی ایبر را راه تا کوبیدندمی مزارشریف شرق غبارآلود و سرد هایتپه و

 حرکت برای شدن آماده حال در اتحاد شمال که بود مشخص هفته چند از پس. کنند هموار

 شد عوض به کلی، دنیا رنگ بعد و. است جنوب سمت به

 به را چیز همه و وزید روز ها می آن در ام کرده تجربه حال به تا که شنی طوفان شدیدترین

. رسید می نظر به غلیظ ریگ ذرات مثل هم ما اطراف هوای حتی. کردمی   تبدیل زرد رنگ

 توانستیدنمی طوفان، اوج در. نخورد تکان درختان جز به چیزی ساعت شش و سی مدت به
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 باید پیشروی که بود این بود واضح که چیزی تنها و ببینید، را خود از جلوتر متر چند از بیش

 .باشد هوا و آب منتظر

 وحشی رزمینس این هوای و آب برابر در علم، لبه در ها،آمریکایی ایماهواره فناوری

 ربازانس تا گرفته ارتش مشترک فرماندهان و بوش پرزیدنت از همه، .بود کور و درمانده

 روی که یهای شن و بارید باران سپس. ماندند می منتظر باید فقط زمین، روی اتحاد شمال

 پخته گلی ایه کلبه که بارید شدید چنان باران. شد تبدیل گل به بود نشسته همه و چیز همه

 که دبو مشخص هم باز. بودند شدن آب حال در گاران کردیم می زندگی آن در ما که ای

 که ییجغرافیا قواعد. ندهد پاسخ جغرافیا که زمانی تا شده متوقف جنوب سمت به حرکت

 امروزی هبرانر مورد در هنوز دانستند، می را آنها همه مقدونی اسکندر و تزو سون هانیبال،

 .شود می اعمال

 که حالی در: شد داده من به ژئواستراتژی نهزمی در دیگری درس ،2012 سال در اخیراً،

 جنوب در ای دره به مشرف سوریه، تپه باالی بر شد، می عیار تمام داخلی جنگ وارد سوریه

 به سوری دوستان. . سوخت می دور از که دیدم را ای دهکده و بودم ایستاده حماه شهر

 آنجا از حمله که گفتند و کردند اشاره دورتر مایل یک حدود در بزرگتر بسیار ای دهکده

 از افراد کافی تعداد بتواند طرف یک اگر که دادند توضیح سپس آنها. است شده انجام

 بزرگراه تنها به که دیگری سرزمین به تواند می دره آنگاه کند، بیرون دره از را دیگر جناح

 مفید ستهپیو هم به قطعه یک کردن جدادر ترتیب این به و شود ملحق ،شود می منتهی کشور

 برای تواند می روزی شود، جمع دوباره نتواند سوریه اگر که دوام قابل سرزمینی. بود خواهد

 روستای یک فقط این از پیش که جایی. گیرد قرار استفاده مورد کوچک کشور یک ایجاد
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 چگونه که بفهمم و ببینم را آن استراتژیک اهمیت توانستم می اکنون دیدم، می را سوزان

 .گیرند می شکل فیزیکی های واقعیت ترین اساسی اساس بر سیاسی های واقعیت

 در چه و ،باال های مثال مانند جنگ، حال در چه گذارد، می تأثیر کشوری هر بر ژئوپلیتیک

 این در .داشت خواهد وجود هایی نمونه ببرید، نام توانید می که ای منطقه هر در. صلح

 دیگران، نمیا در اندونزی، و استرالیا کانادا،: مکن کشف را یک هر توانم نمی من صفحات

 هب را کامل کتاب یک توان می اگرچه آورند، نمی دست به مختصر اشاره یک از بیش

 از چه ی جهان،اه بخش سایر با را آن ارتباط آن جغرافیای که هایی راه و استرالیا به تنهایی

 بر من عوض، در. ه استداد اختصاص ،است داده شکل فرهنگی نظر از چه و فیزیکی نظر

 دهندمی شانن شکل بهترین به را کتاب کلیدی نکات که امکرده تمرکز مناطقی و هاقدرت

 شرایطی ترین فوری. دهندمی پوشش را( ملت گیریشکل) گذشته از ژئوپلیتیک میراث و

 یندهآ هب نگاه و(. چین قدرت گسترش اوکراین، در مشکالت) هستیم روبرو آن با امروز که

 .خواهد بود (شمال قطب در فزاینده رقابت)

 آن یخبندان هوای و آب چگونه اینکه و هستیم شمال قطب تأثیرات شاهد ما روسیه در

 چین در. کند می محدود جهانی واقعی قدرت یک به شدن تبدیل برای را روسیه توانایی

 ایاالت به طمربو فصل. هستیم جهانی دریایی نیروی بدون قدرت های محدودیت شاهد

 مناطق در خود قلمرو گسترش برای زیرکانه تصمیمات چگونه که دهد می نشان متحده

 اقیانوسی دو ابرقدرت یک عنوان به خود مدرن سرنوشت به تا داد اجازه کشور این به کلیدی

 با مناطق دادن ارتباط در را کشتیرانی قابل و خشکی های رودخانه ارزش اروپا. یابد دست
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 در دهد، می نشان ما به را باشد مدرن دنیای آغازگر تواند می که فرهنگی تولید و یکدیگر

 .است انزوا اثرات بارز نمونه آفریقا که حالی

 توپوگرافی که حالی در هانقشه روی خطوط کشیدن چرا که دهدمی نشان خاورمیانه فصل

 عاملی  گیرد،یم ادیدهن را معین منطقه یک در جغرافیایی هایفرهنگ مهم اندازه همان به و

 همین .بود خواهیم قرن این در تمشکال دست این شاهد همچنان ما. است مشکل خلق برای

 استعماری های قدرت. شودمی ظاهر پاکستان/هند و آفریقا به مربوط هایفصل در موضوع

. ردندک ترسیم کاغذ روی را مصنوعی مرزهای منطقه، فیزیکی واقعیات گرفتن نادیده با

 برای هات رقاب  این. دهندمی انجام آنها مجدد ترسیم برای آمیزی خشونت های تالش نوناک

 نخواهد وناکن مانند دیگر ملی های دولت نقشه آن از پس و داشت خواهند ادامه سال چندین

 .بود

 قومی نظر از دتاًعم آنها زیرا هستند، سوریه یا کوزوو های نمونه از متفاوت بسیار کره و ژاپن

 منابع زا که است ای جزیره کشور یک ژاپن: دارند دیگری مشکالت آنها اما. هستند نهمگ

. ستا حل انتظار در هنوز که است مشکلی ها کره تقسیم که حالی در است، خالی طبیعی

 خارج جهان از چنان آن دور جنوب در. است ناهنجاری یک التین آمریکای میان، این در

 ادایج برای مانعی آن داخلی جغرافیای و است دشوار جهانی تجارت که است شده جدا

 ترین تسکون غیرقابل از یکی به سرانجام، .است اروپا اتحادیه موفقیت به تجاری بلوک

 نادیده را آن هاانسان تاریخ، بیشتر در. شمال قطب - رسیم می زمین روی های مکان

 خواهد تعیین بیستم رنق دیپلماسی و یافتیم، آنجا در را انرژی ما بیستم قرن در اما اند،گرفته

 ؟فروشدمی آن را کسی چه و - است منبع آن مالک کسی چه که کرد
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 دیدی مثابه به وانت می بشری تاریخ سیر در کننده تعیین عاملی عنوان به را جغرافیااز این که  

 رتنف مورد روشنفکری محافل برخی در دلیل همین به و کرد تعبیر جهان به نسبت تاریک

 توانیم می طفق ما و است قدرتمندتر انسان از طبیعت که دهد می نشان این. است گرفته قرار

 حال، این اب. که اثرات جغرافیایی مشهود نباشند برویم پیش آنجا تا خود سرنوشت تعیین در

 فناوری که ببیند تواند می عاقلی انسان هر. دارند تأثیر نیز رویدادها در وضوح به دیگر عوامل

 از یا زیر وانع،م از عبور برای را هایی راه. کند می خم را جغرافیا آهنین قوانین اکنون مدرن

 میسوری از مسیر تمام در توانندمی اکنون هاآمریکایی. است کرده پیدا موانع از برخی میان

 برای یمسیر الزامات تدارکاتی، به نیاز بدون بمباران مأموریت یک در موصل تا

 هواپیمابر اوهاین بزرگ جنگی هایگروه با همراه این،. باشند داشته واپیماه گیریسوخت

 یا تحدم نیستند مجبور مطلقاً دیگر آنها که است معنی این به خودپایدارشان، حدی تا

 البته،. دهند ترشگس جهان سراسر در را خود جهانی دامنه بتوانند تا باشند داشته ایمستعمره

 داشته حرینب بندر به دائمی دسترسی یا گارسیا دیگو جزیره در ییهوا پایگاه یک آنها اگر

امی تصور ، تا چنین چیزی را الزاست ضروری کمتر اما. دارند بیشتری های گزینه باشند،

 تاریخچه و جغرافیا، اما. اینترنت مانند است، داده تغییر را قوانین هوایی نیروی بنابراین .کنیم

 بسیار آن آینده و امروز جهان از ما درک برای جغرافیا، آن در کشورها تثبیت چگونگی

 .است مهم

 را جغرافیایی قوانین که دارد استعماری هایقدرت در ریشه سوریه و عراق در درگیری

 سیاست. دارد آنها از اطاعت در ریشه چین از تبت اشغال که حالی در گیرند،می نادیده

 قدرت بینیپیش و فناوری نبوغ حتی و ود،شمی دیکته آنها توسط آمریکا جهانی خارجی
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 کاهش است، کرده وضع خدا یا طبیعت که را قوانینی تواندمی تنها موجود، ابرقدرت آخرین

 سخت آن در قدرت از دفاع که است سرزمینی در شروع نقطه چیست؟ قوانین آنپس .دهد

 سرزمین این. اند کرده رانجب ، آن رابیرون به فشار با آن رهبران ها قرن برای بنابراین و است

. قدرتی که در این روز ها دغدغه اصلی امنیت جهانی ناشی از است آن غرب در کوه بدون

 عملکرد های ملیتاریستی و نظامی آن است، یعنی روسیه.
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 که مساحت آن، معظی جغرافیای .است کشور ها ترین وسیع. است پهناور یک کشور روسیه

 بزرگ در واقع روسیه،. است وسیع منطقه یازده است و متشکل از مربع مایل میلیون شش

 هایکوه و زدهیخ کوه های ها،رودخانه ها،دریاچه ها،جنگل .است جهان در کشور ترین

 هر. است کرده نفوذ ما جمعی آگاهی در هاست مدت اندازه این. هستند وسیع گیه هم آن

 اما – ما جنوب یا شمال در غرب، یا شرق، در شاید دارد، وجود روسیه هستیم، که کجا

 .دارد وجود همه جا روسی خرس
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ست. این ، همواره یاد آور روسیه ااست عظیم اندازه این نماد که خرس که نیست تصادفی

 اما ،شکوه با کند و می غرغر گاهی ،است زمستانی خواب در گاهی نشیند، می آنجا خرس

 حیوان ینا نامیدن از نیز هاروس اما است، روسی کلمه یک خرس. ظاهر می شود انهوحشی

 آن آنها. بکشند تصویر به را آن ترتاریک قسمت ترسندمی زیرا کنند،می احتیاط آن نام به

 در امدوده این از نفر 120000 حداقل ."دارد دوست عسل که کسی" نامند، می مدود را

 اورال ایه کوه غرب در ،دارد قرار آسیا و اروپا از دورتر که کنندمی زندگی کشوری

. دارد متدادا آرام اقیانوس و برینگ دریای تا که است سیبری آنها شرق در. اروپایی روسیه

 باید یهروس رهبران. کشد می طول روز شش قطار با آن از عبور یکم، و بیست قرن در حتی

 چندین اکنون. کنند تدوین را سیاستی اساس این بر و کنند نگاه ها تفاوت و ها فاصله این به

 .اند دهش متمرکز غرب سمت به بیشتر اما کنند، می نگاه جهات همه به آنها که است قرن

 عروفم مشاهدات از اغلب هستند، خرس قلب به دستیابی دنبال به نویسندگان که هنگامی

 است اییمعم این": کنند می استفاده 1939 سال در شده ساخته روسیه، از چرچیل وینستون

 کامل را لهجم این آنها از کمی تعداد اما ،"است شده پیچیده معما یک در و راز یک در که

 روسیه ملی نافعم کلید این. باشد داشته وجود کلید یک شاید اما. رسدب پایان به که کنند، می

 کرد، تفادهاس معما پاسخ از خود نسخه کردن باز برای کلید آن از او بعد، سال هفت« .است

 هیچ کنند ومی تحسین قدرت اندازه به چیزی آنها که امشده متقاعد من»: داشت اظهار و

 «.گذارند نمی احترام آن به نظامی، ضعف ویژه به ضعف، از تر کم چیز

 ردای در پوشیدن وجود با که کند صحبت روسیه فعلی رهبری مورد در توانست می او

 .دارد قرار آن هسته در همچنان ملی منافع و مانده باقی اقتدارگرا دخو ماهیت در دموکراسی،
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 خاص، طور به. کند می فکر پیتزا به بل کند، نمی فکر ها کوه و خدا به پوتین والدیمیر وقتی

 دشت اینجا، در. است پولند کوه این نازک انتهای که کوه یک یعنی - پیتزا تکه یک شکل

 امتداد شمال به جنوب از مایل 1000 که) دارد امتداد اورال تا فرانسه از که اروپا شمال وسیع

 از. دارد عرض مایل 300 تنها( دهد می تشکیل را آسیا و اروپا بین طبیعی مرز یک و دارد

 شمالی اروپای دشت. دارد امتداد جنوب در کارپات های کوه تا شمال در بالتیک دریای

 .گیرد می بر در را پولند تمام تقریباً و آلمان الشم هلند، بلژیک، فرانسه، شمال و غرب تمام

 است باریک نسبتاً داالن یک نمایانگر پولند. است لبه دو شمشیر یک این روسیه، دیدگاه از

 در و دهد سوق آن داخل به را خود مسلح نیروهای لزوم صورت در تواند می روسیه که

 به عشرو معمای نقطه این از اما. کند جلوگیری مسکو سمت به دشمن پیشروی از نتیجه

 و اردد عرض مایل 2000 از بیش ،برسید روسیه مرزهای به که زمانی. کند می شدن بزرگ

 این رد توانید می سختی به بزرگ ارتش یک وجود با حتی. است آن از فراتر و مسکو تا

 کراتژیاست عمق دلیل به جهت این از هرگز روسیه حال، این با. کنید دفاع قدرت با خط

 خطوط شود، می نزدیک مسکو به ارتش یک که زمانی. است نشده فتح حدی تا خود

 و شد تکبمر 1812 سال در ناپلئون که اشتباهی دارد، طوالنی ناپایدار طور به تدارکاتی

 جغرافیا نای روسیه، دور خاور در ترتیب، همین به .کرد تکرار را آن 1941 سال در هیتلر

 به. است ردشوا آسیایی روسیه به آسیا از ارتش انتقال. کند یم محافظت روسیه از که است

 پس. رویدب پیش اورال تا توانید می فقط شما و ندارد وجود حمله برای زیادی چیز برف جز

 طوالنی اتتدارک خطوط با دشوار، شرایط در قلمرو، از عظیم قطعه یک نهایت در شما آن از

 .داشت یدخواه اختیار در همیشه حمله ضد یک خطر و
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 اینطور را آن هاروس اما ندارد، را روسیه به حمله قصد کس هیچ که کنید فکر است ممکن

 قرار تهاجم وردم غرب از بار چندین گذشته سال 500 در. دارند هم خوبی دلیل و بینندنمی

 هاوئدیس آن از پس کردند، حمله شمالی اروپای دشت به 1605 سال درپولندی . اند گرفته

 و ،1812 لسا در ناپلئون رهبری به هافرانسوی ،1708 سال در دوازدهم چارلز بریره به

 ناپلئون تهاجم زا شما. 1941 و 1914 هایسال در جهانی، جنگ دو هر در بار دو هاآلمانی

 جنگ دو و 1853-1853 کریمه جنگ شامل بار این اما کنید، می حساب 1812 سال به

 دشت رد بار یک سال سه و سی هر متوسط طور به ها سرو سپس شود، می 1945 تا جهانی

 .جنگیدند می آن اطراف یا اروپا شمال

 اروپای در لمانآ از که را هاییسرزمین هاروس ،1945 سال در دوم جهانی جنگ پایان در

 تحادا از بخشی آن از پس آن از بخشی که کردند، اشغال بود، شده فتح شرقی و مرکزی

 1949 سال در. شد روسیه قدیمی امپراتوری شبیه ایفزاینده طور به زیرا شد، شوروی جماهیر

 آمریکای و اروپایی کشورهای از ای اتحادیه توسط( ناتو) شمالی آتالنتیک پیمان سازمان

. شد شکیلت شوروی تجاوز خطر برابر در شمالی اطلس اقیانوس و اروپا از دفاع برای شمالی

 سال در را ورشو انپیم - روسیه رهبری تحت - اروپا تکمونیس کشورهای اکثر پاسخ، در

 پیمان این بود قرار  .متقابل های کمک و نظامی دفاع برای ای معاهده دادند، تشکیل 1955

 دیوار اشیفروپ از پس و بود زدن زنگ حال در 1980 دهه اوایل در اما شود، ساخته آهن از

 .دش تبدیل خاک به ،1989 سال در برلین

 او. نیست گورباچف میخائیل شوروی، جمهور رئیس آخرین طرفدار پوتین ورجمه رئیس

 شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از و کند می متهم روسیه امنیت تضعیف به را گرباچوف
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 هاروس زمان آن از .کند می یاد "قرن ژئوپلیتیک بزرگ فاجعه" عنوان به 1990 دهه در سابق

 به کندمی ادعا روسیه که را کشورهایی و اندبوده ناتو نشد ترنزدیک گر نظاره نگرانی با

 پولند و مجارستان چک، جمهوری: دنشومی این کشور ها شامل شد نخواهد ملحق هاآن

 آلبانی و. 2004 سال در اسلواکی و رومانی لیتوانی، لتونی، استونی، بلغارستان، ،1999 سال در

 .است نشده داده به روسیه تضمینی نینچ که گوید می ناتودر مقابل . 2009  سال در

 آن در که داندمی و کندمی فکر آینده سال صد به بزرگ، هایقدرت همه مانند روسیه،

 که بزند حدس توانست می کسی چه پیش، قرن یک. دهد رخ است ممکن چیزی هر زمان

 خواهند رمستق بالتیک کشورهای و پولند در مسکو مایلی صد چند در آمریکا مسلح نیروهای

 که رشوو پیمان سابق کشورهای از یک هر ،1989 سال از سال 15 تنها ،2004 سال تا شد؟

 دولت ذهنمواره هاین مسئله  .بودند شده اروپا اتحادیه یا ناتو در بودند، کرده طرد را روسیه

 .است ساخته متمرکز روسیه تاریخ و موضوع این بر مسکو

 نام به رقیش اسالوی قبایل از آزاد فدراسیون یک و منه قرن به مفهوم یک عنوان به روسیه

 مستقر علیف اوکراین در دنیپر، رودخانه امتداد در دیگر شهرهای و کیف در که روس، کیوان

 منطقه این به قشر و جنوب از پیوسته خود، امپراتوری گسترش با مغوالن. گرددبازمی بود،

 .کردند غلبه آن به نهایت در و کردند حمله

 نقل آن اطراف و مسکو شهر در شرق شمال به سپس نوپا روسیه. سیزدهم قرن در را آن 

 غیرقابل شود، می شناخته مسکووی بزرگ شاهزاده عنوان به که اولیه، روسیه این. کرد مکان

 در ها مغول و داشت قرار اطلس جهات همه در. رودخانه نه و کویر نه بود، کوه نه. بود دفاع
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 انتخاب که مکانی در توانست می مهاجم. داشتند قرار شرق و جنوب سمت به استپ سراسر

 .داشت وجود اشغال برای کمی طبیعی دفاعی های موقعیت و کند پیشروی کرد می

 به را لهحم مفهوم او. کار بردرا به " شوید وارد" تزار اصطالح اولین وحشتناک، ایوان

 سمت به حرکت سسپ و خانه در تثبیت با شما گسترش شروع یعنی - برد کار به دفاع عنوان

 افراد که ندک حمایت نظریه این از تا بود مردی اینجا. شد روسیه عظمت به منجر این. خارج

 روسیه یختار او، کامل بینش و رحمانه بی شخصیت بدون. دهند تغییر را تاریخ توانند می

 .بود شاید می متفاوت

 این اما بود، کرده آغاز را متوسطی توسعه بیر،ک ایوان ایوان، پدربزرگ زمان در نوپا روسیه

 ورال،ا به شرق از. گرفت شتاب 1533 سال در جوان ایوان رسیدن قدرت به از پس گسترش

 به رکشو این. کرد تجاوز شمال قطب دایره سمت به شمال از و خزر دریای به جنوب از

 هبری ویرروسیه تحت  بترتی بدین و کرد پیدا دسترسی سیاه دریای به بعداً و خزر دریای

 در نظامی گاهپای یک. برد بهره مغوالن و خود بین جزئی سدی عنوان به قفقاز هایکوه از

 ایرانیان یا یعثمان امپراتوری مغول، انبوه از اعم احتمالی، مهاجم هر از تا شد ساخته چچن

 عبور ورالا از روسیه ،بعد قرن طول در اما داشت، وجود هایینشینیعقب .کند جلوگیری

 .کرد دور شرق در را پاسی ساحل هایزمین تمام نهایت در و رسید سیبری به و کرد

 داشتند جایی - استراتژیک عمق - داخلی منطقه یک و محدود منطقه یک هاروس اکنون

 آنها به شمال قطب دریای از نبود قرار کس هیچ. بازگردند آن به تهاجم صورت در که

 به شدن تبدیل حال در آنها سرزمین. برسد آنها به تا رفت می اورال زفرا بر نه و کند، حمله

 جنوب یا جنوب از آن به رسیدن برای و شناسیم، می روسیه عنوان به اکنون ما که بود چیزی
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 از تا بتوانید  باشید داشته طوالنی بسیار تدارکات خط یک بزرگ، ارتش یک باید شرقی

 .کنید عبور دفاعی مواضع

 1721 سال رد را روسیه امپراتوری که کبیر، پیتر رهبری تحت - روسیه دهم،هج قرن در

 را پراتوریام و نگریست می غرب سمت به - کبیر کاترین امپراتور سپس و کرد، تأسیس

 جارتت توسط عمدتاً که شود تبدیل اروپا بزرگ های قدرت از یکی به تا دهد می گسترش

 را ایناوکر توانست اکنون قدرتمندتر و تر یمنا روسیه. . شود می هدایت گرایی ملی و

 عنوان به اکنون که را کشورهایی بیشتر کشور این. برسد کارپات های کوه به و کند اشغال

 مناطق بنابراین. رفتگ اختیار در را استونی و لتونی لیتوانی، - شناسیم می بالتیک کشورهای

 بزرگ حلقه یک حاال .شد می افظتمح بالتیک دریای یا زمین طریق از تهاجم هرگونه از

 نطقهم طریق از شمال، قطب از شروع با. بود کشور قلب که داشت وجود مسکو اطراف در

 سمت به و آمد پایین خزر و قفقاز سیاه، دریای کارپات، سپس اوکراین، سراسر در بالتیک،

 .چرخید داشت، امتداد شمال قطب دایره تا که اورال

 هایشعار پس در. کرد ایجاد را شوروی جماهیر اتحاد نیستیکمو روسیه بیستم قرن در

 از پس .بود روسیه امپراتوری صرفاً شوروی جماهیر اتحاد ،«شوید متحد جهان کارگران»

 ابرقدرتی - نافغانستا مرزهای تا شمال قطب از برلین، تا آرام اقیانوس از دوم، جهانی جنگ

 .افتی گسترش ،بود رقیب متحده ایاالت با تنها نظامی، و سیاسی اقتصادی، نظر از که

 با برابر وسعتی چین. یا آمریکا متحده ایاالت برابر دو است، جهان کشور بزرگترین روسیه

 144 حدود در کمی نسبتاً جمعیت حال، این با. بریتانیا از بزرگتر برابر یک و بیست هند،

 است کوتاه آن کشاورزی شدر فصل. پاکستان یا نیجریه از کمتر جمعیتی دارد، نفر میلیون
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 اندازه به شود، می اداره آن بر مسکو که زمانی منطقه 11 در که را آنچه تا کند می تالش و

 .کند توزیع کافی

 وپاییار قدرت یک است، مرز هم اروپا خشکی توده با که آنجایی از اورال، تا روسیه،

 مرزهای داشتن و شمالی رهک و چین مغولستان، قزاقستان، با همسایگی وجود با اما است،

 ایاالت یبلکه رقیب اصل .نیست آسیایی قدرت یک و ژاپن جمله از کشور چندین با دریایی

 .آمریکا متحده

 که شد شگزار که هنگامی متحده، ایاالت جمهوری ریاست معاونت سابق نامزد پیلین، سارا

 قرار تمسخر دمور "ببینید آالسکا در اینجا زمین از را روسیه توانید می واقع در": گفت او

 تبدیل "مببین خود خانه از را روسیه توانم می من" به ای رسانه پوشش در که خطی گرفت،

 در یا جزیره از آالسکا، در اینجا خشکی از را روسیه توانید می شما": گفتوی . شد

 یرهجز لیمای نیم و دو برینگ، تنگه در روسی ای جزیره. بود او با حق ".ببینید آالسکا

 شاهدهم قابل مسلح غیر چشم با و دارد فاصله کوچک، دیومد جزیره تنگه، در آمریکایی

 .ببینید آمریکا از را روسیه توانید می واقعاً شما. است

. دهد می نشان را آسیا شروع و اروپا توقف نقطه که دارد وجود صلیب یک اورال باالی در

 تا یک درختان میان از توانید می و است زیبایی نقطه است، صاف آسمان که هنگامی

 دشت مانند است، برف از پوشیده زمستان در. را مشاهده کنید شرق سمت به کیلومترها

. است شده کشیده یکاترینبورگ شهر سمت به که بینید می خود زیر در که سیبری

 تیوق. دهند قرار آسیا در را یدیگر و اروپا در را خود پای یک که دارند دوست گردشگران

 یادآوری این دارد، قرار کشور داخل به راه چهارم یک در تنها صلیب که شویدمی متوجه



31 

 

 طریق از پترزبورگ، سنت از مایل 1500 است ممکن. است بزرگ چقدر روسیه که است

 از پیش دیگر مایل 4500 هنوز اما باشید، کرده سفر اورال به رسیدن برای روسیه، غرب

 متحده، ایاالت در آالسکا روبروی پالین، خانم احتمالی شاهدهم و برینگ، تنگه به رسیدن

 .دارید فرصت

 که یا نقطه در بودم، اورال در من شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی از پس کوتاهی مدت

 جانباز یک رفیلمبردا. روسی فیلمبرداری گروه یک همراهی با شود، می آسیا به تبدیل اروپا

 طول رد که بود سرخ ارتش فیلمبردار پسر و بود لمینگ رد گر زمزمه و رواقی، حرف، کم

: پرسیدم او از. بود کشیده تصویر به را زیادی های فیلم ،آلمان توسط استالینگراد محاصره

 پاسخ سسپ کرد، فکر موضوع این به ثانیه چند برای او "آسیایی؟ یا هستی اروپایی پس"

 ".هستم روسی من - نه": داد

. نیست یآسیای قدرت یک باشد، که هرچه اشاروپایی اعتبار از دیزیا دالیل به روسیه

 زندگی نآ در آن جمعیت از درصد 22 تنها اما است، آسیا در آن قلمرو از درصد 75 اگرچه

 تنف معدنی، ثروت اکثریت که باشد روسیه "گنج صندوق" است ممکن سیبری. کنند می

 است، دانیخبن متوالی ها ماه که است نخش سرزمینی اما است، داده جای خود در را گاز و

 دو فقط باتالق بزرگ مناطق و کشاورزی برای فقیر خاک ،(تایگا) وسیع های جنگل با

. آمور-لبایکا اصلی خط و سیبری ترانس یعنی دارد امتداد شرق به غرب از آهن راه شبکه

 راه راینبناب و دنشو می منتهی جنوب به شمال از که دارد وجود کمی نقل و حمل مسیرهای

 این: داردن وجود مدرن چین یا مغولستان به جنوب به نیرو انتقال برای روسیه برای آسانی

 .است کار این انجام برای اتیتامین خطوط و انسانی نیروی فاقد کشور
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 از امر ینا اما کند، کنترل را سیبری از هاییبخش درازمدت آینده در است ممکن چین

 حال در .بود خواهد شمال به هاچینی مهاجرت و روسیه دیولت و زادما نرخ کاهش طریق

 در Yenisei رودخانه و غرب در اورال بین غربی، سیبری باتالقی دشت تا غرب در حاضر،

 بسیاری. ینیدبب محالت و شهرها بیشتر در را چینی های رستوران توانید می شرق، مایلی 1000

 بیشتر یحت دور خاور روسیه سکنه از خالی هایفضا. هستند راه در دیگر مختلف مشاغل از

 .گیرد می قرار چین سیاسی نهایت در و فرهنگی کنترل تحت

 روسیه یونفدراس جمعیت از بسیاری کنید، می مکان نقل روسیه مرکز از خارج به که هنگامی

 یک هب منجر که دهند، می نشان مسکو به کمی وفاداری و نیستند روسی قومیتی لحاظ از

 طور هب روسیه دوران، آن در. شود می شوروی دوران سیستم مشابه تهاجمی امنیتی مسیست

 وجه هیچ کردندمی احساس که مردمی و هاملت بر که بود استعماری قدرت یک جدی

 برای - سیهرو فدراسیون از هایی بخش. کردمی حکومت ندارند، خود اربابان با اشتراکی

 .دارند را احساس همین هم هنوز - قفقاز در داغستان و چچن مثال،

 اقتصاد بود، دسترس در آنچه از بیشتر پول صرف حد، از بیش کشش گذشته، قرن اواخر در

 های کوهستان در شکست و بود، نشده طراحی مردم برای که سرزمینی در خانه دیوانه

 کم شکل به روسیه امپراتوری. شد شوروی جماهیر اتحاد سقوط به منجر همگی افغانستان،

 لتونی، استونی، به آن اروپایی مرزهای و یافت کاهش کمونیسم از پیش دوران بیش و

 سال در افغانستان به شوروی تهاجم. شدمی ختم آذربایجان و گرجستان اوکراین، بالروس،

 ضد مسلمان های چریک برابر در افغانستان کمونیستی دولت از حمایت در ،1979

. نبود افغانستان مردم برای لنینیسم-مارکسیست های شادی آوردن خاطر به هرگز کمونیست،
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 انجام از دیگران تا کند می کنترل را فضا مسکو که شود حاصل اطمینان که بود این همیشه

 .کنندن جلوگیری کار این

 نیز ن کشورکه ای روسیه  آرزوی عنوان بزرگ ترین به افغانستان به تهاجم که است این مهم

 گراملی اطیافر سیاستمدار ژیرینوفسکی، والدیمیر قول به بتواند اش شارت که بود امیدوار

 چیزی. برسد یجهنت این به و بشوید هند اقیانوس گرم هایآب در را خود هایچکمه روسی،

 زند،نمی یخ زمستان در آب آن در که گرم آب بندر یک: نداشت صورت واقعی هرگز که

 هر سک،مورمان مانند شمال، قطب بنادر مسیرها جهان بزرگ تجارت به رایگان دسترسی با

 آرام، نوساقیا در روسیه بندر بزرگترین وستوک، والدی: زنند می یخ ماه چندین برای سال

 ریاید توسط که است، شده محصور ژاپن دریای توسط و است بسته یخ در ماه چهار حدود

 از انعم امر این. شود نمی تجارت رشد از مانع فقط این. ژاپنی. است سیطره تحت ژاپن

 آب ریقط از نقل و حمل این، بر عالوه. شود می جهانی قدرت یک عنوان به روسیه فعالیت

 .است هوایی یا زمینی مسیرهای از تر ارزان بسیار

 روسیه آشیل پاشنه همیشه ها اقیانوس به مستقیم دسترسی با گرم آب بندر یک فقدان این

 نظر از روسیه. است مهم آن برای شمالی اروپای دشت که اندازه همان به است، بوده

 بسیار قدرت از خود گاز و نفت دلیل به تنها و دارد قرار نامناسبی وضعیت در جغرافیایی

 سال در خود نامه وصیت در کبیر پیتر که نیست تعجب جای. است یافته نجات تری ضعیف

 هر. «شوند نزدیک هند و یهقسطنطن به امکان حد تا» که کرد توصیه خود فرزندان به 1725

 هایجنگ این کار نتیجه در. بود خواهد جهان واقعی حاکم کند، حکومت آنجا در کس
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 هند تا کنید، نفوذ فارس خلیج تا... برانگیخت ایران در بلکه ترکیه، در تنها نه را مستمر

 «.کنید پیشروی

 ایدئولوژی زا جغرافیا. دش تقسیم کشور 15 به پاشید، هم از شوروی جماهیر اتحاد که زمانی

 آن در هک تصویری شد، ظاهر نقشه روی دوباره ترمنطقی تصویری و گرفت انتقام شوروی

 جدا یکدیگر از کنند،می مشخص را مردم زندگی محل  هادریاچه ها،رودخانه ها،کوه

 از ،ددهنمی توسعه را متفاوتی رسوم و آداب و هازبان چگونه ، این کهبنابراین و شوندمی

 شده ترسیم ناستالی توسط عمداً آن مرزهای که تاجیکستان، مانند هستند، استثنا قاعده این

 تضعیف را ایالت هر ها،ایالت سایر مردم از زیادی هایاقلیت داشتن از اطمینان با تا است

 نظامی ریزان رنامهب و ها دیپلمات اکثر و - باشید داشته تاریخ به طوالنی نگاهی اگر .کند

 .دارد وجود بازی برای چیز همه هنوز - کنند می چنین

 از برخی هعالو به دادند، می تشکیل را شوروی جماهیر اتحاد قبال که ایاالتی از یک هر 

 سه به انتو می را آنها. داشتند عضویت ورشو پیمان نظامی اتحاد در قبالً که کشورهایی

 .روسیه رطرفدا اردوگاه و غرب طرفدار گروه هستند، طرف بی که آنهایی: کرد تقسیم طریق

 دالیل که هستند کشورهایی - ترکمنستان و آذربایجان ازبکستان، - طرف بی کشورهای

 کشور سه ره که است دلیل این به مهم این. دارند غرب یا روسیه با شدن متحد برای کمتری

 .نیستند فینطر از یک هیچ اختیار در تجارت یا امنیت برای و کنند می تولید را خود انرژی

 حضور ارمنستان و بالروس تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، طرفدار اردوگاه در

 دلیل) است اوکراین شرق اقتصاد بیشتر که است خورده گره روسیه به آنها اقتصاد. دارند

 تمایلم روسیه به دیپلماتیک نظر از قزاقستان، آنها، بزرگترین(. آنجا در شورش برای دیگری
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 در بالروس و قزاقستان. است شده ادغام خوبی به آن روسی اقلیت بزرگ جمعیت و است

 یک در همه و اندشده ملحق روسیه به( فقیر اروپای اتحادیه نوعی) اوراسیا جدید اتحادیه

 یک در که نامی نداشتن از. هستند 1جمعی امنیت پیمان سازمان نام به روسیه با نظامی اتحاد

. افتد می خطر به است، شده ضعیف ورشو بلوک یک اینکه از و شود، می هخالص کلمه

 .دارد نظامی حضور ارمنستان و تاجیکستان قرقیزستان، در روسیه

 ناتو در همه اکنون اما بودند ورشو پیمان در قبالً که هستند غرب طرفدار کشورهای سپس

 ارستان،بلغ چک، جمهوری ی،استون لیتوانی، لتونی، ،پولند: هستند اروپا اتحادیه یا/و

 که ندهست کشورهایی از بسیاری نیست، تصادفی. رومانی و آلبانی اسلواکی، مجارستان،

 این به را مولداوی و اوکراین گرجستان،. خوردند را ضربه بیشترین شوروی استبداد تحت

 جغرافیایی کیزدین دلیل به اما بپیوندند، سازمان دو هر به مایلند همگی که کنید، اضافه موارد

 خود خاک در روسیه طرفدار نظامیان شبه یا روسی سربازان سه هر اینکه دلیل به و روسیه به

 ایجاد را نگیج جرقه تواند می سه این از یک هر به ناتو در عضویت. دارند اختیار در دارند،

 رایب سیسیا نبرد شدن داغ با ،2013 سال در چرا که دهد می توضیح فوق موارد همه .کند

 .شد متمرکز شدت به مسکو اوکراین، هدایت

 توانستند می ها روس داشت، تسلط یف کی در روسیه طرفدار دولت یک که زمانی تا

 اروپای دشت از و ماند می باقی نخورده دست آن کنترل تحت منطقه که باشند مطمئن

 به دهدمی قول که شده،مطالعه طرفبی اوکراین یک حتی. کرد می محافظت شمالی

 در سواستوپل گرمآب بندر در روسیه که ایاجاره قرارداد و نپیوندد ناتو یا اروپا اتحادیه

                                                             

1 CSTO 
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 بود، متکی روسیه به انرژی برای اوکراین که این. است قبول قابل کند، حفظ داشت، کریمه

 اوکراین یک اما. آزاردهنده هرچند کرد، پذیرفتنی نیز را آن فزاینده طرفانه بی موضع

 بندر به روسیه دسترسی و غربی، بزرگ اتحاد دو به پیوستن برای طلبی جاه با غرب طرفدار

 پایگاه یک میزبان روزی است ممکن حتی که اوکراینی برد؟ سوال زیر را سیاه دریای

 .کند تحمل این موضوع را توانست نمی روسیه که باشد؟ ناتو دریایی

 با او. دکن بازی  طرف دو هربا  کرد سعی اوکراین پیشین جمهور رئیس یانوکوویچ ویکتور

 زمانی. کرد تحمل را او پوتین بنابراین - کرد احترام ادای مسکو به اما شد، عصبانی غرب

 که توافقی شد، نزدیک اروپا اتحادیه با بزرگ تجاری توافق یک امضای به پوتین که

بازی را مغلق  و کرد پیچ چرخاندن به شروع پوتین شود، منتهی آن در عضویت به تواندمی

 .ساخت

 رایب تعقیبی اسب صرفاً اروپا اتحادیه در عضویت روسیه، خارجی سیاست نخبگان برای

 فشارها نپوتی. است قرمز خط ناتو در اوکراین عضویت روسیه، برای و است ناتو در عضویت

 و نکند، در داد ترجیح که کرد یانوکوویچ به تبدیل را او کرد، انباشته یانوکوویچ بر را

 نتیجه در و ست،ب پیمان مسکو با و شد خارج اروپا اتحادیه توافق از اوکراین جمهوررئیس

 .شد او سرنگونی باعث نهایت در که برانگیخت ایجرقه

 قهرمان که برلین ویژه به بودند، کرده حمایت اپوزیسیون احزاب از ها آمریکایی و ها آلمانی 

 غرب. کرد تبدیل سیاستمدار کلیچکو، ویتالی خود، مرد عنوان به را جهان بوکس سابق

 اوکراینی به حال عین در و کشاند می خود سمت به اقتصادی و فکری نظر از را اوکراین
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 مخالف های گروه از برخی مالی تأمین و آموزش با تا کرد می کمک غرب طرفدار های

 .دهند سوق غرب سمت به را آن دموکراتیک،

 در. افتی افزایش کشور این سراسر در تظاهرات و افتاد راه به کیف در خیابانی تظاهرات

 ،کشور غرب در که حالی در آمدند، بیرون جمهور رئیس از حمایت برای جمعیت شرق،

 شر از صیخال برای تالش مشغول ها آن ،(بود پولند در قبال که) L'viv مانند شهرهایی در

 تحت ردیگ شهری مناطق سایر و L'viv ،2014 فبروری اواسط تا. بودند روسیه طرفدار هر

 مهورج رئیس کیف، در مرگ مورد ها ده از پس ،فبروری 22 در سپس. نبودند دولت کنترل

 غرب دارطرف آنها از برخی که روسیه ضد های جناح. از کشور فرار کرد خود، جان ترس از

زی جدید اب قالب لحظه همان از. گرفتند دست به را دولت بودند، فاشیست طرفدار برخی و

 شد مجبور وا - نداشت زیادی انتخاب پوتین جمهور رئیس. شد ریخته سیاسی در اوکراین

 بندر همه، زا تر مهم بلکه زبان، روسی های اوکراینی از بسیاری شامل تنها نه که را کریمه

 .کند خاک روسیه ضمیمه بود، سواستوپل

 به سیاه دریای از دسترسی ل،حا این با. است روسیه گرم آب اصلی بندر تنها سواستوپل

 – است ناتو عضو اکنون - ترکیه به که ،1936 سال در مونترو کنوانسیون توسط مدیترانه

 عبور تنگه این از روسیه دریایی نیروی هایکشتی. را می دهد بسفر تنگه کنترلتوانایی 

 از پس حتی. بود نخواهد مجاز درگیری صورت در این و محدود، تعداد به اما کنند،می

 و کنند، حرکت اژه دریای در مدیترانه، به دسترسی از قبل باید هاروس بسفر، تنگه از عبور

 به یا کنند، پیدا دسترسی اطلس اقیانوس به تا کنند عبور الطارق جبل تنگه از یا باید همچنان

 حضور هاروس .برسند هند اقیانوس به تا بیایند پایین سوئز کانال از شود داده اجازه آنها
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 هاآن حمایت حدی تا این) دارند سوریه مدیترانه سواحل در طرطوس در کوچکی دریایی

 یک این اما ،(دهدمی توضیح را 2011 سال در افروزیجنگ وقوع زمان در سوریه دولت از

 .نظامی در میدان معرکه اصلی نیروی یک نه است، محدود تکمیلی و تدارکاتی پایگاه

 به نیز روسیه دریایی نیروی جنگ، وقوع صورت در که است این دیگر استراتژیک مشکل

 خارج بالتیک دریای از تواند نمی شود، می متصل شمال دریای به که اسکاگراک تنگه دلیل

 هاکشتی اگر حتی و. شود می کنترل ناتو اعضای نروژ و دانمارک توسط باریک تنگه. شود

 در( بریتانیا/ایسلند/گرینلند)2گیوک شکاف طریق از اطلس اقیانوس مسیر شوند، موفق

 .دید خواهیم را آن بیشتر کنیممی نگاه غربی اروپای به وقتی که – گذردمی شمال دریای

 اهی برای عبور ازر ایجاد حال در آنها. کنندنمی تلف را خود وقت کریمه الحاق با هاروس

 هروسی ووروسیسکن شهر در جدید دریایی بندر یک ساخت و سواستوپل در سیاه دریای

 هشتاد. دهد می بیشتری ظرفیت ها روس به اما ندارد، طبیعی عمیق بندر اگرچه که هستند

 قوی قدرآن هنوز eet. هستند اندازی راه حال در زیردریایی چندین همچنین و جدید کشتی

 فزایشا حال در آن ظرفیت اما شود، خارج سیاه دریای از جنگ زمان در که بود نخواهد

 .است

 آمریکا، متحده ایاالت که داشت انتظار توانمی آینده دهه در موضوع، این با مقابله رایب

 کند تقویت سیاه دریای در را خود هایفعالیت تا کند تشویق را رومانی خود، ناتوی شریک

 دو مدت به کریمه .کند تکیه بسفر تنگه سوی آن خط حفظ برای ترکیه به حال عین در و

 به خروشچف جمهور رئیس توسط 1954 سال در اینکه از قبل بود هروسی از بخشی قرن

                                                             

2 GIUK 
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 برای شوروی انسان شد می تصور که زمانی در شود، منتقل اوکراین شوروی جمهوری

 .شود کنترل مسکو توسط همیشه برای بنابراین و بماند زنده همیشه

 وضعیت که تدانسمی پوتین نبود، روسیه طرفدار حتی یا شوروی دیگر اوکراین که اکنون

 قانون از پس ند،کرد نمی را کار این اگر دانستند؟ می غربی های دیپلمات آیا. کند تغییر باید

 تهدید یک هک چیزی با وقتی: بودند اطالع بی «مبتدیان برای دیپلماسی» در اول، درس الف،

 دند،بو آگاه آنها اگر. کند می استفاده زور از بزرگ قدرت یک شود، می تلقی وجودی

 شاندنک برای پرداخت ارزش که دانستند می بهایی را پوتین توسط کریمه الحاق باید پس

 .دارد را غرب حوزه و مدرن اروپای به اوکراین

 اوکراین از بالاستق مشتاق هااروپایی و متحده ایاالت که است این سخاوتمندانه دیدگاه یک

 و ودند،ب قانون حاکمیت و راللیب نهادهای از کامل عضوی عنوان به دموکراتیک جهان در

 در را واقعیت ینا که است دیدگاهی این. دهد انجام کاری زمینه این در توانستنمی مسکو

 اساس بر سیهرو اینکه یا دارد، وجود یکم و بیست قرن در هنوز ژئوپلیتیک که گیرد نمی نظر

 .کند نمی بازی قانون حاکمیت

 ظهاراتا بالفاصله بود، شده در هیجان غرق زیپیرو فرط از که اوکراین جدید موقت دولت

 مناطق در سمیر دوم زبان عنوان به روسی زبان لغو قصد آنها جمله از که داشت ایاحمقانه

 احساسات و زبان روس بیشترین که بودند مناطقی مناطق این اینکه به توجه با. بود مختلف

 هاییواکنش با مسلماً امر این شدند،می شامل نیز را کریمه واقع در و داشتند را روسیه طرفدار

 جمهور ئیسر اختیار در را پوتین جمهور رئیس نیاز مورد پروپاگاندای همچنین. بود همراه

 .وندش محافظت باید اوکراین داخل در قومی های روس که کند ادعا تا داد قرار روسیه
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 تعریف. کند تحمای «قومی هایروس» از کندمی مجبور را دولت که دارد قانونی کرملین

 که یا بالقوه های بحران از یک هر در زیرا است، دشوار طراحی، نظر از اصطالح، این

 ند،ک می انتخاب روسیه که همانطور دهد، رخ سابق شوروی جماهیر اتحاد در است ممکن

 افرادی انعنو به صرفاً قومی هایروس باشد، مناسب کرملین برای وقتی. شود می تعریف

 در. شوندمی گرفته نظر در کنند،می صحبت خود زبان اولین عنوان به روسی بانز به که

 پدربزرگ اگر کند می بیان که شد خواهد استفاده شهروندی قانون از جدید دیگر های زمان

 می شماست، مادری زبان روسی زبان و کردند می زندگی روسیه در شما مادربزرگ و

 پذیرش به یلتما مردم بحران، بروز با اینکه به توجه اب. بگیرید را روسیه تابعیت توانید

 ایبر اهرمی این داشت، خواهند خود بندی شرط از جلوگیری برای روسی های گذرنامه

 .بود خواهد دیگری درگیری یک به روسیه ورود

 دری به کرملین بنابراین هستند، «روسی قومیتی لحاظ از» کریمه جمعیت از درصد 60 تقریباً

 کرد ایجاد دردسر آنقدر و کرد کمک یفکی ضد تظاهرات به پوتین. آورد می رفشا باز

 دریایی پایگاه محصورات از مردم از محافظت برای را نیروهایش «شد مجبور» نهایت در که

 و مردم با مقابله برای شکلی هیچ منطقه این در اوکراین ارتش. بفرستد هاخیابان به و بیرون

 روسیه از بخشی عمالً دیگر بار کریمه. کرد نشینی عقب سرعت به و نداشت روسیه ارتش

 او: داشت انتخاب یک پوتین جمهور رئیس که کنید مطرح را استدالل این توانید می .شد

 دست با او اینکه به توجه با اما،. بگذارد احترام اوکراین ارضی تمامیت به توانست می

 او. نبود گزینه یک واقعاً هرگز این داشت، کار و سر داده روسیه به خداوند که جغرافیایی

 مناسب گرم آب بندر تنها آن همراه به و داد دست از را «کریمه» که بود نخواهد مردی



41 

 

 این کشتی پرخطر سوار اوکراین نجات برای کس هیچ .داشت دسترسی آن بهکه   کشورش

 اوکراین. داد دست از ار متحده ایاالت مریلند ایالت یا بلژیک اندازه به سرزمینی زیرا نشد

 مسکو نباشید، ناتو در اگر اینکه: دانستند می را جغرافیایی حقیقت یک همسایگانش و

 آنها: بود وجودی موضوع یک این روسیه برای. است دور سی دی واشنگتن است، نزدیک

این کار را تاحدودی  توانست می غرب بیایند، کنار کریمه دادن دست از با توانستند نمی

 که دلیل این به محدود - کرد اعمال را محدودی های تحریم اروپا اتحادیه .ام دهدانج

 خانه کردن گرم برای هستند انرژی متکی روسیه به آلمان، جمله از اروپایی، کشور چندین

 شیرها تواند می کرملین و شده کشیده غرب به شرق از لوله خطوط. زمستان در خود های

 شودمی گرفته کار به آینده هایسال در بارها و بارها سیاسی قدرت انعنوبه انرژی .کند باز را

 خواهد استفاده دهدمی انجام روسیه که حرکتی هر توجیه برای «قومی هایروس» مفهوم و

 .شد

 «جدید روسیه» یا «نووروسیا» به بری پوتین جمهور رئیس ،2014 سال در سخنرانی یک در

 جنوبی مناطق به که را جغرافیایی عنوان او. کشیدند میقیع نفس کرملین ناظران. کرد اشاره

 در عثمانی امپراتوری از روسیه که بود، کرده احیا بود، شده داده امروزی اوکراین شرقی و

 اسکان به کاترین. بود آورده دست به هجدهم قرن اواخر در کبیر کاترین سلطنت زمان

. باشد زبان اولین روسی زبان که دش آن خواستار و داد ادامه مناطق این در ها روس

 اوکراین سوسیالیستی شوروی تاسیس تازه جمهوری به 1922 سال در تنها "نووروسیا"

 در او ".کند قضاوت را آنها خدا دهید اجازه": پرسید لفاظی پوتین "چرا؟". شد واگذار

 را میکوالیف خرسون، دونتسک، لوهانسک، خارکف، اوکراینی مناطق خود سخنرانی
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« .ماندند باقی مردم اما داد، دست از مختلف دالیل به را هاسرزمین این روسیه». کرد هرستف

 باقی روسیه از خارج اما شوروی، جماهیر اتحاد داخل در هنوز قومی روس میلیون چندین

 .اندمانده

 در یهروس طرفداران های قیام تشویق به روسیه کریمه، تصرف از پس که نیست تعجب جای

 اندتو می راحتی به روسیه. پرداخت دونتسک و لوهانسک در اوکراین شرق نعتیص مرکز

 می که دردیسر به اما. کند رانندگی نظامی نظر از کیف، در دنیپر رودخانه شرقی کرانه تا

 که یفکی به یادآوری و اوکراین شرقی مرزهای در ناآرامی تشویق. ندارد نیازی آورد

 به کیف شیفتگی که .است ترارزان و دردناک کمتر بسیار کند،می کنترل را انرژی منابع

  .شود انجام ونات یا اروپا اتحادیه های اتاق در که شود نمی ازدواجی به تبدیل عصبانی غرب

 المللیبین صحنه رد و بود ساده لجستیکی نظر از نیز اوکراین شرق در هاقیام از پنهانی حمایت

 صورتی رد ملل سازمان امنیت شورای بزرگ اتاق در عواارائه د. داشت بیشتری انکار مزیت

 ن،آ از تر مهم و باشد نداشته شما اقدامات از مشخصی مدرک شما حریف که است ساده

 .خواهد نمی مشخصی دلیل دهد، انجام آن مورد در کاری باشد مجبور که صورتی در

 را خدا": کردند مهزمز آرامی به و کشیدند راحتی نفس غرب در سیاستمداران از بسیاری

 ".کنیم اقدام بودیم مجبور وگرنه نیست ناتو در اوکراین که شکر

 منافع عنوان به آنچه از دفاع برای نظامی اقدام برای چگونه روسیه که داد نشان کریمه الحاق

 که بود الزم منطقی قمار یک. است آماده خواند،می خود «نزدیک خارج» آنچه در خود

 روسیه به نزدیک کشور این. بود «پذیر امکان» کریمه و نکنند، اخلهمد خارجی هایقدرت

 داخلی حمایت به تواند می و شود تامین آزوف دریای و سیاه دریای طریق از تواند می است،
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 دیگر جاهای در و اوکراین با هنوز روسیه .باشد متکی جزیره شبه جمعیت از بزرگی بخش

 سرتاسر تا را خود نیروهای احتماالً کند، خطر حساسا روسیه اینکه مگر. است نکرده توافق

 را خود قدرت اما. فرستاد نخواهد است، گرجستان در آنچه از بیشتر یا بالتیک کشورهای

 را بیشتری نظامی اقدام توان نمی پرنوسان دوره این در و کرد خواهد تقویت گرجستان در

 .کرد رد

 برای ریهشدا 2008 سال در گرجستان با نگج در روسیه اقدامات که همانطور حال، این با

 غرب از یدور این: »بود این 2014 تابستان در روسیه به ناتو پیام نشود، ترنزدیک که بود ناتو

 بالتیک شورهایک به متعلق ناتو جنگی هواپیماهای از شماری انگشت تعداد« .از آن بیشتر نه و

 تا کردند ریزیهبرنام به شروع هاکاییآمری و شد اعالم پولند در نظامی هایتمرین بود،

 فرهایس زمان، همان در. کنند نزدیک روسیه به امکان حد تا را اضافی افزارسخت

 رایب مولداوی و گرجستان بالتیک، کشورهای به خارجه امور و دفاع وزرای دیپلماتیک

 .شد انجام ی، عجوالنه حمایت از آنها به بخشیدن اطمینان

 RAF جت فروند شش که کردند استدالل و کردند تحقیر را واکنش نای مفسران از برخی

Euro ghter Typhoon سختی به کردندمی حرکت بالتیک هوایی حریم فراز بر که 

 های سیگنال مورد در واکنش اما. بگیرد را روسیه جیت های از انبوهی جلوی توانستمی

 را کار این باید واقع در. است مادهآ جنگ برای ناتو - بود واضح سیگنال و بود، دیپلماتیک

این پیمان   داد، نمی نشان واکنش عضو کشور یک به حمله مقابل در اگر زیرا دهد، انجام

 خارجی سیاست یک سمت به پیشروی حال در که - هاآمریکایی. شد می منسوخ فوراً

 هستند دهآما و گیرندمی قرار موجود ساختارهای تأثیر تحت کمتر آن در که هستند جدید
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 کشورهای تعهد تأثیر تحت عمیقاً - کنند ایجاد نیاز احساس با را جدید ساختارهای تا

 .اندنگرفته قرار دفاعی هایهزینه به اروپایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتحاد این عضو آنها همه که آنجایی از. است روشن ناتو موضع بالتیک، کشور سه مورد در

 می ناتو موسس منشور 5 ماده تنفیظ باعث آنها از یک هر به روسیه مسلحانه تجاوز هستند،

 آمریکای یا اروپا در[ ناتو عضو کشور] چند یا یک علیه مسلحانه حمله»: گوید می که شود

 صورت در ناتو که دهد می ادامه و « شود گرفته نظر در به مثابه حمله به تمام ناتو باید شمالی

 در آمریکا متحده ایاالت در تروریستی حمالت از پس 5 ماده. آمد خواهد کمک به لزوم

 .کرد هموار افغانستان در ناتو دخالت برای را راه و گرفت قرار استناد مورد 2001 سپتامبر 11
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 های سال های درس او که رسد می نظر به. است تاریخ دانشجوی پوتین جمهور رئیس

 و ردک دراز لیماز گ را خود پای حد از بیش روسیه آن در که است، آموخته را شوروی

 طوالنی بسیار نیز بالتیک کشورهای به آشکار حمله. شد های بی مورد قرارداد به مجبور

 که نندک حاصل اطمینان آن سیاسی اربابان و ناتو اگر خصوص به است، بعید و بود خواهد

 .کند می درک را آنها های سیگنال پوتین

 حوادثی رد تا بفرستد استونی یا وانیلیت لتونی، به را زرهی لشکر یک نیست مجبور روسیه

 جوامع که ادعا ینا با را اقدام این کند، چنین اگر اما مداخله کنند، بیفتد، اتفاق آنجا در که

 استونی رکشو دو هر در. کند می توجیه گیرند، می قرار تبعیض مورد آنجا در روسیه بزرگ

 روسی درصد 5.8 لیتوانی در و روسی قومیتی نظر از نفر یک نفر چهار هر از تقریباً لتونی و

 نفر زارانه و دارند نمایندگی کمتر دولت در که گویند می زبانان روسی استونی، در. است

 باشند، روسیه از بخشی خواهندمی آنها که نیست معنا بدان این. ندارند شهروندی نوع هیچ

 بزرگ رویدادهای برد بواسطه آن،  تواندمی روسیه که هستند هاییاهرم از یکی آنها اما

 .دایشبگ آن به روی

. کرد تحریک زندگی در مشکل ایجاد برای توان می را بالتیک در زبان روسی جمعیت

 از یبسیار حاضر حال در که دارند وجود ای شده تشکیل کامالً و موجود سیاسی احزاب

 را کتیبال مردم های خانه مرکزی گرمایش همچنین روسیه. کنند می نمایندگی را آنها

 ماه هر در خود گرمایشی های قبض برای مردم که را قیمتی تواند می این. کند می کنترل

 .کند تبدیل جنگ به را گرمایش سادگی به بخواهد، اگر و کند، تعیین پردازند می
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 هایحلقه زا یکی آنها. داد خواهد ادامه بالتیک کشورهای در خود منافع پیشبرد به روسیه

 یوارد در دیگری شکاف هستند، شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی از پس آن از دفاع ضعیف

 به تصلم شرق جنوب سپس و جنوب بالتیک، دریای از قوس یک دهندمی ترجیح آنها که

 بودند، ویشور جماهیر اتحاد عضو زمانی که کشورهایی از تعدادی .، می باشدببینند اورال

 در نیستریا رانست مانند خاصی مناطق به توجه با ماا دارند، را اروپا با نزدیکتر روابط آرزوی

 .دارد وجود آینده در درگیری پتانسیل هستند، روسیه طرفدار شدت به که مولداوی

 یک عنوان به مسکو که را دیگری منطقه و رساند می دیوار در دیگری شکاف به را ما این

 مولداوی. دارد قرار کرملین مناظر در محکم طور به مولداوی. گیرد می نظر در بالقوه دولت

 مستلزم کشور این به روسیه حمله. کند می ایجاد ها طرف همه برای متفاوت مشکل یک

. است مولداوی به دیگر مستقل مرزهای از سپس و دنیپر رودخانه از اوکراین، از عبور

 صحنه پست عنوانبه اودسا از استفاده با و جانی دادن دست از قیمت به - را کار این توانمی

 مولداوی) نشود ناتو با جنگ باعث است ممکن اگرچه. نیست انکار قابل اما داد، انجام -

 بود، نشده دیده حال به تا که سطحی در مسکو علیه را هاییتحریم اما ،(نیست ناتو عضو

 سرد که - کندمی تأیید ،دارد وجود قبالً است معتقد نویسنده که را آنچه و کندمی تحریک

 ها روس چرا جدید سرد جنگ حاضر حال در. است غرب و روسیه بین روابط شدن

 شوند می منحنی غربی جنوب دور به کارپات های کوه که آنجا از خواهند؟ می را مولداوی

 می منتهی سیاه دریای به که است دشتی شرقی جنوب در شوند، تبدیل ترانسیلوانیا آلپ به تا

 همانطور و. گرفت نظر در نیز روسیه به ورودی راهروی عنوانبه توانمی را دشت آن. شود

 کنند، کنترل پولند در آن باریک نقطه در را اروپا شمال دشت دهند می ترجیح ها روس که
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 ای منطقه در - مولداوی نام به همچنین - سیاه دریای کنار در را دشت این مایلند نیز آنها

 .کنند کنترل شد می نامیده بیسارابیا قبالً که

 عثمانی ترکیه از محافظت برای غربی اروپای متحدان و روسیه بین که) کریمه جنگ از پس

 مولداوی به را ابسارابی از هاییبخش 1856 سال در پاریس معاهده ،(جنگید روسیه برابر در

 طول قرن یک تقریباً. کرد قطع دانوب رودخانه از را روسیه یا روسیه بنابراین بازگرداند،

 روسیه شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی با اما کند، پیدا دسترسی آن به دوباره وسیهر تا کشید

 .کند نشینی عقب شرق سمت به شد مجبور دیگر بار

 نام به ای نطقهم - کنند می کنترل را مولداوی از بخشی حاضر حال در ها روس حال، این با

. است یناوکرا با مرز هم هک دنیستر رودخانه شرق در مولداوی از بخشی نیستریا، ترانس

 همانطور درست داد، اسکان آنجا در را ها روس از زیادی تعداد خود، متوحک در استالین،

 .جایگزین ساخت تاتار جمعیت از بسیاری تبعید از پس کریمه در که

 از یبخش و است زبان اوکراینی یا روسی درصد 50 حداقل اکنون مدرن نیستریای ترانس

 عیتجم شد، مستقل 1991 سال در مولداوی که هنگامی. هستند روسیه طرفدار آن جمعیت

 پذیرانفکاک جمهوری درگیری، کوتاهی مدت از پس و کردند شورش زبان روسی

 مستقر آنجا در ار خود سربازان روسیه که کرد کمک این. کردند اعالم را نیستریاترانس

 .است کرده فظح را سرباز 2000 از متشکل نیرویی امروز به تا و کند

 خود اقتصادی قدرت از تواندمی کرملین اما است، بعید مولداوی در روسیه نظامی پیشروی

 ناتو یا اروپا اتحادیه به مولداوی دولت پیوستن عدم برای نیستریاترانس پرنوسان وضعیت و

 به آن محصوالت است، متکی روسیه به خود انرژی نیازهای برای مولداوی. کند استفاده
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 بین روابط وضعیت به توجه با مولداوی عالی شراب از روسیه واردات و رود می شرق تسم

 .یابد می کاهش یا افزایش کشور دو

. رجستانگ: دارد قرار دیگری شراب کننده تولید کشور مولداوی، از سیاه دریای سراسر در

 و ستانگرج جنگ اوالً. ندارد قرار کنترل برای روسیه های مکان فهرست در دلیل دو به

 که داد ارقر روسی نیروهای اشغال تحت را کشور از زیادی هایبخش 2008 سال در روسیه

 در کشور این اً،ثانی. دارند اختیار در را جنوبی اوستیای و آبخازیا مناطق کامل کنترل اکنون

. رددا مستقر وهاینیر ارمنستان همسایه کشور در نیز روسیه و دارد قرار قفقاز هایکوه جنوب

 گرفتن نبدو تواند می اما دهد، می ترجیح خود محدود منطقه به را اضافی الیه یک مسکو

 مکنم وضعیت این شود، نزدیک ناتو عضویت به گرجستان اگر. کند زندگی گرجستان بقیه

 اجتناب شتاقم که ناتو های دولت توسط تاکنون که است دلیل همین به دقیقاً. کند تغییر است

 .است گرفته قرار انتقاد مورد هستند، روسیه با ناپذیر ناباجت درگیری از

 باشند، تهداش اروپا اتحادیه کشورهای با تر نزدیک روابط مایلند گرجستان جمعیت اکثریت

 فکر لوحانه ساده ساکاشویلی میخائیل وقت جمهور رئیس که زمانی ،2008 جنگ شوک اما

 هشد باعث دهند، نجات را او ها روس تحریک از پس ها آمریکایی است ممکن که کرد

 الس در. باشد تر ایمن است ممکن آنها بندی شرط پوشش که کنند فکر بسیاری که است

 سیارب که کردند انتخاب را مارگوالشویلی، گیورگی جمهور، رئیس و دولت آنها ،2013

 که را ایقیحق غریزی طور به مردم اوکراین، در که همانطور. بود مسکو با تر جویانه آشتی

 .است نزدیک مسکو و است دور واشنگتن: دانند می دهند، می تشخیص محله در همه
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 واگذار طرف یک به را ایهسته هایموشک که حاضر حال در روسیه هایسالح ترینقوی

 آمریکا از پس سیهرو. هستند نفت و گاز بلکه نیستند، روسیه هوایی نیروی و ارتش کنند،می

 قدرت این از بتهال و دارد قرار دوم رتبه در جهان طبیعی گاز کننده مینتا بزرگترین عنوان به

 انرژی برای ریکمت هزینه باشد، بهتر روسیه با شما روابط هرچه. کند می استفاده خود نفع به

 دریافت یکبالت کشورهای به نسبت بهتری معامله فنالند مثال، عنوان به. کنید می پرداخت

 بر قدرآن روسیه و است گرفته قرار استفاده مورد تهاجمی ریقد به سیاست این. کند می

. است نجاما حال در آن تأثیر کردن کم برای اقداماتی که دارد تسلط اروپا انرژی نیازهای

 هاجمیت کمتر کشورهای از جایگزین لوله خطوط طریق از نه اروپایی کشورهای از بسیاری

 .بگیرند شیر از را روسیه انرژی به خود بستگیوا یا خود کنند می تالش بنادر ساخت با بلکه

 هر اغلب اما. شود می تامین روسیه از اروپا نفت و گاز درصد 25 از بیش متوسط، طور به

 گزینه خود نوبه به این. شود می بیشتر آن وابستگی باشد، تر نزدیک مسکو به کشور یک چه

 100 استونی و فنالند کی،اسلوا لتونی،. دهد می کاهش را کشور آن خارجی سیاست های

 و اتریش یونان، و درصد 80 لیتوانی و بلغارستان چک، جمهوری روسیه، گاز به درصد

 روسیه از آلمان گاز مصرف از نیمی حدود. هستند متکی روسیه گاز به درصد 60 مجارستان

 که است دلیل همین به حدی تا گسترده، تجاری قراردادهای کنار در که شودمی تامین

 درصد 13 تنها نه که بریتانیا مانند کشوری به نسبت دارند تمایل آلمانی استمدارانسی

 صنعت دارای همچنین. کنند انتقاد تهاجمی رفتار دلیل به کرملین از بلکه دارد، وابستگی

 از اصلی لوله خط مسیر چندین.شود می شامل را ماه 9 تا ذخایر که است خود گاز تولید
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 خطوط این. هستند گاز برای برخی و نفت برای برخی که دارد دوجو روسیه غرب به شرق

 .هستند آنها مهمترین که هستند گاز

 متصل آلمان هب مستقیماً که دارد قرار استریم نورد مسیر بالتیک، دریای طریق از شمال، در

 و پولند که دارد قرار کند، می عبور بالروس از که یامال لوله خط آن، زیر در. شود می

 ترکیه به یاهس دریای طریق از را گاز که است آبی جریان جنوب، در. کند می تغذیه را انآلم

 از بود ارقر که داشت وجود جنوبی جریان نام به ای پروژه 2015 سال اوایل تا. رساند می

. شود منشعب لیاایتا و بلغارستان صربستان، اتریش، مجارستان، به اما کند استفاده مسیر همان

 اوکراین اب مناقشات زمان در حتی که بود این از اطمینان برای روسیه تالش وبیجن جریان

. تداش خواهد بالکان و غربی اروپای در بزرگ بازارهای سمت به اصلی مسیر همچنان

 و ادندد قرار فشار تحت طرح این رد برای را خود همسایگان اروپا اتحادیه کشور چندین

 را پروژه دیج طور به کرد، نخواهد عبور آن قلمرو از ولهل خطوط اینکه بیان با بلغارستان

 شود، می هشناخت استریم ترک نام به گاهی که جدیدی پیشنهاد با پوتین پرزیدنت. کرد قطع

 .گرفت تماس ترکیه با

 اختالفات دنبال به اوکراین زدن دور برای روسیه استریم ترک و جنوبی جریان هایپروژه

 هجده به گاز عرضه مختلف هایزمان در که ،2005-10 هایالس در کشور دو بین قیمتی

 سال در کریمه بحران جریان در که اروپایی کشورهای. شد دنبال داد، کاهش را کشور

 استراتژی با .بودند محدودتر توجهی قابل طور به روسیه از انتقاد در بودند، خود نفع به 2014

 اروپا اینکه به توجه با. شوید ها آمریکایی وارد اروپا و آمریکا متحده ایاالت برای برد-برد

 شوند، دیده ضعیف روسیه خارجی سیاست برابر در خواهندنمی و است گاز خواهان
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 نه متحده ایاالت در شیل گاز تولید عظیم رونق. دارند را آن پاسخ که معتقدند هاآمریکایی

 یکی به را خود تولید مازاد بلکه باشد، خودکفا انرژی در که سازد می قادر را کشور این تنها

 .بفروشد - اروپا - انرژی بزرگ کنندگان مصرف از

 وبهن به امر این .شود ارسال اطلس اقیانوس طریق از و شده مایع باید گاز کار، این انجام برای

 برای روپاا سواحل امتداد در(LNG) مایع طبیعی گاز بنادر و ها پایانه ساخت مستلزم خود

 برای ار مجوزهایی حاضر حال در واشنگتن. است گاز به آن مجدد تبدیل و ولهمحم دریافت

 اختس برای بلندمدت پروژه یک آغاز حال در اروپا و کند می تایید صادراتی تسهیالت

. تندهس LNG های پایانه ساخت حال در لیتوانیا و پولند. است بیشتر LNG های پایانه

 این به اتصال برای ای لوله خطوط واهندخ می چک جمهوری مانند دیگری کشورهای

 و آفریقا شمال منابع از بلکه آمریکا، مایع گاز از تنها نه که دانند می زیرا بسازند، ها ترمینال

 .بچرخاند را شیرها تواند نمی دیگر کرملین. برند نمی سود نیز خاورمیانه

 از ترارزان کشیلوله زگا که کنندمی خاطرنشان درازمدت، در خطر این مشاهده با هاروس

LNG اروپا که گویدمی اشچهره در «کردم اشتباهی چه» بیان با پوتین جمهوررئیس و است 

 ان ال که است بعید آید می کشورش از گاز. دارد تریارزان و مطمئن منبع حاضر حال در

 در اروپا ضعیف دست که را چیزی آن اما شود، روسیه گاز جایگزین کامل طور به جی

 برای شدن آماده برای روسیه. کرد خواهد تقویت است، خارجی سیاست و قیمت مذاکرات

 و کند می ریزی برنامه شرقی جنوب سمت به را هایی لوله خط درآمد، احتمالی کاهش

 و جغرافیا بر مبتنی اقتصادی نبرد یک این. دهد افزایش چین به را خود فروش است امیدوار
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 دادن شکست برای تالش در فناوری از آن در که تاس مدرن هاینمونه از یکی

 .شودمی استفاده پیشین دوران جغرافیایی هایمحدودیت

 به ند،ک می استفاده آن قدرت از و است جهانی سیاسی گستره دارای روسیه مرکز، از دور

 دوستانه رابطه کمترین که جنوبی آمریکای کشورهای با که جایی التین، آمریکای در ویژه

 تا کندمی الشت کشور این. کند می رفاقت ونزوئال، مثال عنوان به دارد، متحده ایاالت با را

 این رد که کند حاصل اطمینان حداقل یا کند، بررسی را خاورمیانه در آمریکا تحرکات

 شمال قطب در دخو نظامی نیروهای برای را هنگفتی هایهزینه دارد، گفتن برای حرفی زمینه

 زمان از. کند حفظ را خود ارضی ادعاهای تا دارد عالقه گرینلند به همواره و کند،می هزینه

 حفظ آنجا در تواند می که را آنچه اما است، کرده تمرکز آفریقا بر کمتر کمونیسم، سقوط

 .چین با باخت نبرد در هرچند کند،

. تاس شناسیجمعیت آنها ترینمهم که است مواجه زیادی هایچالش با کشور داخل در

. است مشکل یک همچنان اما باشد، شده متوقف است ممکن جمعیت رشد شدید کاهش

 193 از پایینی نیمه در را روسیه که است شصت زیر روسی مرد یک عمر طول میانگین

( کریمه استثنای به) روس میلیون 144 تنها اکنون و دهد می قرار ملل سازمان عضو کشور

 از یک هر پوتین، اکنون و استالین کبیر، پیتر تا وی،مسکو اعظم شاهزاده از .دارد وجود

 که کسانی ایدئولوژی کند نمی فرقی. اند بوده روبرو مشابهی مشکالت با روسیه رهبران

 زنند می یخ هنوز بنادر - دوست داری سرمایه یا کمونیست باشد، تزاری هستند کنترل تحت

 که اینقشه و بردارید را ملی هایدولت خطوط. است آن در هنوز شمالی اروپای دشت و
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 آن با امروز به تا پوتین والدیمیر که است اینقشه همان شد، روروبه آن با وحشتناک ایوان

 است. مواجه
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 « .است ملت یک کندمی وانمود که است تمدنی چین»

 سیاسی علوم دانشمند پای، لوسیان

 

 

 

 

 

 

 

 

یو اس اس کتی  توسط متحده ایاالت دریایی نیروی رابرناوب گروه یک ،2006 اکتبر در

 می حرکت تایوان و ژاپن جنوب بین شرقی چین دریای در مستمر طور به فوتی 3هاوک

                                                             

3 USS Kitty Hawk 1000 
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 زیردریایی یک هشدار، بدون که زمانی کرد. می فکر اهداف راهبردی درازمدت به و کرد

 اندازه آن با آمریکایی هواپیمابر ناو یک گروه ،شد ظاهر دریا وسط در چین دریایی نیروی

 پوشش و باال در هوایی پوشش که بود شده احاطه دیگر جنگی کشتی دوازده حدود توسط

 تهاجمی زیردریایی یک چینی، کشتی. آن را مجال تحرک نمی داد زیر در زیردریایی

 این با اما، باشد، ساکت بسیار الکتریکی نیروی با کار هنگام است ممکن سونگ، کالس

 نیمی از پس کوکاکوال مدیره هیئت جلسه در کوال پپسی مدیران شدن ظاهر معادل این حال،

 و زده شگفت اندازه همان به ها آمریکاییبعد  ساعت یک. بود میز زیر دادن گوش از

 بدون تواند می چینی زیردریایی یک که دانستند نمی زیرا بودندشده  متعجب. بودند عصبانی

 نشده متوجه زیرا بودند عصبانیآنها  خیلی  دهد، انجام را کار این آرامش،  این به توجه

 که خصوص به دانستند، می آمیز تحریک را حرکت این آنها که دلیل این به و بودند

 بیش شاید کردند، اعتراض آنها. داشت قرار هاوک کیتی خود اژدر محدوده در زیردریایی

 ماست، ساحل که شما جنگی گروه وسط در ما تصادفی، چه! اوه": گفتند ها چینی و حد، از

 ."نداشتیم تصوری هیچ ما شدیم، ظاهر

 برای هابریتانیایی که حالی در. بود بیستم قرن توپدار های قایق معکوس دیپلماسی این

 کشیدند،می باال را کوچک هایقدرت از برخی سواحل یا جنگی مرد یک قصد، از اینشانه

 یک اکنون ما»: پرداختندمی درامتداد سواحل خود دازانچشم به روشن پیام این با هاچینی

 دهکشی طول سال 4000« .ماست دریای این و. ماست زمان اکنون هستیم، دریایی قدرت

 .آیند یم شما نزدیک - کشتیرانی خط یک و - بندر یک به ها چینی اما است،
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 تعددم رزهایم بزرگ، زمینی توده با – است نبوده دریایی قدرت یک هرگز چین کنون تا

 ظرن از ندرت به و نبود، این به نیازی تجاری، شرکای به کوتاه دریایی مسیرهای و

 کاال تجارت برای را هااقیانوس که هاستمدت آن بازرگانان. بود گسترده ایدئولوژیک

 و نبود، خود منطقه از فراتر قلمرویی دنبال به آن دریایی نیروی اما کردند،می دریانوردی

 رزشا هند اقیانوس و اطلس آرام، اقیانوس بزرگ دریایی خطوط در زنیگشت دشواری

 - زیادی ادافر و بسیار های زمین با بود، زمینی قدرت یک همیشه کشور این. نداشت را این

 .نفوسنفر میلیارد 1.4 به نزدیک اکنون

 تمدن زادگاه. شد آغاز پیش سال 4000 تقریباً مسکونی موجود یک عنوان به چین مفهوم

 نعنوا به آن از ها چینی که است معروف شمالی چین دشت به که است ای منطقه چین

 160000 به نزدیک مساحتی با ارتفاع کم و بزرگ ای منطقه. کنند می یاد مرکزی دشت

 اطراف و زرد رودخانه حوضه در منچوری، جنوب در داخلی، مغولستان زیر در مربع، مایل

این  .است شده واقع گذرد، می غرب به شرق از دو هر که تسه، یانگ رودخانه کنار از و آن

 .است جهان مناطق ترین پرجمعیت از یکی اکنون ساحه

 غم حس رودخانه این که است، ویرانگر و مکرر غوغاهای معرض در زرد رودخانه حوضه

 دهه در جدی طور به منطقه شدن صنعتی. آورد می ارمغان به را «هان پسران مصیبت» انگیز

 شدت به رودخانۀ این. است افزایش حال در سرعت به اخیر دهه سه در و شد آغاز 1950

 به رسیدن برای حتی اوقات گاهی که است سمی های زباله از مملو قدری به اکنون آلوده

 مصر برای نیل که است چیزی همان چین برای زرد رودخانه حال، این با. است تقال در دریا

. آموختند را باروت و کاغذ ساختن کشاورزی، آن مردم که اییج آن، تمدن مهد - است
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. داشت قرار کنونی مغولستان در گوبی صحرای خشن هایسرزمین اولیه، چین این شمال در

 هیمالیا به و شود می تبدیل تبت فالت به اینکه تا رود می باال تدریج به زمین غرب سمت به

 .دارد قرار دریا جنوب و شرقی جنوب دراین منطقه  . رسد می

 حاصل و بزرگ دشتی شود، می شناخته چین شمال دشت که طور همان مرکزی، سرزمین

 سویا وبیال و برنج برداشت امکان که هست و بوده هوایی و آب و اصلی رودخانه دو با خیز

. کند یم تشویق را جمعیت سریع رشد که کند، می فراهم( کشت دوبار) فصل در بار دو را

 از یاریبس که کوچک، شهر-دولت صدها میان از مرکز، این در میالد از قبل 1500 سال در

 پدید - شانگ هسلسل - چین دولت یک از نسخه اولین بودند، جنگ حال در یکدیگر با آنها

 رزمینس از و کرد ظهور شود می شناخته هان قوم عنوان به آنچه که است جایی این. آمد

 .کرد ایجاد آنها اطراف در نام منطقه یک و کرد محافظت مرکزی

 جارتت و سیاست بر و دهند می تشکیل را چین جمعیت از درصد 90 از بیش اکنون ها هان

 می متمایز ای قهمنط های زبان از دیگر بسیاری و کانتونی ماندارین، با آنها. دارند تسلط چین

 مرکزی رزمینس از تمحافظ برای ژئوپلیتیکی انگیزه با سیاسی سطح در و قومیت با اما شوند،

 ادیزی حد تا گیرد، می سرچشمه منطقه شمالی قسمت در که ماندارین،. شوند می متحد

 که مانیز ماندارین. است آموزش و ملی دولتی تلویزیون دولتی، های رسانه در غالب زبان

 صحبت که انیزم اما است، دیگر های زبان از بسیاری و کانتونی زبان به شبیه شود می نوشته

 .است متفاوت بسیار شود می

. است کشاورزی مرکز – همه از مهمتر – و جمعیتی فرهنگی، سیاسی، ثقل مرکز هارتلند

 آن وسعت اینکه علیرغم کنند، می زندگی چین از قسمت این در نفر میلیارد یک حدود
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 مرکزی زمین که آنجا از. دارد جمعیت نفر میلیون 322 که است متحده ایاالت نصف فقط

 توسط اولیه های سلسله داشت، می وا کشاورزی زندگی سبک و گاه سکونت به را خود

 از عشایری های گروه با مغولستان ویژه به بودند، کرده احاطه را آنها که هان غیر مناطق

 .کردند خطر احساس خشن جنگجویان

. "می شود رتقد به منجر دفاع، عنوان به حمله": کرد انتخاب را روسیه استراتژی همان چین 

 آنها هب توانستند می ها هان اگر که داشت وجود طبیعی موانع دید، خواهیم که همانطور

 طول در ای بارزهم این. کردند می محافظت آنها از - کنند برقرار را خود کنترل و برسند

 زمان در .شد محقق کامل طور به 1951 سال در تبت الحاق با تنها که بود سال هزاران

 و چینی هویت از دیشدی احساس.( م.پ 479-551) کنفوسیوس چینی ورمشه فیلسوف

 حس ینا. داشت وجود بودند کرده احاطه را آن که «بربر» مناطق و متمدن چین بین شکاف

 .اشتد مشترک وجه بیشتر یا نفر میلیون شصت بین که بود هویتی

 مرکزی ایآسی مراتع به شمال غربی، جنوب در تبت سمت به چین میالد، از قبل 200 سال تا

 زرگب دیوار. بود نرسیده آن به اما بود، یافته گسترش جنوبی چین دریای تا جنوب و

 ساخته( میالد از قبل 207-221) کین سلسله توسط بار اولین( چین در بلند دیوار به معروف)

 شکل نعنوا به را آن اکنون ما که کرد چیزی گرفتن به شروع چین نقشه در و بود، شده

 وزیامر مرزهای تا کشد می طول سال 2000 از بیش حال، این با. شناسیم می آن رنمد

 .شوند مشخص

 امروزه و ساخت حال در هاقرن بزرگ، کانال میالد، از پس 609 تا 605 هایسال بین

 تسه یانگ به را زرد رودخانه واقع در و یافت گسترش جهان، مصنوعی آبراه ترینطوالنی
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 کنترل تحت کارگران از زیادی تعداد( میالد از پس 618-581) وئیس سلسله. کرد متصل

 قابل آبراه یک به موجود طبیعی های شاخه اتصال برای آنها از و بود کرده مهار را خود

 از بیشتر را جنوبی و شمالی هان این. کرد می استفاده بزرگ رودخانه دو بین کشتیرانی

 انجام را کار این تا کشید طول سال چندین ردهب میلیون چندین. زد گره یکدیگر به همیشه

 نه اما - بود شده حل شمال به جنوب از منابع انتقال چگونگی باستانی مشکل اما دهند،

 .کودینگ مشکل دارد، وجود امروز به تا که مشکلی

 یازدهم قرن اوایل در و کمتر، ایفزاینده طور به اما کردند،می جنگ یکدیگر با هنوز هاهان 

 شدند،می سرازیر شمال از که هاییمغول امواج بر را خود توجه شدند مجبور الدی،می

 کردند قابلهم آنها با جنوب، یا شمال در دادند، شکست را دودمان هر مغوالن. کنند متمرکز

 مغول سلسله امپراتور عنوان به که بود خارجی اولین خان کوبالی آنها رهبر 1279 سال تا و

 سلسله تأسیس با هاهان که گذردمی سال نود تقریباً. کرد حکومت ورکش کل بر( یوآن)

 .گیرندمی عهده بر را خود دایرهای مسئولیت مینگ،

 ظهور حال در اروپایی کشورهای فرستادگان و بازرگانان با ای فزاینده تماس حاضر حال در

 بودند، وپاییار ئمیدا حضور نوع هر مخالف چین رهبران. دارد وجود پرتغال و اسپانیا مانند

 های ویژگی از یکی این. کردند باز تجارت روی به را ساحلی مناطق ای فزاینده طور به اما

 گیرند می رونق ساحلی مناطق شود، می باز چین وقتی که است مانده باقی امروز به تا چین

 ندانم ساحلی شهرهای تجارت، از ناشی رونق. شوند می گرفته نادیده داخلی مناطق اما

 انبوه تعداد هب امر این. رسد نمی روستاها به ثروت این اما است، کرده ثروتمند را شانگهای

 .است کرده برجسته را ای منطقه های تفاوت و افزوده شهری مناطق در مردم
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 در کیانگسین و رسید جنوب در هندوچین و برمه از هاییبخش به چین هجدهم قرن در

 و ناهموار های کوه از ای منطقه. شد تبدیل کشور استان ترینبزرگ به و شد فتح غربی شمال

 – اردد وسعت تگزاس برابر دو مربع، مایل 642820 کیانگ سین وسیع، بیابانی های حوضه

 در را بلژیک و دهلن سوئیس، اتریش، آلمان، فرانسه، بریتانیا، توانید می دیگر، عبارتی به یا

 بر ود،خ وسعت بر عالوه چین اما. دارد جا بورگلوکزام برای هم هنوز و. دهید قرار آن

 ثباتی یب همیشگی منبع مسلمان، جمعیت پر ای منطقه کیانگ، سین. افزود نیز خود مشکالت

 قرن در هک سرنوشتی از پس ها، هان نظر از اما. بود مناطق سایر مانند شورش، واقع در و

 .اشتد را کار این ارزش د،خور رقم کشور برای ها اروپایی آمدن با بیستم و نوزدهم

 به را کشور و ندشد وارد بودند، آنها میان در هابریتانیایی که امپریالیستی، هایقدرت

. هست و بوده لمغو تهاجم زمان از ها چینی تحقیر بزرگترین این. کردند تقسیم هاییحوزه

 ت،اس درست حدی تا. کند می استفاده آن از اغلب کمونیست حزب که است روایتی این

 .است مفید زنی حزب خود سرکوبگرانه هایسیاست و هاشکست بر گذاشتن سرپوش برای اما

 دادند گسترش ورظه حال در جهانی قدرت یک عنوان به را خود قلمرو که - ها ژاپنی بعداً

 مناطق شتربی آن از پس .1937 سال در دوباره سپس و 1932 سال در ابتدا کردند، حمله -

 ژاپن رطش و قید بی یتسلیم. کردند اشغال را داخلی مغولستان و منچوری نهمچنی و مرکزی

 ژاپنی وهاینیر نشینی عقب به منجر 1945 سال در دوم جهانی جنگ پایان در ها آمریکایی به

 الس در سپس و شد آنها جایگزین پیشروی حال در شوروی ارتش منچوری، در اگرچه شد،

 .کرد نشینی عقب 1946
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 سیدموکرا لیبرال است ممکن جنگ از پس های سال که کردند می فکر جیخار ناظر چند

 در ها ربیغ که بود ای لوحانه ساده های یاوه به شبیه واهی تفکر این. بیاورد چین به را

 ردم،م داخلی پویایی درک عدم اساس بر که نوشتند، اخیر عربی بهار ابتدایی روزهای

 رهبری به گراملی نیروهای عوض، در. . بودچین کشوری مانند   منطقه جغرافیای و سیاست

 جنگیدند، ریبرت برای 1949 سال تا مائو رهبری به کمونیست هایارتش و شککای چیانگ

 همان در ،کردند نشینیعقب تایوان به هاناسیونالیست و شدند پیروز هاکمونیست که زمانی

 جمله زا چین های سرزمین مامت باید خلق بخش آزادی ارتش": کرد اعالم پکن رادیو سال

 ".کند آزاد را تایوان و هاینان کیانگ، سین تبت،

 روسی درتق او. بود نشده دیده قبلی های سلسله در که کرد متمرکز حدی تا را قدرت مائو

 ،1951 الس در. داد گسترش مغولستان به را پکن قدرت و کرد مسدود داخلی مغولستان در را

 مانز آن در و کرد تکمیل را( هان غیر وسیع قلمروهای از ردیگ یکی) تبت ضمیمه چین

 در متدادا عنوان به چین دادن نشان به شروع چین مدارس درسی هایکتاب هاینقشه

 را خود عمر بقیه مائو. بود شده جمع دوباره کشور. کردند مرکزی آسیای هایجمهوری

 زندگی هایجنبه مامت در کمونیست حزب کنترل تحکیم و آن حفظ از اطمینان صرف

 به ماند، باقی قیرف شدت به کشور این. شودمی دور خارج دنیای از بسیاری از اما کند،می

 .یکپارچه به شدت اما ساحلی، مناطق از دور خصوص

 راهپیمایی یک به را پیروزی سوی به او طوالنی راهپیمایی کردند سعی مائو جانشینان

 شیائوپینگ، دنگ چین، رهبر ،1980 دهه اوایل در. کنند تبدیل رفاه سوی به اقتصادی

 عنوان به رسد می نظر به که کرد ابداع را "چینی های ویژگی با سوسیالیسم" اصطالح
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 در چین. شود تفسیر "داری سرمایه اقتصاد یک در کمونیست حزب برای کامل کنترل"

 پایان در. ودب رشد حال در نظامی غول یک و بزرگ تجاری قدرت یک به شدن تبدیل حال

 و کنگهنگ یافت، رهایی 1989 سال در منآنتیان میدان کشتار شوک از ،1990 دهه

 نگاه خود مرزهای اطراف به توانستمی و گرفت پس پرتغال و بریتانیا از ترتیب به را ماکائو

 به اگر . کند ریزیبرنامه خود بزرگ حرکت برای و کند ارزیابی را خود امنیت کند،

 که است مطمئن اکنون که بینیم می را بزرگی قدرت بیندازیم، نگاهی چین درنم مرزهای

 دفاع به را خود .است شده ایمن کند، می کمک آن به که خود، جغرافیایی های ویژگی با

 شمال-غرب-جنوب-شرق ترتیب به همیشه نما قطب نقاط چین در. برسانند موثر تجارت و

 حرکت ساعت های عقربه جهت در و کنیم شروع شمال از بیایید اما شوند، می فهرست

 .کنیم

. دارد قرار گوبی کویر مرز این در. بینیم می را مغولستان با مایلی 2906 مرز ما شمال در

 ارتش یک اما کنند، حمله آن جنوب به توانستند می قدیم های زمان از عشایری جنگجویان

 تدارکات خطوط و شد می جمع آنجا در پیشروی برای شدن آماده از قبل ها هفته مدرن

 می عبور نامناسب های زمین روی از داخلی مغولستان به ورود از قبل طوالنی العاده فوق

 های زره جابجایی برای کمی های جاده. مرکزی سرزمین سمت به و( چین از بخشی. )کرد

 رهشدا سیستم یک گبی صحرای. دارد وجود سکونت قابل مناطق از کمی تعداد و سنگین

 نمی انجام ارتش طریق از شمال سمت به چین توسعه گونه هر. است عظیم دفاعی خط-اولیه

 طبیعی منابع تا کند می تالش چین زیرا شود می انجام تجاری معامالت طریق از بلکه شود،
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 مغولستان به ها هان مهاجرت امر این. دهد افزایش را معدنی مواد اول درجه در مغولستان،

 .دهد می افزایش را

 فرعی بخش قلحدا یا - آرام اقیانوس تا که است روسیه با چین مرز شرق، در همسایگی،

 دارد، قرار یهروس دور خاور کوهستانی منطقه این از باالتر. دارد امتداد آن از ژاپن دریای

 اگر که تاس منچوری آن زیر. کوچک جمعیتی با نوازمهمان قابل غیر و عظیم سرزمینی

 میلیون 100 منچوری جمعیت. کنند عبور آن از باید برسند چین قلب به ستندخوا می ها روس

 نفر نمیلیو هفت از کمتر روسیه دور خاور مقابل، در. است افزایش حال در و است نفر

 به بجنو از گسترده مهاجرت. ندارد وجود جمعیت رشد از ای نشانه هیچ و دارد جمعیت

 روسیه با ودخ روابط در بیشتری اهرم چین به خود وبهن به که داشت انتظار توان می را شمال

 والدی رد روسیه سی پاسی بندر نزدیک عبور برای مکان بهترین نظامی، منظر از. دهد می

 در. داردن وجود کار این انجام برای فعلی قصد و دارد وجود کمی دالیل اما است، وستوک

 معامالت هب را روسیه اوکراین، نبحرا دلیل به روسیه علیه غرب اخیر هایتحریم واقع،

 هاچینی برای اما کند،می کمک روسیه حفظ به که است داده سوق چین با گسترده اقتصادی

 .است رابطه این در کوچکتر شریک روسیه. است مطلوب

 قرار بیجنو چین و شرقی چین زرد، دریاهای سواحل، امتداد در روسیه، دور خاور زیر در

 همیشه و دارند خوبی بندرهای شوند،می منتهی هند اقیانوس و آرام اقیانوس به که دارند

 وجود جزیره اندازه هب مشکل چندین امواج سراسر در اما. اندشدهمی استفاده تجارت برای

 .پرداخت خواهیم آن به زودی به که ژاپن شکل به یکی - دارد
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 و ئوسال ویتنام،: سیمر می بعدی زمینی مرزهای به ساعت، های عقربه جهت در ادامه با

 داشتند، نزاع هم اب قلمرو سر بر دو این هاقرن برای. است دهنده آزار چین برای ویتنام. برمه

 تواندمی شارت است، مرز دارای که است جنوب در ایمنطقه این دو، هر برای متأسفانه و

 تا را چین وسطت ویتنام اشغال و تسلط حدودی تا که - کند عبور آن از زیادی دردسر بدون

 آنها رزیم کوتاه جنگ و میالد از پس 938 تا میالد از قبل 111. دهدمی توضیح حدودی

 نظامی تقدر افزایش با حال، این با. نموده های بارز این مشکل عمده است 1979 سال در

 حافظتم برای و داشت خواهد تیراندازی مسابقه در شرکت به کمتری تمایل ویتنام چین،

 دیپلماتیک مسیر تغییر به کندمی شروع صدابی یا و شودمی ترنزدیک حتی هااییآمریک از

 ستنده کمونیست ایدئولوژیک نظر از اسماً کشور دو هر اینکه. پکن با شدن دوست برای

 وابطر که آنهاست مشترک جغرافیای این: ندارد آنها روابط وضعیت با چندانی ارتباط

 را آن توان می که است مشکلی و جزئی تهدید یک نهات ویتنام پکن، از. دارد مشخصی

 .کرد مدیریت

 و - است دشوار بازرگانان برای آن از عبور است که ایتپه جنگلی منطقه الئوس، با مرز

 برمه سمت به ساعت های عقربه جهت در آنها که همانطور. است ترپیچیده ارتش برای حتی

 فوتی 20000 ارتفاع به آنها ،شوند می لتبدی کوه به جنگل های تپه کنند، می حرکت

 می چین برای آن اهمیت و تبت به را ما این. شوند می ادغام هیمالیا در و شوند می نزدیک

 پاکستان، مرز در قراقروم کوه رشته به نزول از پیش هند و چین مرز طول در هیمالیا. رساند

 نگاه با - یا است، چین بزرگ ردیوا از طبیعت نسخه این. گذرد می تاجیکستان و افغانستان
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 یا زمین کره روی پرجمعیت کشور دو. هند بزرگ دیوار - نو دهلی سمت از آن به کردن

 .شوند می جدا یکدیگر از اقتصادی و نظامی نظر از

 گوید یم هند است، هند پرادش آروناچال استان مدعی چین: دارند را خود اختالفات آنها

 سمت به را خود هایتوپخانه اینکه رغمعلی اما. است هکرد اشغال را چین آکسای چین

 به نسبت هتریب کارهای طرف دو هر گیرند،می نشانه طبیعی دیوار این باالی در یکدیگر

 از یسر یک که زمانی شد، آغاز 1962 سال در که دارند تیراندازی مسابقه مجدد شروع

 این با. دش ختم بزرگ مقیاس در کوهستانی شدید برخورد به مرزی آمیزخشونت مناقشات

 ریتمدی را موقعیت احتیاط با باید طرفین از یک هر و دارد وجود همیشه تنش وجود،

 که ستا بعید و است هداشتدوجو ها قرن طول در هند و چین بین کمی بسیار تجارت.کنند

 که است دلیل همین هب دقیقاً و - است هند و تبت مرز واقعاً مرز البته. کند تغییر زودی به

 .کند کنترل را آن خواستهمی همیشه چین

 برای هند بود ممکن همیشه کرد، نمی کنترل را تبت چین اگر. است ترس ژئوپلیتیک این

 می را پایگاهی و تبت فالت فرماندهی ارتفاعات هند به امر این. کند تالش کار این انجام

 بزرگ رودخانه سه تبتی منابع لکنتر همچنین و بیاورد، فشار چین قلب به آنجا از تا دهد

 به معروف تبت دلیل همین به داشت، خواهد اختیار در را مکونگ و تسه یانگ زرد، چین،

 اما متحده، ایاالت با برابر تقریباً آب مصرف حجم با کشوری چین،. است "چین آب برج"

 هند که نیست مهم. چنین کاری شود دهد نمی اجازه وضوح به برابر، چند جمعیتی با

 کار این انجام قدرت کشور این اینکه یا دهد کاهش را چین هایرودخانه منابع خواهدمی

 نمی هرگز که کند حاصل اطمینان تا است کرده تالش چین ها، قرن برای. باشد داشته را
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 های عدالتی بی علیه همچنان آزاد تبت جنبش از  بازیگر گیر ریچارد. بیفتد اتفاق تواند

 استقالل جنبش الما، داالیی بین نبرد در اما. کرد می صحبت چینی هان طتوس تبت اشغال

 اداره را جهان بزرگ اقتصاد دومین که - چین کمونیست حزب و هالیوود ستارگان تبت،

 .دارد وجود برنده یک تنها - کند می

 دتش به هاچینیبرای  کنند،می صحبت تبت مورد در اوباما، یا گیر آقای چه ها،غربی وقتی

 منظر از نه را آن آنها. کننده تحریک فقط - مخرب نه خطرناک، نه. هستند آزاردهنده

 غربی که نندک باور توانند می فقط و بینند می ژئوپلیتیکی امنیت منشور از بلکه بشر، حقوق

 و است نشده تضعیف چین امنیت حال، این با. کنند تضعیف را آنها امنیت دارند سعی ها

 و شناسی جمعیتروح . گیرد صورت هان علیه بیشتری های قیام اگر حتی شد، نخواهد

 .است تبت استقالل مخالف ژئوپلیتیک

 ارتش ،1950 دهه در. هستند «دنیا بام» روی بر «زمین روی حقایق» ساختن حال در ها چینی

 رساندن به بعد به زمان آن از و کرد تبت به ها جاده ساختن به شروع چین کمونیست خلق

 می نیز را هان آهن، راه اکنون و ها، جاده اما. کرد کمک باستان پادشاهی به مدرن یدنیا

 .آورند

 غیرممکن تبت های دره و ها کوه یخبندان، طریق از آهن راه ساختن که شد می گفته مدتها

 نمی کار این که گفتند بودند، کرده عبور آلپ های کوه از که اروپا مهندسان بهترین. است

 سوار نوش خود کتاب در تروکس پل نویس سفرنامه 1988 سال اواخر در. شود امانج تواند

« .رسید نخواهد لهاسا به هرگز آهن راه که است تضمینی کونلون محدوده»: آهنین خروس بر

 این»: کرد تشکر بابت این از تروکس که کرد، جدا تبت از را کیانگ سین استان کونلون
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 و دارم دوست را آهنراه کردممی فکر دیدم را تبت که نیزما تا. است خوبی چیز احتماالً

 فقط شاید. ساختند را آن هاچینی اما« .دارم دوست بیشتر خیلی را بیابان که شدم متوجه بعد

 2006 سال در لهاسا، تبت، پایتخت به خط این. دهند انجام کاری را که  توانستند می آنها

 از کاال و مسافری قطارهای اکنون. شد افتتاح جینتائو هو چین، وقت جمهور رئیس توسط

 چیزهای آنها شوند.می وارد روز هر روز، در بار چهار پکن، و شانگهای هایدوردست

 همراه های تلفن و رنگی های تلویزیون رایانه، چین، سراسر از مصرفی کاالهای مانند زیادی

 کنند،می حمایت محلی تصاداق از که آورندمی را گردشگرانی آنها. آورند می خود با را

 و زندگی استانداردهای در عظیمی پیشرفت آورند،می فقیر و باستانی سرزمینی به را مدرنیته

 به ترگسترده جهان به را تبتی کاالهای انتقال پتانسیل و کنند،می ایجاد بهداشتی هایمراقبت

 .اند دهآور نیز را هان چینی مهاجر میلیون چندین اما. آورندمی ارمغان

 منطقه در که کندمی اادع آزاد تبت جنبش: آیندمی دست به سختی به واقعی هایحلراه

 در که گویدیم چین دولت اما هستند، اقلیت یک اکنون هاتبتی تبتی، ترگسترده فرهنگی

 کنند، می اغراق طرف دو هر. هستند تبتی مردم درصد 90 از بیش تبتی، خودمختار منطقه

 آن دشواه. دارد بیشتری اغراق درجه که است دولتی دولت که دهد می شانن شواهد اما

 تواند می قیاتفا ناظر اما اند، نشده ثبت ساکنان عنوان به که شود نمی هان مهاجران شامل

 ردد کهبر می گ زمانی و به  دارد تسلط تبت شهری مناطق بر اکنون هان محله که ببیند

 غولیم منچوری، قومیتی لحاظ از کیانگ سین و داخلی مغولستان منچوری، جمعیت اکثریت

 تبت. شوند می نزدیک اکثریت به یا هستند هان چینی اکثریت سه هر اکنون. بودند اویغور و

 .بود خواهد همینطور هم
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 سال ششور مانند هایی شورش در را خود همچنان ها هان نارضایتی که معناست بدان این

 و وزاندندس را هان اموال لهاسا در چینی ضد تبتی عترضانم که زمانی دهد، می نشان 2008

 ادامه مقامات سرکوب. شدند زخمی نفر صدها و کشته نفر یک و بیست کردند، غارت

 توجه لبج برای را خود همچنان راهبان یافت، خواهد ادامه آزاد تبت جنبش یافت، خواهد

 .آمد خواهند نهمچنا ها هان و - داد خواهند ادامه ها تبتی اسفناک وضعیت به جهانیان

. هستند سترشگ برای هایی راه دنبال به کنند، می زندگی قلب در اکثراً که چین انبوه جمعیت

 اسب که همانطور و همینطور، هم هاچینی کردند،می نگاه غرب به هاآمریکایی که همانطور

 مدرن آهنی هایخروس آورد، ناواهوها و هاکومانچی سرزمین به را اروپایی مهاجران آهنین

 .آورندمی هاتبتی به را هاهان نیز

( تانیکوهس همگی) قرقیزستان و تاجیکستان پاکستان، مرزهای از ساعت عقربه نهایت در

. شود یم منتهی مغولستان به شمال سمت به که رسد، می قزاقستان مرز به و کند می عبور

 تئوری، نظر زا. است جهان به میانه شاهیپاد از تجاری زمینی پل ابریشم، باستانی مسیر این

 ست،ا قلب از دور اما. صحرا و کوه بین شکافی است، چین دفاع در ضعف نقطه یک این

 .است تردور مایل صد چند روسیه و کنند، تهدید را چین که نیستند موقعیتی در ها قزاق

 جمعیت و کیانگ سین چین «خودمختار نیمه» ناآرام استان قزاقستان، مرز این شرقی جنوب

 با گکیان سین. کنند می صحبت ترکی زبان به که است اویغور قوم از آن بومی مسلمان

 هند و کستانپا افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، مغولستان، روسیه، کشور هشت

 .است همسایه
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 ایه دهه در بار دو اویغورها. بود خواهد و هست داشته، وجود کیانگ سین در مشکل 

 یفروپاش شاهد آنها. کردند اعالم را شرقی ترکستان مستقل کشور یک 1940 و 1930

 تقلمس کشورهای به خود سابق شوروی همسایگان نتیجه در که بودند روسیه امپراتوری

 شدن جدا تارخواس دوباره اکنون بسیاری و گرفتند الهام تبت استقالل جنبش از شدند، تبدیل

 .هستند چین از

. شد رنف 200 از بیش شدن کشته به منجر که شد آغاز 2009 سال در قومی بین ایه شورش

 و ریخت، منطقه هب را پول کرد، سرکوب را مخالفان رحمانهبی: داد پاسخ طریق سه به پکن

 استراتژیک نظر از کیانگسین چین، برای. داد ادامه هان چینی کارگران شدن سرازیر به

 تنها نه کیانگسین ینا: بیاید میدان به یا دهد اجازه طلبیاستقالل جنبش به تا است مهم بسیار

 محل و دارد زنی نفت بلکه کند،می تامین را آن قلب درنتیجه است، همسایه کشور هشت با

 .است چین ایهسته تسلیحات آزمایش هایسایت استقرار

 جمعیت د،ان آمده وجود به کیانگ سین سراسر در که جدیدی شهرهای و شهرها اکثر

 رد مرکزی دولت که جدیدی های کارخانه در کار توسط که دارند هان چینی از زیادی

 85 در شیهزی شهر کالسیک نمونه یک. است شده جذب کند می گذاری سرمایه آنها

 620000 حداقل آن نفری 650000 جمعیت از. است اورومچی پایتخت، غربی شمال مایلی

 درصد 40 کیانگ سین کارانه، محافظه تخمین یک اساس بر کلی، طور به. هستند هان از نفر

 اگرچه اشد،ب هان اکثریت است ممکن اکنون اورومچی خود حتی و - شود می محاسبه هان

 اعتماد لقاب همیشه آنها سیاسی حساسیت دلیل به و است دشوار رسمی دالیل آوردن دست به

 .نیستند



70 

 

 رد «شرقی ترکستان بخش آزادی جنبش» و آلمان در مستقر «اویغور جهانی کنگره» یک

 که هستند الما ییداال نوع از مدرکی فاقد اویغور طلبانجدایی اما. است شده تشکیل ترکیه

 ناشناخته جهان اسرسر در تقریباً آنها علت و کنند، استفاده آن از بتوانند خارجی هایرسانه

 آنجا تا مرزی کشورهای زا بسیاری. کند حفظ را وضعیت این تا کندمی تالش چین. است

 یتدارکات خطوط داشتن از مستقل حرکت هرگونه از جلوگیری منظور به است ممکن که

 هایتروریست را طلبانجدایی نیز پکن. ، تالش می کنندبازگردد آن به بتواند که جایی یا

 جای تاجیکستان مانند هاییمکان در که هاگروه سایر و القاعده. کندمی معرفی گرااسالم

 جنبش این اما کنند، برقرار پیوند اویغور طلبانجدایی با کنندمی تالش واقع در دارند، پایگاه

 منطقه در چاقو و بمب اسلحه، حمالت حال، این با. است گرایانهملی جنبش دومین و اولین

 یم و یافت دخواه ادامه که رسد می نظر به گذشته سال چند در هان یا/و ایالتی اهداف علیه

 .شود تبدیل عیار تمام قیام یک به تواند

 شدن ستهب حال در استقالل پنجره تبت، مانند و کرد نخواهد واگذار را سرزمین این چین

 همه از همترم - و است، زمینی تجارت اصلی مسیر یکی هستند، محدود منطقه دو هر. است

 از جلوگیری و رشد دامها برای که اقتصادی برای( محدود درآمد با البته) بازار دو هر -

 انجام عدم.  تی، خیلی دارای ارزش حیادهد ادامه کاال فروش و تولید به باید گسترده بیکاری

 و تکمونیس حزب کنترل که شود می منجر گسترده مدنی نظمی بی به احتماالً کار این

 .کند می تهدید را چین وحدت

 به اگر. دارد وجود فردی حقوق و دموکراسی برابر در حزب مقاومت برای مشابهی دالیل

 زیاد، احتمال به یا، کند شکسته به شروع هان اتحاد است ممکن شود، داده آزاد رای مردم
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 مناطق مردم جسارت باعث خود نوبه به امر این. شوند درگیر هم با شهری مناطق و روستاها

 چین به تجاوز یراخ تحقیر از قرن یک تنها. کند می تضعیف بیشتر را چین و شود می محدود

 هاییاولویت اقتصادی پیشرفت و وحدت پکن، برای. گذرد می خارجی های قدرت توسط

 .هستند دموکراتیک اصول از جلوتر بسیار که هستند

 شده عجین فردی حقوق با غربی اندیشه. است غرب از متفاوت بسیار جامعه به ها چینی نگاه

 می انسان وقحق عنوان به غرب که آنچه. داند یم فرد از باالتر را جمع چینی، اندیشه. است

 اندازد، یم خطر به را اکثریت که داند می خطرناکی های تئوری را آن چین رهبری پندارد،

 .است فرد بر مقدم بزرگ خانواده حداقل، که پذیرند می مردم از بسیاری و

 که امید ینا هب بردم قیمتگران فرانسوی رستوران یک به را لندن در چین سفیر بار یک

 را «چیست؟ رانسهف انقالب تأثیر» نیکسون ریچارد سؤال به انالی ژو وزیرنخست پربار پاسخ

« .است ودز خیلی گفتن برای»: داد پاسخ. داد پاسخ آن به وزیرنخست که کنند تکرار

 ملکا تحمیل ونهچگ اینکه مورد در سختگیرانه سخنرانی یک با اما نیفتاد، اتفاق این متأسفانه

 شد، هدخوا گسترده مرگ و خشونت به منجر چین در «نامیدمی بشر حقوق شما آنچه»

 که فرهنگی در شما هایارزش کنیدمی فکر چرا»: شد پرسیده من از سپس و کردم برخورد

 «کنند؟می کار فهمیدنمی

 اهیمخو بهتر را شما ما»: است بوده اینطور که است نسل یک مردم و حزب رهبران بین معامله

 ادامه خود رشد به اقتصاد که زمانی تا« .کرد خواهید پیروی ما دستورات از شما - یا کرد

 معامله شود، برعکس یا شود متوقف اگر. بیاورد دوام است ممکن بزرگ معامله این دهد،
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 که است این بر گواهی نابرابری و فساد علیه خشم و تظاهرات کنونی سطح. تغییر می خورد

 .افتاد خواهد اتفاقی چه توافق تشکس صورت در

 زارتو گفته به. است مردم تغذیه در آن توانایی حزب، فزاینده مشکالت از دیگر یکی

 خاک ایدار یا آلوده یا کشت قابل های زمین از درصد 40 از بیش اکنون آنها، کشاورزی

 تیصنع به باید کشور این. است شده گرفتار تله بزرگ در چین .است شده نازک سطحی

 فرآیند همین اما برد، می باال و کند می مدرن را زندگی استانداردهای زیرا دهد ادامه شدن

 می ایجاد یناآرام کند، حل را مشکل این نتواند اگر. کند می تهدید را غذایی مواد تولید

 .شود

 رس بر چین سراسر در آمیز مسالمت عمدتا تظاهرات 500 حدود روزانه حاضر حال در 

 ،بگیرید در نظر را انبوه گرسنگی یا انبوه بیکاری اگر. شود می برگزار مختلف موضوعات

 منفجر کنندیم استفاده طرف دو هر که نیرویی میزان نظر از هم و تعداد نظر از هم آمار این

 - دارد انجه با بزرگ معامله یک نیز اکنون چین اقتصادی، جنبه از بنابراین، .شد خواهد

 ".بخرید ارزان را آن شما - سازیممی ارزان را کاسه ما"

 در ینچ در کار نیروی های هزینه حاضر حال در که کنید رها طرف یک به را واقعیت این

 حجم نه اگر قیمت صرفا در کنند، می رقابت آن با اندونزی و تایلند و است افزایش حال

 شخص اگر ،شود خشک کاوشگر ساختن برای نیاز مورد منابع اگر افتدمی اتفاقی چه. آن

 و داخل در - شما کاالهای دریایی محاصره اگر یا کند، دریافت ابتدا در را آنها دیگری

 نیاز دریایی نیروی کی به آن، برای خوب، افتد؟می اتفاقی چه باشد، داشته وجود - خارج

 .دارید
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 هند انوساقی در که زمانی پانزدهم، قرن در ویژه به بودند، بزرگی دریایی مسافران ها چینی

 هایتمرین این اما. کرد به سفر دریایی جسارت کنیا تا هی ژنگ دریاساالر .دندکر می شنا

 هایعملیات از بتوان که جلو به رو هایپایگاه ایجاد برای و قدرت، بینیپیش نه بود، سازپول

 .نشد طراحیکه آن هم   کرد، استفاده نظامی

 حال در اکنون خود، زمین توده تحکیم ایبر پرتالطم سال 4000 گذراندن از پس چین

 دریایی مرزهای در4"آب سبز " دریایی نیروی یک. است آبی دریایی نیروی یک ساخت

 سال سی. کند می زنی گشت ها اقیانوس در آبی آبی دریایی نیروی یک زند، می گشت آن

 تا کند ایجاد دریایی ظرفیت چین تا کشید خواهد طول( اقتصادی پیشرفت فرض با) دیگر

 متحده ایاالت دریایی نیروی - است دیده حال به تا جهان که دریایی نیروی قدرتمندترین

 بیند، می آموزش سازد، می که همانطور مدت، کوتاه و مدت میان در اما. بکشد چالش به را

 چطور و. کرد خواهد برخورد دریاها در خود رقبای با چین دریایی نیروی گیرد، می یاد و

 قدرت سیاست - آمریکایی-چینی که آنهایی ویژه به - شوند می مدیریت اندازها دست این

 .برد خواهند بین از قرن این در را بزرگ های

 اوکراین زنگ حیاط از که چین دوم دست هواپیمابر ناو با اکنون که جوانی دریانوردان

 برسند، ریدریاساال درجه به اگر که هستند کسانی بینند، می آموزش است یافته نجات

. کنند سوار را کشتی دوازده ناو گروه یک چگونه که بگیرند یاد کافی اندازه به است ممکن

 برخی که همانطور. راه طول در جنگ یک لزوم صورت در و - برگشت و جهان سراسر در

                                                             

4 Green Water 
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 قفسه از را کارآمد ارتش یک توانید نمی شما شدند، متوجه ثروتمندتر عرب کشورهای از

 .کنید خریداری

 اقیانوس در و خود سواحل یا دریاها در را بیشتری و بیشتر های کشتی ها چینی تدریج به

 در اه آمریکایی برای کمتری فضای شود می پرتاب که بار هر. داد خواهند قرار آرام

 کار حال در هاچینی که دانندمی و دانندمی را این هاآمریکایی. بود خواهد چین دریاهای

 که نندک چندان دو را دالیلی تا هستند زمین در مستقر کشتی ضد موشکی سامانه یک روی

 به بخواهند روزی است ممکن متحدانش از یک هر یا متحده ایاالت دریایی نیروی چرا

. «چین» یگرد دریای هر واقع، در یا. . کنند فکر جنوبی چین دریای از عبور مورد در سختی

 متحدانش و هاآمریکایی حرکت هر چین، توسعه الح در فضایی پروژه مدت، این تمام در و

 مرزهای اطراف در ساعت های عقربه جهت در حرکت با بنابراین، .داشت خواهد نظر زیر را

 .کنیم می نگاه دریا سمت به غربی جنوب و جنوب شرق، به اکنون زمینی،

 "جزیره جیرهزن اولین" را آن پکن که دارد قرار الجزایری مجمع آرام اقیانوس و چین بین

5"خط تیره 9" همچنین. نامد می  تیره خط ده به 2013 سال در اخیراً که دارد وجود نیز  

 می مشخص را آن قلمرو گوید می چین که گیرد بر در نیز را تایوان تا است شده تبدیل

 با چین روابط صخره، و کوچک جزیره 200 از بیش مالکیت سر بر اختالف این. کند

 ای زنجیره های گذرگاه خواهد می چین یعنی ملی غرور. کند می موممس را همسایگانش

 خطوط ترین مهم به دسترسی امکان این. باید که کند می دیکته ژئوپلیتیک. کند کنترل را

 این صلح زمان در. است جنوبی چین دریای و این دقیقا کند می فراهم را جهان کشتیرانی

                                                             

5 Nine Dash Line 
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 مسدود راحتی به را هاآن توانمی جنگ زمان رد اما است، باز مختلف هایمکان در مسیر

 شدن آماده برای را صلح زمان بزرگ کشورهای همه. کرد مسدود را چین نتیجه در و کرد

 .گذرانند می جنگ شروع روز برای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اختالفات به منجر که است همسایگانش و چین بین شدید مناقشه مورد منطقه یک جنوبی چین دریای

 .شود می کشتیرانی خطوط و دریاها کنترل و طبیعی منابع جزایر، یتمالک سر بر

 از که چینی هایکشتی. است شده مانع ژاپن توسط ابتدا در پاسیفیک به رایگان دسترسی

 طریق از و ژاپن دریای از باید چرخانند،می را کره جزیرهشبه و آیندمی بیرون زرد دریای

 سرزمینی آبهای این بیشتر. کنند عبور پاسیفیک سمت به و هوکایدو فراز بر پروز ال تنگه

 غیرقابل چین برای هاخصومت حتی یا شدید هایتنش  است زمان یک در و روسیه یا ژاپن
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 شمال در کوریل جزایر طریق از باید هم باز شوند، موفق آنها اگر حتی. بود خواهد دسترس

 حرکت دارد، را آن مالکیت دعایا ژاپن اما هستند، روسیه کنترل تحت که هوکایدو، شرق

 .کنند

 چینی و امدن می سنکاکو را آن که سکنه از خالی جزایر زنجیره سر بر چین با همچنین ژاپن

 برانگیزترین همناقش این. دارد اختالف شناسند، می تایوان شرقی شمال در دیائویو نام به ها

 یا قیشر چین دریای زا چینی هایکشتی عوض در اگر. است کشور دو بین ارضی ادعای

 یک در و کنند حرکت شانگهای یا شرقی چین دریای از واقع در یا و کرده عبور شانگهای

 وکیناواا شامل که را ریوکیو جزایر باید کنند، حرکت آرام اقیانوس سمت به مستقیم خط

 تعداد به اما پایگاه،. نندک عبور دارد، قرار آن در آمریکایی عظیم ارتش تنها نه که - شودمی

 توکیو مپیا. کنند انباشته جزیره نوک در توانند می ها ژاپنی کشتی به ساحل های موشک

 ".نشوید رگیرد ما با خروج هنگام در اما روید، می آنجا به شما که دانیم می ما": است این

. است متمرکز شرقی چین دریای گازی ذخایر روی بر ژاپن بالقوه هایپتانسیل از دیگر یکی

 هر عبور از قبل که است کرده اعالم دریاها بیشتر در را "هوایی دفاع شناسایی منطقه" پکن

 نادیده را آن کنندمی سعی هاژاپنی و هاآمریکایی. دارد قبلی اطالع به نیاز دیگری کس

 موضوع یک به شود،می سوءمدیریت که تصادفی دلیل به یا آنها انتخاب زمان در اما بگیرند،

 .شودیم تبدیل داغ

 از را شرقی چین دریای و دارد قرار چین ساحل در که دارد قرار تایوان اوکیناوا زیر در

 در اما داند، می خود استان سومین و بیست را تایوان چین. کند می جدا جنوبی چین دریای

 مسلح دندان تا واشنگتن توسط که است هوایی و دریایی نیروی با آمریکا متحد حاضر حال
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 در سال چندین برای تنها اما گرفت، قرار ها چینی کنترل تحت هفدهم قرن در .است شده

 .شد می اداره چین توسط( 1949 تا 1945 از) گذشته قرن

 اگرچه کند، متمایز چین خلق جمهوری از را آن تا استچین   جمهوری تایوان رسمی نام 

 است امین این. باشند هداشت قضایی صالحیت قلمرو دو هر بر باید که معتقدند طرف دو هر

. است اگانهجد ایالت یک تایوان که کند نمی بیان زیرا کند زندگی آن با تواند می پکن که

 تایوان بطروا قانون اساس بر چین تهاجم صورت در تایوان از دفاع به متعهد ها آمریکایی

 چین که ند،ک اعالم را چین از کامل استقالل تایوان اگر حال، این با. هستند 1979 سال در

 این زیرا .تنیس کار این انجام به ملزم متحده ایاالت کند، می تلقی جنگی اقدام یک را آن

 .شود می تلقی آمیز تحریک اعالمیه

 رسمیت به عدم و خود شناختن رسمیت به برای جهان کشورهای تک تک در دولت دو

 یک توانیدمی وقتی. دشو می پیروز پکن موارد بیشتر در و کنند می رقابت دیگری شناختن

 زمان کشورها تربیش کنید، ایجاد نفر میلیون 23 مقابل در را نفری میلیارد 1.4 بالقوه بازار

 حال در کشورهای عمدتا) کشور دو و بیست حال، این با. ندارند نیاز بررسی برای زیادی

 را تایوان که ددارن وجود( پرنسیپ و سائوتومه جزیره و بورکینافاسو سوازیلند، مانند توسعه

 .کنندمی دریافت زیادی پاداش معموالً و کنندمی انتخاب

 لحاظ از آن داشتن برای توانند نمی وجه هیچ به اما هستند، تایوان داشتن به مصمم ها چینی

 گردشگری و تجارت افزایش با آنها عوض در. بکشند چالش به آینده خودشان را نظامی

 خود آغوش به را تایوان خواهد می چین. کنند می دهاستفا نرم قدرت از کشور دو بین

 که دالیلی از یکی کنگ، هنگ در 2014 سال دانشجویی اعتراضات جریان در. بازگرداند
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 در مثال عنوان به - ندادند قرار شتم و ضرب مورد را ها خیابان یا آنها سرعت به مقامات

 در. کردند می ضبط را شونتخ و بودند آنجا جهان های دوربین که بود این - اورومچی

 انددیده جهان بقیه که را آنچه مردم تایوان در اما شوند،می مسدود هافیلم این از بسیاری چین

 تردید پکن. خواهندمی قدرتی چنین با نزدیکی رابطه چقدر که پرسندمی خود از و بینندمی

 .دهد می انجام را طوالنی بازی این. کرد

 "ادریم میهن" به مجدد پیوستن از که است تایوان مردم کردن عدمتقا نرم قدرت رویکرد

 هایکشتی نزدیکی در گرفتن قرار هوایی، پدافند شناسایی منطقه. ندارند ترسی هیچ

 مریکاآ عزم تضعیف برای بلندمدت برنامه یک از بخشی دریایی نیروی ایجاد و آمریکایی

 6400 اصلهف در اما چین، اصلی رزمینس سواحل یا مایلی 140 در ایجزیره از دفاع برای

ا مشاهد رتقریبا آن  آمریکا متحده ایاالت غربی ساحل که درکنار است چین خاک از مایلی

 سمت هب چه و آرام اقیانوس سمت به چه جنوبی، چین دریای از چینی هایکشتی .کرد

 همچنان ،پاشدمی فرو چین آن بدون که است جهان نفت و گاز آبراه که - هند اقیانوس

 .داشت خواهند مشکالتی

 ویتنام از باید فارس، خلیج انرژی کننده تولید کشورهای سمت به غرب سمت به رفتن برای

 باید آنها. است داده پیشنهاد ها آمریکایی به اخیراً کردیم اشاره که همانطور که کنند، عبور

 نظر از همگی که ندونزیا و سنگاپور مالزی، بین ماالکا تنگه از عبور برای تالش از قبل

 نزدیک متحده، ایاالت متحد فیلیپین، به هستند، مرتبط متحده ایاالت با نظامی و دیپلماتیک

 مایل دو از کمتر آن حالت ترین باریک در و دارد طول مایل 500 تقریباً تنگه این. شوند

 خفگی برابر در همچنان ها چینی و - است بوده خفگی نقطه یک همیشه این. دارد عرض
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 نگران دارند قرار آن های نزدیکی و تنگه امتداد در که کشورهایی همه. هستند پذیر آسیب

 .دارند ارضی اختالفات پکن با آنها بیشتر و هستند چین تسلط

 زیر در رودمی گمان که انرژی منابع و است مدعی را جنوبی چین دریای کل تقریباً چین

 نیز برونئی و یپینفیل ویتنام، تایوان، مالزی، حال، این اب. است خودش به متعلق دارد، قرار آن

 سر بر دتش به چین و فیلیپین مثال، عنوان به. دارند یکدیگر و چین علیه ارضی ادعاهای

 توانندمی روزی که جنوبی چین دریای در اسپراتلی جزایر در بزرگی صخره شیطان، جزایر

 فقط اتاوق گاهی و مناقشه، مورد رجانیم جزیره صدها از یک هر. کنند عمل خود نام به

 شوند، تبدیل دیپلماتیک بحران یک به توانند می آیند، می بیرون آب از که هایی صخره

 اکمیتح و اکتشاف حقوق شینگ، مناطق مورد در بالقوه مناقشه یک صخره هر اطراف زیرا

 .است

 برای نیاز وردم اقالم برای هم و بازار به کاالهایش ورود برای هم را، مسیرها این باید چین

 تواند نمی. کند حفظ ن،چی به ورود برای - گرانبها فلزات و گاز نفت، - کاالها آن ساخت

 اام. است رشد حال در همیشه دریایی نیروی. است حل راه یک دیپلماسی. شود بالک

 .هستند بنادر و ها جاده لوله، خطوط ها تضمین بهترین

 جنوب ایکشوره چوب، و هویج از استفاده با تا کرد خواهد تالش چین دیپلماتیک، نظر از

 بیشتر هچ هر کشورها و است، چسبیده حد از بیش. کند دور متحده ایاالت از را آسیا شرق

 ممکن و است حد از بیش هویج. کرد خواهند نزدیک واشنگتن با دفاعی معاهدات به را خود

 اسیفیکپ از محافظت دنبال به همچنان آنها حاضر حال در. نشوند خم پکن خواست به است

 .هستند
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 مال را جنوبی چین یایدر کل تقریباً کنندمی چاپ هاچینی اکنون که ایمنطقه هاینقشه

 و اجمیته دریایی هایگشت توسط که است قصد بیانیه یک این. دهدمی نشان آنها

 دهد تغییر را خود گانهمسای فکر طرز دارد نظر در پکن. شودمی پشتیبانی رسمی هایبیانیه

 زمانی تا کار دستور کی بردن پیش و دادن فشار با - دهد تغییر را آمریکا رفتار و فکر طرز و

 در آزاد عبور و المللی بین آبهای مفهوم اینجا در. نه یا یا کنند نشینی عقب خود رقبای که

 .شندبک دست آن از راحتی به دیگر های قدرت که نیست چیزی این. است مطرح صلح زمان

 برای نوبیج چین دریای که کند می بیان را نظریه این ژئوپلیتیک، نویسنده کاپالن، رابرت

 حدهمت ایاالت برای کارائیب دریای که است چیزی همان یکم و بیست قرن در ها چینی

 دو قدرتی به خود، خشکی توده تثبیت از پس ها آمریکایی. بود بیستم قرن آغاز در آمریکا

 طرافا دریاهای کنترل برای سپس و بودند شده تبدیل( سی پاسی و آتالنتیک) سیاقیانو

 .راندند بیرون کوبا از را ها اسپانیایی و کردند حرکت خود

 رایب. شود تبدیل( هند و پاسیفیک) اقیانوسی دو قدرت یک به دارد قصد همچنین چین

 سریالنکا و پاکستان نگالدش،ب برمه، در عمیق های آب بنادر در چین هدف، این به دستیابی

 نیروی برای یلپتانس خوب، روابط ایجاد باعث که گذاری سرمایه - کند می گذاری سرمایه

 ارتباطات و ت،اقام یا بازدید برای دوستانه های پایگاه داشتن برای کشور این آینده دریایی

 . .شود می کشور در تجاری

 چین آینده امنیت تامین برای بزرگتر طرح یک از بخشی بنگال خلیج و هند اقیانوس بنادر

 خلیج که است ساخته نفت و طبیعی گاز لوله خطوط چین برمه، غرب ساحلی خط از. هستند

 عصبی وابستگی کاهش برای چین راهی - کند می متصل چین غربی جنوب به را بنگال
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 حدی تا این .کند می عبور آن از انرژی منابع درصد 80 تقریبا که ماالکا، تنگه به خود

 جهان روی به آرامی به 2010 سال در برمه حکومت که زمانی چرا، که دهد می توضیح

. دادند شکست آنها درب سمت به را مسیری که نبودند ها چینی فقط این شد، باز خارج

 آبه و اوباما جمهوررئیس و کردند برقرار بهتری روابط سرعت به هاژاپنی و هاآمریکایی

 بررسی به توانند می برمه، در توانند می آنها اگر. کردند احترام ادای شخصاً پنژا وزیرنخست

 اند،شده جهانی شطرنج صفحه در خاص بازی این برنده هاچینی کنون، تا. کنند کمک چین

 باشد راضی برمه دولت که زمانی تا بگیرند پیشی آنها از بتوانند است ممکن هاآمریکایی اما

 راه خطوط کنیا، در بنادر ساخت حال در همچنین ها چینی .بایستد نآ کنار در واشنگتن

 به آفریقا کل عرض و طول در آنها. هستند اتیوپی در آبی برق سد یک و آنگوال در آهن

 .هستند گرانبها فلزات و معدنی مواد دنبال

 نبالد به نچی ارتش آرامی به. اند شده پراکنده جهان سراسر در چینی کارگران و ها شرکت 

 ایگیهمس در دریایی خطوط چین. آورد می هم زیاد مسئولیت زیاد قدرت. آمد خواهد آن

 ها ینیچ که داد خواهد رخ اتفاقاتی. کرد نخواهد ترک ها آمریکایی کنترل برای را خود

 حادثه یک یا طبیعی فاجعه یک. کنند عمل منطقه از خارج کند می مجبور را

 قداماتیا انجام به ملزم را چین چینی، کارگران از ادیزی تعداد شامل گروگان/تروریستی

 است هادولت سوی از هاییتوافق حداقل یا روروبه هایپایگاه ایجاد مستلزم این و کند،می

 جهان سراسر در چینی میلیون هاده حاضر حال در. کند عبور آنها قلمرو از تواندمی چین که

 مستقر آفریقا از هاییبخش در کارگران عظیم هایمجتمع در موارد برخی در که دارد وجود

 .اندشده
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 تتجهیزا توانست می سختی به. کرد خواهد تالش شدن چابک برای آینده دهه در چین

. دهد رمانو سیچوان در 2008 سال ویرانگر لرزه زمین عواقب به کمک برای را خلق ارتش

 چالش کی سرعت با کشور از ارجخ در حرکت. نه را آنها تجهیزات اما کرد، بسیج را ارتش

 یپلماتیکد لحاظ به جهان با مراوداتش در چین. کرد خواهد تغییر این .بود خواهد بزرگتر

 رابرب در است، امن خود مرزهای در. گیرد نمی قرار بشر حقوق تأثیر تحت اقتصادی یا

 می حرکت نجها سراسر در اطمینان با اکنون و آورد می فشار اول جزیره زنجیره پیوندهای

 خطر تنها هآنگا کند، جلوگیری متحده ایاالت یا ژاپن با جدی درگیری از بتواند اگر. کند

 .است خودش چین، برای واقعی

 از است کنمم چرا که دارد وجود دلیل میلیارد 1.4 و چین موفقیت برای دلیل میلیارد 1.4

 ههد رکود مانند رگبز رکود یک. نگیرد پیشی جهان قدرت بزرگترین عنوان به آمریکا

 حبس نیجها اقتصاد در را خود چین. برگرداند عقب به دهه چندین را آن تواند می 1930

 اگر. بود واهدخ انبوه بیکاری نشوند موفق اگر و. سازند نمی آنها نخریم، ما اگر. است کرده

 هک ندهست مردمی ها چینی که عصری در باشد، داشته وجود مدت طوالنی و انبوه بیکاری

 چیز هر انندم - تواند می ناپذیر اجتناب اجتماعی ناآرامی اند، شده جمع شهری مناطق در

 .است نشده دیده تاکنون که باشد مقیاسی در - مدرن چین در دیگری
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"گزارش های مرگ من، خیلی اغراق آمیز شده اند"
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 کشوری خرید دنبال به و شدید دهبرن التاری در موقعیت، موقعیت و بالخره موقعیت. اگر 

 متحده ایاالت دهدمی نشان شما به امالک مشاور که کشوری اولین بودید، زندگی برای

 در توانست می او اما بود، خود مرگ نادرست گزارش به تواین اشاره.بود خواهد آمریکا

 ادهالع فوق محله یک در این. کند صحبت متحده ایاالت مرگ حد از بیش گزارش مورد

 ارتباطات دارد، وجود زیبا بسیار های آب از برخی و است انگیزی شگفت مناظر است،

 این اگر.ندارند مشکلی هیچ هستند، عالی ها همسایه ها؟ همسایه و. است عالی نقل و حمل

 کاهش توجهی قابل میزان به را آن ارزش کنید، تقسیم متعدد هایبخش به را زندگی فضای

 به را بها اجاره و کنندنمی صحبت زبان یک به همه مستاجرین اگر خصوص به - دهدمی

 تواندنمی خانواده، یک برای خانه، یک عنوان به اما - کنندمی پرداخت مختلف ارزهای

 شود. بهتر

 که ای نهگو به شوند، می جمع کشور یک به آنها اما دارد، وجود آمریکایی ایالت پنجاه 

 اروپا دیهاتحا کشورهای بیشتر. توانند نمی هرگز اروپا یهاتحاد مستقل کشور هشت و بیست

 توان می تیراح به. هستند آمریکایی کشور هر از تر دقیق و تر قوی بسیار ملی هویت دارای

 ایده به که دیفر یا باشد، اروپایی دوم باشد، فرانسوی اولین که کرد پیدا را فرانسوی فردی

 که دارد مسانیه ای گونه به خود اتحادیه با آمریکایی یک اما ندارد، چندانی وفاداری اروپا

 توضیح متحده تایاال یکپارچگی تاریخ و جغرافیا با این. کنند می رفتار ها آن با ها اروپایی

 می غرب، هب شرق از برجسته و پهن موی قلم با پهناور کشور این نقاشی با .است شده داده

 .کنید تقسیم قسمت سه به را آن توانید
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 که ای منطقه شود، می منتهی آپاالچی های کوه به که دارد وجود شرقی ساحل دشت داابت

. شود می یآبیار حاصلخیز خاک با و کشتیرانی قابل اما کوتاه های رودخانه توسط خوبی به

 در و دارد، دامتدا راکی هایکوه تا که دارید را بزرگ هایدشت غرب، سمت به سپس،

 دارد قرار آن رانیکشتی قابل و عظیم هایرودخانه شبکه با پیسیسیمی حوضه بخش، این

 فلوریدا جزیره شبه پناه در که. شودمی منتهی مکزیک خلیج تا پیسیسیمی رودخانه به که

 راکی یها کوه رشته که عظیم های کوه رشته از عبور از پس. دارد قرار جزیره چندین و

 لسواح به نهایت در و باریک ساحلی دشت کی نوادا، سیرا های کوه صحرا، به است،

 .رسید می آرام اقیانوس

 در پرکامبرین سنگی منطقه ترینبزرگ کانادایی، سپر بزرگ، هایدریاچه فراز بر شمال، در

. کویر - بیغر جنوب در. است هاانسان سکونت برای مانعی آن بیشتر که دارد قرار جهان،

 تا دریا زا» سپس و برسد زمین به بتواند سیاسی ادنه یک اگر که بود کرده تعیین جغرافی

 ناختهش تاریخ بزرگترین بود، خواهد بزرگ قدرت یک کند، کنترل را آن «درخشان دریای

 در امر این است، مایل 3000 دیگر ساحل به ساحلی از قاره این اینکه به توجه با. است شده

 .آمد دست به سریعی بسیار زمان

 اقامت و آمدن فرود به شروع هفدهم قرن اوایل در بار اولین برای ها اروپایی که هنگامی

 طبیعی بندرهای از مملو «بکر» سرزمین این شرقی ساحل که شدند متوجه سرعت به کردند،

 بر و کنند زندگی آن در توانستند می آنها که بود مکانی اینجا. است حاصلخیز خاک و

. کنند زندگی آزادانه بتوانند بودند ارامیدو آنها که بود جایی خود، کشورهای خالف
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 مهاجران اولین هدف این اما کردند،می انکار را بومی ساکنان آزادی ادامه در آنها نوادگان

 .کشاند اطلس اقیانوس از بیشتری تعداد به را آنها جغرافیا. نبود

 سیزده ینا. بود 1732 سال در جورجیا شد، تأسیس که اصلی مستعمره سیزده از مورد آخرین

 آغاز در. کردند فکر مستقل ایفزاینده ورط به( 1775-1775) آمریکا انقالبی جنگ از قبل تا

 از لمای 1000 کردند، یکدیگر به اتصال به شروع تدریج به که مستعمرات، دوره، این

 میلیون 2.5 حدود مجموع در آنها جمعیت و یافتند امتداد جورجیا تا شمال، در ماساچوست

 می حدودم آپاالچی های کوه به غرب از و اطلس اقیانوس به شرق از آنها. شد دبرآور نفر

 خاصی ارتفاع ا،ه راکی با مقایسه در اما هستند، چشمگیر طول، مایل 1500 آپاالچیان،. شدند

 برای غرب سمت به حرکت برابر در بزرگ سدی همچنان آنها وجود، این با. ندارند

 خود سلطت تحت که بودند سرزمینی تحکیم مشغول که د،دادنمی تشکیل اولیه مهاجران

 داشتند، دیگری انعم استعمارگران. کردندمی آماده آن اداره برای را خود و بودند درآورده

 خواست یم زیرا کرد ممنوع را ها آپاالچی غرب در اسکان بریتانیا دولت. سیاسی یکی این

 .ماند می باقی رقیش ساحل در مالیات و تجارت که کند حاصل اطمینان

 یک که است الزم انسانی، حوادث جریان در وقتی»: است آمده( 1776) استقالل اعالمیه در

 زمین، هایقدرت و کند منحل اندکرده مرتبط دیگری با را آنها که را سیاسی هایگروه قوم

 داده حق آنها به طبیعت خدای و طبیعت قوانین که. گیرد دست به را برابر و جداگانه جایگاه

 می جدایی به وادار را آنها که را عللی که کند می ایجاب بشر عقاید به شایسته احترام است،

 برابر ها انسان همه که است بدیهی که( داری برده کنایه به ای اشاره بدون. )کنند اعالم کند،
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 به هک کرد، کمک استقالل جنگ در پیروزی به شرافتمندانه احساسات این. اند شده آفریده

 .شد جدید ملی دولت یک ایجاد باعث خود نوبه

 از مایل هزاران اینکه از چندانی تصور هنوز جدید کشور این رهبری ،1800 دهه اوایل در

 چند هندی، مسیرهای از استفاده با. نداشت دارد، فاصله سی پاسی یا «جنوبی دریای»

 کرده عبور هاآپاالچی میان از کند، ابداع برایشان را باکبی کلمه توانستمی که کاوشگر،

 کنند پیدا را آبراهی است ممکن که کردند فکر آنها آنجا در. اندرسیده پیسیسیمی به و

 مناطق در ها اسپانیایی که وسیعی های زمین به بنابراین و شود می منتهی اقیانوس به که

 که ناطقیم جمله از پیوندند، می بودند، کرده اکتشاف آرام اقیانوس و غربی جنوب ساحلی

 .هستند امروزی کالیفرنیا و تگزاس

 محدود زمان نآ مرزهای به اگر و بود، امنیت از دور به آمریکا متحده ایاالت مرحله، این در

 به قبالً آن شهروندان. کرد می تالش بزرگ قدرت یک به شدن تبدیل برای شد، می

 پی یس سی می به این اما ند،داشت دسترسی آپاالچیان غرب در درست اوهایو، رودخانه

 این. شد می کنترل ها فرانسوی توسط نیواورلئان شهر تا آن غربی کرانه که شد می منتهی

 و مقدی دنیای به مکزیک خلیج از آمریکا تجارت فرانسوی فرماندهی تا شد باعث امر

 رد. کند حرکت است، آمریکا کنونی مرکز که جایی در غرب در وسیعی قلمرو همچنین

 :نوشت رسید، جمهوری ریاست به ارسون جر توماس اینکه از پس سال یک ،1802 الس

. ماست همیشگی و طبیعی دشمن آن مالک که دارد وجود واحد نقطه یک جهان در»

 جنگ رعادی،غی طور به حل، راه اما. بود مشکل و مالک فرانسه بنابراین «.است نیواورلئان

 .نبود
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 خریداری فرانسه از را لوئیزیانا قلمرو کل کنترل سادگی به متحده ایاالت 1803 سال در

 می رودخانه های شاخه های سرچشمه تا غربی شمال در مکزیک خلیج از زمین این. کرد

 ایتالیا، سپانیا،ا معادل مساحتی نظر از منطقه این. داشت امتداد راکی های کوه در پی سی سی

 را آمریکا یرمس که آمد، پی سی سی می حوزه ن،آ با. بود امروزی آلمان و بریتانیا فرانسه،

 دالر ونمیلی 15 تحویل و قلم یک با 1803 سال در لوئیزیانا خرید .بود آن عظمت مدیون

 آبی قلن و حمل مسیر بزرگترین بر تسلط آن به و کرد برابر دو را متحده ایاالت وسعت

 یاالتا وقت هیچ": وشتن آمریکایی مورخ آدامز هنری که همانطور. داد جهان در داخلی

 ".است نکرده دریافت پول اینقدر چیز همه این با متحده

 نقاط بقیه به نسبت بیشتری رانیتیکش قابل رودخانه هامایل پی،سیسیمی تربزرگ حوضه

 زمین رد آنها سرچشمه که ندارد وجود رودخانه همه این دیگر کجای هیچ در. دارد جهان

 داشته ریانج زیاد بسیار فواصل در اقیانوس تا آرامی به آنها های آب و نباشد مرتفع های

 از شود،می تغذیه حوضه ایرودخانه سیستم از بزرگی بخش از که پی،سیسیمی. باشد

. رسدمی پایان به مکزیک خلیج در مایلی 1800 در و شودمی شروع مینیاپولیس نزدیکی

 منتهی بزرگ بندری به که بودند وزافزونر تجارت برای طبیعی مجرای هارودخانه بنابراین

 سفرهای از ترارزان ربراب چندین که کردندمی استفاده دریایی هایکشتی از همه و شدمی

 .هست و بود ایجاده

 برای جایگزینی و عظیم حاصلخیز زمین استراتژیک، جغرافیایی عمق اکنون هاآمریکایی

 از گسترش حال در مسیرهای همچنین آنها. دداشتن تجارت انجام برای اطلس اقیانوس بنادر

 هایسیستم سپس و دادند،می پیوند جدید قلمرو به را شرقی ساحل که داشتند غرب به شرق
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 یکدیگر به را زمان آن پرجمعیت هایسرزمین تا شدندمی جنوب به شمال از که ایرودخانه

 .شود تشکیل واحد واحد یک عنوان به تا کردند تشویق را آمریکا بنابراین کنند، متصل

 ای قاره قدرت یک بزرگ، غول یک به تبدیل ملت که داشت وجود احساس این اکنون

 جواهر امنیت و جنوب به نگاهی با اما رفتند،می پیش غرب سمت به همیشه آنها. شد خواهد

 رفته ها انگلیسی 1814 سال در .، نکته ی قابل اهمیت در آن می باشدپیسیسیمی - تاج در

 اسپانیایی که بود این حاضر حال در ترفند. بودند کرده رها را لوئیزیانا ها فرانسوی و بودند

 آنها علیه اروپا در جنگ از ها اسپانیایی نبود سخت هم خیلی. کنیم رفتن به مجبور را ها

 بودند شده خسته

 مادرید و ددادن هل اسپانیا فلوریدا به را سمینول سرخپوست ملت هاآمریکایی ناپلئون؛

 فلوریدا ها نیاییاسپا ،1819 سال در. داشت خواهد دنبال به مهاجران از موجی که دانستمی

 .کردند اگذارو متحده ایاالت به را خاک از زیادی مقدار آن همراه به و متحده ایاالت به را

 به تقریباً چیزی 1819 ای قاره بین معاهده اما بود، داده مرکز متحده ایاالت به لوئیزیانا خرید

 باالی دور غرب در همتحد ایاالت که پذیرفتند هااسپانیایی. داد آنها به ارزشمند اندازه همان

 رد داشت، خواهد قضایی صالحیت اورگان، و کالیفرنیا کنونی مرز در ،42 موازی خط

 آمریکا. دارد رقرا آمریکا هایسرزمین غرب آن، زیر که کرد خواهد کنترل اسپانیا که حالی

 .بود رسیده آرام اقیانوس به

 فلوریدا آوردن بدست 1819 بزرگ پیروزی کردند می فکر ها آمریکایی اکثر زمان آن در

 به دستیابی»: نوشت خود خاطرات دفتر در آدامز کوئینسی جان خارجه امور وزیر اما است،

 اما .تاریخ. دهد می تشکیل ما در را بزرگی دوران [Paci>c] به مرز از مشخص خط یک
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 اندازه لوئیزیانا خرید که آنجا از. مکزیک - داشت وجود زبان اسپانیایی دیگر مشکل یک

 کرد، برابر دو را متحده ایاالت

 بندر از مایل 200 تنها آن مرز شد، مستقل اسپانیا از 1821 سال در مکزیک که زمانی

 یاالتا برای سرزمینی تهدید هیچ مکزیک یکم و بیست قرن در. داشت فاصله نیواورلئان

 یراز شود، می آمریکا مشکالت باعث آن نزدیکی اگرچه کند، نمی ایجاد آمریکا متحده

 .کند می تغذیه مخدر مواد و غیرقانونی کار برای را خود شمالی همسایه اشتهای

 که ،کرد می کنترل کالیفرنیا شمال تا را زمین مکزیک. بود دیگری چیز 1821 سال در

 از شت،دا امتداد شرق سمت به همچنین اما کند، زندگی آن با ستتوان می متحده ایاالت

 مکزیک یتجمع. است مرز هم لوئیزیانا با اکنون مانند زمان آن در که کنونی تگزاس جمله

 ممکن متحده تایاال ارتش. بود نفر میلیون 9.6 متحده ایاالت و نفر میلیون 6.2 زمان آن در

 خطوط با خود خانه از مایلی 3000 فاصله در آنها اما ببیند، ار توانمند بریتانیای یا توانسته است

 .بودند همسایه ها مکزیکی. بودند حرکت حال در اقیانوس سراسر در تدارکاتی

 طرف دو هر در که کرد تشویق را واردان تازه دیگرو ها آمریکایی صدا و سر بی واشنگتن

 غرب جنوب و غرب به همدآ مهاجران موج. شوند مستقر مکزیک و متحده ایاالت مرز

 عنوان به اکنون ما که ای منطقه در آنها که داشت وجود کمی احتمال. یافت گسترش

 جذب تعدادی از آنها در این منطقه نتیجه در باشند، دوانده ریشه شناسیم، می مدرن مکزیک

 برکت  آمریکایی سان جغرافیای به مکزیک. دهند افزایش آنجا در را جمعیت تعداد و شده

 ای رودخانه سیستم هیچ است، کیفیت بی کشاورزی های زمین دارای کشور این. ندارد
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 واردان تازه و بود دموکراتیک غیر کامال و ندارد، وجود نقل و حمل برای استفاده برای

 .داشتند زمین اعطای برای کمی شانس

 جمهور سرئی نام به) "مونرو دکترین" واشنگتن بود، جریان در تگزاس جریان که حالی در

 دیگر هک داد هشدار اروپایی های قدرت به این. کرد صادر 1823 سال در را( مونرو جیمز

 موجود لمروق از هایی بخش آنها اگر و باشند، غربی نیمکره در زمین دنبال به توانند نمی

 .دیگر چیز یک یا. بگیرند پس را آنها نتوانستند و دادند دست از را خود

 همسئل که داشت وجود تگزاس در سفیدپوست ساکنان کافی تعداد 1830 دهه اواسط در

 هزاران به زبان اسپانیایی و کاتولیک مکزیکی، جمعیت. دادند قرار فشار تحت را مکزیک

 گزاست انقالب. داشت وجود پروتستان سفیدپوست مهاجر 20000 حدود اما رسید، می نفر

 نشینان شهرک اگر و بود، نزدیک اتفاق یک این اما راند، بیرون را ها مکزیکی 1835-1835

 نیواورلئان به که گرفت می قرار موقعیتی در مکزیک ارتش خوردند، می شکست

 از یکی این. کرد می کنترل را پی سی سی می جنوبی انتهای و کرد می لشکرکشی

 .است مدرن تاریخ در «شدمی چه» ترینبزرگ

 ایه ایده و اسلحه پول، طریق از استگز و برگشت دیگری سمت به تاریخ حال، این با

 جنگیدند مه با هم با و شد ملحق اتحادیه به 1845 سال در قلمرو این. شد مستقل آمریکایی

 که شکستند، هم در را خود جنوبی همسایه آنها آن در که مکزیک، 1846–1846 جنگ

 .است دهیرس پایان به گراند ریو جنوبی ساحل هایشن در مکزیک که بپذیرند بود الزم
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 شامل را کلرادو زا بخشی و یوتا نوادا، آریزونا، اکنون که سرزمینی و نیومکزیکو کالیفرنیا، با

 رسید می ظرن به امروزی مرزهای مشابه زمان آن در متحده ایاالت ای قاره مرزهای شود، می

 .گذرد می صحرا میان از گراند ریو جنوب، در. هستند طبیعی مرزهای جهات بسیاری از و

 به مرز، به نزدیک دافرا از کمی تعداد با ایصخره هایزمین و بزرگ هایدریاچه شمال در

 حال، این با. رگبز های اقیانوس - غرب و شرق در و. دارد وجود قاره شرقی نیمه در ویژه

 مینسرز عنوان به منطقه فرهنگی تاریخی حافظه غربی، جنوب در یکم، و بیست قرن در

 و است غییرت حال در سرعت به شناسی جمعیت زیرا شود، می ظاهر دوباره احتماالً اسپانیایی

 1848 لسا به اما .داد خواهند تشکیل را جمعیت اکثریت دهه چند عرض در ها اسپانیایی

ایده  بود، امان در زمینی حمله از پیسیسیمی حوضه بودند، رفته هااروپایی. گردیمبرمی

 خواهند رام ماندهباقی هندی کشورهای که بود آشکار و رسید پاسیفیک به گسترش قلمرو

 پول یمقدار که بود رسیده آن زمان. نداشت وجود متحده ایاالت برای تهدیدی هیچ .شد

 مطمئن آینده ابرقدرت ساحلی خط سه از تا کنیم عبور دریاها از سپس و آوریم، دست به

 .شویم

 سمت به مهاجران حال هر به اما کرد، کمک 1848-9 هایسال در کالیفرنیا طالی راش

 توسعه با و داشت، وجود ساختن برای ای قاره امپراتوری یک حال، هر به. رفتندمی غرب

 ،1862 سال در Homestead قانون. کردند دنبال راه این مسیر ر بیشتری مهاجران آن،

 می رزیکشاو سال پنج مدت به را آن که کسی هر به را فدرال به متعلق زمین هکتار 160

 آلمان، از فقیر مرد یک شما اگر. کرد اعطا کرد، می پرداخت کمی هزینه و کرد
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 که حالی در شوید، رعیت یک و بروید التین آمریکای به چرا بودید، ایتالیا یا اسکاندیناوی

 باشید؟ آزاد زمیندار مرد یک و بروید متحده ایاالت به توانید می

 خارجه مورا وزیر سوارد، ویلیام زمان آن در. شد اریخرید روسیه از آالسکا 1867 سال در 

 سنت 2 یا الرد میلیون 7.2 او. بود معروف «سوارد حماقت» به کرد، موافقت معامله این با که

 ذخایر کشف با اما کردند، متهم برف خرید به را او مطبوعات. کرد پرداخت جریب هر در

 .شد شفک نیز نفت عظیم ذخایر بعد سال ها ده. کرد تغییر افکار 1896 سال در طال بزرگ

 یک عرض در توانید می اکنون. شد افتتاح ای قاره بین آهن راه ،1869 سال در بعد، سال دو

 .بود کشیده طول خطرناک ماه چندین قبال که حالی در کنید، عبور کشور از هفته

. کرد یآب یآب دریایی نیروی توسعه به شروع شد، ثروتمند و کرد رشد کشور که همانطور

 از اجتناب و تجارت گسترش سلطه تحت خارجی سیاست نوزدهم، قرن بیشتر در

 خطوط ردهایرویک از که بود رسیده فرا آن زمان اما بود، همسایگی از خارج هایدرگیری

 متقاعد رکشو این بود ممکن – بود اسپانیا سوی از واقعی تهدید تنها. شود حمایت ساحلی

 از خشیب و پورتوریکو کوبا، جزایر همچنان اما کند، ترک را صلیا سرزمین که باشد شده

 .داشت کنترل تحت را کنونی دومینیکن جمهوری

 1962 سال در هک همانطور داشت، نگه بیدار هاشب را آمریکا جمهور رؤسای ویژهبه کوبا

 دالوریف در فقط جزیره این. بود بیدار رییس جمهور کنیدی کوبا موشکی بحران جریان در

 مکزیک خلیج در یوکاتان کانال و فلوریدا تنگه بالقوه کنترل و دسترسی آن به و دارد قرار

 .است نیواورلئان بندر ورودی و خروجی مسیر این. دهد می را
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 یک نانهمچ اما باشد، بود کاهش حال در نوزدهم قرن اواخر در است ممکن اسپانیا قدرت

 کرد، جنگ اعالم اسپانیا به آمریکا متحده االتای ،1898 سال در. بود مهیب نظامی نیروی

 به فیلیپین و گوام پورتوریکا، و آورد، دست به را کوبا کنترل و داد شکست را اسپانیا ارتش

 دارایی یک یژهو به گوام اما بود، خواهند مفید آنها همه. شدند پرتاب کشور این دام به خوبی

 تهدید یک بزرگ قدرت یک توسط کنترل صورت در کوبا و است حیاتی استراتژیک

 .استراتژیک

 با نگج تهدید با 1962 سال در. شد برطرف اسپانیا با جنگ با تهدید این 1898 سال در

 کوبا از بزرگی قدرت هیچ امروزه. شد اندکی این خطر رفع از پس شوروی جماهیر اتحاد

 تماالًاح و نگیفره فشار تحت دیگر بار کشور این که رسد می نظر به و کند نمی حمایت

 .گیرد می قرار متحده ایاالت سیاسی

 یادیز حد تا و فلوریدا تنگه کوبا، سال همان در. بود حرکت حال در سرعت به آمریکا

 از ابراینبن کرد، ضمیمه را هاوایی سی پاسی جزیره همچنین کرد، ایمن را کارائیب دریای

 کرد مضاا را قراردادی مریکاآ 1903 سال در. کرد محافظت خود غربی ساحل هاینزدیکی

 .داشت رونق تجارت. دادمی اجاره پاناما کانال به را آن انحصاری حقوق که

 الس در خود خداحافظی سخنرانی در را واشنگتن جورج های توصیه جمهور روسای اکثر

 پرشور ایه دلبستگی و خاص های ملت علیه گریزانه نظاره» درگیر که داشتند خاطر به 1796

 غیر به .«یدکن خودداری خارجی جهان از بخشی هر با دائمی اتحاد از» و نشوید، «گراندی به

 تا دتاًعم بیستم قرن آمریکای اول، جهانی جنگ به – حیاتی هرچند – دیرهنگام ورود از

 .کند اجتناب اتحاد و درگیری از شد موفق 1941 سال
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 علیه شنگتنوا اقتصادی هایمتحری اعمال از پس. داد تغییر را چیز همه دوم جهانی جنگ

 قرار گرانظامی پنژا حمله مورد متحده ایاالت آورد،می در زانو به را کشور این که توکیو

 جهان سرسرتا در را خود گسترده قدرت آنها. آمدند بیرون نوسان با ها آمریکایی. گرفت

 آمریکا .رفتندن انهخ به بار این کنند، حفظ شکل همین به را اوضاع اینکه برای و کردند پخش

 هک داشت نیاز اکنون جهان، جنگ از پس نظامی و اقتصادی قدرت بزرگترین عنوان به

 آخرین" نهاآ .برسانید بازار به را کاال و کنید صلح تا کند کنترل را جهان دریایی خطوط

خانه  و شهرها نندما آنها، اقتصاد و بودند کرده خسته را خود ها اروپایی. بودند "ایستاده مرد

 یکدیگر با جنگ در و شدند ویران ها چینی شدند، درمانده ژاپنی. بود شده ویران شان، های

 .نبودند داری سرمایه بازی در حتی ها روس بودند،

 هایایستگاه و روروبه هایپایگاه به که بودند آموخته هاانگلیسی آن، از پیش قرن یک

 محافظت آن از و دبگذارن نمایش به را خود اییدری قدرت هاآن از تا دارند نیاز سنگزغال

 ایهذیانه نگاه بریتانیا هایدارایی به هاآمریکایی است، افول به رو بریتانیا که اکنون. کنند

 پاییز در بود مناسب یمتق .«داشت خواهیم را هاآن ما - خوب هایپایگاه»: گفتند و کردند

 کشتی 50 ها آمریکایی. داشت نیاز یشتریب جنگی هایکشتی به شدت به بریتانیا ،1940

 توانایی ها لیسیانگ شد، می نامیده «پایگاه برای ناوشکن توافق» آنچه با بنابراین، و داشتند

 ضعو جنگ در ماندن باقی برای کمک با جهانی قدرت یک به شدن تبدیل برای را خود

 .شد داده ویلتح غربی کره نیم در بریتانیا دریایی نیروی های پایگاه تمام تقریباً. کردند

 بنادر، ساختمان در بتن. هست هم هنوز و بود بتن مورد در کشورها همه برای موضوع این

 آموزشی مناطق و خشک های اسکله سوخت، انبارهای شده، سخت هواپیماهای آشیانه باند،
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 در ار اینها و کرد استفاده فرصت از آمریکا ژاپن، شکست از پس شرق، در. ویژه نیروهای

 ژاپنی جزیره تا آنها اکنون. داشتند قبالً آنها راه، نیمه در گوام،. ساخت پاسیفیک سراسر

 قرار اگر. کردند نگاه زمین به نیز ها آمریکایی .داشتند پایگاه شرقی چین دریای در اوکیناوا

 ناناطمی باید بپردازند، ای هزینه 1951-1948 مارشال طرح طریق از اروپا بازسازی برای بود

 اقیانوس ساحل به و کند نمی خراب را مکان این شوروی جماهیر اتحاد که کردند می حاصل

 در و انداختند راه مغازه آلمان در آنها عوض در. نرفت خانه به بویز دوغ. رسد نمی اطلس

 .شدند روبرو سرخ ارتش با شمالی اروپای دشت سراسر

 قدرت یفرمانده جدی طور به آن با و کرد رهبری را ناتو تشکیل واشنگتن ،1949 سال در

 سال کی است ممکن ناتو غیرنظامی رئیس. گرفت عهده به را غرب جهان مانده باقی نظامی

 و است آمریکایی همیشه نظامی فرمانده اما بریتانیایی، یک بعد سال باشد، بلژیکی یک

 .است آمریکا ناتو داخل در قدرت بزرگترین

. دهد می خپاس واشنگتن به نهایت در ناتو عالی فرمانده د،گوی می چه پیمان که نیست مهم

 به مجبور کاآمری فشار تحت که زمانی ،1956 سال در سوئز بحران طول در فرانسه و بریتانیا

 دادند، دست زا خاورمیانه در را خود قدرت بیشتر نتیجه در و شدند کانال منطقه اشغال توقف

 رخواستد بدون. گرفت خواهند یاد را خود های نههزی 1956 سال در سوئز بحران جریان در

 .ندارد استراتژیک دریایی سیاست یک واشنگتن، از اول

 حقوق و دسترسی( ناتو بنیانگذار اعضای همه) ایتالیا و بریتانیا نروژ، ایسلند، اینکه به توجه با

 مدیترانه و یشمال اطلس اقیانوس بر اکنون کردند، اعطا متحده ایاالت به را خود های پایگاه
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 و نیوزیلند، و استرالیا با اتحاد تشکیل با 1951 سال در. است یافته تسلط پاسیفیک همچنین و

 .داد گسترش جنوب در را خود سلطه ،1953-1950 کره جنگ دنبال به همچنین

 نسبت را رکشو این و زد لطمه آن اعتماد به ویتنام در متحده ایاالت شکست ،1960 دهه در

 به د،بو شکست یک واقعاً که آنچه حال، این با. کرد تر محتاط خارجی های درگیری به

 از که اشتد وجود مکان سه تنها اکنون .نداد تغییر را آمریکا جهانی استراتژی اساسی طور

 ترقوی همه. چین و روسیه متحد، اروپای: بکشد چالش به را آمریکا هژمونی توانستمی آنجا

 .رسندمی خود هایمحدودیت به تای آنها دو اما شوند،می

 دفاعی و خارجی سیاست و «ترنزدیک اتحادیه» با اروپا اتحادیه از هااروپایی برخی رویای

 آنقدر اروپا یهاتحاد کشورهای نبود اگر حتی و میرد،می ما چشمان جلوی آرامی به مشترک

 سال اقتصادی سقوط. . مانندمی وابسته متحده ایاالت به نهایت در که کنندمی دفاعی خرج

 ارجیخ های ماجراجویی برای کمی اشتهای و ظرفیت نظر از را اروپایی های قدرت 2008

 .است کرده کم

 بیش افزایش روسیه، آور سرسام اقتصادی کفایتی بی دلیل به یا روسیه تهدید 1991 سال در

 اینکه بر مبنی دخو امپراتوری سلطه تحت های توده کردن متقاعد در ناتوانی و نظامی حد از

. بود شده دیده است، رو پیش راه دولتی تراکتورهای حد از بیش تولید و ها گوالگ

 سلطه برای جدی تهدیدی اما آمریکاست، چشم در خاری پوتین روسیه اخیر نشینیعقب

 یک از بیش چیزی" را روسیه 2014 سال در اوباما پرزیدنت که هنگامی. نیست آمریکا

 اشتباه اما باشد، بوده کننده تحریک مورد بی است ممکن کرد، صیفتو "ای منطقه قدرت

 هنوز شود،می مشاهده اول فصل در که همانطور روسیه، جغرافیایی زندان هایمیله. کرد نمی
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 جهانی دریایی خطوط به دسترسی با گرم آب بندر یک فاقد هنوز آنها: هستند خود جای سر

 بالتیک طریق از اطلس اقیانوس به رسیدن برای نگج زمان در نظامی ظرفیت هنوز و هستند

 .ندارند مدیترانه و سیاه دریای یا دریاها شمال و

 می کشور این. بود 2014 سال در اوکراین در دولت تغییر پشت حدی تا متحده ایاالت

 زا قدرت نظر از را اوکراین خواست می و دهد گسترش جهان در را دموکراسی خواست

 در که داندمی واشنگتن. کند تضعیف را پوتین جمهور رئیس نتیجه در و کند دور روسیه

 آنچه از هاروس بود، شده منحرف افغانستان و عراق در آمریکا که زمانی گذشته، دهه

 تصرف و قستانقزا مانند هاییمکان در و بردند سود نامند،می خود «نزدیک خارج»

 دل، نیمه دیحدو تا و تأخیر، با. ردندک پیدا محکمی جایگاه گرجستان، در هاییسرزمین

 .برگردانند عقب به را روسیه دستاوردهای تا اند کرده تالش ها آمریکایی

 اگر) کنندمی اقدام گاهی آنها دهند،می اهمیت ناتو به دهند،می اهمیت اروپا به هاآمریکایی

 است، اروپایی لمشک یک بیشتر ها،آمریکایی برای اکنون، روسیه اما ،(باشد آمریکا نفع به

 .است یشافزا حال در چین و کند می ترک را چین که. دارند توجه آن به آنها که چند هر

 بیست قرن اواسط در که کنندمی فرض اند،شده نوشته گذشته دهه در که هاییتحلیل اکثر

 یلیدال به. شد خواهد تبدیل پیشرو ابرقدرت به و گرفته پیشی متحده ایاالت از چین یکم، و

 طول قرن یک است ممکن. نشدم قانع گرفت، قرار بحث مورد دوم فصل در حدی تا که

 .بکشد

 باعث امر این و هستند هاآمریکایی با تطبیق برای خود مسیر در هاچینی اقتصادی، نظر از

 نظر از اما باشند، داشته جدول باالی در جایگاهی و باشند داشته زیادی ارزش آنها شودمی
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 تالش صرف را ها دهه آن متحده ایاالت. هستند عقب دهه چندین آنها استراتژیک و نظامی

 اجتناب شکاف این که کند می احساس اما کرد، خواهد آن ماندن باقی از اطمینان برای

 .است ناپذیر

 در را نآ دارید اجازه بلکه ریختن، و کردن مخلوط برای فقط نه. دارد زیادی هزینه بتن

 برای انویرانگر توافقنامه" در که همانطور. بریزید و کنید مخلوط دخواهی می که جایی

. یستن دوستانه نوع کامالً همیشه دیگر های دولت به آمریکا کمک دیدیم، "ها پایگاه

 بسیار اما خرد،می را بتن ریختن اجازه نظامی کمک مهم، اندازه همان به و اقتصادی کمک

 .باشد داشته زنی اضافی هزینه اگر حتی آن، از بیشتر

( ممتخاص کشور یک) سوریه در بشر حقوق نقض از است ممکن واشنگتن مثال، عنوان به

 حقوق قضن از خود خشم شنیدن اما کند، بیان بلند صدای با را خود نظرات و شود خشمگین

 حرینب موتورهای توسط که همانطور باشد، دشوارتر حدودی تا است ممکن بحرین در بشر

 مستقر بحرین در بحرین دولت مهمان عنوان به که آمریکا پنجم ناوگان. است شده شنیده

 بخواهد است ممکن که کند می پیشنهاد( برمه مثالً) B دولت به کمک دیگر، سوی از. است

 خاص، ثالم آن در. است پذیر امکان کند، مقاومت( چین) مثالً C دولت اقدامات برابر در

 شدن باز هب شروع اخیراً برمه دولت زیرا است، منحنی این پشت. است آمریکا متحده ایاالت

 .دارد خوبی شروع نیز پکن و است کرده خارج دنیای بیشتر برابر در

 و اندونزی مالزی، سنگاپور، جنوبی، کره ویتنام، تایلند، ژاپن، از صحبت وقتی حال، این با

 پیکرغول همسایه مورد در کشورها این نگرانی دلیل به هاآمریکایی آید،می میان به سایرین

 است ممکن. آورندمی فشار است باز قبالً که دری به واشنگتن، با تعامل به تمایل و خود
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 نمانند، هم کنار اگر اینکه دانستن با مسائل این اما باشند، داشته مشکل یکدیگر با آنها همه

 .روند می بین از گیرند، می قرار چین سلطه تحت نهایت در و شوند می انتخاب یکی یکی

 وزیر تونکلین هیالری 2011 سال در که است چیزی افتتاحیه مرحله در هنوز متحده ایاالت

 معنای به ار آن برخی که بود جالبی عبارت این. نامید «چین محور» را آن وقت خارجه امور

 دیگر مکان دنش رها معنای به مکان یک سمت به چرخش اما. دانستندمی اروپا شدن رها

 .گذارید می وزن چقدر پا کدام روی که شود می مربوط موضوع این به بیشتر. تنیس

 تاریخ که اند شده متقاعد متحده ایاالت دولت خارجی سیاست های استراتژیست از بسیاری

 در جهان جمعیت از نیمی. شد خواهد نوشته آرام آرام ،سده و آسیا در یکم و بیست قرن

 از نیمی 2050 سال تا رود می انتظار بگیریم، نظر در نیز را هند اگر و کنند می زندگی آنجا

 ایاالت فزاینده گذاری سرمایه شاهد رو این از .دهد اختصاص خود به را جهانی اقتصاد تولید

 مثال، عنوان به. بود خواهیم منطقه در خود نیات و حضور برای آسیا شرق در آمریکا متحده

 کرده ایجاد متحده ایاالت دریایی تفنگداران برای اهیپایگ ها آمریکایی استرالیا، شمال در

 نظامی اقدام در شوند مجبور است ممکن همچنین آنها واقعی، قدرت اعمال منظور به اما. اند

 خصومت وقوع صورت در که دهند اطمینان خود متحدان به تا کنند گذاری سرمایه محدود

 ژاپنی ناوشکن یک باران گلوله به شروع چین اگر مثال، عنوان به. آمد خواهند آنها نجات به

 دریایی نیروی دهند، انجام بیشتری نظامی اقدامات است ممکن آنها که رسد می نظر به و کند

 اخطار شلیک چین دریایی نیروی سمت به مجدداً شود مجبور است ممکن متحده ایاالت

 همین به حادثه این سر رب جنگ به رفتن به مایل اینکه دادن نشان برای مستقیماً حتی یا کند

 حال در اما نشیند،می عقب جنوب یابد،می استقرار جنوبی کره در شمالی کره وقتی ترتیب،
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 ارسال برای عمومی صورت به را نیروها عوض، در. نیست اینطور متحده ایاالت حاضر

 هایشلیک شد،می تشدید وضعیت اگر. دهد می قرار باش آماده حالت در سیگنال

 برای راهی این. بود خواهد مستقیم شلیک واقع در و شمالی کره هدف یک به ندههشدارده

 .شود می خطرناک چیز همه که است زمانی این و - است جنگ اعالن بدون تنش تشدید

 در که استآنه نفع به این که دهد نشان منطقه کل به که است این دنبال به متحده ایاالت

 چالش به که هنگامی بنابراین،. کند می عمل برعکس چین – بگیرند قرار واشنگتن کنار

 رود، یم بین از که چالشی هر برای زیرا دهد، نشان واکنش باید طرف هر شود، می کشیده

 می رخ دیرویدا نهایت در اینکه تا رود می بین از آرامی به رقبا ترس و متحدانش رضایت

 .دهد تغییر را خود طرف که کند می متقاعد را کشور یک که دهد

 ستد از را خود چهره که نویسند می خاص های فرهنگ نیاز مورد در اغلب تحلیلگران

 های نگفره در مشکل یک فقط این اما کنند، نشینی عقب که نشوند دیده هرگز یا ندهند،

 بیان تلفمخ های روش به که است انسانی مشکل یک این - نیست شرقی آسیای یا عربی

 اام شود، بیان آشکارتر و بیشتر فرهنگ دو این در وعموض این است ممکن. شود می

 گاهآ موضوع این از دیگری قدرت هر اندازه به آمریکا خارجی سیاست های استراتژیست

 به": است دارشهری چقدر ایده این دهدمی نشان که دارد جمله دو حتی انگلیسی زبان. هستند

 رد روزولت تئودور جمهور ئیسر اصل و "بکشد طول مایل یک تا بدهید اینچ یک آنها

 یک اما کن، صحبت آهسته": است شده سیاسی لغت فرهنگ وارد اکنون که 1900 سال

 .کنید حمل بزرگ چوب
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 منطقه رد دیگران و ها آمریکایی ها، چینی که بود خواهد این قرن این در مرگبار بازی

 چاه ایجاد بدون و چهره دادن دست از بدون آید می وجود به که را بحرانی هر چگونه

 .کنند می مدیریت طرف دو هر در عصبانیت و خشم از عمیقی

 هک چیزی. شود می گرفته نظر در آمریکا پیروزی یک کلی طور به کوبا موشکی بحران

 از ار خود های موشک روسیه اینکه از پس ماه چندین که است این شود می تبلیغ کمتر

 از ار( برسد مسکو به تواند می که) شتریم های موشک متحده ایاالت کرد، خارج کوبا

 مردم هب توانستند طرف دو هر نهایت در که بود سازش یک واقع در این. کرد خارج ترکیه

 .اندنشده تسلیم که بگویند خود

 بیشتر، مدت،کوتاه در. دارد وجود بیشتری بزرگ قدرت هایسازش بیستم، قرن صلح در

 مورد در پکن اعالمیه آن اولیه نمونه - شودمی ساخته هاچینی توسط احتماالً همه، نه اما

 قلمرو به رودو از قبل خواهدمی خارجی کشورهای از که است هوایی دفاع شناسایی منطقه

 آن طریق از. شوندمی کار به دست عمداً هاآمریکایی و دهند، اطالع آنها به مناقشه مورد

 به چیزی ع،موضو یک به آن تبدیل و منطقه اعالم با ها چینی. بگویید آنها به اینکه بدون

 این. آورد دست به چیزی نکردن رعایت برای نشدن دیده با متحده ایاالت. آوردند دست

 .است طوالنی بازی یک

 دارای آنها که دهد اطمینان آنها به که است این ها ژاپنی مورد در متحده ایاالت سیاست

 در متحده ایاالت پایگاه که شود حاصل میناناط و هستند چین برابر در استراتژیک منافع

 ای بدنه تا کنند می کمک ژاپن شخصی دفاع نیروی به ها آمریکایی. ماند می باز اوکیناوا
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 متحده ایاالت کشیدن چالش به برای را ژاپن نظامی توانایی همزمان طور به اما باشد، قوی

 .کنند می محدود پاسیفیک در

 لماتیک،دیپ پیچیده پازل یک در دارند، اهمیت منطقه در ردیگ کشورهای همه که حالی در

 دارند قرار اماالک تنگه کنار در سه این. هستند سنگاپور و مالزی اندونزی، کلیدی کشورهای

 آن طریق از نفت بشکه میلیون 12 روز هر. دارد عرض مایل 1.7 تنها آن باریکترین در که

 تا. شود یم روانه است منطقه نقاط سایر و نهتش فزاینده طور به که چینی سمت به تنگه

 .ددارن کلیدی مزیت یک ها آمریکایی هستند، آمریکا طرفدار کشور سه این زمانیکه

 گسترش بالدن به آنها نیستند، ایدئولوژیک سیاسی نظر از ها چینی که است این مثبت نکته

 سرزمین به دادند، امانج سرد جنگ طول در ها روس که روشی همان به و نیستند، کمونیسم

 توانندمی هاچینی. نیستند جنگ دنبال به طرفین از یک هیچ و کنند، نمی طمع بیشتری های

 رسانند،می جهان به را چینی کاالهای که دریایی خطوط بیشتر از آمریکا که بپذیرند

 نترلک این نزدیکی برای هاییمحدودیت که بپذیرند هاآمریکایی که زمانی تا کند، محافظت

 .داشت خواهد وجود چین به

 زا هر چین مردم وحدت تضمین برای ناسیونالیسم از و داشت خواهد وجود هایی بحث

 یکدیگر آنها اگر. بود خواهند مصالحه دنبال به طرفین از یک هر اما شود، می استفاده گاهی

 .آید می وجود به خطر کنند، قمار حد از بیش یا/و بخوانند اشتباه را

 چینی اگر گوید می که دارند ای معاهده تایوان با ها آمریکایی. دارد وجود اکسترخ نقاط

 خط یک. شد خواهد جنگ وارد متحده ایاالت کنند، حمله خود سوم و بیست استان به ها

 رسمی شناختن رسمیت به کند، ایجاد تهاجم برای ایجرقه تواندمی که چین، برای قرمز
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 ای نشانه هیچ حال، این با. است تایوان توسط استقالل اعالم ای متحده، ایاالت توسط تایوان

 .شود نمی دیده افق سوی این در ها چینی تهاجم و ندارد وجود آن از

 

 این. بدیا می کاهش متحده ایاالت تشنگی خارجی، گاز و نفت برای چین تشنگی افزایش با

 سایر برای یمنف تأثیرات با خاورمیانه، در ویژه به آن، خارجی روابط بر زیادی تأثیر امر

 و متحده، ایاالت ساحلی های آب در ساحلی حفاری به توجه با .داشت خواهد کشورها

 انرژی در تنها نه آمریکا رسد می نظر به کشور، این از وسیعی مناطق در زیرزمینی شکستن

 انبد این. شود تبدیل انرژی خالص کننده صادر یک به 2020 سال تا بلکه شود، خودکفا

. تیاف خواهد کاهش فارس خلیج منطقه گاز و نفت از تضمین بر آن تمرکز که معناست

. بود هدنخوا شدید آنقدر دیگر تمرکز اما داشت، خواهد راهبردی منافع آنجا در همچنان

 یکی. ودب خواهند جدید اتحادهای دنبال به خلیج کشورهای یابد، کاهش آمریکا توجه اگر

 ها چینی که دافت می اتفاق زمانی تنها این اما بود، خواهد چین گریدی و ایران نامزدها از

 .باشند نآ استقرار آماده همه، از مهمتر و باشند ساخته را خود آبی آبی دریایی نیروی

 بتنی تکه یک ینا - شود دور بحرین در خود بندر از ندارد قصد متحده ایاالت پنجم ناوگان

 عودی،س عربستان انرژی منابع اگر حال، این با. دکش می دست آن از اکراه با که است

 و آمریکا هایچراغ داشتن نگه روشن به نیازی دیگر قطر و عربی متحده امارات کویت،

 انرژی این که پرسندمی آمریکا کنگره و مردم عموم باشند، نداشته هاجاده در خودروها

 .باشدن کافی بحث این لغو برای است ممکن باشد، «ایران بررسی» پاسخ اگر چیست؟ برای

 شدن قوی از که است این مدت کوتاه در متحده ایاالت سیاست خاورمیانه، نقاط سایر در

 "بزرگ معامله" عنوان به آنچه به دستیابی حال عین در و کند جلوگیری ایران حد از بیش
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 حل ند،ک می جدا هم از را کشور دو که را مسائل از بسیاری که توافقی - شود می شناخته

 ای مبارزه درگیر عربی کشورهای که شرایطی در. دشمنی نیم و دهه سه به دادن پایان. کند

 بینانه خوش ایده از واشنگتن رسد می نظر به هستند، مسلح گرایان اسالم با ای دهه چند

 مدیریت برای تالش بر و است کشیده دست ظهور برای ارسونی های دموکراسی تشویق

 هایچکمه روی ماسه و شن تا کندمی تالش ناامیدانه حال عین در در که حالی در اوضاع

 .نریزد آمریکایی سربازان

 شود، سرد است ممکن اسرائیل با نزدیک روابط متحده، ایاالت جمعیتی وضعیت تغییر با

 آیند، می حدهمت ایاالت به اکنون که آسیایی و اسپانیایی مهاجران فرزندان. کندی به هرچند

 حاشیه در کوچک کشوری تا بود خواهند مند عالقه دور خاور و التین آمریکای به بیشتر

 خواهد ینا التین آمریکای در سیاست .نیست حیاتی آمریکا منافع برای دیگر که ای منطقه

 از عبور رخن مورد در جو و پرس ماند، می باز پاناما کانال که شود حاصل اطمینان که بود

 دریافت تصور در برزیل ظهور گرفتن نظر زیر و ،پاسیفیک به هنیکاراگوئ پیشنهادی کانال

 .دارد وجود کارائیب دریای در. آن مورد در ایده هرگونه

 اما هستند، هقار این طبیعی ثروت دنبال به که هستند ملت یک تنها ها آمریکایی آفریقا، در

 مبارزه تحدهم یاالتا خاورمیانه، مانند. است چین آورد، می دست به را آن بیشتر که کشوری

 ارتفاع در کند می سعی اما کرد، خواهد تماشا عالقه با را آفریقا شمال در گرایان اسالم

 سازی لتم با آمریکا آزمایش رسد می نظر به. نشود درگیر زمین سطح از باالتر پا 30000

 .است رسیده پایان به کشور از خارج در



106 

 

 را ایلقب و کوچک های قدرت قدرت و ذهنیت آمریکا دیگر، جاهای و افغانستان عراق، در

 شده عثبا است ممکن هاآمریکایی خود اتحاد و فیزیکی امنیت تاریخچه. گرفت کم دست

 معتقد که ند،کن ارزیابی حد از بیش را خود دموکراتیک گرایعقل استدالل قدرت که باشد

 «دیگری» زا یقعم و عمیق تاریخی هایترس بر دادن رای حتی و کوشیسخت سازش، است

 که کردندمی تصور هاآن. باشند مسیحی یا مسلمان عرب، کرد، شیعه، سنی،. شودمی پیروز

 و ندارند تالش جرأت هاخیلی واقع در که حالی در شوند، جمع هم دور خواهندمی مردم

 برای انگیز غم واکنش یک این. کنند زندگی هم از جدا تجربیاتشان دلیل به دهندمی ترجیح

 یک جاها، زا بسیاری در و تاریخ، های دوره از بسیاری در رسد می نظر به اما است، شریتب

 آن تموق طور به که گرفت را ای قابلمه یا درب آمریکا اقدامات. است ناگوار حقیقت

 وستد اروپایی متخلف های دیپلمات از برخی که همانطور .بود کرده پنهان را حقیقت

 نگرش یک هاآن اما. کند نمی «لوح ساده» را آمریکایی ستگذارانسیا این کنند، باور دارند

 .نیستند کارساز همیشه ناچار به که دارند " توانم می" و "توانم می"

 شده سر زبان ها متحده ایاالت دار ادامه یا الوقوع قریب افول بینی پیش که است سال سی

 آستانه در زمین کره کشور ترین موفق. است اشتباه گذشته مانند نیز حاضر حال در این. است

 بیش و است اقتصادی برتر قدرت همچنان کشور این است، انرژی در خودکفایی به رسیدن

 می هزینه خود ارتش توسعه و تحقیق برای ناتو کشورهای سایر نظامی بودجه مجموع از

 سال در گالوپ مطالعه یک و نیست، شدن پیر حال در ژاپن و اروپا مانند آن جمعیت. کند

 متحده ایاالت هستند، مهاجرت به امیدوار که افرادی همه از درصد 25 که داد نشان 2013

 شانگهای دانشگاه سال، همان در. کنند می انتخاب خود مقصد اولین عنوان به را آمریکا
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: کرد فهرست کردند قضاوت جهان برتر دانشگاه بیست مورد در کارشناسانش که را آنچه

 بیش پروسی، سیاستمدار بیسمارک، فون اوتو .بودند آمریکا متحده ایاالت در دانشگاه هفده

 متحده ایاالت و کودکان ها، مست از خدا» که گفت لبه دو سخنانی در پیش قرن یک از

 .باشد درست هم هنوز رسد می نظر به« .کند می ای ویژه مراقبت آمریکا
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 .بود شده عجین خاطرات با که کامل با تاریخ قاره یک بود، جا همه ی گذشته اینجا

 در ویران ای خانه و جنگ عشق،: ساله پنجاه سکوت یک مولو، ریچموند میراندا

 فرانسه

 

 

 

  

 

 

 

 

 زمین توده از غربی پاسگاه این. گیرد می سرچشمه اروپا از بدتر، یا بهتر برای مدرن، جهان

 چیزی آن نتیجه که شد صنعتی انقالب به منجر هک شد روشنگری تولد باعث اوراسیا بزرگ

 تشکر اروپا موقعیت از توانیممی آن برای. بینیم می خود اطراف در روز هر اکنون که است

 .کنیم سرزنش را آن یا کنیم
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 برای گیبارند مناسب میزان با منطقه به شود، می تغذیه استریم گلف توسط که هوا و آب

. است داده برکت آنها رشد برای مناسب خاک نوع و وسیع مقیاس در محصوالت کشت

 سال ولط تمام در کار بیشتر، در که کرد فراهم را ای منطقه در جمعیت رشد امکان این

 دمای کند،یم اضافه آن به مزیت یک واقع در زمستان. تابستان اوج در حتی بود، پذیر امکان

 از بسیاری تواندمی هک است سرد آنقدر اما کند، کار تواندمی که است گرم ایاندازه به آن

 .بکشد اند،کرده مبتال را جهان بقیه از بزرگی هایبخش امروز به تا که را هاییمیکروب

 تجاری راکزم خود نوبه به این. است معامله قابل مازاد غذایی مواد معنای به خوب برداشت

 به که دهد می را امکان این مردم به همچنین. شوند می تبدیل شهر به که کند می ایجاد را

 .نندک معطوف فناوری و ها ایده به را خود توجه و کنند فکر غذا پرورش از بیش چیزی

 شوند می نتقلم دور شمال در مناطقی به زده یخ های زباله ندارد، واقعی بیابان غربی اروپای

 برای و شتیرانیک لقاب طوالنی، ها رودخانه. هستند نادر عظیم بادهای و ها آتشفشان زلزله، و

 خطوط به شوند،می تخلیه هااقیانوس و دریاها در آنها که آنجایی از. اند شده ساخته تجارت

 .هستند فراوان طبیعی بندرهای در جنوب و شمال غرب، از که روندمی ساحلی

 دام به آلپ هایکوه در برفی طوفان یک در که هستید متن این خواندن حال در اگر

 ممکن کنند، روکشف دانوب سمت به هوا و آب خوش هایآب تا هستید منتظر یا اید،افتاده

 مکان از بسیاری به نسبت اما،. نرسند نظر به آشکار چندان اروپا جغرافیایی هایموهبت است

 توسط یصنعت ملی دولت اولین ایجاد به منجر که هستند عواملی اینها. هستند برکت ها،

 در گیجن که باشند کشورهایی اولین آنها که شد باعث خود نوبه به که شد ها اروپایی

 .انداختند راه به صنعتی مقیاس
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 که بینیممی را هادره و هارودخانه ها،کوه بگیریم، نظر در کل یک عنوان به را اروپا اگر

 آمریکا، دهمتح ایاالت خالف بر. دارد وجود ملی دولت همه این چرا که دهندمی توضیح

 تحت غرب سمت به همیشه خشونت با و سرعت به غالب فرهنگ و زبان یک آن در که

 طور هب سال هزاران طول در اروپا کرد، ایجاد را پیکر غول کشوری و گرفت قرار فشار

 .شد تقسیم خود زبانی و جغرافیایی مناطق بین و کرد رشد ارگانیک

 فرانسه به مالش گسترش زا هاپیرنه حضور با که ایبری جزیره شبه مختلف قبایل مثال، برای

 تشکیل را پرتغال و اسپانیا تا آمدند هم گرد تدریج به سال هزاران طی کردند،می جلوگیری

 طور به اتالونیاک با نیست، متحد کامالً کشور یک اسپانیا با وجود ان، تا حتی و - دهند

 نیز فرانسه. شود از اسپانیا صحبت می آن استقالل خواستن مورد در بلند صدای با ایفزاینده

 .اطلس ساقیانو و راین آلپ، پیرنه، های کوه مانند است، گرفته شکل طبیعی موانع توسط

 می دانوب هب بلگراد در که را ساوا اینکه مگر) رسند نمی هم به اروپا اصلی های رودخانه

 فضای در زیادی کشورهای چرا که دهد می توضیح حدودی تا این. کنید حساب( ریزد

 ها ودخانهر بیشتر نیستند، متصل یکدیگر به آنها که آنجایی از. دارند وجود کوچکی نسبتا

 این. ستا اقتصادی حوزه یک تنهایی به یک هر و کنند می عمل مرز عنوان به ای نقطه در

 به آنها از برخی که شد رودخانه هر سواحل در بزرگ شهری توسعه یک حداقل به منجر

 .دندش تبدیل پایتخت به خود نوبه

 جنگل از. است موضوع این از ای نمونه ،(مایل 1780) دانوب اروپا، طوالنی رودخانه دومین

 می منتهی جنوب به سیاه دریای سمت به خود مسیر در و گیرد می سرچشمه آلمان سیاه

 در را طبیعی مرزهای و دهد می تشکیل را کشور هجده دانوب حوضه مجموع، در. شود
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 صربستان، و کرواسی مجارستان، و اسلواکی مرزهای جمله از ،دهد می تشکیل مسیر طول

 مرزهای از یکی پیش سال 2000 از بیش. بلغارستان و رومانی و رومانی، و صربستان

 بزرگ تجاری مسیرهای از یکی به تا کرد کمک آن به خود نوبه به که بود روم امپراتوری

 وجود به را بلگراد و بوداپست سالوا،براتی وین، کنونی پایتخت و شود تبدیل وسطی قرون در

. داد تشکیل را عثمانی و مجارستان-اتریش بعدی، امپراتوری دو طبیعی مرز همچنین. آورد

 تبدیل ملت دولت به نهایت در و کردند ظهور دوباره ها ملت کدام، هر شدن کوچک با

 اینکه توضیح به ،آن جنوبی انتهای در ویژه به دانوب، منطقه جغرافیای حال، این با. شدند

 کشورهای آن، اطراف و شمالی اروپای دشت در بزرگتر کشورهای با مقایسه در چرا

 .کند می کمک دارد، وجود آنجا در زیادی کوچک

 هم به های رودخانه. دهد می نشان را اروپا در زمین جغرافیایی های مزیت دانوب حوضه

 را نیکشتیرا قابل راحتی به نقل و حمل شبکه یک و طبیعی مرزهای گات دشت در پیوسته

 .کرد می تشویق را پررونق تجاری سیستم که کردند می فراهم

 مالش. اند بوده ثروتمندتر جنوب کشورهای از قرن چندین برای اروپا شمال کشورهای

 که نجاییآ از. است بوده تر موفق اقتصادی نظر از بنابراین و شد صنعتی جنوب از زودتر

 تجاری ندهایپیو حفظ دهند،می تشکیل را غربی اروپای مرکز شمالی کشورهای از بسیاری

 که حالی در - ندک تجارت دیگری با توانستمی ثروتمند همسایه یک و بود ترآسان آنها

 بازارهای به یا د،کنن عبور پیرنه از تجارت برای بودند مجبور یا مثال، برای ها،اسپانیایی

 .آفریقا شمال و پرتغال محدود
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 جنوب در کاتولیک تسلط دهدمی نشان که دارد وجود اثباتی غیرقابل هاینظریه چنینهم

 به ار شمالی کشورهای پروتستان، کاری اخالق که حالی در است، داشته نگه عقب را آن

 این بر کنم،می بازدید باواریا مونیخ شهر از که بار هر. است داده سوق بیشتری ارتفاعات

 و BMW، Allianz مقر درخشان معابد کنار از رانندگی حین در و کنم،می تاکید نظریه

Siemens ریاباوا خود و هستند کاتولیک جمعیت از درصد 34 آلمان در. کنممی شک 

 و پیشرفت بر هاآن مذهبی تمایالت که رسدنمی نظر به حال این با هستند، کاتولیک عمدتاً

 نداشته تأثیری ردازند،بپ بیشتری مالیات و کنند کار ترسخت هایونانی اینکه بر آنها اصرار یا

 .باشد

 نوبج که شود می مربوط واقعیت این به حدی تا حداقل اروپا جنوب و شمال بین تضاد

 شمال به نسبت و است مناسب کشاورزی برای که است کمتری ساحلی های دشت دارای

 بخش ایرس از کمتر یاسیمق در البته است، دیده آسیب طبیعی بالیای و خشکسالی از بیشتر

 فرانسه از که است راهرویی اروپا شمال دشت دیدیم، اول فصل در که همانطور. جهان از. ها

 دریاها .است همسایه بالتیک و شمال با شمال از و دارد امتداد روسیه در اورال های کوه تا

 ابجاییج انامک ها آبراه و کند می فراهم را وسیع مقیاس در موفق کشاورزی امکان زمین

 .کند می فراهم را کاالها سایر و محصوالت آسان

 فرانسه. داشت آن از استفاده برای را موقعیت بهترین فرانسه دشت، کشورهای همه بین از

 دارای کشور این. است جنوبی هم و شمالی قدرت هم که است اروپایی کشور تنها

 به آن های رودخانه از اریبسی و است غربی اروپای در حاصلخیز زمین وسعت بزرگترین

 از دیگری است، مدیون( سن) اطلس اقیانوس تا غرب از یکی. شوند می متصل یکدیگر
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 مناطق یکپارچگی به را خود آن، بودن نسبی با همراه عوامل، این(. رون) مدیترانه به جنوب

 .داشت وامی قدرت تمرکز - ناپلئون زمان از ویژه به - و

 تا نند،ما می باقی اروپایی قدرت دوم ردیف در کشورها از ریبسیا غرب، و جنوب در اما

 تر عقب سیارب توسعه نظر از هنوز ایتالیا جنوب مثال، عنوان به. خود موقعیت دلیل به حدی

 اما است، بوده( رم و ونیز جمله از) واحد ایالت یک 1871 سال از اگرچه و است، شمال از

 بوده ومد جهانی جنگ از قبل از. است گذشته از بیشتر جنوب و شمال بین اختالفات اکنون

 باالتر داستاندار معنای به دیرباز از شمال مالی مراکز و گردشگری سنگین، صنایع. است

 دولتی یها یارانه قطع برای سیاسی احزاب تشکیل به منجر که است، بوده آنجا در زندگی

 .است شده آن از شدن جدا حتی یا جنوب به

 بوده مواجه مشکل با همیشه دارد که جغرافیایی دلیل به و است مبارزه حال در نیز اسپانیا

 توسط خلدا از بازارها به دسترسی و دارد ضعیفی خاک آن باریک ساحلی هایدشت. است

 شده احاطه هاییکوهرشته توسط که مرتفعی فالت مرکزی، مستا و کوتاه هایرودخانه

 مختل هاپیرنه طتوس بیشتر غربی اروپای با تجارت. دشومی بازارها به دسترسی از مانع است،

 الح در کشورهای در مدیترانه دریای سوی آن در آن جنوب در بازاری هر و است شده

 .است توسعه

 سیاسی نظر از فرانکو دیکتاتوری تحت که آنجا از دوم، جهانی جنگ از پس محدود درآمد

. ه و چندان صحبتی از آن نمی شودشد رها بود، شده منجمد مدرن اروپای از بسیاری در

 1986 سال در بود شده دموکراتیک تازگی به که اسپانیا و درگذشت 1975 سال در فرانکو

 کرده غربی اروپای بقیه به رسیدن به شروع کشور این 1990 دهه در. پیوست اروپا اتحادیه به
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 هزینه مشکالت و دهش آن از مانع همچنان آن ذاتی مالی و جغرافیایی های ضعف اما بود،

 بدترین که است بوده کشورهایی جزو کشور این. است کرده تشدید را حد از بیش های

 .است دیده 2008 سال اقتصادی بحران از را آسیب

 دار یبش نقاط شامل یونان ساحلی خط از بسیاری. کند می عمل ترتیب همین به نیز یونان

  سلسله کوه کشور، داخل در. دارد وجود کشاورزی برای کمی ساحلی های دشت و است

 و ریضع دره چند و دهند، نمی را نقل و حمل اجازه که هایی رودخانه تر، دار شیب های

 کلمش. دارد باالیی کیفیت دارد وجود که کشاورزی های زمین. دارد وجود خیز حاصل

 یک به تا دهد نمی اجازه یونان به که دارد وجود آن از کمی بسیار مقدار که است این

 صلیا مناطق از شماری انگشت تعداد از بیش یا شود، تبدیل کشاورزی عمده صادرکننده

 هستند، رفتهپیش فنی نظر از و ماهر بسیار کرده، تحصیل بسیار های جمعیت شامل که را شهری

 شبه کی نوک در آتن شود، می تشدید آن موقعیت دلیل به بیشتر آن موقعیت. دهد توسعه

 دسترسی برای رکشو این. است شده قطع اروپا با زمینی تجارت از تقریباً که ددار قرار جزیره

 یک رکیه،ت دریا، سوی آن در اما - است متکی اژه دریای به منطقه در دریایی تجارت به

 جنگ چندین مبیست قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر در یونان. دارد قرار بزرگ، بالقوه دشمن

 هزینه دفاع ایبر ندارد، که یورو زیادی مقدار هنوز مدرن دوران در و داد انجام ترکیه علیه

 .کندمی

 دارد وجود یونانی جزیره 1400 حدود اما شود، می محافظت ها کوه توسط اصلی سرزمین

 جزیره 200 حدود که( بگیرید نظر در را اژه دریای از مختلف های صخره اگر 6000)

 است، مناسب دریایی نیروی یک به نیاز قلمرو نای در زنی گشت برای فقط. هستند مسکونی
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 آنها تصرف برای تالشی هرگونه از که باشد قوی آنقدر دریایی نیروی که نیست مهم هرگز

 را آنها تواند نمی یونان که نظامی های هزینه است هنگفتی هزینه نتیجه. کند جلوگیری

 برخی که بودند راضی ها،ییبریتانیا حدودی تا و هاآمریکایی سرد، جنگ طول در. بپذیرد

 مدیترانه و اژه دریای از شوروی جماهیر اتحاد داشتن نگه دور منظور به را نظامی الزامات از

 خرج به یونان اما. رسید پایان به نیز ها چک شد، تمام سرد جنگ که زمانی. بگیرند عهده به

 .داد ادامه کردن

 در کایدئولوژی شکاف و 2008 سال رد اروپا که مالی سقوط از پس تاریخی انشعاب این

 که زمانی ،2012 سال در. دهد می ادامه خود تأثیر به امروز به تا گرفت، بر در را یورو منطقه

 فشکا شد، مطرح ریاضتی اقدامات برای هادرخواست و شد آغاز مالی هایکمک

 شمالی، کشورهای متقاضیان، و اهداکنندگان. شد آشکار زودی به جغرافیایی

 نکته این به آلمان مردم که نکشید طولی. بودند جنوبی اکثراً متقاضیان و کنندگانیافتدر

 که کردندمی پرداخت را هاییمالیات اما کردند،می کار سالگی شصت تا که کردند اشاره

 و چرا؟ - یدندپرس سپس. شوند بازنشسته ساله گی 55 در بتوانند مردم تا رفتمی یونان به

 .نداشت و جواب قانع کننده ای وجود نبود بخش رضایت ،"سالمت در و اریبیم در" پاسخ،

 هایونانی و کردند، رهبری را مالی هایکمک توسط تحمیلی ریاضتی اقدامات هاآلمانی

 داشت اظهار شوبله ولفگانگ آلمان دارایی وزیر مثال، عنوان به. کردند رهبری را هاواکنش

 وضعیت قبال در خود مسئولیت از یونان در سیاسی احزاب همه که نیست مطمئن هنوز» او که

 ها نازی با که پاپولیاس، کارولوس یونان، جمهور رئیس. «باشند آگاه کشورشان دشوار

 آقای. . . کند توهین کشورم به شوبله آقای که بپذیرم توانم نمی من»: داد پاسخ بود، جنگیده
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 کسانی چه ها فنالندی هستند؟ کسانی چه ها هلندی کند؟ توهین یونان به که کیست شوبله

 از تنها نه که بودیم مفتخر همیشه ما»: کرد اشاره دوم جهانی جنگ به همچنین او «هستند؟

 مبتذل، های کلیشه« .کنیم می دفاع نیز اروپا آزادی از بلکه خود، کشور از خود، آزادی

 با شدند ظاهر ارهدوب زودی به ها شمالی. هستند کوش سخت مراقب، و ها جنوبی سستی

 سبیل دادن قرار جمله از آلمان، گذشته از خام و مداوم یادآوری با یونانی هایرسانه واکنش

 .مرکل صدراعظم عکس اول صفحه روی بر هیتلر

 - ندارد وجود رکشو اقتصاد حفظ برای آنها از کافی تعداد که - یونانی دهندگان مالیات

 که حالی در د،کنن دیکته ما به باید ها آلمان چرا": دپرس می و دارد متفاوتی بسیار دیدگاه

 قداماتا دیگر؟ جاهای و یونان در "رساند؟ می سود آنها به دیگری کس هر از بیش یورو

 کافش .شود می تلقی ملی کشور ها حاکمیت به حمله عنوان به شمال از تحمیلی ریاضتی

 را یونان الیم بحران غربی، اروپای حاشیه در. شود می ظاهر "اروپا خانواده" بنای در هایی

 هفتاد رافانح اگر. است پیوسته هم به دوباره شرق در. است کرده جدا نیمه عضو یک مانند

 .ستا توجه و مراقبت عشق، نیازمند صلح آن یابد، ادامه قرن این تا گذشته صلح سال

 چیزی اما اند،شده بزرگ هنجار یک عنوان به صلح با دوم جهانی جنگ از پس هاینسل

 دشوار را آن خالف تصور هااروپایی که است این است متفاوت کنونی نسل مورد در که

 در یا دیگر جاهای در که است چیزی همان هاجنگ که رسدمی نظر به اکنون. دانندمی

 جنگ دو آسیب. افتدمی اتفاق اروپا «حاشیه» در حالت بدترین در – افتدمی اتفاق گذشته

 مردم از بسیاری شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی سپس و صلح دهه هفت بالدن به جهانی،

 که دارد وجود دالیلی .است "جنگ از پس" منطقه یک غربی اروپای که کرد متقاعد را
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 زیر در درگیر حباب بالقوه منابع اما باشد، صادق آینده در هنوز است ممکن این کنیم باور

 مثال، عنوان به. شود رویارویی به منجر است ممکن ها روس و ها اروپایی بین تنش و سطح

 کشور این اگر حتی دهد، می آزار را پولند خارجی سیاست جغرافیایی شکل تغییر و تاریخ

 38 جمعیت با اروپا اتحادیه بزرگ کشورهای از یکی و موفق صلح، در حاضر حال در

 اقتصاد و است بزرگتر ایاعض از یکی فیزیکی نظر از همچنین کشور این. باشد نفر میلیون

 تالش در همچنان اما است، شده برابر دو آمده بیرون آهنین پرده پشت از که زمانی از آن

 در شمالی اروپای دشت کریدور .کند می نگاه گذشته به خود آینده تضمین برای

 جنوب در کارپات هایکوه ابتدای و شمال در پولند بالتیک سواحل بین نقطه ترینباریک

 قرار تواندمی دفاعی خط بهترین روسیه، نظامی دیدگاه از که است جایی این. دارد رقرا

 فشرده هم به روسیه به حمله از قبل آن نیروهای که است اینقطه مهاجم، دیدگاه از یا گیرد

 .شوند

 عبور آن سراسر در بغر و شرق از هاارتش زیرا اند،دیده جهت دو هر از را آن هایپولند

 The Times Atlas of European اگر. دهندمی تغییر را مرزها اغلب و دانکرده

History کتاب یک انگار که کنید مرور طوری را صفحات سرعت به و کنید مرور را ip 

 می شکل تغییر مداوم طور به سپس شود، می ظاهر 1000 حدود در پولند که بینید می است،

 قرن اواخر در را خود فعلی شکل اینکه از قبل ودش می ظاهر دوباره و شود می ناپدید دهد،

 . .بگیرد خود به بیستم

 متحد را کدام هیچ کشور، دو این از ها یپولند تجربه با همراه روسیه، و آلمان موقعیت

 و اروپا اتحادیه در را آلمان خواهدمی فرانسه مانند نیز پولند. سازد نمی ورشو برای طبیعی
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 اوکراین بحران با روسیه از قدیمی چندان نه هایترس که حالی در دارد، نگه محبوس ناتو

 از پس. است بوده روسیه مد و جزر شاهد هاقرن طول در پولند. است رسیده ظهور منصه به

 توانستمی متعاقباً که بود جهت یک تنها ،(روسیه) شوروی امپراتوری پایان در مد و جزر

 .باشد داشته

 به 1939 سال خیانت رغمبه اروپا، اتحادیه در آلمان تعادل وزنه انعنو به بریتانیا، با روابط

 صورت در کردمی تضمین که بودند کرده امضا ایمعاهده فرانسه و بریتانیا: شد انجام راحتی

     بود یک اسا رعد حمله به پاسخ آمد، حمله که هنگامی. کنند کمک پولند به آلمان حمله

"itzkriegBl " 6 با. شد بلعیده پولند که نشستند فرانسه در ماژینو خط پشت متفق دو هر 

 در شده آزاد تازه پولند که اصلی متحد اگر حتی است، قوی بریتانیا با روابط این، وجود

 .بود متحده ایاالت بود، آن دنبال به 1989 سال

. ندداشت رنظ در را ها روس دو هر: بالعکس و گرفتند آغوش در را ها یپولند ها آمریکایی

 چندین مانز آن در. شد نزدیکتر مسکو به مایل 400 و شد ملحق ناتو به پولند 1999 سال در

 ماندگیدر با مسکو 1999 سال در و بودند ائتالف عضو نیز ورشو پیمان سابق دیگر کشور

 که بودن موقعیتی در روسیه ،1990 دهه در. بود صربستان خود، متحد با ناتو جنگ شاهد

 و گذاشت لوج به پا پوتین یلتسین، های سال مرج و هرج از پس اما کند، نینشی عقب بتواند

 .آمد بیرون چرخش حال در

                                                             
ن هرنوع ود و امکاحمله ناگهانی باالی قوت های دشمن که منجر به از کار افتادن قوای هوایی و زمینی ش 6

 ترجمم -تحرک نظامی و ضد حمله را از آن بگیرد
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 هک زمانی گرفت، سرچشمه 1970 دهه در کیسینجر هنری به منسوب قول نقل مشهورترین

 تماس کسی چه با - بگیرم تماس اروپا با خواهم می اگر": پرسید او که است شده گزارش

 با ما. هندد انجام کنند، تهدید ها روس اگر": دارند روز به سوال یک ها یپولند "بگیرم؟

 بار نیز بالکان کشورهای .دانند می را پاسخ آنها «واشنگتن؟ یا گیریم می تماس بروکسل

 های ایالت از بسیاری ظهور به منجر آنها کوهستانی زمین. هستند امپراتوری از عاری دیگر

 علیرغم - است داشته باز ادغام از را آنها که است چیزهایی از یکی و شد منطقه در کوچک

 .شود یم شناخته یوگسالوی نام به که جنوبی، اسالوهای اتحادیه تجربه تجربیات بهترین

 سمت به سابق یوگسالوی کشورهای بیشتر ،1990 دهه های جنگ گذاشتن سر پشت با

 نانهمچ اسالو، مردم و کسارتدو مذهب با شرق، کشش صربستان در اما نگرند، می غرب

 و 1999 سال در صربستان بمباران خاطر به را غربی کشورهای هنوز که روسیه. است قوی

 یقطر از خود مدار به صربستان ترغیب برای تالش هنوز است، نبخشیده کوزوو جدایی

 .انرژی معامالت و مذهب قومیت، زبان، گرانشی کشش

 در یلعنت احمق چیز یک» توسط بزرگ جنگ یک که گویدمی معروفی قول به بیسمارک

 نبرد انمید به اکنون منطقه این. رسید تصویب به آن از پس و. زد خواهد جرقه «بالکان

 آلبانی،. ستا شده تبدیل ها روس و ها ترک ناتو، اروپا، اتحادیه با دیپلماتیک و اقتصادی

 به و - ستنده ناتو داخل در و اند داده انجام را خود انتخاب رومانی و کرواسی بلغارستان،

 .هستند اروپا اتحادیه در نیز اسلوونی مانند آلبانی، از غیر

 اعضای از یکی حاضر حال در دانمارک. است شده کشیده اسکاندیناوی و شمال به ها تنش

 رسیده آن زمان آیا اینکه مورد در را هایی بحث سوئد در روسیه مجدد ظهور و است ناتو
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 سال در. است کرده ایجاد بپیوندیم، اتحاد به و بگذاریم کنار را قرنی ود طرفی بی که است

 می نظر به. دادند ترتیب سوئد در ساختگی بمباران یک شبنیمه در روسی هایجت ،2013

 و کند مقابله جتی هیچ با بود نتوانسته و است بوده خواب در سوئد دفاعی سیستم که رسد

 این، وجود با. رفت آسمان به ها روس از فرار برای که بود دانمارک هوایی نیروی این

 مسکو بیانیه زیرا دارد، ادامه بحث اما هستند، ناتو در عضویت مخالف هاسوئدی اکثریت

 اتحادیه .بود خواهد «پاسخ» به مجبور ناتو، به فنالند یا سوئد پیوستن صورت در اینکه بر مبنی

 این اما دهند، ارائه ها چالش این برابر در متحد جبهه یک باید ناتو کشورهای و اروپا

 – بماند باقی نخورده دست اروپا اتحادیه در کلیدی روابط اینکه مگر بود خواهد غیرممکن

 .که خیلی ها حیاتی و با ارزش است آلمان و فرانسه بین رابطهمخصوصا 

 تجاری هایرمسی هوا، و آب از استفاده برای را موقعیت بهترین فرانسه دیدیم، که همانطور

 مالش - منطقه یک در جز به شود، می محافظت حدی تا. داشت اروپا طبیعی مرزهای و

 هک شود می تبدیل چیزی به شمالی اروپای دشت سرزمین آن در که ای نقطه در شرقی،

 داشته دوجو واحد کشور یک عنوان به آلمان اینکه از قبل. شود می نامیده آلمان اکنون

 داشت ها مغول زا انبوهی از دور و روسیه از توجهی قابل فاصله فرانسه. نبود مشکل این باشد،

 برای تالش توان می احتماالً که معنی این به داشت، انگلستان و آن بین را مانش کانال و

 حتی: ودب قاره برتر قدرت فرانسه واقع در. کرد دفع را کامل اشغال و عیار تمام تهاجم

 .شد متحد آلمان نآ از پس اما. دهد جلوه مسکو هایوازهدر تا را خود قدرت توانستمی

 هایسرزمین: داشت وجود هاقرن برای آلمان «ایده». کرد می را کار این که بود مدتی

 «هاژرمن» اوقات گاهی شدند، تبدیل روم مقدس امپراتوری به دهم قرن در که شرقی فرانک
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 از پس. شدمی شامل را ژرمنی وچکک پادشاهی 500 تا آنها مانند که شدند،می نامیده

 کشور نه و سی از متشکل آلمان کنفدراسیون ،1806 سال در روم مقدس امپراتوری انحالل

 آلمان کنفدراسیون به منجر خود نوبه به این. آمد هم گرد وین کنگره در 1815 سال در

 آن در که شد پروس و فرانسه جنگ از پس 1871 سال در آلمان اتحاد سپس و شمالی

 داشت خود مرز در ایهمسایه فرانسه اکنون. کردند اشغال را پاریس آلمانی پیروز نیروهای

 رشد نرخ با ایهمسایه اما مشابه جمعیتی با بود، خودش از تربزرگ جغرافیایی نظر از که

 .ترصنعتی و بهتر

 در فعض نقطه. شد اعالم پاریس نزدیکی در ورسای کاخ در اتحاد آلمان، پیروزی از پس

 به فرانسه گر،دی بار دو بعد، سال هفتاد در. بود شده شکسته اروپا، شمال دشت فرانسه، دفاع

 میشهه آلمان .کرد خواهد استفاده شرق تهدید کردن خنثی برای دیپلماسی از جنگ، جای

 شمالی اروپای دشت هایاقیانوس. است داشته فرانسه به نسبت بزرگتری جغرافیایی مشکالت

 فرانسه خود تمندقدر و قدیمی همسایه هاآلمانی غرب در: دهدمی آن به ترس رایب دلیل دو

 دو هر همزمان حمله از آنها نهایی ترس. روسی پیکرغول خرس شرق در و دیدندمی را

 یا افتاد می قاتفا این آیا که بدانیم توانیم نمی هرگز ما. بود راهرو زمین سراسر در قدرت

 .داشت باری فاجعه قبعوا آن از ترس اما خیر،

 بریتانیا و روسیه به فرانسه که زمانی و ترسید،می فرانسه از آلمان ترسید،می آلمان از فرانسه

 بعد همچنین اکنون. داشت هراس آن سه هر از آلمان پیوست، 1907 گانه سه پیمان در

 کرد، یم انتخاب که زمانی در توانست می بریتانیا دریایی نیروی که داشت وجود دیگری
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 بار، دو آن، حل راه. کند مسدود را اطلس اقیانوس و شمال دریای به ها آلمان دسترسی

 .بود فرانسه به حمله

 از سپ پاسخ. شد معروف «آلمان مسئله» به آلمان طلبی جنگ و جغرافیایی موقعیت معضل

 غالب قدرت یک حضور پذیرش جنگ، ها قرن از پس واقع در دوم، جهانی جنگ وحشت

 ایجاد مکانا و کرد تأسیس را ناتو که آمریکا متحده ایاالت بود، اروپایی های رزمینس در

 امنیت با و ودند،ب شده خسته جنگ از که ها اروپایی. اتصال. اتحاد. کرد فراهم را اروپا نهایی

 واستهخ آنها از. زدند انگیز حیرت آزمایشی به دست آمریکا، ارتش توسط «شده تضمین»

 .کنند اعتماد گریکدی به که شد

 آلمان و سهفران که بود شده ساخته ای گونه به شود می نامیده اروپا اتحادیه اکنون آنچه

 یک هیچ که بگیرند آغوش در آمیز محبت آغوشی در محکم چنان را یکدیگر بتوانند

 و کرده کار خوبی به این. کنند مشت را یکدیگر آن با تا کنند آزاد را خود بازوی نتوانند

 .گیرد می رب در را جهان اقتصاد بزرگترین اکنون که کرده ایجاد را عظیمی جغرافیایی یفضا

 آن از مانیز که جغرافیایی از و برخاست 1945 سال خاکستر از که آلمان، برای ویژه به این

 در رتشا فرستادن جای به. شد اروپا بزرگ سازنده. کرد استفاده خود نفع به ترسید، می

 مدیون الهاکا این و کرد، ارسال «آلمان ساخت» معتبر برچسب با کاالهایی آتلندها، سراسر

. ای فزاینده طور به و غرب جنوب، شمال، جهان، و اروپا از خارج و امتداد در البه، و راین

 بودند. 1990 سال از

 اروپا سنگ زغال و فوالد کشوری شش جامعه عنوان به 1951 سال در آنچه حال، این با

 تبدیل «ترنزدیک اتحادیه» ایدئولوژیک هسته با کشوری هشت و بیست اتحادیه به شد، آغاز
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 در ایدئولوژی این داد، قرار تأثیر تحت را اتحادیه که بزرگی مالی بحران اولین از پس. شد

. هستند پاشیدن هم از حال در اند پیوسته هم به که پیوندهایی و دارد قرار نامشخصی وضعیت

 از هایی نشانه اروپا اتحادیه در گوید، می ژئوپلیتیک نویسنده کاپالن رابرت که همانطور

 .دارد وجود «جغرافیا انتقام»

 - حدوا ارز یک به کشور، هشت و بیست از کشور نوزده برای نزدیکتر، چه هر اتحادیه

 آن به وستنپی به متعهد بریتانیا، و دانمارک جز به عضو، هشت و بیست همه. شد منجر یورو

 برای و است، مشخص اکنون آنچه. هستند کنند، برآورده را معیارها که زمانی و رتصو در

 از ریبسیا ،1999 سال در آن اندازی راه در که است این بود، مشخص زمان آن در برخی

 .نبودند آماده سادگی به شدند، ملحق آن به که کشورهایی

 آنها مهه. شدند جدید روابط وارد بسته کامال چشمان با کشورها از بسیاری 1999 سال در

 برخی، هک بود این مشکل. باشند خاصی محدوده در و بیکاری بدهی، سطوح دارای بود قرار

 فقط یورو که نجاآ از اما دانستند، می کارشناسان اکثر. پختند می را ها کتاب یونان، ویژه به

 که همانطور .ندا بسته را خود چشم اعضا - است ایدئولوژی یک بلکه - نیست ارز یک

 ازدواج ادیاقتص نظر از که کردند موافقت یورو منطقه کشورهای کنند، می اشاره ها یونانی

 که زمانی اما ،"سالمت و بیماری در" کنند،

 را رفقیرت کشورهای شدند مجبور ثروتمند کشورهای داد، رخ 2008 سال اقتصادی بحران

 کدیگری طرف به امروز به تا هم وزهن شرکا. شد آغاز تلخی داخلی درگیری و دهند نجات

 .کنند می پرتاب ظرف
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 در یژهو به) اروپا خانه در را هایی شکاف تر، گسترده اقتصادی مشکالت و یورو بحران

 یرویا رسد می نظر به. است کرده آشکار( جنوب-شمال تقسیم قدیمی گسل خط امتداد

 سوال است نممک باشد، اینطور اگر. برعکس احتماالً یا است، شده منجمد بیشتر هرچه اتحاد

 نظر هب هشداردهنده است ممکن این صلح، دهه هفت منشور به نگاهی با. بازگردد آلمان

 اما. است اروپایی خانواده اعضای تریندموکراتیک و جوترینصلح از یکی آلمان و برسد

 .کرد رد اروپا جنگ قرن هفت منشور از را آن توان نمی

 اگر که دانندمی غریزی طور به هاآلمانی. بماند باقی خوب اییاروپ یک است مصمم آلمان

 اکنون که ویژهبه شود،می ظاهر دوباره آلمان قدیمی هایترس شود، پاشیده هم از اتحادیه

 ثروتمندترین و ترینپرجمعیت جهان، بزرگ اقتصاد چهارمین و جمعیت نفر میلیون 82 با

: رساند یم آسیب آلمان به نیز اقتصادی نظر از خورده شکست اتحادیه. است اروپایی کشور

 به را خود بازار بخش ترین نزدیک خواهد نمی جهان در کاال بزرگ صادرکننده سومین

 درتق اکنون سال، 150 از کمتر قدمت وجود با آلمان، ملی دولت .ببیند گرایی حمایت

 اما د،کن می صحبت آرام است، رقیب بی اقتصادی آدایرهای در. اروپاست ناپذیر اجتناب

 دمور در حال، این با. دهد می گوش قاره و کند، می حمل یورو شکل به بزرگی چوب

 زاربی چماق از و اصالً، اوقات گاهی کند، می صحبت سادگی به جهانی، خارجی سیاست

 .است

 مایل غربی اروپای نهایت در و ها آمریکایی. است آلمان سر بر هنوز دوم جهانی جنگ سایه

 دوباره اکراه با تقریباً آلمان اما ،بپذیرند را آلمان مجدد تسلیح شوروی، تهدید دلیل به بودند
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 مهمی نقش افغانستان و کوزوو در. بود بیزار خود نظامی قدرت از استفاده از و شد مسلح

 .بگذارد کنار را لیبی درگیری گرفت تصمیم اما کرد، ایفا

 هک است، بوده اوکراین در غیراقتصادی بحران یک به آن دیپلماتیک حمله ترین جدی

 هاآلمانی. گوید می ما به کند می نگاه کجا به اکنون آلمان اینکه مورد در زیادی چیزهای

 دست کرد، رنگونس 2014 سال در را اوکراین جمهوررئیس یانوکوویچ، که هاییدسیسه در

 خطوط به توجه با ل،حا این با. کردندمی انتقاد روسیه به کریمه الحاق از شدت به و داشتند

 که بریتانیا به نسبت هاتحریم از حمایت و انتقاد در توجهی قابل طور به برلین گاز، لوله

 ناتو، و اروپا هاتحادی طریق از. بود محدودتر است، متکی روسیه انرژی به کمتر مراتببه

 بلغزند، ستا ممکن النگره طوفانی، هوای در اما است، انداخته لنگر غربی اروپای در آلمان

 معطوف رقش به را خود تمرکز لزوم، صورت در که دارد موقعیتی جغرافیایی نظر از برلین و

 .کند برقرار مسکو با ترینزدیک روابط و کرده

 در یگاه است، انگلیس اطلس، اقیانوس حاشیه از ای قاره های دسیسه این همه تماشای

 است ینا درگیر کامل طور به همیشه ،«باشکوه انزوای» در گاهی دارد، حضور قاره قلمرو

 ایه اتاق در حاضر حال در این. نکند ظهور اروپا در آن از بزرگتر قدرتی هیچ که

 باالکالوا یا واترلو آگینکور، جنگی مناطق در که اندازه همان به اروپا اتحادیه دیپلماتیک

 .کند می صدق

 قرار اروپا دیهاتحا در آلمان و فرانسه بزرگ اتحادهای بین را خود بریتانیا امکان، صورت در

 است کوچکتر عضو کشورهای سایر میان اتحاد دنبال به موفقیت، عدم صورت در. دهد می

 .کند ایجاد ،نیست موافق هاآن با که هاییسیاست کشیدن چالش به برای کافی آرای تا
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 خوب، ورزیکشا های زمین. دارند قرار خوبی موقعیت در ها بریتانیایی جغرافیایی، نظر از

 اندازه به وپاار قاره نزدیک آنها، sh ذخایر و دریاها به عالی دسترسی مناسب، های رودخانه

 واقعیم - شود می محافظت بودن جزیره نژاد دلیل به حال عین در و تجارت برای کافی

 بر ها بالانق و ها جنگ که حالی در خود جغرافیای خاطر به بریتانیا که است داشته وجود

 .است کرده تشکر بود گرفته فرا همسایگانش روی

 در نچهآ با اما شود، گرفته کم دست نباید جهانی های جنگ در بریتانیا تجارب و تلفات

 بریتانیایی. گرفت دیدهنا را آنها افتاد، اتفاق آن از قبل واقع در و بیستم قرن در ای قاره اروپای

 یک .اند گرفته فاصله مرزها تغییر و مکرر تهاجمات تاریخی جمعی حافظه با زندگی از ها

 که ستا دلیل این به گذشته سال صد چند در بریتانیا نسبی امنیت که دارد وجود نظریه

 این. ستا کرده تجربه کانال سوی آن کشورهای به نسبت را کمتری استبداد و بیشتر آزادی

 با که داشت وجود دیکتاتورها یا «قوی مردان» برای کمتری الزامات که گوید می تئوری

 ها الس دموکراسی اشکال به ،(1258) آکسفورد مقررات سپس و( 1215) کارتا مگنا شروع

 .شد منجر کشورها سایر از جلوتر

 آب که است این است انکار غیرقابل آنچه. نیست اثبات قابل اگرچه است، خوبی بحث این

 و ،دهد می را بزرگ دریایی نیروی یک ساخت اجازه که آن روی درختان جزیره، اطراف

 جهانی ریامپراتو یک کنترل به منجر همگی زد، را صنعتی انقالب جرقه که اقتصادی شرایط

 بزرگی کشور اام باشد، اروپا جزیره بزرگترین است ممکن بریتانیا. شد کبیر بریتانیای توسط

 هتوج قابل مبیست و نوزدهم هجدهم، قرن در جهان سراسر در آن قدرت گسترش. نیست

 .باشد یافته کاهش بعد به زمان آن از آن موقعیت اگر حتی است،
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 شکاف نهاآ از یکی که دهد، می آن به را خاصی استراتژیک مزایای هنوز آن مکانی موقعیت

GIUK (،بریتانیا و ایسلند گرینلند )هانج دریایی خطوط در خفگی نقطه یک این. است 

 اهمیت سنتی طور هب اما دارد، اهمیت ماالکا تنگه یا رمزه تنگه اندازه به سختی به - است

 .دارد

 دریایی ینیرو برای جایگزین مسیر. شمالی اطلس اقیانوس در بریتانیا برتری به توجه با

 طریق از اطلس اقیانوس به دسترسی برای( فرانسه و هلند بلژیک، جمله از) شمالی اروپای

 به و - دوور نگهت عرض در مایل 20 تنها - است باریک مسیر این اما است، انگلیسی کانال

 نیز دآی می شمال قطب از که روسیه دریایی نیروی کشتی هر. شود می دفاع آن از خوبی

 .کند عبور اطلس اقیانوس به خود مسیر در GIUK از باید

 فتهیا کاهش سلطنتی دریایی نیروی قدرت و نقش کاهش با همراه استراتژیک مزیت این

 که است یدالیل از یکی GIUK. بود خواهد بریتانیا نفع به دوباره جنگ زمان در اما است،

 نظر به داسکاتلن استقالل به رای زودی، به که زمانی شد، وحشت دچار 2014 سال در لندن

 قیانوسا و شمال دریای در قدرت دادن دست از. شود بله به منجر است ممکن که رسید می

 مانده باقی بریتانیا از آنچه هر اعتبار به بزرگی ضربه و یکاستراتژ ضربه یک شمالی اطلس

 .بود می بود،

 است چیزی همان خاطره این. است عظمت از جمعی حافظه دارند ها انگلیسی اکنون آنچه

 بریتانیا شود، انجام باید جهان در کاری اگر که کند می متقاعد را جزیره مردم از بسیاری که

 حال عین در و پاارو در ها بریتانیایی. دهد می انجام را کار این هک باشد کشورهایی جزو باید

 .شود حل باید هنوز که است موضوعی این. مانند می باقی آن از خارج
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 نه، اگر اما کرد، هوصل توان می را دو هر. است شکست حال در اروپا اتحادیه با زمانهم ناتو

 هایدولت روپایا به ما مرحله این در. شوند نامربوط یا رفته بین از است ممکن زمان مرور به

. است قدرت توازن سیستم یک در اتحاد دنبال به دولت هر که گردیممی باز مستقل ملت

 هافرانسوی ترسیدند،می هافرانسوی و هاروس توسط شدن محاصره از دوباره هاآلمانی

 برای .گشتیمبازمی بیستم رنق آغاز به ما همه و ترسیدند،می خود تربزرگ همسایه از دوباره

 اروپا حادیهات داخل در آلمان زدن گره به موفقیت با آنها. است کابوس یک این ها فرانسوی

 شدند یا موتوره دو موتور جوان شریک آنها آلمان، مجدد اتحاد از پس اما کردند، کمک

 نمی نظر هب که کند می ایجاد پاریس برای را مشکلی این. کنند رانندگی بودند امیدوار که

 می روپاییا های شات به برلین که نکند قبول صدا و سر بی اگر. باشد آن حل به قادر رسد

 قدرت بپذیرد، را آلمان رهبری اگر اما. کند می تهدید را اتحادیه بیشتر تضعیف خطر پردازد،

 .یابد می کاهش خودش

 ایهسته یبازدارندگ با ،واقع در – باشد داشته مستقل خارجی سیاست یک است قادر فرانسه

"Force de Frappe"، ناو حمایت تحت مسلح نیروهای و بحار ماوراء هایسرزمین 

 است، درست اششرقی قله که این به علم با اما – دهدمی انجام را کار این دقیقاً هواپیمابر،

 .ببرد افق به را خود چشمان تواند می و است امن. کندمی عمل ایمن

 یکدیگر اکنون آنها: کنند می کار اتحادیه حفظ برای حاضر حال در آلمان هم و فرانسه هم

 جنگ پایان در .دارد را روسیه - B طرح آلمان فقط اما. بینند می طبیعی شرکای عنوان به را

 را خود مسلح نیروهای و دادند کاهش را خود نظامی بودجه ای قاره های قدرت اکثر سرد



129 

 

 در روسیه به کریمه الحاق و 2008 سال در گرجستان و روسیه جنگ شوک. دادند کاهش

 .است گرفته قرار اروپا در جنگ دیرینه مشکل احتمال بر توجه تمرکز برای 2014 سال

 مشغول و دهندمی انجام اروپا هوایی دفاع هایسیستم آزمایش هدف با مرتباً هاروس اکنون

 آنها. هستند وکراینا شرق و نیستریاستران کریمه، آبخازیا، جنوبی، اوستیای در خود تحکیم

 خود کالینینگراد قهمنط هنوز و کنندمی حفظ بالتیک در قومی هایروس با را خود پیوندهای

 .دارند بالتیک دریای در را

 پول اما ،اند کرده خود نظامی های هزینه مورد در جدی مجدد محاسبه به شروع ها اروپایی

 آنها که یحال در. هستند روبرو دشواری تصمیمات با نهاآ و ندارد، وجود اطراف در زیادی

 و ها دیپلمات و هستند، شدن پاک حال در ها نقشه کنند، می بحث تصمیمات این درباره

 و هیتلر ناپلئون، شارلمانی، تهدیدات که حالی در که، بینند می نظامی های استراتژیست

 دریا. لشما و بالتیک ها، کارپات اروپا، شمال دشت باشد، شده ناپدید است ممکن شوروی

 کندیم استدالل قدرت و بهشت نام به خود کتاب در مورخ کاگان رابرت آنجاست هنوز

 نباید روندمی قدرت یدنیا به که زمانی اما کنندمی زندگی بهشت در غربی هایاروپایی که

 به بهشت به کردن گاهن و یورو بحران کاهش با شاید. باشند بهشت قوانین اجرای دنبال به

 گوید می ما به تاریخ اما. برگردیم عقب به بتوانیم که رسد می نظر به تصور غیرقابل دور،

 انسان اگر هک گوید می ما به جغرافیا و کنند، تغییر دهه چند در توانند می چیزها چقدر که

 .کرد واهندخ بهغل ما بر آن "قوانین" نکنند، تالش آن "قوانین" بر غلبه برای دائماً ها

 داد هشدار آلمان صدراعظم ترک از پس 1998 سال در که بود وقتی کهل هلموت منظور

 نتیجه در و است گذاشته سر پشت را دوم جهانی جنگ که است آلمانی رهبر آخرین که
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 ترینپرفروش برای ایمقاله او 2012 سال در. است کرده تجربه را آن از ناشی هایوحشت

 نسل مالی، بحران دلیل به که احتمال این از هنوز آشکارا و نوشت، بیلد یآلمان روزنامه

. دادمی آزار را او ندهند، پرورش اروپا اعتماد در را جنگ از پس تجربیات رهبران کنونی

 که پرسند می بحران در اکنون ویژه به و نکردند سپری را مشکل این خودشان که کسانی

 65 از بیش که اروپایی سابقه بی صلح دوره وجود با دارد، ههمرا به فوایدی چه اروپا اتحاد

 پاسخ آییم، فائق آنها بر باید هنوز که معضالتی و مشکالت وجود با و انجامید طول به سال

 .صلح. : است این
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 .رسد می نظر به غیرممکن نشود انجام کاری که زمانی تا همیشه

 ماندال نلسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبیعی بندرهای اما داشتنی، دوست واقعاً واقعاً، سواحل عالی، سواحل آفریقا؟ احلیس خط

 از مایل چند هر اینکه به توجه با اما انگیز،شگفت هایرودخانه ها؟ رودخانه. وحشتناک

 اینها. هستند چیزی هر نقل و حمل برای ایزباله آنها بیشتر کنید،می عبور آبشار یک روی
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 فنی نظر از آفریقا چرا اینکه توضیح به که هستند مشکالتی طوالنی لیست از مورد دو فقط

 .کند می کمک نیست موفق شمالی آمریکای یا غربی اروپای اندازه به سیاسی یا

 ناموفق آفریقا ندازها به آنها از کمی تعداد اما هستند، ناموفق که دارند وجود زیادی هایمکان

 200000 حدود در ساپینس وهوم که جایی اندازهبه بزرگ شروعی اینکه رغمعلی و اند،بوده

 مقاله رد دایموند، جرد نویسنده، ترین عاقل که همانطور. گرفت سرچشمه آن از پیش سال

 ستا چیزی آن برعکس این»: کرد بیان 2005 سال در جئوگرافیک نشنال در درخشان ای

. شدند جدا یهبق از دوندگان اولین حال، این با« .رود می انتظار بلوک یا اول دونده از که

 اوراسیا یخشک توده از جدا قاره کل تقریباً. اطلس و هند هایاقیانوس و صحرا صحرای

 شمال از نه اام شرق، به غرب از و غرب، به شرق از فناوری و ها ایده که جایی یافت، توسعه

 فرهنگ و ماقلی اطق،من از همیشه بزرگ، قاره یک عنوان به آفریقا .شد بدل و رد جنوب به

 دنیای و یکدیگر از آنها انزوای آنها همه مشترک وجه اما است، شده تشکیل متفاوتی های

 .است مانده باقی آن میراث اما است، چنین کمتر اکنون. بود خارج

 که شوند می متوجه مردم از کمی تعداد. است انگیز شگفت آفریقا جغرافیای از جهان ایده

 Mercator جهانی استاندارد نقشه از ما اکثر که است دلیل این به نای. است بزرگ چقدر

 کشد می تصویر به سطح یک در را کره یک دیگر، های نقشه مانند این،. کنیم می استفاده

 تصویر به معموالً آنچه از تر طوالنی بسیار آفریقا. کند می مخدوش را اشکال بنابراین و

 ادآوری و بود دستاوردی چه خوب امید دماغه زدن دور که دهد می توضیح شود، می کشیده

 .است آن اهمیت
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 که انیزم اما بود، مهم دستاورد یک کیپ اطراف در حرکت. جهانی تجارت به سوئز کانال

 .افتی کاهش مایل 6000 هند به غربی اروپای از دریایی سفر شد، ضروری غیر آن انجام

 ایاالت سپس ید،بچسبان کالیفرنیا روی ذهنی طور به را آالسکا و کنید نگاه جهان نقشه به اگر

 به آنجا و اینجا شکاف چند با تقریباً که رسد می نظر به بچرخانید، سرش روی را متحده

 به دیگر بار کی. است متحده ایاالت از بزرگتر برابر سه آفریقا واقع در. رفت خواهد آفریقا

 با و است آفریقا اندازه به نظر به گرینلند که بینید می و کنید نگاه مرکاتور استاندارد نقشه

 گرینلند، تحده،م ایاالت توانید می شما! است گرینلند برابر چهارده واقع در آفریقا حال این

 بیشتر برای مه هنوز و کنید آفریقا وارد را بریتانیا و آلمان فرانسه، اسپانیا، چین، هند،

 ظیمع خشکی توده یک آفریقا که نیمدا می ما. باشید داشته جا شرقی اروپای کشورهای

 .است عظیم چقدر که گویند می ما به ندرت به ها نقشه اما است،

 آن ترین یاساس اما داد، توضیح مختلفی های روش به توان می را عظیم قاره این جغرافیای

 .بگیریم نظر در پایین سوم دو و باال سوم یک حسب بر را آفریقا که است این

 دشت. شود می آغاز آفریقا شمال زبان عرب کشورهای مدیترانه سواحل از برتر سوم یک

 که جهان، خشک صحرای بزرگترین شوند، می تبدیل صحرا به سرعت به ساحلی های

 نوار یک دارد، قرار ساحل منطقه صحرا، زیر در درست. است متحده ایاالت اندازه به تقریباً

 از و آن نقاط ترین عریض در مایل 3000 زا بیش ابعاد با صخره، از پر خشک، نیمه و شنی

 ساحل در اریتره مقابل در درست و چاد نیجر، طریق از اطلس اقیانوس سواحل در گامبیا

 معنای به که است شده گرفته ساحل عربی کلمه از ساحل کلمه. سرخ دریای. دارد امتداد

 صحرا وسیع یشن دریای ساحلی خط عنوان به را آن منطقه در ساکن مردم و است ساحل



134 

 

. یابد می کاهش اسالم نفوذ آن در که جایی است، ساحل از دیگر نوع یک این. دانند می

 تنوع آن جنوب در. هستند مسلمان مردم اتفاق به قریب اکثریت مدیترانه دریای در ساحل از

 .است بیشتر مراتب به دینی

 وجود هاچیز بیشتر در بیشتری تنوع آفریقا، پایین سوم دو در ساحل، جنوب در واقع، در

 به شدن نزدیک با که شود می ظاهر سبز گیاهی پوشش و شود می تر معتدل زمین. دارد

 شرقی سواحل سمت در. شود می تبدیل جنگل به مرکزی آفریقای جمهوری و کنگو

 های بیابان غرب سمت در که حالی در دارند، قرار تانزانیا و اوگاندا در بزرگ های دریاچه

 رسیم، یم جنوبی آفریقای نوک به که زمانی. شوند می ظاهر نامیبیا و آنگوال در بیشتری

 نقطه ترین یشمال از مایل 5000 تقریباً ما اگر حتی است، «ای مدیترانه» دوباره هوا و آب

 .ایم کرده طی را مدیترانه سواحل در تونس

 قوانین حال، این با. تیمهس آفریقایی ما همه است، انسان پیدایش محل آفریقا اینکه به توجه با

 سرگردان که ما، از برخی که زمانی کرد، تغییر مسیح میالد از قبل سال 8000 حدود مسابقه

 از را سرگردانی هوس بودیم، رفته مدیترانه منطقه اطراف و خاورمیانه مانند هاییمکان به یا

 شدیم جمع اروستاه در نهایت در و کردیم شروع را کشاورزی شدیم، ساکن دادیم، دست

 کمتری حیوانات حتی و شدن اهلی به مایل گیاهان از کمی تعداد جنوب، در اما شهرها و

 شده تشکیل دار شیب فالت یا صحرا باتالق، جنگل، از زمین اعظم بخش. داشت وجود

. دهند نمی گوسفند های گله نگهداری یا برنج یا گندم کشت به را خود کدام هیچ که است

 یا - باشند بار جانوران شدندنمی حاضر سرسختانه آفریقا هایگیره و هاغزال ها،کرگدن

 از که آفریقایی هایارتش اگر گوید،می یادماندنی به قسمتی در دیاموند که همانطور
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 تاریخ بود ممکن شد،می حمایت نظام سواره امواج توسط و کردندمی تغذیه انباری گوشت

 سربازان تا بود رفته اروپا به الجثه، عظیم هایکرگدن رب سوار. بخورد رقم متفاوتی شکل به

 شروع اما« .بگذارد پا زیر را کوچکش هایاسب بر سوار گوسفندی گوشت با شدهتغذیه

 دهد توسعه را دیگری چیز تا داد بیشتری فرصت آن به ما مشترک داستان در آفریقا اصلی

 زرد تب و ماالریا مانند هایی بیماری. خشن ایمجموعه: است شده آن از مانع امروز به تا که

 ضعیف های زیرساخت و زندگی شلوغ شرایط دلیل به اکنون و شده ایجاد گرما اثر در که

 قاره شبه مثال، عنوان به - مناطق سایر مورد در این. است شده پیچیده بهداشتی های مراقبت

 دیده آسیب اصخ طور به آفریقا صحرای جنوب اما است، صادق - جنوبی آمریکای و

 خاصی مشکل Tsetsey و پشه شیوع دلیل به و ،HIV ویروس توسط مثال عنوان به است،

 .دارد

 شوندمی شروع مرتفع هایزمین از زیرا کنند،می ایجاد مشکل نیز قاره این هایرودخانه بیشتر

 زامبزی مثال، عنوان به. کندمی خنثی را ناوبری که آیندمی پایین ناگهانی هایریزش با و

 است مایل 1600 آن طول که باشد آفریقا طوالنی رودخانه چهارمین است ممکن قدرتمند

 کننده هخیر توریستی جاذبه یک ویکتوریا آبشارهای و سفید آبی رپیدهای با است ممکن و

 کشور شش طریق از. کند نمی چندانی استفاده آن از تجاری مسیر یک عنوان به اما باشد،

 کاهش دریا حسط به پا 4900 ارتفاع از موزامبیک در هند اقیانوس به رسیدن با و است مدیون

 به ها سمتق این اما است، کشتیرانی قابل عمق کم های قایق با آن از هایی بخش. یابد می

 .کنند می محدود را محموله نقل و حمل نتیجه در و شوند نمی متصل هم
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 بین رتتجا و تماس از مانع مشکل این است، راین و دانوب رود دارای که اروپا برخالف

 مناطق تشکیل از نعما و گذاشته تأثیر اقتصادی توسعه بر خود نوبه به که - است شده مناطق

 دیگران و نیل زامبزی، کنگو، نیجر، قاره، این بزرگ های رودخانه. است شده بزرگ تجاری

 از وسیعی قمناط که حالی در. دارد انسانی عامل یک ارتباط قطع این و نیستند متصل هم به

 ارتتج به که کنند می صحبت یکپارچه زبانی به آمریکا متحده ایاالت و چین روسیه،

 که است نیامده وجود به فرهنگی هیچ و دارد وجود زبان هزاران آفریقا در کند، می کمک

 زبانی» که بود کوچک ایاندازه به اروپا دیگر، سوی از. یابد تسلط مشابه اندازه با مناطقی بر

 هایدولت اگر حتی .کردمی تشویق را تعامل که داشت اندازیچشم و «ارتباط برقراری برای

 بقیه به اتصال برای انهمچن قاره از بسیاری آمدند،می وجود به آوریفن مولد هایملت

 .کردندمی تالش کشورها

 تشکیل صحرا ایصحر و اطلس و هند های اقیانوس را خشکی از ای عمده بخش زیرا جهان،

 آفریقا صحرای جنوب منطقه سختی به سال هزاران برای فناوری و ها ایده تبادل. دهند می

 از پس شهری دولت و آفریقایی امپراتوری چندین این، وجود با. داد قرار تأثیر تحت را

 تا سیزدهم قرن) مالی امپراتوری مثال برای: آمدند وجود به میالد از پس ششم قرن حدود

 بین سرزمینی در دومی ،(پانزدهم تا یازدهم قرن) بزرگ زیمباوه شهری ایالت و ،(زدهمشان

 ایمنطقه هایبلوک در سایرین و اینها حال، این با لیمپوپو و زامبزی رودخانه. بیستم قرن

 ظهور قاره سرتاسر در که شماریبی هایفرهنگ اگرچه و بودند، منزوی کوچک نسبتاً

 توسعه راه سر بر مانعی فیزیکی اندازچشم باشند، پیچیده سیاسی نظر از است ممکن کردند،
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 کاغذ، نوشتن، هنوز آنها بیشتر. درآمد اجرا به خارج دنیای که زمانی تا: ماند باقی فناوری

 .بودند نداده توسعه را چرخ یا باروت

 در پیش، الس 2000 حدود از شتر، معرفی از پس مدیترانه، دریای و خاورمیانه از بازرگانانی

. ردندک می تجارت آنجا در را نمک عظیم منابع ویژه به و کردند می تجارت صحرا صحرای

 سمت به یپیشرو برای صحنه که بود میالد از پس هفتم قرن در اعراب فتوحات زمان تا اما

 نیجریه وبجن تا یازدهم قرن در و کردند عبور صحرا از آنها نهم قرن در. شد آماده جنوب

 هایی انمک در را خود و آمدند می پایین شرقی ساحل از نیز اعراب. شدند مستقر امروزی

 .کردند می مستقر کنونی تانزانیا در دارالسالم و زنگبار مانند

 برای میک طبیعی بندرهای رسیدند، غربی ساحل به پانزدهم قرن در ها اروپایی که هنگامی

 اهموارن ساحلی خطوط که جایی شمالی، آمریکای یا اروپا برخالف. یافتند خود های کشتی

 و. است صاف آفریقا ساحلی خط از بسیاری شود، می عمیق طبیعی بندرهای ایجاد باعث

 پیمایش لمشک دلیل به کردند تالش سختی به نفوذ برای ساختند، را زمین آنها که هنگامی

 زمین داخل در ایلم 100 از بیش ها،بیماری و هوا و آب هایچالش همچنین و هارودخانه

 آن عمدتاً که دندآور خود با را جدیدی آوریفن هااروپایی هم و اعراب هم .دارید فاصله

 بود، مردم و عیطبی منابع عمدتاً که یافتند، ارزش که را آنچه هر و داشتند نگه خود برای را

 .بردند خود با

 وجود بود گرفته سرچشمه که جایی به بیرون دنیای بازگشت از قبل ها مدت داری برده

 ترین ارزش با از زیادی مقادیر انتقال برای برده هزاران از ساحل منطقه در بازرگانان. داشت

 برده که کردند آغاز را عمل این اعراب اما کردند، می استفاده نمک یعنی منطقه آن کاالی
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. دهند تحویل ساحل به را آنها تا دادند می تحویل مشتاق قبایل رهبران به را آفریقایی داری

 بیشتر) آفریقایی هزار صدها شانزدهم، و پانزدهم های قرن در عثمانی امپراتوری اوج زمان در

. بودند شده برده عرب جهان سراسر در و دمشق قاهره، استانبول، به( سودان منطقه از

 اب بدرفتاری و اشتها در هاترک و اعراب از و کردند پیروی رویه همین از نیز هااروپایی

 پیشی بودند، شده آورده غربی ساحل در یا انداخته لنگر برده هایکشتی به که مردمی

 .گرفتند

 خطوط از هایینقشه لیسبون، و بروکسل پاریس، لندن، بزرگ هایپایتخت در هااروپایی

 رویکردی اتخاذ یبرا یا - کشیدند هاییخط هاآن روی و گرفتند آفریقا جغرافیایی

 آنها و نوشتند را باال ولتا یا میانه کنگوی مانند کلماتی سطور این بین در. هادروغ تر،تهاجمی

 بازرگانان و نظامی نیروهای کاوشگران، اینکه مورد در بیشتر خطوط این. نامیدند کشور را

 خطوط بین هک مردمی اینکه تا بود اندکرده پیشروی اندازه چه تا نقشه روی قدرت کدام

 سازماندهی را خود خواستندمی چگونه اینکه یا داشتند، ساسیاح چه کردندمی زندگی

 یاسیس جغرافیای زندانیان هستند حدی تا حاضر حال در ها آفریقایی از بسیاری. کنند

 خانه آنها یقطر این از. است کرده عطا آنها به طبیعت که پیشرفت طبیعی موانع و اروپائیان

 .سازند می متصل و جوش و بجن پر اقتصادهای موارد برخی در و مدرن ای

 اواسط در استقالل جنبش «تغییر بادهای» که زمانی از. دارد وجود آفریقا در کشور 56 اکنون

 اکنون رودزیا مثال عنوان به - کردند تغییر خطوط بین کلمات از برخی وزید، بیستم قرن

 حال، این با. هستند نخورده دست عمدتا انگیزی، شگفت طور به مرزها، اما - است زیمباوه

 این و شدند،می انجام ابتدا در که گیرندمی بر در را هاییبندیتقسیم همان هاآن از بسیاری
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 گذاشته ارث به قاره به استعمار که است بسیاری هایمیراث از برخی رسمی هایبندیتقسیم

 .است

 نیجریه، و،گکن دموکراتیک جمهوری آنگوال، کنیا، سومالی، سودان، در قومی هایدرگیری

 جمعیتی اقعیتو با جغرافیا اروپایی ایده دهدمی نشان که است شواهدی دیگر جاهای و مالی

 ساهاخو و زولوها: باشد داشته وجود درگیری همیشه است ممکن. ندارد مطابقت آفریقا

 این استعمار اما. داشتند نظر اختالف باشند، دوخته چشم اروپایی یک به اینکه از قبل خیلی

 حل - ملی دولت اروپایی مفهوم - مصنوعی ساختار یک در که کرد مجبور را ها اوتتف

 هایملت به استعمارگران که است دلیل این به حدی تا اکنون مدرن داخلی هایجنگ. شوند

 اندنر بیرون از پس سپس و هستند، دولت یک در ملت یک آنها که گفتندمی مختلف

 حکومت آن همه بر خواستندمی که کردند ظهور دولت داخل در غالبی مردم استعمارگران،

 سازه یک بگیرید، ظرن در را لیبی مثال، عنوان به .کردندمی تضمین را خشونت بنابراین کنند،

 رافیاییجغ منطقه سه عنوان به آزمایش اولین در و دارد قدمت دهه چند تنها که مصنوعی

 شهر سه از) تریپولیتانیا یونان، زمان در غرب، در. شد متالشی خود قبلی تجسم در متمایز،

 شرق، در طقهمن این. بود( شد طرابلس به تبدیل و شدند ادغام نهایت در که شهر، سه یونانی

 عنوان به روم و یونان زمان دو هر در دارد، امتداد چاد مرز تا اما بنغازی، شهر مرکزیت به

Cyrenaica نطقهم کنونی، کشور غربی جنوب الیه منتهی در دو، این زیر. شد می شناخته 

 .دارد قرار فزان

 می تجارت خود جنوبی اروپایی همسایگان با و بود غرب شمال و شمال همیشه طرابلس

 جریان حتی. نگریست می عربی های سرزمین و مصر به شرق سمت به همیشه سیرنایکا. کرد
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 طور به فزان. برد می قشر سمت به را ها قایق طبیعی طور به بنغازی منطقه سواحل یا دریا

 .داشتند ساحلی جامعه دو با کمی اشتراکات که بود عشایری سرزمین سنتی

 - ردندک می حکومت منطقه این بر همگی ها ترک و ها رومی ها، یونانی که بود گونه این

 لیبی دهه چند صرفاً اروپایی ایده. کردند می فکر خود درباره ها قرن مردم که بود چنین این

 شرق، در گرااسالم هایگروه از بسیاری از یکی و کرد خواهد مبارزه خود بقای برای

 از اینمونه اام نیفتد، اتفاق این است ممکن اگرچه. است کرده اعالم را «سیرنائیکا امارت»

 ترسیم هانقشه روی هاخارجی که خطوطی در صرفاً منطقه مفهوم چگونه که است این

 .است گرفته سرچشمه اندکرده

 ت،اس نهفته قاره مرکز در اروپا کشی خط های شکست بزرگترین از یکی حال، این با

. کنگو یکدموکرات جمهوری - کنگو دموکراتیک جمهوری به معروف پیکر غول سیاهچاله

 و ستا داده قرار آن در را خود تاریکی قلب رمان کنراد جوزف که است سرزمینی اینجا

 که تاس این بارز نمونه این. است شده پوشیده جنگ تاریکی در که است مکانی همچنان

 هک شود منتهی دوپاره و ضعیف دولت یک به تواند می مصنوعی مرزهای تحمیل چگونه

 می نگانبیگا استثمار به محکوم را آن معدنی ثروت و است شده ویران داخلی تناقض توسط

 .کند

 حال در دنیای» فراگیر اصطالح چرا که است این از نشانی کنگو دموکراتیک جمهوری

 صنعتی جهان از بخشی که است کشورهایی توصیف برای گسترده بسیار روشی «توسعه

 از ای نشانه هیچ و است، توسعه حال در نیست جمهوری دموکراتیک کانگو7. نیستند مدرن

                                                             
7 Democratic Republic of Cango 
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 منطقه این. شد می جمع نباید هرگز کنگو دموکراتیک جمهوری. دهد نمی نشان را آن انجام

 این علیرغم است، جهان در جنگی منطقه ترین شده گزارش کمتر و است پاشیده هم از

 آنجا در شده آغاز 1990 دهه اواخر از که هایی جنگ طول در نفر میلیون شش که واقعیت

 .اند شده کشته

 لیونمی 75 حدود جمعیتی با کشور این. جمهوری نه و است دموکراتیک نه کنگو جمهوری

 وانت نمی آنجا در موجود وضعیت دلیل به اگرچه است، آفریقا بزرگ کشور دومین نفر

 و است پانیااس و فرانسه آلمان، مجموع از تربزرگ جنگل این. آورد بدست را دقیقی آمار

 جهان در جنگل ترینبزرگ عنوان به آمازون از بعد که است کنگو بارانی هایجنگل شامل

 .است دوم

 صد چند. هستند بانتو آنها بزرگترین که شوند می سیمتق قومی گروه 200 از بیش به مردم

 هافرانسوی. رددا فاصله حدی تا که فرانسوی های پل از گسترده استفاده اما دارد، وجود زبان

 زمانی آن از قبل و( 1960-1908) کنگو دموکراتیک جمهوری بلژیکی مستعمره هایسال از

 طبیعی منابع تا کرد استفاده خود شخصی ییدارا عنوانبه آن از لئوپولد بلژیک پادشاه که

 انگلیسی خهنس که شد باعث بلژیک استعماری حکومت. ببرد را هایشجیب تا بدزدد را آن

 بود رحمانهبی و رحمانهبی ابتدا تا ابتدا از و برسند نظر به خیمخوش مثبتی طرز به فرانسوی و

 وقتی. شد انجام ساکنان به کمک برای زیرساختی نوع هر ایجاد برای اندکی هایتالش و

 .گذاشتند باقی کشور این حفظ برای کمی شانس رفتند، 1960 سال در ها بلژیکی

 جهانی سرد جنگ در خون در غرق نقش یک با بعداً و شد آغاز بالفاصله داخلی هایجنگ

 کرد، حمایت آنگوال جنگ در شورشی طرف از کینشاسا، پایتخت، در دولت. شد تشدید
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 آنگوالی علیه شوروی جنبش از که داد، قرار متحده ایاالت توجه مورد را خود نبنابرای

 اسلحه دالر میلیون صدها طرفین از یک هر .کرد می حمایت نیز شوروی حمایت مورد

 چیزی به کمتری عالقه بزرگ قدرت دو هر یافت، پایان سرد جنگ که هنگامی .ریخت

 طبیعی منابع با و بود تزلزل حال در کشور این و شدمی نامیده زئیر زمان آن در که داشتند

جمهوری دموکراتیک  سمت به خود شرق و جنوب در ریفت دره. کرد حفظ را دوات خود،

 سنگ، زغال روی، نقره، طال، الماس، مس، کبالت، زیادی مقادیر و شود می منحنی کانگو

 .است داده قرار دید معرض در کاتانگا استان در ویژه به را معدنی مواد سایر و منگنز

 گسترش حال در خودروسازی صنعت برای را منطقه الستیک جهان لئوپولد، پادشاه زمان در

 را کنگو دموکراتیک جمهوری صادرات از درصد 50 از بیش چین اکنون. خواستمی

 توسعه صشاخ ،2014 سال در. برند می سر به فقر در جمعیت همچنان اما کند، می خریداری

 هانداز که کشوری 187 بین در کنگو دموکراتیک جمهوری متحد، ملل مانساز انسانی

 ریقاآف در همگی فهرست این انتهایی کشور هجده. گرفت قرار 186 رتبه در کرد، گیری

 .هستند

 جمهوری از خواهندمی همه است، بزرگ بسیار و منابع از غنی بسیار کشور این که آنجایی از

 تواندمین واقعاً است، اساسی مرکزی اقتدار یک فاقد که یآنجای از که کنگو، دموکراتیک

 .کند جبران را آن

 داشته نقش کنگو جمهوری عذاب در آنها همه. است مرز هم کشور 9 با همچنین منطقه این

 نیز "آفریقا جهانی جنگ" عنوان به را کنگو های جنگ که است دالیلی از یکی این اند،

 در مرکزی، آفریقای جمهوری و کنگو جمهوری شمال از آنگوال، جنوب در. شناسند می
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 قبل هادهه به هاجنگ هایریشه. دارد قرار زامبیا و تانزانیا بوروندی، رواندا، اوگاندا، شرق

 به آن از پس و داد رخ 1994 سال در رواندا که ایفاجعه با هازمان بدترین اما گردد،برمی

 .شد آغاز رفت غرب سمت

 توتسی هبریر به دولتی ،رو میانه هوتوهای و توتسی بازماندگان رواندا، در کشی نسل از پس

 هوریجم شرق به اینترهاموه، هوتو، نظامیان شبه کشتار های ماشین. دادند تشکیل ها

 وریجمه ارتش از هایی بخش به همچنین آنها مرزی حمالت اما رفتند کنگو دموکراتیک

 نطقهم نزدیکی در که را کنگو دموکراتیک جمهوری های توتسی تا شدند ملحق کنگو خلق

 وارد ترهاری و بوروندی حمایت با اوگاندا و رواندا ارتش. بکشند کنند، می زندگی مرزی

 جمهوری لتدو و کردند حمله اینترهاموه به مخالف، نظامیان شبه با اتحاد با آنها. شدند

 دادند، امهاد کشور طبیعی ثروت از بسیاری کنترل به همچنین آنها. کردند سرنگون را کنگو

 کامپیوتری هایشهترا و همراه هایتلفن ساخت در که را کلتان هایتن که رواندا ویژه به

 با - و برنداشتند الشت از دست دولتی نیروهای حال، این با. کردمی ارسال شود،می استفاده

 جناح بیست از بیش اب کشور این. دادند ادامه غارت به - زیمبابوه و نامیبیا آنگوال، دخالت

 .شد تبدیل وسیعی نبرد میدان به افروزی، جنگ در درگیر

 سوء و بیماری لیلد به دیگر نفر میلیون شش مرگ به منجر و کشته را نفر هزار هاده هاجنگ

 زیر دکانکو قربانیان از درصد 50 تقریبا که زند می تخمین ملل سازمان. است شده تغذیه

 .اند بوده Hve سن

 مرگبارترین خانه کنگو دموکراتیک جمهوری اما اند،رفته بین از هاجنگنده اخیر هایسال در

 صلح حافظ ماموریت بزرگترین به همچنان و است دوم جهانی جنگ زمان از جهان درگیری
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 نیست این کار حاال. دارد نیاز مقیاستمام جنگ مجدد وقوع از جلوگیری برای ملل سازمان

 جمهوری دموکراتیک کانگو زیرا دهیم، قرار هم کنار دوباره را Humpty Dumpty که

 راهی بتوان که زمانی تا دارید نگه جدا هم از را قطعات که است این صرفاً. نبود کامل هرگز

 مرغ تخم یک اروپایی استعمارگر. کرد پیدا آنها به آمیز مسالمت و معقوالنه پیوستن برای

 را آن همچنان و شود می تکرار قاره سراسر در هک منطقی پوچ یک کرد، خلق مرغ بدون

 .دهد می آزار

 دارای که آنجا ات - است گرفته قرار منابعش برکت و نفرین مورد اندازه همان به آفریقا

 غارت ار آنها مدتهاست بیگانگان زیرا است شده نفرین اما است، فراوان طبیعی ثروتهای

 خود به را روتث این از سهمی اندتوانسته ملی هایاخیر دولت های زمان در. اند کرده

 هنوز اما کنند،می گذاریسرمایه دزدی جای به اکنون خارجی کشورهای و دهند اختصاص

 های ودخانهر دارای خود، طبیعی معدنی ثروت بر عالوه آفریقا .هستند ذینفع ندرت به مردم

 کنند، نمی تشویق را تتجار آن های رودخانه بیشتر اگرچه – باشد می نیز بسیاری بزرگ

 .است بالقوه درگیری منبع نیز این حال، این با. هستند مفید آبی برق برای اما

 شامل را آن حوضه مجاورت در کشور ده ،(مایل 4100) جهان رودخانه ترینطوالنی نیل،

 اوگاندا تانزانیا، سودان، رواندا، کنیا، اتیوپی، اریتره، کنگو، جمهوری بوروندی، - شودمی

 مصر نیل و است نیل مصر": گفت مورخ هرودوت میالد، از پیش پنجم قرن تا. مصر و

 بدون. شود می آماده جنگ برای که ای نگرانی - است نگرانی یک قاهره برای نیل ".است

 اکثریت اما باشد، بزرگی کشور است ممکن. داشت نخواهد وجود آنجا در کس هیچ نیل،

 توجه با مصر. کنندمی زندگی نیل رود مایلی چند در آن جمعیت میلیون 84 اتفاق به قریب
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 جهان کشورهای ترین پرجمعیت از یکی کنند، می زندگی آن در مردم که ای منطقه به

 .است

 دولت کی کردند، می زندگی گلی های کلبه در ها اروپایی بیشتر که زمانی مسلماً مصر،

 شود می تمحافظ ها بیابان توسط طرف سه از. بود ای منطقه قدرت یک همیشه اما بود، ملی

 در. مشکل یک برای اما شود تبدیل مدیترانه منطقه در بزرگ قدرت یک به است ممکن و

 انستیدتو نمی نداشتید، درخت اگر تاریخ، بیشتر در و دارد، وجود درختی سختی به مصر

 نیروی کی ههمیش. بگذارید نمایش به را خود قدرت آن با که بسازید بزرگی دریایی نیروی

 هنگفت های زینهه با کشتی ساخت برای لبنان از سرو قبالً - است داشته وجود مصر دریایی

 .است نبوده آبی آبی دریایی نیروی هرگز اما - کرد می وارد

 مکک لطف به عربی کشورهای میان در را مسلح نیروهای قدرتمندترین اکنون مدرن مصر

 شده محاصره اسرائیل با آن صلح معاهده و دریاها ها، بیابان اما. دارد آمریکا نظامی های

 به دادن ذاغ با تا است تالش در زیرا ماند، خواهد باقی اخبار در همچنان موضوع این. است

 سینا در ویژه به اسالمگرایان شورش با که حالی در بیاید، کنار روز در نفر میلیون 84

 آن از جهان تتجار کل درصد 8 زانهرو که کند،می محافظت سوئز کانال از و جنگدمی

 حدود انالک بستن. کند می عبور طریق این از جهان نفت درصد 2.5 روزانه. کندمی عبور

 .ندک می اضافه همزمان های هزینه با متحده ایاالت به روز 10 و اروپا به روز 10

 اتیوپی شد، خواهد درگیر آن با زیاد احتمال به مصر که کشوری اسرائیل، با جنگ وجود با

 ها،ارتش بزرگترین با قاره، کشورهای ترینقدیمی از تا دو. است نیل رود مسئله و است

 شروع اتیوپی از که آبی نیل .کنند برخورد هم با منطقه آب اصلی منبع سر بر است ممکن
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 به ورود و نوبی صحرای از عبور از پیش سودان، پایتخت خارطوم، در سفید نیل و شودمی

 .است آبی نیل رود از آب بیشتر مرحله این در. رسندمی هم به مصر

 بیست از بیش و شود می نامیده «آفریقا آبی برج» اوقات گاهی زیاد، ارتفاع دلیل به اتیوپی

 پروژه یک آبابا آدیس 2011 سال در. شود می تغذیه ارتفاعاتش در بارندگی از که دارد سد

 ودانس مرز نزدیکی در آبی نیل در آبی برق عظیم پروژه یک ساخت برای چین با مشترک

 برای دس این. شود تکمیل 2020 سال تا است قرار که کرد اعالم بزرگ رنسانس سد نام به

 سد این ئوریت نظر از اما. دهد ادامه باید مصر. گرفت خواهد قرار استفاده مورد برق تولید

 را پتانسیل این اتیوپی به ژهپرو تکمیل و دارد، نگه خود در نیز را سال یک آب تواندمی

 شدت به ار مصر به آب میزان نتیجه در و دارد نگه خود مصارف برای را آب که دهدمی

 .دهدمی کاهش

 آرامی به وضعیت این اما دارد، قدرتمندتری ارتش مصر دهد می نشان اوضاع که همانطور

 قاهره. تاس رشد به ور قدرت یک نفر، میلیون 96 با کشوری اتیوپی، و است تغییر حال در

 در فاجعه یک دایجا باعث آن تخریب شود، ساخته سد که زمانی همچنین و داند،می را این

 و تکمیل، از لقب حمله برای کشور این حاضر حال در حال، این با. شودمی سودان و اتیوپی

 گرفتار ذاریگ ببم به توصیه میکروفن با کابینه وزیران از یکی اخیراً که واقعیت این علیرغم

 مصر و ودب خواهیم ای فشرده مذاکرات شاهد زیاد احتمال به آینده سال چند در است، شده

 هایجنگ. شد نخواهد متوقف هرگز ow که کند می تضمین آهن. است بازیگری خواهان

 مواردی از یکی این و شوندمی گرفته نظر در قرن این در آینده هایدرگیری از یکی آبی

 .کرد تماشا باید که است



147 

 

 جنوب رد نفت کننده تولید بزرگترین نیجریه. است روغن بحث، مورد مایعات از دیگر یکی

 شمال در ها ای نیجریه. است جنوب در باال کیفیت با نفت این تمام و است آفریقا صحرای

 نمی قسیمت کشور مناطق بین در عادالنه طور به نفت این از حاصل عواید که دارند شکایت

 شرق مالش مردم و نیجریه دلتای مردم بین مذهبی و قومی های تنش خود نوبه به این. شود

 .کند می تشدید را

 این. است یغرب آفریقای کشور قدرتمندترین نیجریه طبیعی، منابع و جمعیت اندازه، نظر از

 را آن یعیطب منابع و وسعت با که است نفر میلیون 177 با قاره کشور ترین پرجمعیت کشور

 ستانیبا پادشاهی چندین قلمرو از کشور این. کند می تبدیل پیشرو ای منطقه قدرت هب

 در. اند وردهآ هم گرد اداری منطقه یک عنوان به را آنها ها بریتانیایی که است شده تشکیل

 نیجریه به خود هنوب به که دادند تشکیل را "نیجر رودخانه در بریتانیا حفاظت" آنها 1898 سال

 .شد تبدیل

 ها دهه برای آن منابع و مردم اما باشد، ای منطقه مستقل نیروگاه یک است ممکن اکنون

 جنوب منطقه در دادند می ترجیح ها بریتانیایی استعمار دوران در. اند شده مدیریت سوء

 مرکز ارتفاعات به ندرت به هاآن «سازیتمدن» مأموریت. بمانند ساحل امتداد در غربی

 جنوب از کمتر کشور از نیمه این و شمال، در مسلمان جمعیت تا نه و یابد،می گسترش

 تکان و ها جابجایی به پول پرداخت صرف نفت از حاصل پول اعظم بخش. است یافتهتوسعه

 توسط نیز دلتا در خشکی نفت صنعت. شود می نیجریه ای قبیله پیچیده سیستم در ها دهنده

 که گروهی برای جذاب نامی است، گرفته ارقر تهدید معرض در نیجر دلتای رهایی جنبش

 برای پوششی عنوان به آن از اما کند، می فعالیت نفت صنعت توسط شده ویران ای منطقه در
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 کشور این نفت خارجی کارگران شدن ربوده اخاذی. کند می استفاده تروریسم و تروریسم

 نفتی هایکتشر. است کرده تبدیل تجارت برای جذاب کمتر و کمتر مکانی به را

ORshore ًرودمی آنجا به گذاریسرمایه و هستند عاری فعالیت این از عمدتا. 

 از است، نشین مسلمان مناطق در خالفت ایجاد خواهان که بوکوحرام اسالمگرای گروه

 ستفادها شمال در جایگاه آوردن دست به برای نیافتگی توسعه از ناشی عدالتی بی احساس

 به نهاآ. هستند شرق شمال از کانوری قومی معموالً بوکوحرام ایه تروریست. است کرده

 نمی هاوسا منطقه به غرب سمت به حتی کنند، می فعالیت خود قلمرو از خارج در ندرت

 که تمعناس بدان این. روند نمی ساحلی مناطق سمت به جنوب سمت به مطمئناً و روند،

 بسیاری. کندمی فعالیت کشور داخل در امبوکوحر آید،می آنها دنبال به نیجریه ارتش وقتی

 ارتش با ،جنوب از مشترک نارضایتی دلیل به یا انتقام از ترس دلیل به چه محلی مردم از

 ار نیجریه کشور موجودیت هنوز بوکوحرام توسط شده تصرف قلمرو .کنند نمی همکاری

 علیرغم ،آورد نمی وجود به ابوجا پایتخت برای خطری حتی گروه این. اندازد نمی خطر به

 به و هستند الشم مردم برای روزانه تهدیدی آنها اما. دارد قرار کشور باالی نیمه در اینکه

 .رسانند می آسیب تجارت برای مکانی عنوان به کشور از خارج در نیجریه اعتبار

 پشت کامرون به که هستند ماندارا کوه رشته در اند کرده تصرف آنها که روستاهایی بیشتر

 تواند نمی و دارد زیادی فاصله خود های پایگاه از ملی ارتش که معناست بدان این. کنند یم

 اما کند،نمی استقبال بوکوحرام از کامرون دولت. کند محاصره را بوکوحرام نیروهای

 چندین تا وضعیت این. دهندمی نشینیعقب برای فضایی هاپناهگاه به نیاز صورت در هاحومه
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 شمال جهادگران با کند می تالش بوکوحرام مدت این در و سوزد نمی خود خودی به سال

 .شود متحد ساحل منطقه در

 اکنون و اندکرده دنبال را مشکل این که است سال چندین هافرانسوی و هاآمریکایی

 خارج صحرا/احلس منطقه از که هاییخشونت فزاینده تهدید به پاسخ در را نظارتی پهپادهای

 پایگاه چندین از هاآمریکایی. کنندمی استفاده شوند،می مرتبط نیجریه شمال با و شودمی

 متحده ایاالت یقایآفر فرماندهی از بخشی که جیبوتی در پایگاهی جمله از کنند،می استفاده

 دارند رسیدست مختلفی کشورهای در بتن به هافرانسوی و شد ایجاد 2007 سال در که است

 زنگ کشور چندین رد تهدید گسترش خطر .نامندمی «آفریقا فونانسهفر» را آن هاآن که

 و ها ییآمریکا با و هستند نظامی درگیر اکنون چاد و کامرون نیجریه،. است بوده خطری

 .کنند می هماهنگی ها فرانسوی

 جنوب در نفت بزرگ تولیدکننده دومین اطلس، اقیانوس سواحل پایین در جنوب، در

 با آفریقایی ایکشوره از یکی پرتغال سابق مستعمره. دارد قرار نگوالآ - آفریقا صحرای

 از و جنگل توسط شمال از اطلس، اقیانوس توسط غرب از. است طبیعی جغرافیایی مرزهای

 جمعیتی کم ناهموار های زمین شرقی مناطق که حالی در است، شده احاطه بیابان به جنوب

 یم عمل زامبیا و کنگو دموکراتیک جمهوری با محدود منطقه یک عنوان به که هستند

 .کنند

 می آبیاری خوبی به که کنند می زندگی غربی نیمه در نفری میلیون 22 جمعیت اکثریت

 قرار آنگوال نفتی مناطق بیشتر غرب در ساحل ویا. کند حفظ را کشاورزی تواند می و شود

 اما است، آمریکایی های شرکت به متعلق عمدتاً اطلس اقیانوس در موجود های دکل. دارد
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 کاهش و فرورفتگی به وابسته) را آنگوال امر این. شود می ختم چین به تولید از نیمی از بیش

 پادشاهی برای خام نفت کننده تامین بزرگترین عنوان به سعودی عربستان از بعد( فروش

 .دهد می قرار دوم رتبه در میانه

 1975 سال در استقالل برای آن جنگ. است جنگ با آشنا کشورهای از دیگر یکی آنگوال

 به مبدل قبایل بین داخلی جنگ یک به بالفاصله اما رسید، پایان به ها پرتغالی شدن تسلیم با

 تحمای "ها سوسیالیست" از کوبا و روسیه. شد تبدیل ایدئولوژی سر بر داخلی جنگ

. ردندک حمایت "یانشورش" از جنوبی آفریقای آپارتاید و آمریکا متحده ایاالت کردند،

 بودند، امبوندو قبیله از( آنگوال آزادی برای مردمی جنبش)  MPLA های سوسیالیست اکثر

. بودند ندواویمبو و باکونگو دیگر، اصلی قبیله دو از عمدتاً مخالف شورشیان که حالی در

 ادیهاتحUNITA و( آنگوال ملی آزادیبخش جبهه) FNLA عنوان به آنها سیاسی مبدل لباس

 1970 و 1960 هایدهه داخلی هایجنگ از بسیاری. بود( آنگوال کامل استقالل برای ملی

 طرف آن کرد،می حمایت خاص طرف یک از روسیه اگر: کردندمی پیروی الگو این از

 کمونیست دض مخالفانش که حالی در دارد سوسیالیستی اصول که آوردمی یاد به ناگهان

 .شوندمی

 رودخانه و لدز نفت به لواندا، پایتخت، آنها. داشت را عددی نه اما فیاییجغرا مزیت امبوندو

 سربازان و روسی هایاسلحه توانستندمی که کشورهایی و داشتند دسترسی کوانزا اصلی،

 رده و شدند پیروز 2002 سال در آنها. شدندمی حمایت کنند، تامین آنها برای را کوبایی

 خود که آفریقایی و استعماری رهبران طوالنی لیست به یوستنپ با بالفاصله آنها باالی های
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 تضعیف را خود مشکوک حدی تا سوسیالیستی اعتبار کردند، ثروتمند مردم هزینه به را

 .دارد ادامه یکم و بیست قرن در خارجی و داخلی استثمار بار تاسف تاریخ این .کردند

 اندازه به اکنون و است تجارت نمنظورشا هستند، جا همه هاچینی دیدیم، که همانطور

 چین نفت داتوار سوم یک حدود. هستند درگیر قاره سراسر در هاآمریکایی و هااروپایی

 آفریقایی کشورهای زا بسیاری در که گرانبها فلزات با همراه - که شود، می انجام آفریقا از

 نفتی هایشرکت .ندما خواهند و اند شده وارد آنها که است معنی این به - شود می یافت

 دارند، التدخ آفریقا در شدت به هنوز بزرگ چندملیتی هایشرکت و آمریکایی و اروپایی

 است، آهن سنگ لدنبا به لیبریا در مثال، برای. است نشینیعقب حال در سرعت به چین اما

 جمهوری در همچنین و مس استخراج به زامبیا و کنگو دموکراتیک جمهوری در

 کمک کنیا در باساموم بندر توسعه به قبالً کشور این. پردازدمی کبالت نگو،ک دموکراتیک

 هایدارایی که یزمان درست کند،می آغاز را تریبزرگ هایپروژه اکنون و است کرده

 .هستند دوام قابل تجاری نظر از کنیا نفتی

 یبرا دالری میلیارد 14 ریلی پروژه یک ساخت حال در چین پل و جاده دولتی شرکت

 شهر دو بین کاالها سفر زمان گویند می تحلیلگران. است نایروبی پایتخت به مومباسا اتصال

 درصد 60 نقل و حمل های هزینه و یابد می کاهش ساعت هشت به ساعت شش و سی از

 طریق از و یجنوب سودان به را نایروبی که دارد وجود هاییبرنامه حتی. یابد می کاهش

 شرقی ساحل یاقتصاد نیروگاه به چین کمک با دارد قصد کنیا. دهند یوندپ رواندا و اوگاندا

 .شود تبدیل
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 آفریقای هبرر به شدن تبدیل برای رقیب پیشنهاد یک تا است تالش در تانزانیا جنوبی مرز در

 یرساختیز های پروژه در ها چینی با دالر میلیاردها ارزش به قراردادهایی و باشد شرقی

 و سیاسا تعمیرات برای عمانی ساختمانی شرکت یک و چین با همچنین. است کرده منعقد

 امضا مشترکی قرارداد دارالسالم، در اصلی بندر شدید شلوغی دلیل به باگامویو، بندر توسعه

 در بار تینرکان میلیون 20 جابجایی به قادر باگامویو که است شده ریزی برنامه. است کرده

 پیوندهای دارای همچنین تانزانیا. کند می تبدیل آفریقا بندر بزرگترین به را آن که باشد سال

 به لاتصا حال در و است "تانزانیا جنوبی کشاورزی رشد کریدور" در خوبی نقل و حمل

-شمال دورکری به خود نوبه به این. است کشور پنج از متشکل جنوبی آفریقای توسعه جامعه

 و جمهوری دموکراتیک کانگو مسی قمناط به را دوربان بندر که شود می متصل جنوب

 .کند می متصل ماالوی و دوربان به را دارالسالم بندر و کند می وصل زامبیا

 خواهد یشرق ساحل امتداد در دوم درجه قدرت که رسد می نظر به تانزانیا این، وجود با

 الصناخ دتولی از درصد 40 حدود که است شرقی آفریقای جامعه نیروگاه کنیا اقتصاد. بود

 تریکم کشت قابل های زمین است ممکن کشور این. دهد می تشکیل را منطقه این داخلی

. کند می استفاده ترکارآمد بسیار دارد اختیار در که آنچه از اما باشد، داشته تانزانیا به نسبت

 - بازار هب کاال رساندن برای آن سیستم که همانطور است، کارآمدتر نیز آن صنعتی سیستم

 نظر به کند، حفظ را سیاسی ثبات بتواند اگر. است کارآمدتر - المللی بین هم و داخلی هم

 .بماند باقی مسلط ای منطقه قدرت مدت، میان تا نزدیک آینده در رسد می

 حوزه در چین نفت ملی شرکت گذاری سرمایه با است، شده کشیده نیز نیجر به چین حضور

 دهه در آنگوال در چین گذاری سرمایه و. کشور نای مرکز در تنره مناطق در کوچک نفتی
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 آهنراه مهندسی شرکت. است افزایش حال در سال هر و بوده دالر میلیارد 8 از بیش گذشته

 کرده هزینه بنگوئال آهنراه خط نوسازی برای دالر میلیارد 2 تقریباً تاکنونCREC چین

 مایلی 800 در اطلس اقیانوس ساحل در آنگوال لوبیتو بندر به را کنگو جمهوری که است

 جمهوری در کاتانگا استان که منگنزی و مس کبالت، طریق، این از. کندمی متصل دورتر

 .آید می است، گرفته قرار برکت و نفرین مورد کنگو دموکراتیک

 پایتخت افاطر در و است جدید المللیبین فرودگاه یک ساخت حال در CREC لواندا در

 حدود تا اندشده ساخته چینی مدل به که اندشده ساخته بزرگ آپارتمانی هایبلوک

 همچنین انکارگر این از نفر هزاران. دهند جای خود در را چینی کارگر 200000 تا 150000

 ظامین شبه یک توانند می چین نیاز صورت در و اند دیده آموزش نظامی های مهارت در

 .کنند فراهم را آماده

 آن با هک موادی: خواهدمی جا همه در که است چیزی خواهد،می آنگوال در پکن آنچه

مورد  تمحصوال و مواد آن وجود از اطمینان برای سیاسی ثبات و بسازد، را خود محصوالت

 سئولیتم سال شش و سی که سانتوس، دوس ادواردو خوزه جمهور رئیس اگر بنابراین،. نیاز

 جشن در نخواند آواز برای دالر میلیون یک کری ماریا به گرفت تصمیم داشت، عهده بر را

 سانتوس دوس که امبوندو، اگر و. است او مسئله شخصی این بپردازد، 2013 سال در تولدش

 .آنهاست مال این دهد، ادامه خود سلطه به همچنان دارد، تعلق آن به

 و پکن. است جذاب پیشنهادی آفریقایی های دولت از بسیاری برای چین دخالت

 خواهان آنها پرسند،نمی بشر حقوق مورد در سختی سؤاالت چینی بزرگ هایشرکت

 صندوق مانند که کنندنمی پیشنهاد آفریقایی رهبران به حتی یا نیستند اقتصادی اصالحات
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 مثال، عنوان به. بردارند کشورهایشان ثروت سرقت از دست جهانی بانک یا پول المللیبین

 به چین چرا که دهد می توضیح حدودی تا که تاس سودان تجاری شریک بزرگترین چین

 عمر از حمایت به و کند می محافظت ملل سازمان امنیت شورای در سودان از مداوم طور

 المللی بین توسط او دستگیری حکم که زمانی حتی دهد، می ادامه خود جمهور رئیس البشیر

 می کوتاه پکن در موضوع این از غرب انتقاد حال، این با. جنایی دادگاه. بود شده صادر

 هدف با دیگر قدرت بازی یک عنوان به صرفاً این آفریقا، در غرب تاریخ به توجه با. شود

 .شود می گرفته نظر در ریاکاری و چین تجارت کردن متوقف

 یک این. ستا بازار و گرانبها فلزات معدنی، مواد نفت، خواهند می ها چینی که چیزی تنها

 چینی ارک نیروی و محلی جمعیت بین تنش افزایش شاهد اما رابطه، است دولت برابر دولت

 خود وبهن به امر این. شوند می وارد بزرگ های پروژه به کمک برای اغلب که بود خواهیم

 در یجزئ نظامی حضور به نیاز و بکشاند محلی های سیاست به بیشتر را پکن است ممکن

 .باشد داشته مختلف کشورهای

 هسابق دارای کشور دو. است آفریقا در چین تجاری شریک بزرگترین جنوبی آفریقای

. دارند رارق یکدیگر با همکاری برای مناسبی موقعیت در و هستند طوالنی اقتصادی و سیاسی

 یا،پرتور ژوهانسبورگ، دوربان، در اکنون خصوصی، چه و دولتی چه چینی، شرکت صدها

 .کنند می فعالیت الیزابت پورت و تاون کیپ

 نظر از مطمئناً. دارد قرار بزرگ قاره دوم رتبه در نیجریه از پس جنوبی آفریقای اقتصاد

 آفریقای. است جنوب نیروگاه( میلیون 53) جمعیت و ارتش ،(آنگوال اندازه برابر سه) اقتصاد

 طال، طبیعی ثروت اقیانوس، دو به دسترسی با قاره جنوبی انتهای در موقعیتش دلیل به جنوبی
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 را بزرگ مقیاس در غذایی مواد تولید امکان که زمینی و هوا و آب و سنگ زغال و نقره

 . .است تر یافته توسعه آفریقایی کشورهای از بسیاری از کند، می فراهم

 رعتس به ساحلی دشت و است، شده واقع جنوب در بسیار که آنجایی از جنوبی آفریقای

 آفریقایی ورهایکش معدود از یکی جنوبی آفریقای شود،می سرازیر مرتفع هایسرزمین به

 به امر این. کنندمین ولد و زاد آنجا در هاپشه زیرا نیست، امان در ماالریا نفرین از که است

 استوایی مناطق از سریعتر و بیشتر بسیار آن داخل به که داد را امکان این اروپایی استعمارگران

 کنند آغاز ار کوچک مقیاس در صنعتی فعالیت و شوند مستقر بیاورند، فشار ماالریا به آلوده

 نوبی،ج آفریقای مناطق اکثر برای .شد تبدیل جنوبی آفریقای اقتصاد بزرگترین به که

 .است اونت کیپ و بلومفونتین پرتوریا، با تجارت انجام معنای به خارج دنیای با تجارت

 به دخو همسایگان دنز گره برای خود مکانی موقعیت و طبیعی ثروت از جنوبی آفریقای

 جاده و هنآ راه نقاله تسمه یک که معنی این به است، کرده استفاده خود نقل و حمل سیستم

 طریق از هک دارد امتداد دوربان و الیزابت بندر تاون، کیپ لندن، شرق بنادر از طرفه دو

 استان به حتی ،تانزانیا و ماالوی زامبیا، بوتسوانا،. است شده کشیده شمال سمت به زیمبابوه

 دیدج آهن راه. رسد می موزامبیک به شرق از و کنگو دموکراتیک جمهوری در کاتانگا

 ساخته لطتس این کشیدن چالش به برای آنگوال سواحل تا کاتانگا از چین توسط شده ساخته

 یقایآفر اما بگیرد، کنگو دموکراتیک جمهوری از را هایی آسیب است ممکن و است شده

 .کند حفظ را خود مزایای است قرار که رسد می نظر به جنوبی

 پرتغال استعمار با مبارزه در آنگوال MPLA از آفریقا ملی کنگره آپارتاید، های سال طول در

 می تبدیل سردتر رابطه یک به اکنون مشترک مبارزه شوق و شور حال، این با. کرد حمایت
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 می رقابت ای منطقه سطح رد و کند می کنترل را خود مربوطه کشور حزب هر که شود

 رویارویی یک این. دارد پیش در درازی راه جنوبی آفریقای به رسیدن برای آنگوال. کند

 نیروهای دارای کشور این. است کامل تقریباً جنوبی آفریقای تسلط: بود نخواهد نظامی

 هلیکوپترهای و جنگی جت ها ده پرسنل، 100000 حدود از متشکل مجهز و بزرگ مسلح

 .است مدرن ناوچه و زیردریایی چندین همچنین و اجمی،ته

 در و خوب میدا دماغه کنترل معنای به جنوبی آفریقای کنترل بریتانیا، امپراتوری دوران در

 اگر مدرن دریایی نیروی. بود هند اقیانوس و اطلس اقیانوس بین دریایی خطوط نتیجه

 خط ینا از دورتر بسیار توانند می کنند، عبور جنوبی آفریقای ساحلی خط از بخواهند

 رد مستغالت و امالک از فرمانروایی قطعه یک هم هنوز کیپ اما کنند، حرکت ساحلی

 منطقه پایینی سوم یک کل در قدرتمند حضور یک جنوبی آفریقای و است جهان نقشه

 در .است رفهط دو بار این اما دارد، وجود قرن این در آفریقا برای جدیدی تقالی قاره. است

 اما دارد، جودو شود، می تبلیغ خوبی به که بیرونی های مداخله و منافع منابع، سر بر رقابت

 .شود رگیرد دورتر و ترین سریع دارد قصد جنوبی آفریقای و دارد وجود نیز «درون تالقی»

 است توانسته و دارد تسلط کشور پنج از متشکل جنوبی آفریقای توسعه جامعه بر انجمن این

 حتی که آورد، دست به بزرگ های دریاچه منطقه المللی بین کنفرانس در دائمی هیجایگا

 و اوگاندا رواندا، کنیا، بروندی، از متشکل آفریقا شرق جامعه با. نیست آن اعضای از یکی

 EAC اعضای سایر و است انجمن اعضای از یکی همچنین دومی این. است رقیب تانزانیا

 رسد می نظر به خود نوبه به. دارند جنوبی آفریقای با آن کتحری به نسبت مبهم دیدگاهی
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 و بزرگ های دریاچه منطقه در قدرت افزایش برای ای وسیله را تانزانیا جنوبی آفریقای

 .داند می آن از فراتر

 یرسم طور به کنگو دموکراتیک جمهوری در تیپ یک جنوبی آفریقای ملی دفاع نیروی

 تا شد هفرستاد آنجا به خود سیاسی اربابان توسط اما ،دارد ملل سازمان فرماندهی تحت

 عدنیم مواد از غنی کشور آن در جنگی غنایم از جنوبی آفریقای که شود حاصل اطمینان

 ایده که است، ادهد قرار رواندا و بوروندی اوگاندا، با رقابت در را آن امر این. ماند نمی دور

 لمسئو جمهوری دموکراتیک کانگو در دبای کسی چه اینکه مورد در را خود خاص های

 .دارد باشد،

 بیشتر ها اروپایی سپس و - داد شکل را آن جغرافیا - نداشت انتخابی هیچ گذشته آفریقای

 حال رد بزرگ شهرهای و رشد به رو جمعیت با اکنون،. کردند مهندسی را امروزی مرزهای

. ندارد است، متصل ربسیا آن به که ایشدهجهانی مدرن دنیای پذیرش جز ایچاره توسعه،

 .دارد بزرگی های پیشرفت ایم، دیده که مشکالتی همه وجود با زمینه، این در

 آبی برق نیروی رایب اکنون کردند،می مواجه مشکل با را تجارت که هاییرودخانه همان

 مواد از مقیاس رد غذایی مواد تولید بزرگی حفظ برای تالش در که زمینی از. شوندمی مهار

 اندکی تثرو اگر حتی کند می ثروتمند را کشورها از برخی و شود می تامین نفت و معدنی

 های مراقبت طحس افزایش با فقر همه، نه اما کشورها، بیشتر در وجود، این با. برسد مردم به

 در که هستند، زبان انگلیسی کشورها از بسیاری. است یافته کاهش آموزش و بهداشتی

 ذشتهگ دهه بیشتر در قاره این و است مزیت یک زبان انگلیسی سلطه تحت جهانی اقتصاد

 .است بوده اقتصادی رشد شاهد
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 انرژی و معدنی مواد جهانی قیمت به کشورها از بسیاری در اقتصادی رشد منفی، جنبه از

 در دالر 100 دریافت اساس بر آنها ملی بودجه که کشورهایی مثال، عنوان به. است وابسته

 کاهش رایب چیزی یابد، می کاهش دالر 60 یا 80 به ها قیمت که زمانی است، نفت شکهب هر

 سرتاسر در فساد. بود 1970 دهه در که است جایی به نزدیک تولید بازده سطح. ندارند قیمت

 یجریه،ن سومالی، مثال برای) «گرم» مناقشات معدود همچنین و کند، می بیداد قاره این

 سال هر ،وجود این با .اند شده منجمد صرفاً که دارند وجود نیز ردیگ تن چندین( سودان

 متصل هم به را متنوع العادهوقف فضای این که شوندمی ساخته بیشتری هایآهنراه و هاجاده

 سفر با کندمی اجد جا همه از را آفریقا که صحراها و هااقیانوس وسیع فواصل. کنندمی

 که است هکرد ایجاد هاییمکان در را بندرهایی نعتیص عضله و است کرده غلبه هوایی

 اینکه مورد در بینان خوش ،1960 دهه از دهه هر در .است نگرفته نظر در را هاآن طبیعت

 درست بار ینا شاید. اند نوشته است، طبیعت و تاریخ دست بر غلبه آستانه در آفریقا چگونه

 در فرن میلیارد 1.1 حاضر حال در ا،برآورده برخی اساس بر. باشد که است الزم. باشد

 رابرب دو از بیش است ممکن 2050 سال تا که دارد وجود آفریقا صحرای صحرای آفریقای

 .برسد نفر میلیارد 2.4 به و شده
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 "!شکستیم را پیکو سایکس ما"

 2014 ، اسالمی دولتجنگجویان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یک این و است جهان از اروپایی دیدگاه اساس بر منطقه نام ا؟کج از شرق چه؟ منطقه میانه

 کشیدن برای جوهر از هااروپایی. است داده شکل را آن که است منطقه از اروپایی دیدگاه

 و نداشتند وجود واقعیت در که بودند خطوطی آنها: کردندمی استفاده هانقشه روی خطوط
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 شود می تالش اکنون. است دیده جهان که کردند دایجا را مرزهایی ترینهنرمندانه از برخی

 .کنند ترسیم خون در دوباره را آنها تا

 سال نآ در شد، منتشر خاورمیانه از 2014 سال در که ویدئویی قطعات ترین مهم از یکی

 توسط کانهزیر تبلیغات تکه یک این. گرفت قرار زدن گردن و انفجار های فیلم الشعاع تحت

 مرز. برد یم بین از را سوریه و عراق مرز که دهد می نشان را بولدوزر و است اسالمی دولت

 یکیفیز نظر از دیگر مرز و دهید حرکت را ماسه. است بلند ماسه و شن یک سادگی به

 ردک خواهد مشخص آینده سال چند. دارد وجود تئوری در هنوز "خط" این. ندارد وجود

 تخریب لحا در ما»: جسارت صرفاً یا است وینب شد، نقل باال در که داعش سخنان آیا که

 «.شکر را خدا. هستیم موانع شکستن و مرزها

 اضرح حال در که آنچه به نسبت خاورمیانه در کمتری مرزهای اول، جهانی جنگ از پس

 می تعیین یاجغراف اساس بر تنها معموالً داشتند وجود که آنهایی و داشت، وجود دارد وجود

 و بندیتقسیم ضعیف طوربه مذهب و قومیت جغرافیا، اساس بر هاآن درون فضاهای. شدند

 .نگرفت صورت ملی هایدولت ایجاد برای تالشی هیچ اما شد،می اداره

 ایران های وهک تا مدیترانه دریای از شرق، به غرب از مایل، 1000 طول در بزرگ میانه خاور

 عمان یا ربع دریای سواحل به و شروع سیاه دریای از اگر جنوب، به شمال از. دارد امتداد

 های وهک ها، واحه وسیع، های بیابان شامل منطقه این. دارد طول مایل 2000 شود، ختم

 اراید و. است ساحلی های دشت و بزرگ شهرهای طوالنی، های رودخانه برف، از پوشیده

 انجه سراسر در صنعتی و صنعتی کشور هر که است شکلی به طبیعی ثروت زیادی مقدار

 .گاز و نفت - دارد نیاز آن به
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( دجله و تفرا) «رودها بین سرزمین» النهرین، بین به معروف حاصلخیز منطقه شامل همچنین

 آن مرکز در زارهازمین و عربستان وسیع صحرای ویژگی، ترینغالب حال، این با. است

 عربستان شتربی و یمن عمان، کویت، عراق، سوریه، اردن، اسرائیل، از هاییبخش که است

 شنی بیابان بزرگترین این. گیردمی بر در را «خالی محله» یا الخالیروب جمله از سعودی

 همین دلیل هب. است داده جای خود در را فرانسه اندازه به مساحتی که است جهان در پیوسته

 قبل تا هبلک کنند، می زندگی آن حاشیه در منطقه ساکنان اکثریت تنها نه که است ویژگی

 .یشیدنداند نمی قانونی مرزهای و ملت دولت به آن داخل مردم اکثر اروپا، استعمار از

 قبیله همان زا اقوام از یکی دیدن برای تواندنمی خاص منطقه یک از مردی که تصور این

 رد او که سومی شخص توسط که باشد داشته سندی اینکه مگر کند، سفر منطقه یک در

 سند این که صورت این. نبود منطقی چندان است، داده او به شناختینم را او دور شهر یک

 است قهمنط دو اکنون منطقه این که بود گفته خارجی یک که است شده صادر دلیل این به

 .بود ها رنق برای زندگی شیوه برخالف و نبود منطقی اصالً است، ساخته آنها برای نامی و

 وین، های دروازه از خود اوج در. شد می هادار تانبولاس از( 1922-1299) عثمانی امپراتوری

 ی،لیب الجزایر، شرق، به غرب از. داشت امتداد هند اقیانوس تا عربستان طریق از و آناتولی از

. گرفت بر در را کنونی ایران از هاییبخش و عراق اردن، سوریه، فلسطین،/اسرائیل مصر،

 به 1867 سال در. بسازد را مناطق این از یبسیار نام که بود نداده زحمت خود به هرگز

 در بودند قرمست معموالً که کرد تقسیم "ویالیت" به معروف اداری مناطق به را آنها سادگی

 های نفدراسیو یا کنونی، عراق شمال در کردها خواه قبایل، از برخی زندگی محل مورد

 .است عراق از بخشی و سوریه از بخشی اکنون که جایی در قبایلی
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 های یدها ها فرانسوی و ها انگلیسی کرد، فروپاشی به شروع عثمانی امپراتوری که زمانی

 دادم یک سایکس، مارک سر سرهنگ انگلیسی، دیپلمات ،1916 سال در. داشتند متفاوتی

 دیترانهم دریای در حیفا از. کرد ترسیم خاورمیانه نقشه روی خام خط یک و برداشت چینی

 نجریا شرقی شمال در( عراق در اکنون) کرکوک تا است کنونی اسرائیل که جایی در

 تقسیم رایب پیکو ژرژ فرانسوا خود فرانسوی همتای با او محرمانه توافق اساس این. داشت

 جنگ رد عثمانی امپراتوری بر گانه سه آنتانت شکست صورت در قدرت حوزه دو به منطقه

 یتانیابر هژمونی تحت آن جنوب و نسهفرا کنترل تحت باید خط این شمال. شد اول جهانی

 .باشد

 رنق اول ثلث در شده اتخاذ مختلف تصمیمات برای اختصار به «پیکو-سایکس» اصطالح

 حدی تا و است قبایل رهبران به شده داده های وعده به خیانت که است شده تبدیل بیستم

: کرد اغراق را توضیح این توان می اگرچه. دهد می توضیح را امروز گرایی افراط و ناآرامی

 آفریقا رد که همانطور حال، این با. داشت وجود افراط و خشونت ها اروپایی ورود از قبل

 در شترکم زندگی به عادت که مردمی میان از «ملی هایدولت» خودسرانه ایجاد دیدیم،

 .نیست ثبات و برابری عدالت، برای دستورالعملی ندارند، منطقه یک

 عراق، اردن، نه لبنان، نه سوریه، کشور نه ،(آن تر وسیع معنای به) پیکو سایکس از قبل

 نام و مرزها مدرن های نقشه. داشت وجود فلسطین یا اسرائیل کویت، سعودی، عربستان

 مسلط دین اسالم .هستند شکننده و هستند جوان آنها اما دهد، می نشان را ملی های دولت

 اسالم در بندیتقسیم ترینمهم. دارد متفاوتی های نسخه خود درون در اما است، خاورمیانه

 از پس 632 سال به شیعه و سنی مسلمانان قدمت بین شکاف: است دین خود قدمت به تقریباً
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 سر بر اختالف به منجر که گردد برمی )ص(محمد حضرت وفات زمان در مسیح میالد

 .شد او جانشینی

 تشکیل هانج مسلمانان جمعیت میان در اقعو در و اعراب میان در را اکثریت سنی مسلمانان

 از برخی در اگرچه دهند،می تشکیل را جمعیت کل از درصد 85 شاید که دهندمی

 شده گرفته «سنت اهل» یا «السنه» از نام این. است متمایز کمتر درصدها این عربی کشورهای

 با ایدب او ینجانش که کردند استدالل شدند، سنی که کسانی پیامبر، رحلت از پس. است

 .دانند یم ارتدوکس مسلمان را خود آنها. شود انتخاب عرب ای قبیله های سنت از استفاده

 داماد به و شده گرفته است «علی حزب» کلمه واقعی معنای به که «علی شیات» از شیعه کلمه

 این به و شدند ترور همگی حسین و حسن پسرانش و علی. دارد اشاره( ص) اکرم پیامبر

 انکار را - اسالمی عهجام رهبری - دانستندمی اوالدشان حق شیعیان که را آنچه یبترت

 که تاس گرفته نشأت فرهنگی های شیوه و اعتقادی منازعات چندین جا همین از .کردند

 اگرچه است، شده منجر جنگ و اختالف به که کند می جدا هم از را اسالم اصلی شاخه دو

 .است داشته وجود نیز آمیز المتمس همزیستی طوالنی های دوره

 وجود سنی سالما از مختلفی هایشاخه مثال، برای. دارد وجود انشعاباتی نیز لشگر داخل در

 سختگیرانه، یحنبل سنت جمله از کنند،می پیروی گذشته از خاص بزرگ علمای از که دارد

 و قطر هایسنی از بسیاری عالقه مورد حنبل، بن احمد نهم، قرن عراقی محقق نام به که

 است شده سال فراپوریتانیک تفکر تحریک باعث خود نوبه به این. است سعودی عربستان

 .است غالب ها جهادی بین در که
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 که ستنده عشری اثنی آنها ترین شده شناخته احتماالً که است اصلی دسته سه دارای شیعه

 بمکت اختالفات .است تقسیماتی یدارا نیز آن حتی اما هستند، پایبند امامی دوازده تعالیم به

 همچنین. اردد مناقشه پنجم امام نسب با زیدی مکتب که حالی در هفتم، امام نسب اسماعیلیه

 ها وزیدر و( ها علوی) ها علوی که دارد وجود شیعه اسالم اصلی جریان از شاخه چندین

 سنی میان در ویژه هب دیگر، مسلمانان از بسیاری که هستند دور اسالمی سنتی تفکر از آنقدر

 .شناسند نمی دین از بخشی عنوان به را آنها حتی ها،

 توسط و شوند بندیگروه ملی هایدولت در اعراب که شد باعث اروپایی استعمار میراث

 آمده خودشان هک( قبیله و) اسالم از ایشاخه هر از داشتند تمایل که شوند اداره رهبرانی

 اطمینان تا کردند استفاده دولتی آالت ماشین از سپس تورهادیکتا این. کنند حمایت بودند،

 توسط شده ترسیم مصنوعی خطوط چارچوب در منطقه کل بر آنها قلم که کنند حاصل

 مذاهب و اقوام برای تاریخی نظر از این آیا اینکه از نظر صرف است، حاکم ها اروپایی

 .خیر یا ستا منصفانه و مناسب بودند گرفته قرار هم کنار که مختلف

 زهرگ تر مذهبی شیعیان. است بعدی های مرج و هرج و ها درگیری بارز نمونه عراق

 که الکرب و نجف مانند آنها مقدس شهرهای بر ها سنی رهبری به حکومتی که نپذیرفتند

 این .باشد داشته کنترل اند، شده دفن آنجا در حسین و علی شهیدانشان شود می گفته

 اساتیاحس چنین هرگز «عراقی» لقب دهه چند. گردد برمی پیش ها قرن به جمعی احساسات

 .کرد نخواهد کمرنگ را

 که دیدند را کوهستانی و ناهموار ایمنطقه هاترک عثمانی، امپراتوری حاکمان که هنگامی

 غرب در و بغداد، به منتهی هایاطلس به هاکوه ریزش با سپس داشتند، تسلط آن بر کردها
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 سرانجام، سنت اهل اعراب. بودند آنجا در مردم اکثریت که دیدند را محلی ،کنونی سوریه به

 ها باتالق العرب، شط آبراه به و شدند ادغام هم با فرات و دجله بزرگ رود دو آنکه از پس

 فضا این بر اساس این بر بودند شیعه که .دیدند را بیشتری های عرب رسیدند، بصره شهر و

 .کردند تقسیم بصره و بغداد موصل، اداری منطقه سه به را آن و کردند حکومت

 و بابل آشور، هاینام به داشتند، مطابقت فوق موارد با تقریباً که مناطقی باستان، دوران در

 مشابه روشی هب را آن کردند، کنترل را فضا ایرانیان که هنگامی. شدندمی شناخته سومر

 بریتانیایی. ادد انجام امویان امپراتوری عداًب و مقدونی، اسکندر که همانطور کردند، تقسیم

 که نطقیم غیرممکن یک کردند، تقسیم یک به را سه این و کردند نگاه منطقه همان به ها

 امقدسن آشفتگی یک به عراق در اما کنند، حل مقدس تثلیث طریق از توانند می مسیحیان

 .است شده منجر

 یک در را منطقه سه این تواند می قوی ردم یک تنها که گویند می تحلیلگران از بسیاری

 حقیقت در اما. داشت دیگری از پس یکی را قدرتمندی مردان عراق و کند متحد کشور

 دیکتاتورها که جایی در. بودند زده یخ ترس از فقط آنها نبودند، یکتا هرگز مردم

 شکنجه و آزار ندمان پرداختند، دولتی تبلیغات به کمی عده مردم، ذهن ببینند، توانستندنمی

 کاغذ نه و تکریت، زادگاهش شهر از صدام سنی مسلمان طایفه تسلط کردها، سیستماتیک

 اولین کردها1991 سال در آنها نافرجام قیام از پس شیعیان جمعی دسته کشتار. دیواری

 که کنندمی وانمود گاهی دیکتاتوری یک در هااقلیت ترینکوچک. رفتند که بودند کسانی

 انجام برای الزم قدرت آنها زیرا شود،می محافظت حقوقشان که کنندمی باور را لیغاتتب این

 شماری انگشت تعداد و عراق مسیحی اقلیت مثال، برای. ندارند را واقعیت مورد در کاری هر



166 

 

 مانند سکوالر، دیکتاتوری یک در است ممکن که کردندمی احساس آن، یهودیان از

 دنبال به واقع در و ترسیدند،می آن از آنچه و تغییر خطر تا ندکن سکوت صدام، دیکتاتوری

 قدرآن همه، از ترمهم و بودند شدهتعیین جغرافیایی نظر از کردها حال، این با. باشد داشته

 .دهند نشان واکنش شدمی حد از بیش دیکتاتوری واقعیت وقتی بتوانند که بودند زیاد

 هاآن فاطرا مناطق و دهوک و سلیمانیه اربیل، هایاستان در عراق کرد میلیون یک حدود

 است ها کوه و ها تپه از پیکر غول هالل یک این. اندشده متمرکز شرقی شمال و شمال در

 و یفرهنگ مکرر حمالت وجود با را خود متمایز هویت کردها که است معنی این به که

 گاز تحمال شامل که ،1988 سال در االنفال کمپین مانند کردند، حفظ خود علیه نظامی

 را ریاسی هیچ صدام نیروهای ای، مرحله هشت مبارزات طول در. بود روستاها به هوایی

 100000 از بیش .کشتند کردند، برخورد آنها با که را ساله 50 تا 5 بین مردان همه و نگرفتند

 .شدند پاک نقشه در آنها روستاهای درصد 90 و رسیدند قتل به کرد

 ودخ فرصت از کردها شد، کویت وارد حد از بیش حسین صدام 1990 سال در که هنگامی

 سور اهدهمع در اول جهانی جنگ از پس که واقعیتی به کردستان تبدیل و سازی تاریخ برای

 خلیج جنگ یانپا در. نشد اعطا آنها به هرگز اما کردند، استفاده بودند، داده وعده( 1920)

 عراقی یروهاین که کردند اعالم را «امن منطقه» متفقین یروهاین خاستند، پا به کردها فارس،

 متحده ایاالت حمله. کرد گیریشکل به شروع عمالً کردستان و نداشتند را آن به ورود اجازه

 - کرد تثبیت است واقعیت یک رسد می نظر به که را آنچه 2003 سال در عراق به آمریکا

 .ردک نخواهد حکومت کردها بر دوباره بغداد
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 شورک یک مظاهر از بسیاری اما نیست، شده شناخته رسمیت به مستقل کشور یک کردستان

 قوانین در و امن به کردستان وجود احتمال به تنها خاورمیانه در جاری رویدادهای و دارد، را

 ایران و رکیهت سوریه، اگر و بود؟ خواهد شکلی چه: است این سؤاالت. افزاید می المللی بین

 ایجاد دیترانهم به دسترسی با پیوسته هم به کردستانی بخواهند و باشند آن از بخشی دبخواهن

 داد؟ خواهند نشان واکنشی چه کنند،

 دو بین دیرباز از عراق کردستان. کردها میان اتحاد: داشت خواهد وجود دیگری مشکل

 که هستند یدولت ایجاد برای تالش حال در کردها سوریه. است شده تقسیم رقیب خانواده

 صورت در اما دانند،می آینده بزرگ کردستان از بخشی را آن هاآن. نامند می روژاوا را آن

 اگر. داشت خواهد قدرت کجا و چقدر کسی چه که آیدمی پیش سؤال این آن، ایجاد

 تغییر عراق شکل شود، تبدیل المللی بین شده شناخته رسمیت به کشور یک به کردستان

 نداشته وجود است ممکن. داشت خواهد وجود عراق که است این بر ضفر. کرد خواهد

 .باشد

 

 

  

 

 

 



168 

 

 ساییشنا قابل "کردستان" منطقه یک اما است، نشده شناخته رسمیت به کشور یک گرچها

 ایجاد لمستق کشوری کنند تالش کردنشین مناطق که صورتی در مرزها از عبور. دارد وجود

 شود،می اختهشن نیز اردن که هاشمی، پادشاهی .است مواجه هبالقو مشکل با منطقه این کنند،

 را لمروق از بزرگ قطعه یک 1918 سال در که هابریتانیایی توسط که است دیگری مکان

 .کردند جدا صحرا از آن حل برای را مشکل چندین و کردندمی اداره

 ردهک کمک ها عثمانی علیه ها انگلیسی به اول جهانی جنگ طول در عرب مختلف قبایل

 آنها هب جنگ پایان در داد قول لندن که داشت وجود قبایل دو خاص طور به اما بودند،

 توجه با. عربستان هجزیر شبه کنترل - شد داده یکسانی وعده دو هر به متأسفانه. دهد پاداش

. بود جورنا کمی امر این جنگیدند، می یکدیگر با مکرراً هاشمی و سعود قبایل اینکه به

 آل خاندان رئیس که گفت و کشید خطوطی کرد، خاک و گرد را ها نقشه لندن ابراینبن

 دیگر منطقه بر تواند می هاشمی رئیس و کند حکومت منطقه یک بر تواند می سعود

 نظر زیر ار چیز همه تا دارند نیاز بریتانیایی دیپلمات یک به یک هر اگرچه کند، حکومت

 نام به را آن و کرد انتخاب خود قلمرو برای را نامی نهایت در عربستان رهبر. . باشد داشته

 تواندمی آن تقریبی معادل - دانیممی سعودی عربستان را منطقه این ما رو این از نامید، خود

 .کند خطاب "ویندسورلند" را بریتانیا

 مخفف هک گذاشتند «اردن ترانس» را دیگر منطقه نام پروندند،می مدیریت به که هابریتانیایی

 ماوراء پایتخت به امان نام به خاکی و گرد کوچک شهر یک. بود «اردن رود سوی آن»

 تغییر اردن به کشور نام رفتند خانه به 1948 سال در ها بریتانیایی که زمانی و شد تبدیل اردن

 هناحی از قریشی قدرتمند قبیله از جزئی اصل در آنها: نبودند عمان ناحیه از هاشمیان اما. کرد
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 فلسطینی اکنون جمعیت اکثریت. بودند نشین بادیه بیشتر آن اصلی ساکنان و بودند مکه

 از بسیاری کردند، اشغال 1967 سال در را باختری کرانه ها اسرائیلی که زمانی: هستند

 اکنون. کرد اعطا شهروندی آنها به که بود عربی کشور تنها که رفتند، اردن به ها فلسطینی

 خود آنها از بسیاری که هستند فلسطینی اردن شهروند میلیون 6.7 اکثریت هک داریم وضعیتی

 میلیون یک مشکل این اضافه. دانند نمی عبداهلل ملک هاشمی، فعلی حاکم وفادار تابعان را

 محدود بسیار منابع بر زیادی فشار و است پذیرفته کشور این که است سوری و عراقی پناهنده

 جدی مشکالت تواند می کشور یک شناسی جمعیت در ییراتیتغ چنین .کند می وارد آن

 کوه بین منطقه منطقه، اعراب بیستم، قرن تا .نیست لبنان از بیشتر کجا هیچ در و کند ایجاد

 جنگ از پس که هافرانسوی. دانستند می سوریه منطقه از استانی صرفاً را دریا و لبنان های

 .دیدند متفاوتی طوربه را چیزها افتاد، آنها چنگ به اول جهانی

 تشکر، عنوانبه و بودند شده متحد منطقه عرب مسیحیان با که هاستمدت هافرانسوی

 آن در که رسیدندمی نظر به 1920 دهه در که ساختند مکانی در آنها برای را کشوری

 نداشت، وجود کشور این برای دیگری واضح نام هیچ که آنجایی از. بودند غالب جمعیت

. شد متولد لبنان ترتیب این به و کردند نامگذاری مجاور های کوه نام به را آن ها ویفرانس

 میان در ولد و زاد نرخ زمان، آن در. داشت ادامه 1950 دهه اواخر تا جغرافیایی فانتزی این

 جمعیت که حالی در بود، افزایش حال در مسیحیان از سریعتر لبنان سنی و شیعه مسلمانان

 همسایگی در 1948 سال در اسرائیل و اعراب جنگ پی در که هافلسطینی طتوس مسلمانان

( 1932 سال در) لبنان در رسمی سرشماری یک تنها. بود شده متورم بودند، فلسطین/اسرائیل
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 حدی تا سیاسی نظام و است حساسی بسیار موضوع شناسی جمعیت زیرا است، شده انجام

 .است جمعیت اندازه اساس بر

 آنچه و است، تهداش وجود منطقه این در اعتراف مختلف هایگروه بین طوالنی هایدرگیری

 و مارونی یانمسیح بین 1958 سال در نامندمی لبنان داخلی جنگ اولین مورخان از برخی

 در اکنون اآنه. بودند مسیحیان از بیشتر کمی زمان این در احتماالً که داد رخ مسلمانان

 ذکر اب آکادمیک مطالعات و ندارد، وجود رسمی دلیل هیچ زهنو اما هستند واضح اکثریت

 .گیرد می قرار بحث مورد شدت به اعداد

 جنوب طقمنا اکثر همچنین و هستند، شیعه منحصراً بیروت، پایتخت، هایبخش از برخی

. است مسلط( شیعه سلطه تحت ایران حمایت با) اهلل حزب شیعه گروه که اینجاست. کشور

 ستقرارا محل عنوان به آن از اهلل حزب که است بقاع دره شیعیان، رهایمق از دیگر یکی

 سایر. است کرده استفاده آنجا در دولتی نیروهای از حمایت برای سوریه در خود های علوفه

 درصد 80 مالش در طرابلس شودمی تصور مثال عنوان به. هستند سنی مسلمان اکثراً شهرها

 علوی و سنی هایتنش به توجه با و دارد نیز توجهی قابل علوی اقلیت اما است، مذهب سنی

 .است شده جنگجویان پراکنده حمالت به منجر امر این سوریه، همسایگی در

 چند تنها. رسد می نظر به فرد به منحصر کشور یک نقشه روی بر آن دیدن منظر از تنها لبنان

. است آن از دور که نیدک کشف تا کشد می طول بیروت فرودگاه به رسیدن از پس دقیقه

 نشینشیعه منحصراً جنوبی هایحومه کنار از را شما مرکز، تا فرودگاه از رانندگی

 در جنگنده نیروی ترینباهوش احتماالً اهلل،حزب نظامیانشبه توسط حدی تا که گذراند،می

 جنگ وقوع صورت در اما دارد، وجود کاغذ روی لبنان ارتش. شوندمی کنترل کشور،
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 اکثر در سربازان زیرا شود، می پاشیده هم از ،1990-1975 جنگ مانند دیگری اخلید

 .پیوندند می محلی نظامیان شبه به و گردند می باز خود شهرهای به سادگی به واحدها

 جنگ هک زمانی داد، رخ سوریه مسلح نیروهای برای که است اتفاقی همان حدودی تا این

 .شد آغاز واقعاً 2011 سال اواخر در آنجا در داخلی

 اولین در که است ای قبیله چند و اعترافاتی چند دینی، چند کشورهای از دیگر یکی سوریه

 حدود - تاس مذهب سنی اکثریت کشور این منطقه، این در معمول طور به. پاشید هم از بار

 جوامع زا بسیاری 2011 سال تا. دارد دیگر مذاهب از توجهی قابل های اقلیت اما - درصد 70

 واحین هنوز آنجا در اما کردند، می زندگی روستاها و شهرها شهرها، در هم کنار در

 حلیم مردم عراق، در که همانطور. داشتند تسلط آنها در خاصی گروه که بودند مشخصی

 مانند و ".ندارد وجود ما بین اختالفی هیچ هستیم، مردم یک ما" گویند،می شما به همیشه

 .نداشت نیازی زیادی تعداد به واحد مردم کردن جدا عراق،

 حکومت و دازبین تفرقه بریتانیایی الگوی از کردند، حکومت منطقه بر ها فرانسوی که زمانی

 را آنها هاسنی از بسیاری. بودند معروف نصیریان به علویان زمان آن در. کردند پیروی کن

 خود، اسالمی تباراع تقویت برای که بود آنها با دشمنی گونه این و شمارند،نمی مسلمان

 ای تپه اندهم عقب مردمانی آنها. کردند معرفی( «علی پیروان» مثل) علوی عنوان به را خود

 را آنها ها یفرانسو. داشتند قرار سوریه جامعه اجتماعی های الیه ترین پایین در که بودند

 عنوان به را خود ها الس طول در آنجا از و دادند قرار ارتش و پلیس نیروی در و گرفتند

 .کردند تثبیت سرزمین این در بزرگ قدرت یک
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 یم حکومت اکثریت بر که جمعیت از کوچکی اقلیت رهبران وجود تنش از همه اساساً

 ستند،ه علوی آید، می آن از جمهور رئیس اسد بشار که اسد، طایفه. بودند آگاه کنند

 پدر که یزمان از خانواده این. دهند یم تشکیل را جمعیت از درصد 12 تقریباً که گروهی

 در. ندکن می اداره را کشور گرفت، دست در را قدرت 1970 سال کودتای در حافظ، بشار،

 وزر چند طی در و کرد سرکوب حماه در را المسلمین اخوان سنی قیام حافظ 1982 سال

 مقیا که هنگامی و نکرد، فراموش و نبخشید هرگز اخوان. کشت را نفر 30000 حدود

 ت،جها برخی از. داشت وجود فصل و حل برای مسائلی شد، آغاز 2011 سال در سراسری

 .بود دوم قسمت حما، صرفاً بعدی داخلی جنگ

 در ،آن در که دارد وجود سناریو یک اما است، سوال زیر اکنون سوریه ساختار و شکل

 باستانی هایعهقل به علویان ،(است ذهن از دور احتمالش چه اگر) دمشق سقوط صورت

 آنچه مانند. دهندمی تشکیل کوچک دولت یک و کرده نشینیعقب خود ایتپه و ساحلی

 سلمانم هزار صدها اما است، ممکن تئوری نظر از. داشت وجود 1930 و 1920 های دهه در

 شود، تشکیل دمشق در هاسنی تسلط تحت جدید دولت اگر و مانندمی باقی منطقه در سنی

 خواهد هاجیب آخرین شکست و سوریه سواحل به مسیری تامین آن هایویتاول از یکی

 از ادیتعد عنوان به است قرار سوریه که رسد می نظر به نزدیک آینده در مقاومت. بود

 اسد مهورج رئیس مقاله، این نگارش زمان در. شود اداره مختلف ساالران جنگ با ها افدوم

 سال پانزده لبنان داخلی جنگ آخرین. است یاریبس ساالر جنگ قدرتمندترین سادگی به

 ممکن زنی سوریه. شود می نزدیک دیگری جنگ به خطرناکی طرز به گاه و انجامید طول به

 .باشد داشته مشابهی سرنوشت است
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 اهداف بردپیش برای خارجی های قدرت که است شده تبدیل مکانی به لبنان مانند نیز سوریه

 حمایت سوریه تیدول نیروهای از لبنان اهلل حزب و ایران روسیه،. دکنن می استفاده آن از خود

 هایگروه زا مختلف کشورهای اما کنند،می حمایت مخالفان از عربی کشورهای. کنند می

 رقابت قدرت سر بر دو هر هاقطری و هاسعودی مثال، برای: کنندمی حمایت مختلف مخالف

 .کنندمی حمایت آن به دستیابی برای فاوتیمت نمایندگان از کدام هر اما کنند،می

 مهارت، یازمندن اداره، قابل و واحد فضای یک عنوان به مناطق این از بسیاری داشتن نگه برای

 جنگجویان که خصوص به. سازش - است آن فاقد اغلب که است عنصری و شجاعت

 انندم هایی هگرو .دارند خود "خالفت" گسترش برای آنها کردن جدا در سعی سنی جهادی

 شکست پسس و استعمار از ناشی تحقیر دلیل به حدودی تا اسالمی دولت اخیراً و القاعده

. اند هشد برخوردار هایی حمایت از – عرب ملت دولت حدی تا و – عرب پان ناسیونالیسم

 اند خورده شکست آزادی یا رفاه ارائه در عرب رهبران

 ترکیبی با که اینطقهم در بسیاری برای دهد،می را مشکالت همه حل نوید که گراییاسالم 

 به گرایاناسالم. است بوده جذاب است، شده مشخص سرکوب و بیکاری تقوا، از سمی

 یلبه در و کردمی حکومت امپراتوری یک بر اسالم که زمانی گردند،بازمی طالیی دوران

 تانیباس ظن سوء شدن آشکار به آنها. داشت قرار حکومت و پزشکی هنر، فناوری، برتر

 .اند کرده کمک خاورمیانه سراسر در «دیگری»

 توسط اسماً که «عراق در القاعده» فرانچایز گروه از 2000 دهه اواخر در اسالمی دولت

 پایان به سوریه داخلی جنگ که زمانی. کرد رشد شد، می هدایت القاعده رهبری بقایای

 به خارج جهان توسط ابتدا در. داد تغییر را ودخ نام و شد جدا القاعده از گروه این رسید،
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 برای شام عربی کلمه که آنجا از اما شد، می شناخته( "شام در اسالمی دولت") داعش نام

 چنین اعالم با گروه این ،2014 تابستان در. شد تبدیل داعش به تدریج به است، الشام شام

 .نامید اسالمی لتدو را خود سوریه، و عراق از وسیعی هایبخش در موجودی

 این به ار خارجی مسلمان هزاران و شد تبدیل «به برو» جهادی گروه به سرعت به گروه این

. اش یگریوحش دلیل به بخشی و پرهیزگارانه رمانتیسم دلیل به آن از بخشی کشاند، آرمان

 لقت به ار مردم القاعده که جایی. بود خالفت ایجاد در آن موفقیت آن اصلی جذابیت اما

 .کرد صرفت را قلمرو و رساند قتل به را مردم داعش کرد، تصرف را اخبار عناوین و رساند

 - ددار ای فزاینده اهمیت اینترنت عصر در که کرد تصرف را ای منطقه همچنین داعش

 را آن و دش ساخته اجتماعی های رسانه در القاعده پیشگام کار اساس بر این. روانی فضای

 سطوح در داعش ،2015 سال در. رساند رحمی بی و پیچیدگی از جدیدی ارتفاعات به

 و اینترنت وحشیانه گاهاً هایپیام مورد در که هاییجهادی از استفاده با عمومی رسانیپیام

 جکاس نسل آنها. بود جلوتر بودند، شده مطرح جنسی رابطه و خشونت به نسبت آن وسواس

 .ندهست مرگبار بازی از جلوتر و هستند جهادی

 پیکسل میلیارد یک نور به پروانه مانند که جهان سراسر از سنی گرایاسالم هایغارت

. اندکرده استفاده عراق در شیعیان و هاسنی کردها، میان جانبه سه شکاف از اند،شده کشیده

 عنوان به خود «درست» جایگاه به هاآن بازگرداندن وعده از ایآمیزه سنی اعراب یا آنها

 واقعی مؤمنان همه از آنها هاینسخه که خالفت مجدد ایجاد و منطقه، در مسلط نیروی

 تعصب همین حال، این با حاکم یک. اندداده آنها به کنند،می زندگی آن در( سنی مسلمانان)
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 آرمانشهری خیاالت به توانند نمی آنها چرا که دهد می توضیح که آنهاست اعمال و باورها

 .یابند دست خود

 از پس یحت و کرد، خواهند حمایت جهادی اهداف از عراق سنی قبایل از برخی فقط ،اوالً

 هنگامی. ودش نمی ششم قرن به بازگشت شامل که - خود اهداف به رسیدن برای تنها آن

. آورد اهندخو روی ها، خارجی ویژه به جهادگران، به رسیدند، خواهند می آنچه به آنها که

 سنی غیر و ندارد وجود آنها مخالفان برای رحمی هیچ که اند دهدا نشان ها جهادی ثانیاً،

 عراق، یها اقلیت همه و سنی غیر مسلمانان همه بنابراین،. است اعدام حکم مانند بودن

 .ستنده مخالف آنها با مسلمان و غربی کشور ها ده و غیره، و ایزدی کلدانی، مسیحی،

 یا دنش تکه تکه صورت در. دارند ارقر دشواری موقعیت در عراق جهادی غیر هایسنی

 مثلث وانعن به که ای منطقه در کنند، می گیر وسط در آنها قانونی، شده فدرال عراق یک

 رمادی غرب ،بغداد شرق در تقریباً آن نقاط که اند، شده احاطه شن با شود، می شناخته سنی

 وابسته بایلق با اغلب دکنن می زندگی اینجا در که هایی سنی. . دارند قرار تکریت شمال و

 .دارند جنوب شیعیان یا شمال کردهای به نسبت بیشتری اشتراکات سوریه در خود

 را نفت تاریخ. ندارد وجود سنی نهاد یک حفظ برای مثلث داخل در کافی اقتصادی تنوع 

 مناطق در بیشتر نفت که معناست این به کشور عملی تقسیم اما است، کرده واگذار «عراق» به

 به نفت پول باشد، نداشته وجود واحدی و قوی عراق اگر و. است نشین شیعه و ردنشینک

 آنها کنترل تحت توان نمی را کردها سرزمین. شود می پیدا نفت که گردد برمی جایی

 قصر ام و بصره بنادر و هستند شیعه اکثرا کربال و نجف مانند بغداد جنوب شهرهای درآورد،

 زمانی که کشوری در برابر سهمی برای را هاسنی معضل این. هستند دور نشین سنی قلمرو از
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 بهترین جغرافیایی نظر از شیعیان انشعاب، صورت در .اندازدمی کردند،می اداره آن بر

 خط مایل 35 نفت، دارای آنها سلطه تحت منطقه. دارند برداری بهره برای را موقعیت

 نظامی و اقتصادی مذهبی، متحد و خارج جهان به دسترسی بنادر، العرب، شط آبراه ساحلی،

 .است ایران شکل به همسایه

 شیوح حال عین در و تر روشن لحظات در. است سالاسالم جهانی سلطه جهادی، فانتزی

 سراسر در تخالف - کوشند می و کنند می ریزی برنامه محدودتری هدف برای آنها خود،

 معنی ینا به است،« !اورشلیم تا موصل از» ها جهادی جنگی فریادهای از یکی. خاورمیانه

 در ورشلیما و اردن در امان لبنان، در بیروت تا عراق در موصل منطقه امیدوارند آنها که

 دلیل به المیاس دولت جغرافیایی خالفت واقعی اندازه حال، این با. کنند کنترل را اسرائیل

 .است محدود آن های توانایی

 سی جنگ عرب نسخه است ممکن آنچه مقیاس یا مشکل گرفتن کم دست معنای به این

 از بسیاری. نیست خاورمیانه مشکل یک فقط این. نیست باشد،( 1618-1618) اروپا ساله

 و قفقاز اندونزی، شمالی، آمریکای اروپا، به مانند،می زنده که المللیبین هایجهادی

 هایسرویس. دهند رضایت مآرا زندگی یک به است بعید که جایی گردند،بازمی بنگالدش

 بسیار جهادی هایگروه برای خاورمیانه در بریتانیایی مسلمانان تعداد معتقدند لندن اطالعاتی

 که سازیادیکالر برنامه. کنندمی خدمت بریتانیا ارتش در که است افرادی تعداد از بیشتر

 کشورهای در زداییرادیکال ابتکارات از قبل دهه چندین شد، انجام گرایاناسالم توسط

 .شد آغاز اروپایی
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 به. ندهست مواجه بیش و کم نسلی مبارزه این از خودشان نسخه با منطقه کشورهای اکثر

 با اما است، دهکر مقابله القاعده هایهسته با گذشته دهه در سعودی عربستان مثال، عنوان

. است همواج انجهادگر بعدی نسل سوی از جدیدی هایچالش با اکنون آنها، کردن جدا

 هایجنبش خشونت، با خود که یمن، با مرز در دارد، جنوب در دیگری مشکل کشور این

 .است دیده آسیب جهادی قوی عنصر یک و طلبجدایی

 شمال در زرقا، شهر در ویژهبه اردن، در جوشیدن حال در گرایاسالم جنبش یک همچنین

 مانند هاییگروه حامی هزار چندین از برخی خانه که عراق، و سوریه مرزهای سمت به شرق

 جهادی گروه یک که ترسند می این از مقامات. دارد وجود است، اسالمی دولت و القاعده

 شودمی صورت. شود اردن وارد و برسد کنونی شکننده مرزهای به قدرت با سوریه یا عراق در

 در هاارتش نتریقوی از یکی است، دیده آموزش بریتانیا توسط که اردن ارتش که

 چریکی هایجنگ در خارجی هایتروریست و محلی گرایاناسالم اگر اما باشد، خاورمیانه

 فلسطینی های ردنیا اگر. باشد داشته مشکل آن با مقابله برای است ممکن بیایند، هاخیابان به

 در اکنون که مرج و هرج نوعی به کشور این اینکه باور کردند، خودداری کشور از دفاع از

 انحاکم که است چیزی آخرین این. نیست غیرواقعی رفت، خواهد فرو بینیم می سوریه

 .خواهند می ها اسرائیلی که است چیزی آخرین همچنین و – خواهند می هاشمی

 گرفته قرار اعراب و اسرائیل مبارزه یا توجه مورد حدی تا عربی خاورمیانه آینده برای نبرد 

 دیگر جاهای در آنچه بزرگی اما گردد،برمی گاهی طینفلس/اسرائیل با تضاد. است

 به منطقه مشکالت بفهمند که است داده را امکان این ناظران برخی به حداقل گذرد،می

 دنبال به که حالی در عرب دیکتاتورهای که بود دروغی این. گرددبازمی اسرائیل وجود
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 سراسر در مردم از سیاریب توسط و کردند منتشر بودند، خود وحشیگری از توجه جلب

 مشترک تراژدی وجود، این با. شد خریداری غرب در دیکتاتورها مفید های احمق و منطقه

 که است چنان کوچک زمین قطعه این به نسبت وسواس و دارد، ادامه فلسطین و اسرائیل

 .شود تلقی جهان در درگیری ترین مبرم عنوان به برخی توسط دوباره است ممکن

 آنها. دانستند می سوریه منطقه از بخشی را مدیترانه سواحل تا اردن رود غرب منطقه عثمانیان

 به نطقهم این بریتانیا، قیمومیت تحت اول، جهانی جنگ از پس. نامیدند Filistina را آن

 .شد تبدیل فلسطین

 اما شد، یم نامیده اسرائیل قبالً که کردند می زندگی جایی در سال هزاران برای یهودیان

 سرزمین» نهاآ برای اسرائیل. بود کرده پراکنده جهان سراسر در را آنها تاریخ های ویرانی

 مسلمانان 1948 سال تا حال، این با. بود مقدس سرزمین اورشلیم ویژه به و ماند باقی «موعود

 .دادند یم تشکیل را سرزمین این در آشکار اکثریت سال هزار از بیش برای عرب مسیحیان و

 هم به پیوستن برای یهودیان جنبش فلسطین، برای قیمومیت شدن مطرح با بیستم، قرن در

 بیشتری و بیشتر یهودیان شرقی، اروپای در عام قتل پیشبرد با و کرد رشد خود اقلیت مذهبیان

 و داشتند مساعد نظر فلسطین در «یهودی میهن» ایجاد به هابریتانیایی. شدند ساکن آنجا در

 جهانی جنگ از پس. بخرند زمین اعراب از و کنند مکان نقل آنجا به دادند هاجاز یهودیان به

 بین تنش. برسند فلسطین به بیشتری تعداد به تا کردند تالش یهودیان هولوکاست، و دوم

 به 1948 سال در را مشکل این خسته بریتانیا و رسید جوش نقطه به غیریهودیان و یهودیان

 کردند، موافقت یهودیان. داد رأی کشور دو به منطقه تقسیم به که کرد واگذار ملل سازمان
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 که آورد وجود به را فلسطینی آوارگان موج اولین که بود، جنگ نتیجه. "نه" گفتند اعراب

 .شدند وارد خاورمیانه سراسر از که یهودی آوارگان و دیدند را منطقه

 اشغال ار غزه مصر. کرد اشغال را شرقی المقدس بیت جمله از باختری کرانه منطقه اردن

 یا یتتابع آنجا ساکن مردم به که بود این نه. دانست خود قلمرو گسترش را آن و کرد

 ایجاد ارخواست که ساکنان سوی از مهمی جنبش هیچ نه و بدهند، فلسطینی عنوان به کشوری

 خشیب را منطقه این کل سوریه حال، همین در. نداشت وجود بودند، فلسطینی کشور یک

 .دانست می کنند، می زندگی سوری عنوان به آنجا در که مردمی و بزرگ سوریه زا
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 ناپدید یلاسرائ اگر و هستند مشکوک فلسطین استقالل به امروز به تا اردن و سوریه مصر،

 سرزمین این از هاییبخش برای ادعایی است ممکن سه هر شود، جایگزین فلسطین و شود

 هر و دارد وجود هافلسطینی میان در ملی احساس حاضر، قرن در حال، این با. باشند داشته

 آن از را ایاندازه و شکل هر به فلسطینی کشور یک از بخشی بخواهد که عربی دیکتاتوری

 اکثر که دانند یم خوبی به ها فلسطینی. شودمی مواجه گسترده هایمخالفت با کند، خارج

 آنها به بعیتتا دادن از پرداختند، آنها به بیستم قرن در آنها از برخی که عربی، کشورهای

 "پناهنده" آنها های نوه و فرزندان وضعیت که دارند اصرار کشورها این. کنند می خودداری

 .کنند می تالش کشور در آنها ادغام عدم از اطمینان برای و بماند باقی

 نهمچنا 1967 سال در روزه شش جنگ از پس غزه و باختری کرانه جوالن، های بلندی

 تمام نترلک ها اسرائیلی ،1967 روزه شش جنگ طول در .اند مانده باقی مناقشه مورد مناطق

 ترک ار غزه آنها 2005 سال در. آوردند دست به را غزه و باختری کرانه المقدس، بیت

 .اند مانده باقی باختری کرانه در نشین شهرک هزار صدها اما کردند،

 سنگی گوید می یهود دین. داند می خود تقسیم غیرقابل و ابدی پایتخت را ماورشلی اسرائیل

 معبد مقدس، قدس باالی دقیقاً و آنجاست، اسحاق قربانی شد آماده آن برای ابراهیم که

 اعماق در که است مذهبی طنین دارای اورشلیم فلسطینیان، برای. دارد قرار سلیمان پادشاه

 می گرفته نظر در اسالم در مقدس مکان سومین عنوان به رشه این: است جاری اسالم جهان

 آنچه. است کرده عروج آسمان به صخره همان از محمد حضرت شود می گفته زیرا شود،

 جغرافیایی نظر از فقط شهر نظامی، نظر از. است( االقصی) "مسجد دورترین" اکنون



181 

 

 رودخانه نه ندارد، فتنگ برای واقعی صنعت هیچ - است متوسطی اهمیت دارای استراتژیک

 نیاز: است برخوردار ای العاده فوق اهمیت از مذهبی و فرهنگی نظر از اما - فرودگاه نه و

 به دسترسی و کنترل. محل. است برخوردار بیشتری اهمیت از مکان برای ایدئولوژیکی

 .یافت دست مصالحه حل راه به آسانی به آن اساس بر بتوان که نیست موضوعی اورشلیم

 با(. بود دشواری ارک هنوز اگرچه) بود ترآسان هااسرائیلی برای غزه شدن تسلیم مقایسه، در

 زیادی ایچیزه اسرائیل خروج با کنند می زندگی آنجا در که مردمی آیا که این حال، این

 .است بحث قابل اند، آورده دست به

 عرض و مایل 25 تنها آن طول. است فلسطین کنونی "موجودات" دو از بدتر مراتب به غزه

 «شهری ایالت» یک واقع در این. اند شده جمع فضا این در نفر میلیون 1.8. است مایل 7.5 آن

 از کشور نای شهروندان اسرائیل، با درگیری دلیل به. فقیر وحشتناکی طرز به هرچند است،

 غرب در دریا توسط و مصر، و اسرائیل توسط شده ایجاد امنیتی مانع یک توسط طرف سه

 زیرا بسازند اسرائیل با مرز از معینی فاصله در توانند می فقط آنها. اند شده محصور آنها

 محدود اسرائیل عمق به رسیدن برای را غزه های موشک توانایی تالشند در ها اسرائیلی

 به غزه در نظامیانشبه بودیم، نامتقارن تسلیحاتی رقابت سرعت شاهد گذشته دهه در. کنند

 موشکی ضد دفاع یستمس اسرائیل و شوند، بیشتر توانستندمی که بودند هاییوشکم دنبال

 .داد توسعه را خود

 برای اما کند، می ایجاد خود مدافعان برای خوبی میدان خود شهری تراکم دلیل به غزه 

 با ارتباطی هیچ یا و ندارند جنگ برای پناهگاهی که کسانی است، کابوس آن غیرنظامیان

 تا نقطه ترین باریک. است مایل 25 تنها دو این بین فاصله اگرچه ندارند، ختریبا کرانه
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 آنها برای کاری و ندارند، رفتن برای جایی هاغزه نرسد، توافق به صلح توافق یک که زمانی

 .ندارد وجود کشور داخل در

 شامل نآ اعظم بخش. است خشکی در محصور اما است غزه برابر هفت تقریباً باختری کرانه

 امر نای نظامی، منظر از. است شده کشیده جنوب به شمال از که است کوه الراس خط یک

 تریف دره و الراس خط غربی سمت در ساحلی دشت مرتفع زمینی کنترل که کسی هر به

 شینانن شهرک ایدئولوژی گذاشتن کنار با. دهد می دارد، عهده بر را آن شرق در اردن

 امند،ن می سامره و یهودیه آنها آنچه در زندگی برای قدسم کتاب حق مدعی که یهودی،

 اجازه یلیاسرائ غیر نیروی یک به توان نمی که است این اسرائیل دیدگاه نظامی، منظر از

 70 که یساحل دشت در تواند می. داد سنگین های سالح عنوان به را ارتفاعات این کنترل

 شامل همچنین دشت این. شود قرمز کنند می زندگی آن در اسرائیل جمعیت درصد

 فرودگاه پیشرفته، وریفنا با موفق هایشرکت از بسیاری ای،جاده هایسیستم ترینمهم

 .است آن سنگین صنایع بیشتر و المللیبین

 یک اگر حتی که است آن اصرار و اسرائیلی طرف «امنیت» درخواست دالیل از یکی این

 در سنگین هایسالح با ارتشی تواندنمی کشور آن باشد، داشته وجود فلسطین مستقل کشور

 از اردن با مرز. کند حفظ را خود کنترل باید اسرائیل همچنین و باشد داشته الراس خط

 صورت در ندارد، واقعی «استراتژیک عمق» که است کوچک آنقدر اسرائیل که آنجایی

 نظامی نظر از و ندارد، وجود آن به بازگشت برای جایی اش،دفاعی خطوط شدن شکسته

 نزدیک آن به تواندنمی کسهیچ که کند حاصل اطمینان تا کندمی تالش بر را خود تمرکز

 حدود آن حالت ترین باریک در آویو تل تا باختری کرانه مرز از فاصله این، بر عالوه. شود
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 دو به را اسرائیل تواند می شایسته ارتش نیمه هر باختری، کرانه الراس خط از. است مایل 10

 به گروهی هر شدن قدرتمند از اسرائیل باختری، کرانه مورد در ترتیب، همین به. کند نیم

 .کند می جلوگیری خود موجودیت تهدید برای کافی اندازه

 همسایگان سوی از موشک شلیک و تروریستی حمالت با اسرائیل کنونی، شرایط در

 تهدید ار خود موجودیت اما کند، می تهدید را شهروندانش جان و خود امنیت خود، نزدیک

 الح در که دارد وجود صلح معاهده یک. نیست تهدیدی غربی، جنوب در مصر،. کند نمی

 عنوان به است، شده نظامینیمه که سینا جزیره شبه و است، مناسب طرف دو هر برای حاضر

 صحرا دن،را در عقبه در سرخ دریای سوی آن در آن، شرق در. کندمی عمل آنها بین حامی

. کند می تمحافظ نیز امان با آن صلح پیمان که همانطور کند، می محافظت اسرائیل از نیز

 حمالت کلش به کوچک نسبتاً تهدیدی اما دارد، وجود لبنان از بالقوه تهدید یک شمال، در

 از لبنان اهللحزب که زمانی و اگر حال، این با. است محدود باران گلوله یا/و فرامرزی

 پاسخ کند، استفاده اسرائیل عمق به رسیدن برای خود دوربردتر و تربزرگ هایموشک

 .بود خواهد عظیم

 دمشق تاریخی، نظر از. است سوریه یعنی لبنان بزرگ همسایه از تر جدی بالقوه تهدید

 سوریه از بخشی را لبنان همیشه کشور این. است ساحل به مستقیم دسترسی نیازمند و خواهان

 2005 سال در هاآن ترک به مجبور نیروهایش اینکه از و( بود که همانطور) دانستمی

 هایبلندی از عبور آن جایگزین شود، مسدود دریا سمت به مسیر این اگر. است تلخ اندشده

 دریای مسیر در جلیل دریای اطراف در ای تپه منطقه. است دریا سمت به فرود و جوالن

 تصرف اسرائیل توسط 1973 جنگ در آن به سوریه حمله از پس ارتفاعات این اما. مدیترانه
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 اسرائیل جمعیت اصلی مراکز به منتهی ساحلی دشت به سوریه ارتش عظیم حمله و شد،

 بسیار مدت میان در اما گرفت، نادیده آینده در مقطعی در توان نمی را این. بود حمله مستلزم

 موضوع این  .است غیرممکن - دارد مهادا سوریه داخلی جنگ که زمانی تا - و است، بعید

 هایسالح موضوع زیرا گیرد قرار تریجدی توجه مورد ایران مسئله که شودمی باعث

 .کندمی مطرح را ایهسته

 آلمان ،فرانسه مجموع از کشور این. است زبان فارسی اکثریت و عربی غیر غول یک ایران

 است، نفر ونمیلی 200 بر بالغ کشورها این جمعیت که حالی در اما است، بزرگتر بریتانیا و

 زندگی وهستانک در آنها اکثر سکونت، قابل محدود فضای با. دارد نفر میلیون 78 تنها ایران

. نیست انانس سکونت برای جایی ایران داخلی نمکی هایدشت و بزرگ کویرهای. کنند می

 ای مبارزه آنها در زندگی و کند، تسخیر را انسان روح تواند می آنها طریق از راندن فقط

 .دهند می انجام آنها از کمی تعداد که است

 پایین ایلیم 900 شمال، از زاگرس. البرز و زاگرس: دارد وجود عظیم کوه رشته دو ایران در

 ختم خلیج در هرمز تنگه به تقریباً و شده کشیده عراق و ترکیه با ایران مرزهای امتداد در

 را عراق و ایران العرب شط که دارد وجود غرب در دشتی شتهر جنوبی نیمه در. شودمی

 در بقیه و دارد قرار آن در ایران نفت عمده که است جایی همان نیز این. کند می تقسیم

 تشکیل را جهان بزرگ ذخایر سومین هم با آنها که شود می تصور. دارند قرار مرکز و شمال

 از مانع که کوهستانی توپوگرافی فساد، یریت،سوءمد دلیل به ایران این، وجود با. دهند می

 بخش نشد مدرن از مانع حدی تا که اقتصادی های تحریم و شود می نقل و حمل ارتباطات

 .است مانده باقی فقیر نسبتاً است، شده صنعت از خاصی های
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 نهکرا طول مامت. شود می آغاز ارمنستان با مرز امتداد در اما شمال، از نیز البرز کوه رشته

 می فرود انافغانست به رسیدن از پیش ترکمنستان مرز تا و گذراند می را خزر دریای جنوبی

 سمت به هرش فراز بر که ببینید تهران پایتخت از توانید می که است کوهی رشته این. آید

 ایرانیان از هترب راز یک همچنین و دهد می ارائه را دیدنی مناظر. است برافراشته سر آن شمال

 .است عالی سال هر در ماه چندین برای اسکی شرایط: ای هسته پروژه است شده حفظ

 آب و مرداب آن چهارم در ها،کوه آن طرف سه در که کندمی دفاع جغرافیا این با ایران

 پیشرفت روقلم این در 1219–1219 هایسال در که بودند نیرویی آخرین هامغول. است

 هاکوه زا داشتند سعی و بردند فرو غبار و خاک در را خود مهاجمان زمان آن از و کردند

 ریکا،آم متحده ایاالت حتی ،2003 سال در فارس خلیج دوم جنگ زمان در. کنند پیشروی

 ورود محض به که بود این از بهتر است، دیده خود به جهان که ای جنگنده نیروی بزرگترین

 درتق وجود با حتی ایران که تدانس می زیرا بپیچد، راست سمت به جنوب از عراق به

 یک انزم آن در متحده ایاالت ارتش واقع، در حمله برای کشوری. نبود چنین هم برترش

 ".کوه نه کنیم، می بیابان ما": داشت مهم جمله

 عبور یبرا لشکر شش از ها عراقی شد، آغاز عراق و ایران جنگ که زمانی ،1980 سال در

 هرگز نهاآ. کردند استفاده ایران خوزستان استان کردن هضمیم برای تالش در العرب شط از

. شوند رسزاگ های دامنه وارد اینکه به رسد چه نرسیدند، باتالقی های دشت به یا را آن

 .گرفت را نفر میلیون یک جان حداقل و کشید طول سال هشت جنگ

 و است دشوار پیوسته هم به اقتصاد یک ایجاد که است معنی این به ایران کوهستانی منطقه

 عنوان به. هستند مشخصی های ویژگی دارای کدام هر که دارد زیادی اقلیت های گروه
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 ها، آذری کردها، دیگر جاهای در و است عرب اکثریت قومیتی نظر از خوزستان مثال،

 صحبت فارسی به کشور از درصد 60 حداکثر. دارند وجود غیره و ها گرجی و ها ترکمن

 متمرکز را قدرت سنتی طور به ایران تنوع، این نتیجه در. فارسی غالب یتاکثر زبان کنند، می

. است کرده استفاده داخلی ثبات حفظ برای مخوف اطالعاتی شبکه یک و زور از و کرده

 قدرت که داند می همچنین اما ندارد، را ایران به حمله قصد کس هیچ که داند می تهران

 تحریک را ها مخالفت و کنند تالش ها اقلیت . کنند استفاده آن از توانند می متخاصم های

 .بیندازند خطر به را آن اسالمی انقالب نتیجه در و کنند

 معتقدند اسرائیل ویژه به کشورها از بسیاری که است ای هسته صنعت دارای همچنین ایران

 نشت یشافزا باعث و شود می استفاده ای هسته سالح ساخت برای سازی آماده برای آن از

 می طرخ احساس ایران ای هسته های سالح انداز چشم از ها اسرائیلی. شود می منطقه در

 بمب یک با هاتن اسرائیل محو و خود زرادخانه با رقابت برای ایران پتانسیل فقط این. کنند

 و ندشو می وحشت دچار عربی کشورهای احتماالً آورد، بدست را بمب ایران اگر: نیست

 که ترسندمی این از هاسعودی مثالً. کنند می تالش نیز آنها زرادخانه آوردن بدست برای

 قرار خود هدایت تحت را شیعه اعراب همه شوند، مسلط منطقه بر خواهندمی هااهللآیت

 به مجهز ایران یک. دارند مدینه و مکه مقدس شهرهای کنترل برای هاییبرنامه حتی و دهند

 احتماالً هاعودیس خطر، این با مقابله برای و بود خواهد ایمنطقه ابرقدرت ای،هسته سالح

 و مصر(. بخرند ایهسته سالح دارند، نزدیک روابط آن با که) پاکستان از کنندمی سعی

 .کنند پیروی روند این از است ممکن ترکیه
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 دائمی حضور ایران ایهسته تاسیسات به اسرائیل هوایی حمله تهدید که معناست بدان این

 تا سرائیلا از مستقیم خط یک در اینکه یکی. دارد وجود زیادی بازدارنده عوامل اما ست،ا

 عبور عراق و اردن مرز مستقل، مرز دو از باید اسرائیل هوایی نیروی. است مایل 1000 ایران

 هر که ستا این دیگر مورد. است راه در حمله که گفت خواهد ایران به مطمئناً دومی. کند

 و باشد اسرائیل از فراتر است ممکن که است گیریسوخت قابلیت مستلزم دیگری مسیر

 که ستا این اصلی دلیل یک. باشد مستقل قلمرو روی بر همچنین( باشد شمالی مسیر اگر)

 هرمز تنگه بستن یتوانای - دارد اختیار در باشد، برنده برگ یک است ممکن که چیزی ایران

 می بورع آن از جهان نفت نیاز درصد 20 حدود فروش، به بسته روز، هر که فارس خلیج در

 تنها ،شود می محسوب جهان تنگه ترین استراتژیک که تنگه، نقطه، ترین باریک در. کند

 متعاقب و متوالی هاماه برای احتماالً هرمز شدن بسته از صنعتی جهان. دارد عرض مایل 21

 می فشار ائیلاسر به کشورها از سیاریب که است دالیلی از یکی این. دارد بیم هاقیمت آن

 .نکند اقدامی تا آورند

 در مریکاآ دریایی نیروی. ترسیدند می ها آمریکایی محاصره از ها ایرانی ،2000 دهه در

 دو هر در ینظام نشینی عقب با. افغانستان و عراق در آمریکایی نیروهای و بود فارس خلیج

 عراق در خود متحدان با مستقیم خط با یرانا و است شده محو اکنون ایران ترس کشور،

 رایب است پلی همچنین عراق جنوب. است مانده باقی مسلط موقعیت در شیعه تسلط تحت

 اهلل حزب قالب در خود شیعه متحدان برای سپس و دمشق در خود علوی متحدان به ایران

 .مدیترانه سواحل در لبنان
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 ایران. اشتد امتداد هند تا مصر از ایران وریامپرات میالد از پیش چهارم تا ششم قرن در

 جهت و ست،ا خود قدرت گسترش دنبال به اما ندارد، امپریالیستی هایطرح چنین امروزی

. است آن شیعه هایاقلیت و عرب جهان - آن غرب سمت به هااقیانوس سراسر در آشکار

 جا عراق در ،آورد ارمغان به را شیعه اکثریت با حکومتی متحده، ایاالت تهاجم که زمانی از

 نسخه قویتت به و کرده نگران را هاسنی سلطه تحت سعودی عربستان امر این. است افتاده

. است ایران و عربستان روابط آن اصلی هسته که است کرده کمک سرد جنگ از خاورمیانه

 گاز و نفت صنایع دلیل به است ممکن باشد، ایران از بزرگتر است ممکن سعودی عربستان

 28) است رکمت بسیار آن جمعیت اما باشد، ثروتمندتر ایران برابر چندین اش یافته توسعه

 مورد در. نیست اعتماد قابل نظامی نظر از و( ایرانی میلیون 78 مقابل در سعودی میلیون

 نیروهای و ودش داغ سرد جنگ این که صورتی در خود ایرانی همسایه با مقابله در آن توانایی

 در مسلط درتق که دارند طلبی جاه طرفین از یک هر. کنند مقابله یکدیگر با ستقیماًم آنها

 عراق که نیزما. دانند می خود اسالم به مربوط نسخه قهرمان را خود یک هر و باشند منطقه

 بین از با .کرد جدا را ایران و سعودی عربستان قدرتمند حامی صدام، پاشنه بود سلطه زیر

 .شوند می خیره یکدیگر به خلیج سراسر در اکنون کشور ود زمان، آن رفتن

 ینسرزم مرزهای در ترکیه. است آسیایی هم و اروپایی هم که است کشوری ایران غرب

 وسیع نطقهم از بخشی آن زمین توده بیشتر اگرچه و نیست، عربی اما دارد، قرار عربی های

 .بگیرد صلهفا دهد می رخ آنجا در که هایی درگیری از کند می سعی اما است، خاورمیانه تر

 اروپا از بخشی عنوان به غرب شمال و شمال در همسایگانشان توسط واقعاً هرگز ترکها

 وسیع دشت دور سمت در اروپا مرزهای پس است، اروپایی ترکیه اگر. اند نشده شناخته
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 مفهومی این. شوند می متوقف ایران و عراق سوریه، در که معنی این به دارند، قرار آناتولی

 بزرگترین کجاست؟ پس نیست اروپا از بخشی اگر. دارند قبول را آن کمی افراد که است

 یوروویژن آواز مسابقه در شهر این بود، 2010 سال در اروپا فرهنگی شهر استانبول، آن، شهر

 1970 دهه در اروپا اتحادیه در عضویت برای کند، می شرکت یوفا اروپا قهرمانی مسابقات و

 جغرافی بیشتر. است اروپا در آن قلمرو از درصد 5 از کمتر حال این با و. داد درخواست

 و جنوب در را کشور بقیه و اروپا در است بسفر غرب در که را ترکیه کوچک منطقه دانان

 .دانند می( آن وسیع معنای به) خاورمیانه در بسفر شرق جنوب

 دیگر واملع. است نشده پذیرفته اروپا حادیهات در هرگز ترکیه که است دالیلی از یکی این

 75 آن تجمعی. است آن اقتصاد و کردها مورد در ویژه به بشر، حقوق زمینه در آن سوابق

 تانداردهایاس در نابرابری به توجه با که دارند بیم اروپایی کشورهای و است نفر میلیون

 عاملی تاس ممکن که چیزی. شود کار نیروی انبوه به منجر اروپا اتحادیه عضویت زندگی،

 ثریتاک کشور یک ترکیه که است این است، نشده گفته اروپا اتحادیه در اگرچه باشد،

 سیحیم سازمان یک نه و سکوالر سازمان یک نه اروپا اتحادیه(. درصد 98) است مسلمان

 رایب استدالل هر برای. است داشته وجود "ها ارزش" مورد در دشواری بحث اما است،

 چشم گذشته دهه در و دارد وجود مخالف استدالل یک اروپا، اتحادیه در ترکیه یتعضو

 مورد در شورک که است شده باعث امر این. است یافته کاهش اتحادیه به ترکیه پیوستن انداز

 .دهد نشان واکنش باشد، داشته وجود است ممکن که دیگری های انتخاب

 و بود کمال مصطفی او نام. نداشت وجود یا چاره مرد، یک برای حداقل ،1920 دهه در

 اینکه از پس. آمد بیرون بیشتری شهرت با اول جهانی جنگ از که بود ترکی ژنرال تنها
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 متفقین توسط شده تحمیل شرایط برابر در مقاومت با او شکستند، را ترکیه پیروز هایقدرت

. کرد اروپا از بخشی را نآ و کرد مدرن را ترکیه حال عین در اما رسید، جمهوری ریاست به

. شدند ممنوع اسالمی عمومی مؤسسات و شد معرفی میالدی تقویم و غربی حقوقی قوانین

 داد زنان به را رأی حتی او و شد عربی خط جایگزین التین الفبای بود، ممنوع فاس پوشیدن

 هاترک که زمانی ،1934 سال در(. فرانسه از جلوتر سال پانزده و اسپانیا از جلوتر سال دو)

. شد داده «هاترک پدر» - «آتاتورک» نام کمال به پذیرفتند، را آورالزام خانوادگی هاینام

 به را ترکیه تا دادند ادامه خود کار به ترکیه بعدی رهبران اما درگذشت، 1938 سال در او

 صممم نظامی کودتاهای اشتباه مسیر در را خود که کسانی و بکشانند، غربی اروپای دامان

 .ندادند قرار آتاتورک میراث تکمیل به

 سختانهسر امتناع و اروپا سوی از مستمر پذیرش عدم ،1980 دهه اواخر در حال، این با

 که شد نسیاستمدارا از نسلی به منجر شدن، مذهبی کمتر از عادی هایترک از بسیاری

. باشد داشته یازن B طرح یک به ترکیه شاید - کردند تصور غیرقابل کردن فکر به شروع

. کرد آغاز را تغییر و آمد ایران به 1989 سال در مذهبی، مرد اوزال، تورگوت جمهور رئیس

 و آسیا وپا،ار بین بزرگ زمینی پل عنوان به را ترکیه که کرد تشویق را ها ترک دوباره او

 جاری .اشدب منطقه سه هر در بزرگی قدرت تواند می دوباره که کشوری و ببینند خاورمیانه

 اما ،دارد بزرگتر، حتی شاید مشابه، های طلبی جاه جمهور، رئیس اردوغان، طیب رجب 

 .هستند یاییجغراف حدی تا اینها. است بوده روبرو مشابهی موانع با آنها به دستیابی برای

 امپراتوری خواهد می اردوغان که هستند مشکوک همچنان عربی کشورهای سیاسی، نظر از

 ایرانی. کنند می مقاومت نزدیک روابط برابر در و کند بازسازی اقتصادی ظرن از را عثمانی
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. دانند می خود خلوت حیاط در خود اقتصادی و نظامی رقیب قدرتمندترین را ترکیه ها

 جناح از حمایت در مقابل طرف دو در آنها گرفتن قرار دلیل به نبود، گرم هرگز که روابط

 اخوان دولت از ترکیه قاطع حمایت. است شده ردس سوریه داخلی جنگ در درگیر های

 و داد انجام را خود دوم کودتای مصر ارتش که زمانی که بود سیاستی مصر در المسلمین

 .است زده یخ اکنون آنکارا و قاهره روابط. کرد حمایت قرمز از گرفت، دست به را قدرت

 اسرائیل با نجنگید طریق از نگرایا اسالم امتیاز آوردن دست به که اند آموخته ترک نخبگان

 بهره برای بهجان سه انرژی اتحاد یک ایجاد برای یونان و قبرس با اسرائیل همکاری به منجر

 عالقه به هترکی به مصر دولت مبهم نگاه. شود می مربوطه سواحل یا گازی مناطق از برداری

 مینه در. کند می کمک جدید انرژی منبع این اصلی مشتری به شدن تبدیل برای قاهره

 انرژی نیازهای رایب همچنان شود، مندبهره اسرائیل انرژی از توانستمی که ترکیه حال،

 ولهل خطوط توسعه برای روسیه با همزمان و است متکی روسیه خود قدیمی دشمن به خود

 .کندمی کار اروپا اتحادیه کشورهای به انرژی انتقال برای جدید

 در اند،هشد نگران متحدش دو اسرائیل، و ترکیه بین جدید سرد جنگ از که هاآمریکایی

 آنها بین بهتر طرواب خواهان متحده ایاالت. کنند نزدیک هم به را آنها دوباره تا هستند تالش

 کلیدی شورک یک ترکیه ناتو، نظر از. است مدیترانه شرق در ناتو موقعیت تقویت منظور به

 .ندک می کنترل بسفر باریک شکاف طریق از را سیاه دریای از خروج و ورود زیرا است

 ناوگان دارد، عرض مایل یک از کمتر آن نقطه ترین باریک در که ببندد را تنگه اگر تنگه 

 بسفر از عبور حتی. کند نفوذ اطلس اقیانوس سپس و مدیترانه به تواند نمی روسیه سیاه دریای
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 مدیترانه، دریای مسیر در اژه دریای به رسیدن برای. برد می مرمره دریای به را شما فقط

 .کنید عبور داردانل تنگه از باید همچنان

 نمی هگرفت نظر در دریایی قدرت یک عنوان به اغلب ترکیه آن، خشکی وسعت به توجه با

 به را نآ همواره ها آب این بر آن کنترل و است مرز هم دریا سه با کشور این اما شود،

 و اریتج پل یک همچنین پل این. کرد حساب آن با توان یم که است کرده تبدیل نیرویی

 دهد، می ندپیو مرکزی آسیای کشورهای و قفقاز خاورمیانه، با را اروپا که است نقل و حمل

 .دارد مشترک قومی پیوندهای مناطق برخی در و تاریخ آنها با که

 ناکخطر اهیگ آسیب این اگر حتی گیرد، قرار تاریخ چهارراه در که است مصمم ترکیه

 موضوع این بر «خارجی سیاست خالصه» بخش در ترکیه خارجه وزارت وب صفحه. باشد

 است ایمنطقه رد،دا قرار آن مرکز در ترکیه که اوراسیا-آفریقایی جغرافیای»: کندمی تأکید

 مصمم ترکیه": گوید می« .دارند تعامل شدت به آن در مخاطراتی و هافرصت چنین که

 معاصر، نتمد سطح باالترین به رسیدن برای خود ساله دویست تالش از بخشی عنوان به است

 ".شود اروپا اتحادیه کامل عضو

 نمونه عنوان به ترکیه پیش، سال چند تا. رسد می نظر به بعید مدت میان تا مدت کوتاه در

 در را دموکراسی تواند می اسرائیل، جز به خاورمیانه، کشور یک چگونه که این از ای

 روی پیش مشکالت کردها، دار ادامه مشکل با اخیراً نمونه این. شد می مطرح بگیرد، غوشآ

 با مبارزه در گرا اسالم های گروه از ضمنی حمایت و مسیحی کوچک جوامع از برخی

 یهودیان، مورد در اردوغان جمهور رئیس سخنان. است داشته کمی تأثیرات سوریه، دولت

 به را خطر زنگ است، شده گرفته ترکیه خزنده شدن اسالمی با که جنسیتی برابری و نژاد
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 یافته توسعه بسیار ترکیه عربی، کشورهای اکثر با مقایسه در حال، این با. است درآورده صدا

 از برخی است ممکن اردوغان. است تشخیص قابل دموکراسی یک عنوان به و است تر

 خاورمیانه در کسی هر از آزادتر هاترک پدر هاینوه اما کند، لغو را آتاتورک کارهای

 .کنندمی زندگی عرب

 سالم جان اراستعم از و اندنکرده تجربه را مشابهی گشایش عربی کشورهای که آنجایی از

 را( شد آغاز 2010 الس در که اعتراضاتی موج) عربی هایقیام نبودند حاضر اند،برده در به

 تبدیل داخلی جنگ و دائمی شورش به آنها عوض در. کنند تبدیل واقعی عربی بهار یک به

 .شدند

 اتفاق نچهآ از ما درک. است شده ابداع ها رسانه توسط که است اشتباه نام یک عربی بهار

 با که جوانی های لیبرال با مصاحبه برای زیادی خبرنگاران. کند می مختل را افتد می

 صدای با را نهاآ و شتافتند بودند، ایستاده شهر های میدان در انگلیسی زبان به پالکاردهایی

 «سبز انقالب» دوران در نگارانروزنامه از برخی. گرفتند اشتباه تاریخ گیری جهت و مردم

 توصیف «ایران جوانان» را تهران شمال جوان دانشجویان و بودند کرده را کار همین نیز

 سپاه و مرتجع جیانبسی به پیوستن حال در که را ایرانی جوانان سایر رو این از و کردندمی

 .گرفتندمی نادیده بودند پاسداران

 ذهن در. کمونیسم: داشت وجود توتالیتاریسم از شکل یک شرقی اروپای در 1989 سال در

 آهنین پرده سوی آن در که دموکراسی سوی به: داشت وجود جهت یک فقط مردم اکثریت

 مدنی جامعه و دموکراسی های دوره از تاریخی ای خاطره غرب و شرق. بود رونق حال در

 در و نبرد لذت چیزها آن از یک هیچ از 2011 سال در عرب جهان. داشتند مشترک
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 با که) دموکراسی لیبرال دموکراسی، های گیری جهت. شد مواجه آن با متفاوتی مسیرهای

 طول در مردم از بسیاری که جهتی و قدرتمند رهبر کیش ناسیونالیسم، ،(است متفاوت سابق

 در گرایی اسالم جمله از آن، مختلف های پوشش در اسالم - بودند روبرو آن با مدت این

 مصراته خوب شهروندان از برخی. شود می ناشی تفنگ لوله از واقع در قدرت خاورمیانه،

 ممکن حتی برخی کنند، ایجاد دموکرات لیبرال حزب یک بخواهند است ممکن لیبی در

 لیبرال به بالفعل محلی قدرت اگر اما. کنند کمپین سگرایانهمجن حقوق برای بخواهند است

 نمونه یک عراق. شد خواهد محدود آنها انتخاب کند، شلیک همجنسگرایان و ها دموکرات

 معمول طور به مردم آن در که مکانی و لیبرال، از دور به نام، به فقط دموکراسی یک: است

 .رسند می قتل به گرایی همجنس دلیل به

 که است معیجوا در درونی پیچیده مبارزه این. است راه در خوبی به اعراب قیام دوم مرحله

 حاضر الح در تفنگ و ای قبیله پیوندهای اجتماعی، رسوم و آداب مذهبی، باورهای آن در

. هستند انیجه خشم و بیان آزادی برابری، «غربی» های آرمان از قدرتمندتر بسیار نیروهای

 قدرآن معمولی هایغربی که تنفرهایی واقع در هستند، تعصباتی گرفتار عربی کشورهای

 گذاشته مایشن به چشمانشان مقابل در چاپی صورت به اگر حتی که دارند اطالع هاآن از کم

 اما هستند، ژیونرل که هستیم، آگاه خود تعصبات از ما. نکنند باور را آنها دارند تمایل شوند،

 .ندیمب می هستند خاورمیانه در که کسانی روی بر را ودخ چشم که رسد می نظر به اغلب

 جز به نظری اظهار سختی به که است رایج عرب جهان در قدری به دیگران از تنفر ابراز

 های رسانه بستر به محدودی دسترسی که منطقه در غرب تحصیلکرده اغلب لیبرال اقلیت

 نازی تبلیغاتی روزنامه بازتاب که ستیز یهودی کاریکاتورهای. کند می جلب دارند، جمعی
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Der Stürmer برنامه در جوک شوک امامان به هفته، هر هفته، هر. هستند رایج است 

 گاهی رفتار، نوع این برای غربی خواهان معذرت .شود می داده فضا پربیننده تلویزیونی های

 مشکل اردچ شوند، توصیف سعید ادوارد رفتارهای از یکی عنوان به اینکه ترس از اوقات

 .شوند می

 برخی. ندکن می خیانت خود لیبرال های ارزش بودن جهانی انکار با آنها. "شناسان شرق" 

 در باید و نیست گسترده قتل به تحریکات این که گویند می خود لوحی ساده در دیگر

 دهنده نشان نای. داد فراوان های لفاظی به را آن توان می که شود، دیده عربی زبان چارچوب

 موضوع ینا درک از امتناع و عرب اصلی های رسانه نقش ،«عربی خیابان» از آنها درک عدم

 .است آن منظورشان گویند، می چیزی هستند نفرت از پر که افرادی وقتی که است

 که دبو مردم قدرت واقع در شد، برکنار مصر جمهوری ریاست از مبارک حسنی که زمانی

 منتظر هاسال ارتش که بود این ندید آن از خارج جهان که چیزی اما کرد، سرنگون را او

 آنها ازنی مورد پوشش خیابان تئاتر. بود جمال پسرش و او شر از شدن خالص برای فرصتی

 وجود کافی پوشش فراخواند، را خود حامیان المسلمین اخوان که زمانی تنها. کرد فراهم را

. واناخ و ارتش مبارک، ملی کراتیکدمو حزب: داشت وجود مصر در نهاد سه تنها. داشت

 به شروع د،ش پیروز انتخابات در سپس المسلمین اخوان کردند، ویران را اولی آخر مورد دو

 این رد واقعی قدرت توسط خود سرنگونی بهای و کرد گرا اسالم کشور یک به مصر تبدیل

 .پرداخت را - ارتش - سرزمین

 هنگامی. زیرزمینی حاضر حال در هرچند انند،م می باقی دوم قدرت همچنان گرایان اسالم

 خود به را نفر هزار صدها قاهره در تجمعات بود، خود اوج در مبارک ضد تظاهرات که
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 اخوان رادیکال واعظ القرضاوی یوسف که زمانی مبارک، سقوط از پس. کرد جلب

 تعداد اما ند،آمد او استقبال به نفر میلیون یک حداقل بازگشت، قطر در تبعید از المسلمین

. نداشتند فرصتی هرگز ها لیبرال. نامیدند "مردم صدای" را این غربی های رسانه از کمی

 که است دلیل این به. هستند رادیکال منطقه مردم که نیست دلیل این به این. اکنون هم آنها

 خابانت دموکراسی، مفهوم یا امنیت و نان به توجه با هستید و باشید ترسیده و گرسنه اگر

 .نیست مشکلی

 لباس در هک است باندهایی اختیار در قدرت پاسخگو، نهادهای کمی تعداد با فقیر جوامع در

 رتقد کسب برای آنها که حالی در. شوند می ظاهر «سیاسی احزاب» و «نظامیان شبه»

 مردم از بسیاری شوند،می تشویق غربی لوحساده هواداران توسط گاهی که جنگند،می

 دیگر کشورهای احتماالً و قعرا یمن، سوریه، لیبی، در که رسدمی نظر به. میرندمی گناهبی

 .بود خواهد چنین آینده هایسال تا

 و یاسیس گذاری سرمایه مایلند خود، انرژی واردات نیازهای کاهش دلیل به ها آمریکایی

 کمتر حدی تا و چین، کنند، نشینی عقب آنها اگر. دهند کاهش را منطقه در خود نظامی

. وندش درگیر متحده ایاالت منافع دادن دست از نسبت به شوند مجبور است ممکن هند،

 سناریو آن .هستند ایران و عراق سعودی، عربستان در اصلی بازیگران حاضر حال در ها چینی

 بزرگ هایقدرت هایپایتخت هایساختمان هایساختمان در و است جهانی سطح در

 زندگی با و مردم نیازهای و امیدها ها، خواسته تخیالت، با بازی زمین در. شد خواهد مشخص

 آن، نداد قرار هم کنار دوباره. است شکستن حال در پیکو سایکس .شود می انجام آنها

 بود خواهد خونین و طوالنی هوایی متفاوت، شکلی به حتی
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 «.هاست ملیت قاره بهش بل یک. کشور یک نه و است ملت یک نه هند

 جناح علی محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمی را دیگر طرف یک هیچ: برسند توافق به چیز یک مورد در توانند می پاکستان و هند

. است ساز مشکل حدودی تا دارند، مایل 1900 طول به مرزی آنها اینکه به توجه با. خواهند
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 این مدیریت نحوه بنابراین کند،می برخورد ایهسته تسلیحات و دشمنی با نسبتاً کشوری هر

 .است نفر میلیون هاده مقیاس در زندگی و مرگ موضوع یک ناخواسته روابط

 به. است فرن میلیون 182 پاکستان که حالی در است، نفر میلیارد 1.3 به نزدیک هند جمعیت

 می نشان را خود ،هند با خود مخالفت با شده متالشی و ثبات بی فقیر، پاکستان رسد می نظر

 قدرت ملهج از جهات، بسیاری از پاکستان، مورد در وسواس علیرغم هند، که حالی در دهد،

 می نشان ار خود گسترش، به رو متوسط طبقه و رشد به رو اقتصاد با ظهور حال در جهانی

 همه در قریباًت چگونه که بیند می و کند می نگاه پاکستان سراسر به نظر نقطه این از. . دهد

 .کند می عمل بهتر آن از دموکراتیک و اقتصادی های شاخص

. شوند می داغ احساسات. اند داده انجام را زیادی های درگیری و بزرگ جنگ چهار آنها

 به ،2014 سال اواخر در ،2014 سال اواخر در نظامی، تحلیلگر سینگ، آمارجیت دکتر

 دیگران چه هر»: شودمی تهگف شد،می نقل پاکستانی مقامات از یکی توسط که سخنانی

 حمله رابرب در که است بهتر هند برای که است این سادگی به من نظر کنند، باور است ممکن

 تا برود ینب از کشته میلیون ها ده قیمت به حتی و دهد نشان شجاعت پاکستان پرهزینه اتمی

 و افتضاح ا،ناآشن های پتانسیل در انرژی دادن هدر و کاهش هزاران خاطر به روز هر که این

 دهندهنشان اما نباشد، تأثیرگذار دولتی دولتی هایسیاست بر است ممکن این. بکشد درد

 تولدم Hre در مدرن هند و پاکستان. است جامعه دو هر در مختلف سطوح در احساس عمق

 .بکشد را آنها تواند می دوباره بعد دفعه. شدند

 می ایجاد طبیعی چارچوب یک که اند خورده گره هم با هند قاره شبه جغرافیای در دو این 

 جنوب و جنوب شرقی، جنوب در ترتیب به عرب دریای و هند اقیانوس بنگال، خلیج. کند
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 هایعقربه جهت در حرکت با. دارند قرار شمال در هیمالیا و غربی شمال در هندوکش غربی،

 حتی که غربی شمال زمر هایکوه به شدن تبدیل از پیش بلوچستان صحرای فالت ساعت،

 به شرق به راست پیچ یک. رودمی باال پیوسته شوند،می تبدیل هندوکش به و رفته باالتر

 درست آنها. شود می منتهی هیمالیا به سپس که شود می متصل Karakoram کوه رشته

 بنگالدش اطراف در هند که همانطور آنجا، از. کنند می جارو برمه تا چین با مرز امتداد در

 .آیدمی فرود بنگال خلیج سمت به جنوب سمت به زمین کند،می منحنی

 شورک دو. است امروزی بوتان و نپال بنگالدش، پاکستان، هند، شامل قاب داخلی فضای

 پیکرشان، غول همسایگان سلطه تحت که هستند خشکی در محصور فقیر کشورهای اخیر

 است این کهبل ندارد، دریا به دسترسی هک نیست این بنگالدش مشکل. دارند قرار هند و چین

 قلمرو دائماً بنگال خلیج هایآب از تراوش: دارد بنگالدش به زیادی بسیار دسترسی دریا که

 طور به تقریباً هک است این آن دیگر جغرافیایی مشکل. دهدمی قرار تأثیر تحت را ارتفاع کم

 وافقت 1974 سال در که مایل 2545 طول به مرزی زیرا است، شده احاطه هند توسط کامل

 یک عنوان هب برمه با کوتاه مرز یک تنها را آن و داد قرار بنگالدش اطراف در را هند شد،

 .گذاشت باقی خارج جهان برای جایگزین زمینی مسیر

. اندازند یم دردسر به را هند که است گرا اسالم جویان ستیزه شامل و است ناآرام بنگالدش

 خود نازعبالم ارباب توانند نمی هرگز قاره شبه در کوچکتر کشور سه این از یک هیچ اما

 ساخت فناوری رب 1947 سال در منطقه تجزیه از پس هایدهه در پاکستان اگر. کنند تهدید را

 .شدنمی تلقی هند برای تهدیدی نداشت، تسلط ایهسته هایسالح
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 و بزرگ آن زا بیش همیشه دارد، رقرا آن در نسبتاً اینکه علیرغم ما، چارچوب درون منطقه 

 اکمانح حتی. بود برخوردار قوی مرکزی حکومت یک از تواننمی که است بوده متنوع

 منطقه یخودمختار به متصل، آهن راه سیستم و معروف بوروکراسی با بریتانیا، استعماری

. کردند ادهفاست یکدیگر علیه یا محلی رهبران بازی برای آن از واقع در و دادند اجازه ای

 زدگی یخ مثال، رایب - است هوایی و آب هایتفاوت دلیل به حدی تا فرهنگی و زبانی تنوع

 نیز قاره شبه مذاهب و هارودخانه دلیل به اما - جنوب هایجنگل مقابل در هیمالیا شمال

 .هست

. ندا ردهک رشد ها رودخانه این کنار در سند و برهماپوترا گنگ، مانند مختلفی های تمدن

 متفاوت بسیار مناطق و اند،شده پراکنده هایشانکرانه امتداد در جمعیتی مراکز امروز، به تا

 اساس بر - نادو تامیل هایزبانتامیل و ها،سیک اکثریت با پنجاب، مثال برای - یکدیگر از

 .هستند جغرافیایی هایشکاف این

 به را آن هرگز یکهیچ اما اند،کرده حمله قاره شبه به هاقرن طول در مختلف هایقدرت

 که همانطور و کند نمی کنترل را هند واقعاً نو دهلی اکنون حتی. اندنکرده فتح واقعی طور

 بیشترین مسلمانان. ندارد دست در را پاکستان کنترل زیادی حد تا آباد اسالم دید، خواهیم

 بر هرگز نیز اسالم حتی اما داشتند، واحد رهبری تحت قاره شبه اتحاد در را موفقیت

 پس هشتم قرن اوایل در مسلمانان حمله اولین .نکرد غلبه فرهنگی و مذهبی زبانی، اختالفات

 زمان آن از. رسیدند فعلی پاکستان در پنجاب تا اموی خالفت اعراب که زمانی بود، میالد از

 شرق در ،حال این با. آورد قاره شبه به را اسالم خارجی مختلف تهاجمات هجدهم قرن تا
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 تجزیه بذر بنابراین کردند، مقاومت تبدیل برابر در جمعیت هندوها اکثریت سند، رود دره

 .کاشتند را هند نهایی

 

. ریخت هم هب چیز همه و دارد نگه نتوانست مرکز رفتند وقتی و رفتند و آمدند ها انگلیسی

 باستانی هایتفاوت دلیل به همیشه منطقه: نداشت وجود واقعی مرکز هیچ حقیقت، در

 در. است شده قسیمت هندوئیسم و اسالم و ها،بیابان و هاکوه گجرات، و پنجاب هایزبان

 دو به ار قاره شبه مذهبی، طلبی جدایی و پسااستعماری ناسیونالیسم نیروهای ،1947 سال

 زا که هااییبریتانی. بنگالدش و پاکستان هند،: کردند تقسیم عمده بخش سه به بعداً و بخش

 در است، پایان هب رو امپراتوری دوران که دانستندمی و بودند شده خسته جهانی جنگ دو

 عوام مجلس در هاعالمی این 1947 ژوئن 3 در .پوشانندنمی جالل و شکوه خود خروج نحوه

 می تقسیم پاکستان و هند مستقل قلمرو دو به هند - کند می نشینی عقب بریتانیا: شد اعالم

 .بودند رفته آنها همه اوت، 15 در بعد، روز سه و هفتاد. شد

 سمت هب غرب سمت به و کردند عبور هند جدید مرزهای از مسلمان ها میلیون که حالی در

 از عادهال فوق حرکت یک دیگر، راه از سیک و هندو ها میلیون با کردند، حرکت پاکستان

 حال در جوامع لک که بودند هاجاده در نفری 30000 مردم از هاییستون. شد دنبال مردم

 شهرها به را مردم و کردندمی عبور قاره شبه از پناهندگان از مملو قطارهای. بودند حرکت

 .دادندمی انجام کردندمی حرکت دیگر جهت در که کسانی با را بازگشت سفر و بردندمی

 مقابله به سهرا و هراس در دیگران و ها سیک هندوها، مسلمانان، که هنگامی بود عام قتل

 را خود های دست بریتانیا دولت. شد آغاز کشور دو هر در شورش پرداختند، یکدیگر با
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 برای نظم برقراری به کمک برای را پاکستان و هند جدید رهبران درخواست و شست

 متفاوت ها کشته تعداد از ها تخمین. کرد رد هستند، کشور در هنوز که معدودی نیروهای

 اکثریت با مناطق. شدند آواره نفر میلیون 15 و باختند جان نفر میلیون کی حداقل اما است،

 به - گنگ رودخانه حوضه و ثار صحرای غرب در سند دره منطقه - غرب در مسلمان

 شرقی پاکستان به( فعلی کلکته) کلکته شرق مناطق که حالی در شدند تبدیل غربی پاکستان

 .شدند تبدیل

 مرز ترین مزاحم کشور این. هند از کمتر خیلی گرفت؟ ای تیجهن چه ماجرا این از پاکستان

 غیرهمجوار قهمنط دو به که بود دولتی و برد، ارث به را افغانستان با غربی شمال مرز هند،

. کرد می اجد شرقی پاکستان از را غربی پاکستان هند، خاک از مایل 1000 زیرا شد، تقسیم

 اما اند، کرده مدیریت مشکل بدون را غیرمرتبط لهفاص مشکل متحده ایاالت بقیه و آالسکا

. کنند می لعم باثبات محیط یک در و هستند مرتبط هم به اقتصادی و زبانی فرهنگی، نظر از

 وقتی بنابراین د،نرسیدن هم به هرگز واقعاً آنها. بود اسالم پاکستان بخش دو بین ارتباط تنها

 انپاکست تسلط علیه شرقی پاکستان 1971 سال در. نداشت تعجب جای شدند جدا هم از

 داج شرقی پاکستان فراوان، های خونریزی از پس و کرد مداخله هند کرد، شورش غربی

 عثمانی، وریامپرات پایان از پس سال و بیست ،1947 سال در حال، این با .شد بنگالدش و شد

 روشن، آینده هایوعده و فراوان هیاهوهای میان در جدید، پاکستان رهبران دیگر و جناح

 .اندکرده ایجاد را مسلمان سرزمین یک که کردند ادعا

 ملی هویت. است هند از تر ضعیف نظامی و جمعیتی اقتصادی، جغرافیایی، نظر از پاکستان

 طلبانه، جدایی های جنبش و فرهنگی تنوع وسعت، علیرغم هند. نیست قوی چندان نیز آن
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. است کرده ایجاد هندی هویت از یکپارچه احساس با مستحکم سکوالر دموکراسی یک

 به اغلب آنها وفاداری که است جمعیتی و دیکتاتوری سابقه با اسالمی کشور یک پاکستان

 .است دولت از بیشتر آنها فرهنگی منطقه

 غازآ را آن 1947 سال تقسیمات اما است، کرده خوبی خدمت هند به سکوالر دموکراسی

 مشمول ددرآم پایه بیشتر قاره، شبه صنعت عظیم اکثریت دهن جدید مرزهای داخل در. کرد

 بانکی و بندری بخش با کلکته مثال عنوان به. داشت قرار بزرگ شهرهای اکثر و مالیات

 با رتباطا و درآمد کننده تامین این از را شرقی پاکستان ترتیب بدین و رفت هند به خود

 .کرد محروم خارج جهان

 دریافت د،بو تقسیم از پیش دولت کنترل تحت که را مالی ذخایر از درصد 17 تنها پاکستان

 کی توسعه، برای کردن خرج برای پول بدون کشاورزی، پایگاه یک با کشور این. کرد

 .ماند قیبا بود، شده تقسیم خود درون در مختلف طرق به که دولتی و غربی ناپایدار مرز

 stan و لصخا معنای به pak. دهد می ما به تقسیمات این مورد در هایی سرنخ پاکستان نام

 P. هست نیز آن مخفف اما است، پاکان سرزمین بنابراین است، سرزمین معنای به اردو در

 برای S یر،کشم برای K ،(افغانستان مرز در پشتون منطقه) افغانستان برای A پنجاب، برای

 .بلوچستان مانند است، «تان» مخفف T و سند

 نه اما شد، تشکیل دولت یک دارند، را خود خاص زبان کدام هر که ،متمایز مناطق این از

 می اتفاق ندرت به اما کند، ایجاد وحدت حس تا کند می تالش سخت پاکستان. ملت یک

 پنجابی. کند ازدواج پشتون یک با سندی یک یا کند ازدواج بلوچی با پنجابی یک که افتد

 را جمعیت درصد 4.5 ها بلوچ و درصد 13.5 ها پشتون درصد، 14 سندها درصد، 60 ها
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 با گاهی که تضادهایی در تنها نه - دارد وجود همیشه مذهبی هایتنش. دهند می تشکیل

 اقلیت و هاسنی اکثریت بین بلکه شود،می داده نشان کشور در هندو و مسیحی هایاقلیت

 .دارد ودوج دولت یک در کشور چندین پاکستان در. دارد وجود نیز شیعه مسلمانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خود مجزای زبان و هویت آنها از بسیاری - دهند می تشکیل را پاکستان و هند که مناطقی

 .دارند را
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 در 1948 سال در که کشمیر سر بر و تقسیم، از پس اندکی بود، 1947 سال در مورد اولین

 این با. دش قسیمت( شود می شناخته آسیا برلین دیوار عنوان به همچنین) کنترل خط امتداد

 .دارند را خود حاکمیت ادعای همچنان پاکستان و هند دو هر حال،

 جنگ رد هند ضعیف عملکرد دلیل به را هند ارتش قدرت پاکستان بعد، سال بیست تقریباً

 تبت به اه چینی تهاجم دلیل به چین و هند بین تنش. کرد محاسبه اشتباه چین و هند 1962

 درگیری این طی در. ببرد پناه الما داالیی به هند بود شده باعث خود وبهن به که بود گرفته باال

 قلب دیکینز در آسام ایالت سمت به تقریباً و داد نشان را خود برتری چین ارتش کوتاه،

 قدرت هک حالی در کردند، تماشا خوشحالی با آن از پس پاکستان ارتش. کرد پیشروی هند

 .وردندخ شکست و رفتند هند با جنگ به 1965 سال در ،کردند ارزیابی حد از بیش را خود

 که دندکر درگیری سیاچن یخچال در پایی 22000 ارتفاع در هند و پاکستان 1984 سال در

 1995 و 1987 ،1985 هایسال در بیشتر هایجنگ. باشد تاریخ نبرد باالترین شد می تصور

 دیگری نبرد و داد هادام کنترل خط زا عبور برای نظامیانشبه آموزش به پاکستان. شد آغاز

 مسلح ایهسته هایسالح به کشور دو هر زمان آن در. شد آغاز 1999 سال در کشمیر سر بر

 یپلماسید شروع از قبل ای هسته جنگ تشدید تهدید. هاناگفته هفته چند برای و شدند

 نزدیک نگج به هدوبار 2001 سال در آنها. بود مناقشه سر بر طرف دو گفتگوی و آمریکایی

 .شود می منفجر مرز امتداد در پراکنده طور به هنوز شلیک ها و شدند

 موضع یندگو می طرف دو هر. دارند قرار یکدیگر مقابل در پاکستان و هند نظامی، نظر از

 آوری عجم به آنها بنابراین و کند نمی باور دیگری به یک هیچ اما است، تدافعی آنها

 .اند شده محبوس هم با مرگ رقص یک در و دهند می ادامه مرز در سربازان
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 نبود، طرف دو هر در کشمیر خار اگر اما بود، نخواهد دوستانه هرگز پاکستان و هند روابط

 درون در تانپاکس تقسیم از هند هست، که همانطور. باشد صمیمانه توانست می بالقوه طور به

 عیفتض دنبال به پاکستان و کرد، خواهد تالش وضعیت این حفظ برای و است راضی خود

 مانند هند داخل در تروریستی حمالت از حتی دولت داخل در عناصری با بود، خواهد هند

 نیز استراتژیک اما است، ملی غرور حدی تا کشمیر موضوع2008 سال در بمبئی عام قتل

. دهد می نافغانستا با مرزی و مرکزی آسیای به ای دریچه هند به کشمیر کامل کنترل. هست

 و چین روابط سودمندی نتیجه در و کند می رد را چین با پاکستان مرز همچنین امر این

 چین با نآ دوستی که زندمی بوق دارد دوست پاکستان دولت. دهد می کاهش را پاکستان

 برای اوقات گاهی اام نیست، درست این. «است ترعمیق هااقیانوس از و بلندتر هاکوه از»

 واشنگتن از که عظیمی مالی هایکمک یا پاکستان کردن قطع از هاآمریکایی کردن عصبی

 .است مفید کند،می دریافت

 سالما خارجی سیاست های گزینه داشت، اختیار در را کشمیر کامل کنترل پاکستان اگر

 پاکستان بآ امنیت به همچنین. برد می بین از را هند های فرصت و کرد می تقویت را آباد

 پاکستان هب ورود از قبل اما گیرد، می سرچشمه هیمالیا تبت از سند رود. کرد واهدخ کمک

 و کند می طی را کشور طول سپس و گذرد می کشمیر هندوستان کنترل تحت قسمت از

 .ریزد می عرب دریای به کراچی در

 که کردند درگیری سیاچن یخچال در پایی 22000 ارتفاع در هند و پاکستان 1984 سال در

 1995 و 1987 ،1985 هایسال در بیشتر هایجنگ. باشد تاریخ نبرد باالترین شد می تصور

 دیگری نبرد و داد ادامه کنترل خط از عبور برای نظامیانشبه آموزش به پاکستان. شد آغاز
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 مسلح ایهسته هایسالح به کشور دو هر زمان آن در. شد آغاز 1999 سال در کشمیر سر بر

 دیپلماسی شروع از قبل ای هسته جنگ تشدید تهدید. هاناگفته هفته ندچ برای و شدند

 نزدیک جنگ به دوباره 2001 سال در آنها. بود مناقشه سر بر طرف دو گفتگوی و آمریکایی

 .شود می منفجر مرز امتداد در پراکنده طور به هنوز شلیک ها و شدند

 موضع یندگو می طرف دو هر. دارند قرار یکدیگر مقابل در پاکستان و هند نظامی، نظر از

 آوری عجم به آنها بنابراین و کند نمی باور دیگری به یک هیچ اما است، تدافعی آنها

 .اند شده محبوس هم با مرگ رقص یک در و دهند می ادامه مرز در سربازان

 نبود، طرف دو هر در کشمیر خار اگر اما بود، نخواهد دوستانه هرگز پاکستان و هند روابط

 درون در تانپاکس تقسیم از هند هست، که همانطور. باشد صمیمانه توانست می بالقوه طور به

 عیفتض دنبال به پاکستان و کرد، خواهد تالش وضعیت این حفظ برای و است راضی خود

 مانند هند داخل در تروریستی حمالت از حتی دولت داخل در عناصری با بود، خواهد هند

 نیز کاستراتژی اما است، ملی غرور حدی تا کشمیر موضوع 2008 لسا در بمبئی عام قتل

. دهد می نافغانستا با مرزی و مرکزی آسیای به ای دریچه هند به کشمیر کامل کنترل. هست

 و چین روابط سودمندی نتیجه در و کند می رد را چین با پاکستان مرز همچنین امر این

 چین با نآ دوستی که زندمی بوق دارد ستدو پاکستان دولت. دهد می کاهش را پاکستان

 برای اوقات گاهی اام نیست، درست این. «است ترعمیق هااقیانوس از و بلندتر هاکوه از»

 واشنگتن از که عظیمی مالی هایکمک یا پاکستان کردن قطع از هاآمریکایی کردن عصبی

 .است مفید کند،می دریافت
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 سالما خارجی سیاست های گزینه داشت، اختیار در را کشمیر کامل کنترل پاکستان اگر

 پاکستان بآ امنیت به همچنین. برد می بین از را هند های فرصت و کرد می تقویت را آباد

 پاکستان هب ورود از قبل اما گیرد، می سرچشمه هیمالیا تبت از سند رود. کرد خواهد کمک

 و کند می طی را کشور طول سپس و گذرد می کشمیر هندوستان کنترل تحت قسمت از

 .ریزد می عرب دریای به کراچی در

 نوعی هک است پاکستان پشاور شهر شود، می نامیده پشتونستان گاهی که منطقه این مرکز

 و سازیبمب آوریفن کالشینکف، کوبیدن. است طالبان شهری صنعتی-نظامی مجتمع

 سوگند آن به که ایالتی از هاییبخش داخل از پشتیبانی و شوندمی خارج شهر از هاغارت

 .خوردمی

 برای رالعملدستو و مالی کمک با افغانستان مسیر در ISI نیروهای استقرار محل همچنین این

 است هبود نظامی درگیر افغانستان در پاکستان. است مرز سوی آن در طالبان های گروه

 آن بود، هشد سوار آن بر که ببری و است کرده غلبه خود به اما است، دهه چندین اکنون  

 .است گرفته گاز را

 خارجی هایغار میزبان سال چندین بود، شده ایجاد پاکستان توسط که طالبان ،2001 سال در

 متحده التایا افغانستان، در عملیات یک در القاعده سپتامبر، 11 در سپس،. بود القاعده

 طالبان ده،متح ایاالت ظامین قدرت پاسخ، در. داد قرار حمله مورد خود خاک در را آمریکا

 بر تسلط رایب افغانستان شمال ائتالف طالبان ضد نیروهای. کرد خارج شهر از را القاعده و

 .آن دنبال به نیز ناتو کننده تثبیت نیروی یک و کردند حرکت پایین به کشور
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 1893 سال در که نشدند مرزی وارد پاکستان و افغانستان منطقه در اصلی قومی های گروه

 مرزها از خارج در خود قبایل با بیشتر هاگروه این از بسیاری. شد تحمیل دیورند خط توسط

 .ملت بقیه با تا کنندمی پنداری همذات

 علیه دیپلماتیک تنفس به شروع ها آمریکایی سپتامبر، 11 از پس روز در مرز سراسر در

 دادن پایان و "تروریسم علیه جنگ" در هاآن مشارکت خواستار و بودند کرده ها پاکستانی

 جمهور رئیس با پاول، کالین وقت، خارجه امور وزیر. بودند تروریسم از آنها حمایت به

 تماس به پاسخگویی برای جلسه یک از که بود خواسته او از و بود گرفته تماس مشرف

 ".ما علیه یا هستید ما با یا شما": گفت او به او آن در که شود، خارج
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 استم این که است نوشته مشرف اما است، نشده تایید آمریکایی طرف توسط هرگز این

 او هب و زد زنگ آی اس آی رئیس به و شد پیگیری آرمیتاژ، ریچارد پاول، معاون توسط

 عصر به شتبازگ. باشیم بمباران آماده باید پس کردیم، انتخاب را ها تروریست اگر": گفت

 و بودند، دهنکر همکاری کامل طور به آنها - جز به. بس و دکر همکاری پاکستان. حجر

 .نبود این

 هیئت در اکستانپ سیستم در افراد همه اما. کرد را کار این و شد اقدام به مجبور آباد اسالم

 ذهبیم های گروه کرد سعی و کرد ممنوع را جو ستیزه گروه چندین دولت. نبودند مدیره

 مشارکت غربی الشم مرز در هاییگروه علیه 2004 سال تا. دکن مهار دانست می تندرو که را

 بدون هواپیماهای حمالت مورد در آمریکا سیاست خصوصی طور به و داشت نظامی

 .کرد محکوم را آنها علناً حال عین در و پذیرفت را خود قلمرو به سرنشین

 البانط هبرانر همان شدند مجبور آی اس آی و پاکستان ارتش. بود سختی تصمیمات اینها

 گروه. کنند لهمقاب داشتند، دوستی آنها با و بودند داده آموزش آنها با 1990 دهه در که را

 به را ایلیقب مناطق در منطقه چندین کامل کنترل و دادند نشان واکنش خشم با طالبان های

 ظیرن بی او احتمالی جانشین گرفت، قرار ناموفق قصد سوء سه هدف مشرف. گرفتند دست

 50000 کنون تا نظامی حمالت و ها بمباران مرج و هرج میان در و رسید قتل به بوتو

 .اند شده کشته پاکستانی غیرنظامی

 شدن پراکنده به مرز، سوی آن در پاکستان اقدامات و افغانستان، در ناتو/آمریکا عملیات 

 کمک زمین کنار و گوشه در القاعده خارجی های تروریست دیگر و چچنی عربی، نیروهای

 - نداشتند رفتن برای جایی طالبان اما. شدند کشته و شکار آنها رهبران که جایی بود، کرده
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 فناوری نظر از جدید خارجی مهاجمان به که همانطور و - بودند پاکستانی و افغانی آنها

 ".مداری زمان ما اما - باشید داشته ساعت است ممکن شما" گفتند، اروپا و آمریکا از پیشرفته

 شود، می پرتاب آنها سمت به چیزی چه که نیست مهم. بود خواهند ها خارجی منتظر آنها

 .شود می کمک آنها به پاکستان در عناصری توسط امر این در و

 جاآن از که جایی در آنها بودند، نخورده شکست طالبان: شد مشخص سال چند عرض در

 که اییه مکان و ها زمان در اکنون و بودند، شده ذوب پشتون جمعیت یعنی بودند، آمده

 .کردند می ظهور دوباره کردند، می انتخاب

 مقابل در را نافغانستا طالبان آنها. کردند ارائه را «سندان و چکش» استراتژی ها آمریکایی

 یلیقبا مناطق در سندان عوض، در. کوبند می مرز سوی آن در پاکستان عملیات سندان

 جمله از کرد،می خیس شد،می پرتاب آن سمت به که را چیزی ره که شد اسفنجی به تبدیل

 تصمیم بریتانیا ،2006 سال در .کردمی نشینیعقب آمریکایی چکش از که افغانی طالبان هر

 خارج به انافغانست دولت اختیارات که جایی کند، تثبیت جنوب در را هلمند استان که گرفت

 انگلیسی. ودب افغانستان های پشتون مرکزی سرزمین این. رسد نمی لشکرگاه، استان، مرکز از

 آن فقط آنها درس می نظر به اما دانستند، می را خود تاریخ آنها شدند، وارد خوب نیت با ها

 دفاع وزیر رید، جان از هاشتبا به. است مانده باقی راز یک چرا اینکه دلیل - گرفتند نادیده را

 یک ارمامیدو» بود گفته تابستان آن در که شودمی سرزنش و شده قول نقل بریتانیا وقت

 فغانستانا مردم به تا هستیم جنوب در ما": گفت او حقیقت در. «نشود قرمز خشم در گلوله

 ما ".کنند بازسازی را خود دموکراسی و اقتصاد تا کنیم محافظت آنها از و کرده کمک

 «.کنیم ترک را نآ گلوله یک بدون دیگر سال سه که شد خواهیم خوشحال کامالً
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 در او که آن از پس تابستان، آن بود؟ پذیر امکان هرگز آیا اما بود، آرزو یک این شاید

 طالبان دنبال ام تیم نباش نگران :داشتم نظر تبادل زیر شرح به دفاع وزیر با کرد، صحبت لندن

 طالبان خارجه، امور وزیر نباش، نگران" «.کنیم محافظت مردم از تا هستیم آنجا ما رویم، نمی

 ".آمد خواهند تو دنبال به

 اما شد، انجام یبریتانیای سرباز 450 از بیش شدن کشته از قبل که بود دوستانه مبادله یک این

 کندمی مالیم نیروها قراراست از قبل را عمومی افکار بریتانیا دولت آیا که دانمنمی امروز به تا

 به اینکه یا. خیر یا بود خواهد دشوار کار این که کندمی بینیپیش خصوصی حال عین در و

 ها نگلیسیا طالبان پس .بود لوحانه ساده بود رو پیش آنچه مورد در توضیحی غیرقابل طور

 بودند اتون خروج منتظر کردند، خون را ناتو کردند، خون را ها آمریکایی کردند، خون را

 .رفت بین از ناتو سال سیزده از بعد و

 می امانج دوگانه بازی یک پاکستان تشکیالت سطوح باالترین اعضای رهدو این تمام در

 طالبان هک را آنچه پاکستان اما باشد، داشته را خود استراتژی است ممکن آمریکا. دادند

 بروند، آنها که مانیز و رفت، خواهند هاآمریکایی روزی اینکه: دانستمی دانست،می

. تاس افغانستان در پاکستان دوست دولت یک نیازمند همچنان پاکستان خارجی سیاست

 پس که کردندمی قمار و اندداده ادامه طالبان به کمک به پاکستان دولت و ارتش هایجناح

 اطمینان بنابراین گردد،برمی طالبان سلطه به افغانستان جنوبی نیمه حداقل ناتو، نشینیعقب از

 .دارد آباداسالم با گفتگو به نیاز کابل که دهندمی

 یک آباد، ابوت شهر در که را القاعده رهبر الدن، بن اسامه سرانجام هاآمریکایی که زمانی

 زمان، آن در. شد آشکار بود، شده پنهان دولت دیدگان مقابل در نظامی، پادگان شهر
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 درباره قبل از نتوانستند که بود حدی به شانپاکستانی «متحدان» به هاآمریکایی اعتمادیبی

 نقض این. کنند صحبت اند،شده آباداسالم وارد الدن بن کشتن برای که ویژه نیروهای تیم

: بود این استدالل این که همانطور کرد، تحقیر را پاکستان دولت و ارتش که بود حاکمیت

 «.بودی جرم شریک کردی، را کار این اگر. بودید کفایتبی آنجاست، او دانستیدنمی اگر»

 از یادیز تعداد شدن کشته به منجر که را دوگانه بازی این انجام ههمیش پاکستان دولت

 از پس. بود کرده رد شد، هاآمریکایی از کمی نسبتاً تعداد همچنین و هاپاکستانی و هاافغان

 آنها که بود کسی کمتر اکنون اما داد، ادامه ها تکذیب به آباد اسالم آباد، ابوت مأموریت

 آمریکا ردم ترین تعقیب تحت از حمایت آماده پاکستانی تشکیالت عناصر اگر. کرد باور را

 گروه زا که بود بدیهی داشت، محدودی ارزش آنها برای زمان آن در او اگر حتی بودند،

 می بیشتر نافغانستا در ناگوار حوادث در را آنها های طلبی جاه که کردند می حمایت هایی

 و تندداش پاکستان در را خود همتایان ناکنو هاگروه آن که بود این مشکل. کردند

 .شد گزیده گزنده. بزنند دامن رویدادها به آنجا در خواستندمی

 کدام هیچ و هستند پشتون عمدتاً دو هر. است افغانی نسخه طبیعی نتیجه پاکستانی طالبان

 ارتش چه و نوزدهم قرن در بریتانیا ارتش چه پذیرند، نمی را پشتون غیر قدرت هیچ سلطه

 می و فهمید می را این همیشه آباد اسالم یکم و بیست قرن در پنجابی سلطه تحت پاکستان

 های پشتون و کند می حکومت کشور کل بر که کرد می وانمود پاکستان دردولت. پذیرفت

 11 تا رابطه این. هستند وفادار پاکستان دولت به که کردند می وانمود غربی شمال مرز

. است بوده سخت العاده فوق پاکستان برای آن از پس های سال .اشتد ادامه 2001 سپتامبر

 را عادی زندگی و یافته کاهش خارجی گذاری سرمایه و است زیاد بسیار غیرنظامیان تلفات



214 

 

 سرباز 5000 تا بود، بالفعل متحدی با مقابله به مجبور که ارتش. است کرده تر سخت حتی

 .است انداخته خطر به را دولت دهشکنن وحدت داخلی جنگ و داده دست از را

 آمریکایی و بود کرده ترک را افغانستان ناتو. بود شده تر سخت حتی چیز همه 2015 بهار در

 سر پشت را هماند باقی نیروی یک تنها و بودند کرده اعالم را جنگی های ماموریت پایان ها

 آموزشی یها مأموریت و ویژه نیروهای عملیات انجام برای امر این کلی طور به. گذاشتند

 بدون. ندنک سقوط طالبان دست به کابل تا کنیم تالش که است این استفاده غیرقابل. است

 البانط دادن شکست برای پاکستان کار افغانستان، مرز طرف در طالبان برای ناتو آزار

 سناریو چند این و دهد می ادامه آباد اسالم بر فشار به واشنگتن. است شده ترسخت پاکستانی

 :دارد همراه به را ممکن

 .دهد می شکست را طالبان و افتد می غربی شمال سرحدات بر پاکستان ارتش وزن تمام •

 ستشک کشور یک به که زمانی تا پاکستان شکاف به بخشیدن سرعت به طالبان کمپین •

 .دهد می ادامه شود، تبدیل خورده

 دولت و ابدی می کاهش آباد اسالم بر فشار دهند، می دست از را خود عالقه ها آمریکایی •

 تنها یغرب شمال مرزهای و گردد می باز عادی حالت به وضعیت. کند می سازش طالبان با

 .دده می ادامه افغانستان در خود های برنامه پیشبرد به پاکستان اما است مانده

 قبایل هرگز یخارج نیروی هیچ. است اول سناریو احتمال کمترین سناریوها، این بین از

 ها، سندی ها، پنجابی شامل پاکستان ارتش و است، نداده شکست را غربی شمال مرزهای
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 نیروی یک ای، قبیله مناطق به حرکت از پس( ها پشتون از برخی و) ها کشمیری و ها بلوچ

 .شود می محسوب خارجی

 نظر به یدارباش،ب زنگ هاسال برابر در ماندن ناشنوا از پس اما، است، ممکن دوم سناریوی

 لرزه ایاندازه به 2014 سال در طالبان توسط پیشاور در آموزدانش 132 عام قتل که رسدمی

 کمک آن ایجاد به که جنبشی شودمی متوجه که است انداخته پاکستانی نهادهای سر بر

 تا. کندمی سناریو ترینمحتمل را سه سناریو این تی آی. کند نابود است ممکن اکنون کرد،

 المللی نبی جهادی گروه یک میزبان دیگر که دهند می قول صدا و سر بی طالبان که زمانی

 طالبان با کافی ازهاند به ها پاکستانی. دارند افغانستان به محدودی عالقه ها آمریکایی نباشند،

 حرف به لکاب های دولت که کنند حاصل اطمینان تا کرد خواهند برقرار ارتباط افغانستان

 توانند می ای شد وارد فشار که زمانی و بندند، نمی دل هند به و دهند می گوش آباد ماسال

 .کنند معامله پاکستان طالبان با

 برای بود، شده ایجاد پاکستان آی اس آی توسط آن از بخشی که افغانستان طالبان اگر

 پشتون کریمت نگفره به سپتامبر 11 از پس و نبود احمق الدن بن القاعده اعراب از میزبانی

 هامریکاییآ وقتی بنابراین میهمانان،. نبود ضروری اینها از کدام هیچ گشت، نمی باز ها

 .کردندمی خودداری آنها دادن از گرفتند،می تماس

 این به توجه با دهد، انجام باید واقع در - دهد انجام را کار چند تواند می هند هند، مورد در

 یک شماره اولویت این اگر حتی کند، فکر آن به باید ستانپاک از بیشتر کشور این که

 در ایهسته سالح به مسلح متخاصم کشور یک داشتن. باشد نو دهلی خارجی سیاست
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 نفر میلیارد 1.3 مدیریت روی باید همچنین هند اما کند، متمرکز را ذهن باید همسایگی

 .شود ظاهر بالقوه جهانی قدرت یک عنوان به همزمان و کند تمرکز

 - زچی یک برای اما داشت، خواهد تسلط آن خارجی سیاست بر چین با کشور این روابط

 سرد احتماالً تاس ولرم رابطه یک که آنچه آنها، بین جهان کوه رشته بلندترین بدون. هیمالیا

 دهد، یم نشان پا به چشم صورت به را بزرگ کشور دو نقشه به اجمالی نگاهی. بود خواهد

 سیا جهانی اطالعات کتاب در که مرزی امتداد در آنها که دهد می نشان تر دقیق نگاهی اما

 .اند شده جدا یکدیگر از است، شده فهرست مرز مایلی 1652 عنوان به

 ترین مرتفع تبت، آنها مهمترین جمله از شود، می اصطکاک باعث که دارد وجود مسائلی

 لوگیریج برای هم خواست، می تبت از چین شد، بحث قبالً که همانطور. زمین روی منطقه

 یک از جلوگیری برای - بد اندازه همان به تقریباً پکن نظر از - هم و آن، به هند دستیابی از

 آنها به نتیجه در کند، مستقر آنجا در را نظامی نیروهای دهد می اجازه هند به که مستقل تبت

 .دهد می فرماندهی ارتفاعات

 در تبت لاستقال جنبش و الما داالیی به ای خانه دادن چین، هب تبت الحاق به هند واکنش

 هند سطتو که است بلندمدت نامه بیمه یک این. بود پرادش هیماچال ایالت در دارمشاال

 غیرممکن راگ اما. شود نقد پول که باشد داشته انتظار که این بدون اما شود، می پرداخت

 یادآوری تبت دولت به که گرفتمی قرار یتیموقع در هند دهه، چند در حتی بیفتد، اتفاق

 سناریو این که دانند می ها چینی .بودند کسانی چه تبعید هایسال در آنها دوستان که کند

 که جایی شود، می دیده نپال در آنها پاسخ. هستند عصبانی دارمشاال از اما است، بعید بسیار

 .دارد مخوانیه آنجا در مائوئیست جنبش با که دهد می اطمینان پکن
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 شود، کنترل چین طتوس نهایت در که ببیند را هامائوئیست سلطه تحت نپال خواهدنمی هند

 برای روزها این است ممکن چین. کندمی خرید آنجا در پکن تجارت و پول که داندمی اما

 دهن به که هدد می اهمیت تبت به کافی اندازه به اما باشد، نداشته چندانی اهمیت مائوئیسم

 "دخالت" گونههر. بپردازد نیز را بلندمدت نامه بیمه های پرداخت تواند می که دهد می پیام

 های ایالت روی باید بیشتر هند چه هر. شود روبرو نپال در "مداخله" با تواند می تبت در

 .کند تمرکز چین روی تواند می کمتر کند، تمرکز خود همسایگی در کوچکتر

 تبت» ار آن چین که است هند شرقی شمال در پرادش آروناچال لتایا آنها بین دیگر مشکل

 است چینی گوید می چین که قلمروهایی تعداد چین، رضایت افزایش با. داندمی «جنوبی

 غرب لیها منتهی در تاوانگ منطقه ادعای فقط چین اواخر، همین تا. یابد می افزایش نیز

 وناچالآر تمام که گرفت تصمیم پکن ،2000 دهه اوایل در حال، این با. داشت را ایالت

 اند،کرده حاکمیت اعمال آن بر 1955 سال از که هاییهندی برای که است، چینی پرادش

 چین، اب پرادش آروناچال. است روانی بخشی و جغرافیایی حدی تا چینی ادعای. بود خبری

 به چین برای ضوعمو این اما است، مفید استراتژیک نظر از و است مرز هم برمه و بوتان

 .است رزشمندا است، کننده آغاز غیر امر یک استقالل اینکه بر مبنی تبت به یادآوری عنوان

 هایجنبش. کند ارسال خود منطقه چندین به ای دوره طور به باید نیز هند که است پیامی این

 نظر هب اما اند،خفته برخی سایرین، از ترفعال برخی دارند، وجود متعددی طلبجدایی

 ها سیک جنبش مثال، عنوان به. یابند دست خود اهداف به توانندنمی کدامهیچ رسدمی

 حاضر حال در پاکستان و هند پنجاب از بخشی از ها سیک برای ایالت یک ایجاد برای

 جنبش چندین دارای آسام ایالت. کند کار به شروع دوباره تواند می اما است، شده ساکت
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 متحد ببرهای و هستند، خود برای کشوری خواهان که زبان، بودو مردم جمله از است، رقیب

 ایجاد مسلمانان برای آسام در جداگانه کشوری خواهند می که آسام، مسلمان آزادیبخش

 که جایی دارد، وجود ناگالند در مستقل مسیحی دولت یک ایجاد برای جنبشی حتی .شود

 ناگالند ملی شورای به دستیابی انداز چشم ل،حا این با. هستند باپتیست آن جمعیت درصد 75

 در این هک رسد می نظر به و کند، کنترل خواهد می که است سرزمینی اندازه به آن اهداف 

 .است صادق طلب جدایی های جنبش همه مورد

 میلیون 21 سیک جمعیت ،هستند استقالل دنبال به که هاییگروه سایر و هاگروه این رغمعلی

 در دتوح و خود از قوی احساس هند نفری، میلیون 170 احتماالً مسلمان تاقلی و نفری

 .دکر خواهد کمک جهانی صحنه در بیشتر ظهور به امر این. کندمی حفظ را تنوع

 آن همسایه که است شده زده شگفت چین کننده خیره گرفتن قدرت از قدری به جهان

 قتصادیا قدرت یک عنوان به قرن ینا در است ممکن هند اما شود، می گرفته نادیده اغلب

 انجه بزرگ جمعیت دومین با جهان بزرگ کشور هفتمین کشور این. کند رقابت چین با

 این. اردد مرز( کشور هفت شود، شامل هم را افغانستان اگر) کشور شش با کشور این. است

 های زمین و اطمینان قابل آب منابع کشتیرانی، قابل داخلی آبراه مایل 9000 دارای کشور

 گاز و نفت مفید مقادیر و است سنگ زغال عمده تولیدکنندگان از یکی است، عظیم زراعی

 های ینههز و. است آن سوخت یارانه و باشد، سه هر واردکننده همیشه اگر حتی دارد، را

 .دهد می کاهش را آن های هزینه گرمایش

 چین که آنجایی از و است، تهنداش مطابقت چین رشد با خود طبیعی های ثروت علیرغم هند

 کنند برخورد یکدیگر با کشور دو است ممکن است، جهان سوی به حرکت حال در اکنون



219 

 

 و چین اکنون که مناطقی سال، هزاران برای دریا در بلکه خود، زمینی مرز امتداد در نه -

 به گسترش. بگیرند نادیده هایشانزمین دلیل به را یکدیگر توانستندمی هستند، امروزی هند

 کافی اندازه از بیش کدام هر این، بر عالوه و بود، غیرممکن هیمالیا طریق از یکدیگر قلمرو

 که است معنی این به آوری فن ظهور حاضر، حال در حال، این با .داشتند کشت قابل زمین

 نیاورده ارمغان به آنها برای را ثروتی چنین جغرافیا. دارد نیاز انرژی زیادی مقادیر به یک هر

 ها اقیانوس به و دهند گسترش را خود های افق اند شده مجبور کشور دو هر بنابراین و است

 .اند شده روبرو یکدیگر با که است آنجا در و بروند

 برابر رد سدی عنوان به حدی تا کرد، آغاز را «شرق به نگاه» سیاست هند پیش، سال بیست

 تجارت چشمگیر افزایش اب کشور این. ببیند را چین الوقوعقریب ظهور توانستمی که آنچه

 عنوان هب چین که جایی در استراتژیک روابط برقراری همزمان و( واردات عمدتاً) چین با

 فیلیپین برمه، اب را خود روابط هند .است کرده مراقبت تجارت از داند،می خود خلوت حیاط

 تسلط تا دکن می همکاری ژاپن و مویتنا با آن، از مهمتر اما است، کرده تقویت تایلند و

 .کند کنترل را جنوبی چین دریای بر چین فزاینده

. متحده ایاالت - دارد قرار هم کنار در که متحدی گرچه دارد، جدیدی متحد زمینه، این در

 لهجه با اما هستند، جدید های بریتانیایی ها آمریکایی که بود مشکوک دهه چندین برای هند

 فزاینده، چندقطبی جهانی در تر، ثبات با هند یکم، و بیست قرن در. شتربی پول و متفاوت

 رژه در اوباما پرزیدنت که هنگامی. است کرده پیدا متحده ایاالت با همکاری برای دلیلی

 هواپیماهای که بود مراقب نو دهلی کرد، شرکت 2015 سال در هند جمهوری روز نظامی

C-130 Hercules و C-17 Globemaster متحده ایاالت توسط که را خود جدید 
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 غول دموکراسی دو این. بگذارد نمایش به را روسیه های تانک همچنین و بود شده عرضه

 .شوند می نزدیک هم به کم کم پیکر

 اما است، هواپیمابر ناو یک شامل که دارد بزرگ و مجهز مدرن دریایی نیروی یک هند

 هند عوض، در. دکن رقابت دارد نظر در چین که آبی آبی عظیم دریایی نیروی با تواندنمی

 چین دریایی نیروی رب حداقل بتوانند هم با تا کندمی همسو ذینفع هایطرف سایر با را خود

 از ماالکا، تنگه طریق از چین، دریاهای در زیرا باشند، داشته تسلط آن بر نه اگر بزنند، سایه

 که وستید بندر سمت به عرب دریای به دهن نوک .کندمی عبور آن اطراف و بنگال خلیج

 پاکستان با و گردد می باز پاکستان به همیشه هند، با .است ساخته پاکستان در گوادر در چین

 .هند به
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  فقط شما کنید، نمیحل  آن راشما کنید؟ می حل را کره مانند مشکل یک چگونه

 کنید می مدیریتبحران را 

 جنوبی/شمالی کره مشکل به نگرانی با روسیه وستوک والدی بندر تا مالزی از منطقه کل

 منفجر آنها صورت در که دارد را این پتانسیل این که دانند می همسایگان همه. کند می نگاه
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 از خواهندنمی هاچینی. برساند آسیب آنها اقتصاد به و شود کشیده دیگر کشورهای به شود،

 در را آمریکایی هایپایگاه که متحد ایکره خواهندنمی اما کنند، حمله شمالی هکر طرف

 اما بجنگند، هاجنوبیکره برای خواهندنمی واقعاً هاآمریکایی. باشد داشته مرزشان نزدیکی

 در شدن درگیر طوالنی سابقه با ها، ژاپنی. کشندمی دست دوستی از که بپذیرند توانندنمی

 بیفتد اتفاقی هر که دانند می زیرا گذارند، می قدم راحتی به که دید باید ه،کر جزیره شبه

 در آن برای محدودی اشتهای اما است، مصالحه حل راه .کرد خواهد درگیر را آنها احتماالً

 اصال رو پیش راه. است نداده نشان اصالً شمالی کره رهبری و دارد وجود جنوبی کره

 .است دور افق دید از همیشه هک رسد می نظر به. نیست مشخص

 و قصندر می یکدیگر دور صدا و سر بی کوبا و آمریکا متحده ایاالت که است سال چندین

 موفقیت به جرمن که دهند، انجام تانگو درگیری بدون دارند دوست که کنند می اشاره آنها به

 هر به یشمال کره دیگر، سوی از. شد 2015 ژوئیه در دیپلماتیک روابط مجدد برقراری در

 کشیدن اب گهگاه هور، گرفتن برای احتمالی خواستگاران از درخواست. کند می نگاه چیزی

 لطنتیس پرونده یک توسط که است نفر میلیون 25 حدود با فقیر کشوری شمالی کره چهره

 از حدی تا شود، می حمایت چین توسط و شود می رهبری ورشکسته و فاسد کمونیستی

 ایاالت. کنندمی حرکت شمال سمت به یالو رودخانه طریق از که ناهندهپ هامیلیون ترس

 و کند ارسال را اشتباهی سیگنال نظامی نشینی عقب که است این نگران که متحده

 ادامه نوبیج کره در سرباز 30000 تقریبا استقرار به کند، جسور را شمالی کره ماجراجویی

 ماکانک خود، کامیابی انداختن خطر به وردم در متفاوت احساساتی با جنوب، و دهد می

 .دهد می انجام مجدد اتحاد پیشبرد برای
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 سوال این به ناسبنام زمان در بخواهند اگر که دانندمی آسیا شرق درام این بازیگران همه

 در را تختپای دو که این از ترس بدتر خیلی. دارند را اوضاع کردن بدتر خطر دهند، پاسخ

 طرافا و توکیو در که هایی موشک انسانی، فاجعه یک داخلی، جنگ ،دودزا های ویرانه

 یک اب شده تقسیم ای جزیره شبه در آمریکایی/چینی دیگر ارتش یک و آیند می فرود آن

 شود، رمنفج شمالی کره اگر دارد ای هسته سالح. نیست دلیل بی شوید، مواجه دیگر طرف

 هجوم ای/و تروریسم جنگ، شکل به مرزها سراسر در را ثباتی بی و شود منفجر است ممکن

 نسل به حل راه بنابراین و. اند کرده گیر بازیگران بنابراین و بگذارد، نمایش به پناهندگان

 آماده وردم در علناً حتی جهان رهبران اگر .شود می سپرده بعدی نسل سپس و رهبران بعدی

 ار روز آن در تسریع رخط کنند، صحبت کند می سقوط شمالی کره که روزی برای شدن

 . باشید ساکت ستا بهتر - است نکرده ریزی برنامه آن برای کس هیچ که همانطور و. دارند

 می ادامه خوب عملکرد تا قدرتمند و دیوانه ضعیف نقش در بازی به همچنان شمالی کره

 هاچینی جز به افراد همه به بودن مشکوک شامل اساساً کشور این خارجی سیاست. دهد

 واردات از درصد 84.12 تامین وجود با ،2014 سال در رصدخانه آمارهای اساس بر و ستا

. نیست اعتماد قابل نیز پکن حتی شمالی، کره صادرات از درصد 84.48 خرید و شمالی کره

 یکدیگر، برابر در یا هاخارجی همه با تا کندمی زیادی تالش شمالی کره اقتصادی پیچیدگی

 جمعیت به .بگیرد خود مقابل در را متحد جبهه یک جلوی تا کند بازی ها،چینی جمله از

 هاشانس همه برابر در که است باشکوه و باشکوه قدرتمند، کشوری که گویدمی خود اسیر

 کره) کره خلق دموکراتیک جمهوری را خود و است ایستاده شرور بیگانگان برابر در و
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 واقعی ناسیونالیسم که است «جوچه» از فرد به رمنحص سیاسی فلسفه یک این. نامدمی( شمالی

 .آمیزد می هم در ملی خوداتکایی و کمونیسم با را

 شود مین اداره مردم برای: است جهان در دولت ترین دموکراتیک کم کشور این واقع، در

. است مشترک حزب یک و خانواده یک توسط که است سلسله یک این. نیست جمهوری و

 شکنجه، نه،خودسرا دستگیری: زندمی عالمت را کادرها همه دیکتاتوری آزمون در همچنین

 از انبوهی و فساد ترس، حکومت سانسور، بازداشت، هایاردوگاه نمایشی، هایمحاکمه

 شاهدان شهادت و ای ماهواره تصاویر. یکم و بیست قرن در نظیربی مقیاسی در وحشت

 و کار پیکر غول های اردوگاه در سیسیا زندانی 150000 حداقل که است آن از حاکی

 حال این با و است، جهانیان وجدان بر ایلکه شمالی کره. شوند می نگهداری «مجدد تعلیم»

 .دانندمی را دهدمی رخ آنجا در که وحشتی کامل مقیاس مردم از کمی تعداد

 ما که است ایگونه به دولت توسط دانش کامل تقریباً کنترل و کشور خودخواسته انزوای

 و دارند حساسیا چه خود رهبران و نظام کشور، مورد در مردم بزنیم حدس توانیممی فقط

 است، جریان در یسیاس نظر از که آنچه تحلیل و تجزیه. خیر یا کنندمی حمایت رژیم از آیا

 یک. تاس آفتابی عینک که حالی در مات پنجره یک طریق از کردن نگاه به شبیه چرا، و

 و تیدهس لیوان طرف یک در اینکه مثل": گفت من به بار یک یانگ پیونگ در سابق سفیر

 ".بزنید نگچ آن داخل به بتوانید که ندارد وجود چیزی اما کنید، باز را آن کنید می سعی

. شد ساخته بهشتی طراحی با میالد از قبل 2333 سال در که است این کره تأسیس داستان

 آمد فرود( بکدو) پائکتو کوه به آنجا در و فرستاد زمین به را هواانگ پسرش بهشت خداوند
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 سازی ملت اولیه نمونه در دانگون پسرشان و کردند ازدواج بود خرس قبالً که زنی با و

 .کرد شرکت

 از ستا ممکن. گردد می باز سیزدهم قرن به خلقت افسانه این از شده ثبت نسخه اولین

 یک طریق از که است رهبری دارای یستیکمون دولت یک چرا که دهد توضیح جهاتی

 ایل ونگج کیم مثال، عنوان به. شود می داده الهی مقام آن به و شود می منتقل خانواده

 که ستا ظاهری کامل تجسم که عزیز، رهبر" عنوان به یانگ پیونگ تبلیغاتی ماشین توسط

 "جهان" ،"پکتو هکو درخشان ستاره" ،"ری خورشید راهنمای" ،"باشد داشته باید رهبر یک

 نینهمچ و «آمد فرود بهشت از که بزرگی مرد» و یکم و بیست قرن رهبر. شد توصیف

 .داشت مشابهی بسیار القاب پسرش مانند نیز پدرش. «داغ عشق ابدی سیف»

 حدس هب دست هم کارشناسان حتی دارند؟ احساسی چه اظهاراتی چنین به نسبت مردم عموم

 نگجو کیم سوگ در شمالی کره مردم جمعی دسته هیستری لمفی به وقتی. زنند می زدن

 ردیف ناولی از پس که بدانید است جالب کنید، می نگاه درگذشت، 2011 سال در که ایل،

 دلیل این به این آیا. یابد می کاهش مردم اندوه و غم سطح رسد می نظر به زاری، و گریه

 ایمنی رایب بنابراین و است آنها روی دوربین دانند می هستند جلو در که آنهایی که است

 یا اند؟ رفتهگ قرار جبهه در حزب وفاداران یا دهند؟ انجام است الزم که را آنچه باید خود

 هایطغیان نوع از لیشما کره نماییبزرگ هستند، غمگین واقعاً که هستند عادی مردم هااین

 دیدیم؟ بریتانیا در دایانا پرنسس مرگ از پس که عاطفی
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 و ضعیف خطرناک، وار دیوانه اقدام این انجام حال در همچنان شمالی کره وجود، این با

 نهفته رهک تاریخ و موقعیت در حدی تا آن هایریشه و است ترفند یک این. است خطرناک

 .است افتاده دام به ژاپن و چین هایغول بین که است

 ودخ کردن منزوی برای شتال از پس هجدهم قرن در کره توسط «هرمیت پادشاهی» نام 

 به رسیدن مسیر در راهی صرفاً گهگاه یا غارت، و اشغال تسلط، برای هدف هاقرن از پس

 خط چند یالو، رودخانه از عبور از پس اید،آمده شمال از اگر. آورد دست به دیگری، جای

 ها مغول. ستا برعکس بیایید، فرود دریا از بتوانید اگر و دارد، وجود دریا تا اصلی دفاعی

 مدتی برای نبنابرای. بار چندین ها ژاپنی و ها منچوری مینگ، چینی سلسله رفتند، و آمدند

 به را ودخ تجاری پیوندهای از بسیاری و نشود درگیر خارج دنیای با داد ترجیح کشور این

 در و بازگشتند اه ژاپنی بیستم، قرن در. نبود آمیز موفقیت، کرد قطع بماند تنها که امید این

 آن فرهنگ نابودی به شروع بعداً و کردند ضمیمه خود خاک به را کشور کل 1910 سال

 های هزیارتگا در عبادت و شد ممنوع کره تاریخ آموزش همچنین و ای کره زبان. کردند

 بر نیز امروز حتی که است گذاشته جای بر میراثی سرکوب هایدهه. شد اجباری شینتو

 .گذاردمی تأثیر کره کشور دو هر و ژاپن روابط

 یک آن شمال. شود تقسیم 38 موازی امتداد در کره شد باعث 1945 سال در ژاپن شکست

 شد، می نظارت کمونیست چین توسط بعداً و شوروی توسط ابتدا که بود کمونیستی رژیم

( جمهوری کوریا) کره جمهوری نام به آمریکا طرفدار دیکتاتوری یک خط این جنوب در

 رقابت مورد زمین از وجب هر آن در که بود سرد جنگ دوران آغاز همان این. داشت قرار



227 

 

 و بودند جهان سراسر در کنترل یا قدرت تثبیت دنبال به طرفین از یک هر و گرفت قرار

 .نداشتند انحصاری حضور حفظ برای دیگری به دادن اجازه به تمایلی

 مورخ هگفت به و بود تاسف مایه جهات بسیاری از تقسیم خط عنوان به 38 موازی انتخاب

 10 در اپنژ تسلیم بر چنان واشنگتن که گوید می او. خودسرانه اوبردورفر، دان آمریکایی

 روهاینی که حالی در. نداشت کره برای واقعی استراتژی هیچ که بود متمرکز 1945 اوت

 امتم اضطراری جلسه یک سفید کاخ و بودند جزیره شبه شمال در حرکت حال در شوروی

 بودند، هزمج جئوگرافیک نشنال نقشه به فقط که جوان سرباز دو داد،می تشکیل را شب

 توقف که کردند انتخاب شوروی به پیشنهاد برای مکانی عنوان به را هشتم و سی موازی

 در که ودب راسک دین رهبران آن از یکی. است کشور راه از نیمی که دلیل این به ،. کنند

 .شد خارجه امور وزیر ترومن جمهوری ریاست دوران رد کره جنگ دوران

 پرزیدنت به توانستندمی بودند، هاآن اگر. ای کره کارشناس نه و داشت حضور ای کره نه

 طیخ همان مشی خط که بگویند بیرنز فرانسیس جیمز وقتش خارجه امور وزیر و ترومن

 ربارهد ژاپن و روسیه جنگ از پس آن، از پیش قرن نیم هاژاپنی و هاروس که است

 سم روی هاآمریکایی دانستمین که مسکو. 5-1904. بودند کرده صحبت مهمی هایحوزه

 شناختن رسمیت به امر این کردمی فکر که این خاطر به را آن توانمی گذارند،می سیاست

 هبخشود ت،اس کمونیستی شمال و تقسیم پذیرش نتیجه در و متحده ایاالت توسط پیشنهاد این

 .ریختند هاگروه و شد جدا هم از ملت شد، انجام معامله. شود

 سال در نیز هاآمریکایی و کشید بیرون شمال از را خود نیروهای 1948 سال در شوروی

 استراتژی شمالی کره جسور ارتش ،1950 ژوئن در. کردند پیروی آن از نیز جنوب در 1949
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 و کرد عبور هشتم و سی موازی از و فتگر کم دست را سرد جنگ در آمریکا ژئوپلیتیکی

 کشور شمالی نیروهای کمونیستی دولت یک. کند متحد دوباره را جزیره شبه داشت قصد

 صدا به واشنگتن در را خطر زنگ و کردند دراز سرعت به جنوبی سواحل نوک تا تقریبا را

 .درآوردند

 کره ظامی،ن نظر از که، ندبود شده متوجه درستی به آن، چینی حامیان و شمالی کره رهبری 

 هاریکاییآم که بود این نکردند درک آنها که چیزی اما. نیست حیاتی متحده ایاالت برای

 جهان سراسر رد متحدانشان سایر نکنند، دفاع جنوبی کره متحد از اگر که دانستندمی

 سرد، گنج اوج در آمریکا، متحدان اگر. داد خواهند دست از آنها به نسبت را اعتمادشان

 استراتژی کل بروند، هاکمونیست سمت به یا کنند خود هایبندیشرط با مقابله به شروع

 آسیای در دهمتح ایاالت سیاست با تشابهاتی اینجا در. شودمی مواجه مشکل با آن جهانی

 التیک،ب حوزه کشورهای ،پولند مانند کشورهایی. دارد وجود شرقی اروپای و مدرن شرقی

 آنها از چین و یهروس با آنها روابط با رابطه در آمریکا که باشند مطمئن باید پینفیلی و ژاپن

 متحد، لمل سازمان نیروی یک رهبری به متحده ایاالت ،1950 سپتامبر در .کند می حمایت

 و یالو دخانهرو تا تقریباً سپس و 38 موازی طریق از را شمالی نیروهای و کرد حمله کره به

 .راند بعق به چین با مرز

 چیز یک جزیره شبه در آمریکایی نیروهای وجود. بگیرد تصمیم که بود پکن نوبت حاال

 فاصله در و - هامهنگ باالی های کوه شمال واقع در - موازی شمال در آنها که زمانی بود،

 هجوم یالو سراسر در چینی نیروهای. بود دیگری چیز داشتند، قرار چین خود از توجهی قابل

 اینکه از قبل داشت، پی در طرف همه از گسترده تلفات با درگیری ماه شش و سی و آوردند
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 آنجا. معاهده یک نه اما برسند، توافق به بس آتش و شوند متوقف فعلی مرز امتداد در آنها

 .کردند گیر و کردند گیر 38 موازی در بودند،

 جنوب و شمال بین سیمتق که است این یادآور و است پیچیده نسبتاً جزیره شبه جغرافیای

 رهجزی شبه از غرب. است شرق به غرب از( پهن برس) واقعی شکاف. است مصنوعی چقدر

 کوه رشته دارای شرق. کنند می زندگی آن در مردم اکثریت و است شرق از کمتر بسیار

غیر  منطقه) غیرنظامی منطقه. است جنوب در تر پایین های رشته و شمال در هامگیونگ

 گنگ-ایمجین رودخانه مسیر هایی بخش در رساند، می نصف به را جزیره شبه که( نظامی

 رودخانه کی فقط است، نبوده نهاد دو بین طبیعی مانع یک هرگز این اما کند، می دنبال را

 عاتبا. شود می وارد آن توسط اغلب که است فرد به منحصر جغرافیایی فضای یک در

 آنها، بین مویی های تنش به توجه با و هستند جنگ در فنی نظر از هنوز کره دو خارجی

 .نیست دور توپ گلوله چند از بیشتر هرگز بزرگ درگیری یک

 شمالی کره ای هسته تسلیحات نگران همگی جنوبی کره و آمریکا متحده ایاالت ژاپن،

 برای شمالی کره توانایی. دارد وجود آن سر بر دیگری تهدید جنوبی کره ویژه به اما هستند،

 پرتاب قابل های کالهک ایجاد و خود ای هسته فناوری آمیز موفقیت کردن وچکک

 بود، داده نشان 1950 سال در قبالً که همانطور است، قادر قطع طور به اما است، نامشخص

 کالن جنوبی، کره پایتخت .دهد انجام اورست، حمله غافلگیرکننده، متعارف حمله یک

 از نیمی تقریباً. دارد قرار منطقه غیر نظامی و 38 موازی جنوب مایلی 35 در تنها سئول، شهر

 بخش که جایی کنند، می زندگی سئول بزرگ منطقه در جنوبی کره میلیونی 50 جمعیت
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 کره توپخانه تیررس در مناطق این همه و دارد، قرار آن مالی و صنعتی مراکز از ای عمده

 .است شمالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرز به حد چه تا آن اطراف شهری مناطق و سئول که است این جنوبی کره اصلی نگرانی

 اش همسایه غافلگیرکننده حمالت برابر در را آن سئول موقعیت. هستند نزدیک شمالی کره

 شود، می محافظت کوهستانی های زمین توسط حدی تا و است دورتر بسیار آن پایتخت که

 .کند می پذیر آسیب

 قبضه 10000 حدود شمالی کره ارتش مایل، 148 طول به منطقه غیر نظامی باالی های تپه در

 همه. زیاد بسیار غارهای و سنگرها در آنها از برخی اند، شده حفر خوبی به آنها. دارد توپ

 بزرگ منطقه به توانند می همه و توانند، می برخی اما برسند، سئول مرکز به توانند نمی آنها
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 کره هوایی نیروهای مجموع روز سه یا دو ضعر در که ندارد وجود تردیدی. برسند سئول

 دچار سئول زمان آن در اما کند، نابود را آنها از بسیاری توانست می متحده ایاالت و جنوبی

 شهری مناطق در توپخانه سالح 10000 از گلوله یک فقط که کنید تصور. بود شده مشکل

 .کنید برابر ها ده را آن سپس است، آمده فرود شهری نیمه و

 می پالیسی فارین مجله برای که چانگ، دیوید و چا ویکتور شمالی، کره کارشناس ود

 در شهر تسم به گلوله 500000 تا توانند می شمالی کره نیروهای که زدند تخمین نویسند،

 اگر حتی ماا رسد، می نظر به باالیی بسیار تخمین این. دهند انجام درگیری از ساعت اولین

 که حالی رد جنوبی کره دولت. بود خواهد ویرانگر همچنان نتایج نید،ک تقسیم ve بر را آن

 مدیریت روندمی جنوب سمت به که را نفر هامیلیون ومرجهرج تا کندمی تالش همزمان

 کند، قویتت پایتخت زیر در مستقر نیروهای با را مرزها کردمی تالش که حالی در کند،

 .بود خواهد بزرگ جنگ یک درگیر

 وجود ئولس و آنها بین زیادی های زمین و نیستند مرتفع منطقه غیر نظامی باالی های تپه

 از که ویژه ینیروها کمک با تواندمی شمالی کره ارتش غافلگیرانه، حمله یک در. دارد

 حرکت لوج به است، شده ساخته قبالً معتقدند جنوبی کره که زیرزمینی هایتونل طریق

 فرود برای هازیردریایی فرود شامل شمالی کره جنگی هایبرنامه که شودمی تصور. کند

. است نوبج جمعیت در خوابیده هایسلول سازیفعال و سئول جنوب در شوک نیروهای

 .شود گرفته نظر در ویژه نیروهای عنوان به پرسنل 100000 که شود می زده تخمین

 توکیو به بالستیک هایموشک با تواندمی که است کرده ثابت قبالً همچنین شمالی کره

 مستقیماً که مسیری بپیچد، پاسیفیک به و ژاپن دریای فراز بر را هاآن از فروند چندین و برسد
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 یکی دارند، نیرو میلیون یک از بیش کشور این مسلح نیروهای. بردمی ژاپن خاک از را آنها

 برای نباشند، دیدهآموزش هاآن از زیادی تعداد اگر حتی و جهان، هایارتش بزرگترین از

 تناقض گسترش دنبال به که حالی در بود، خواهند مفید توپ خوراک عنوان به یانگ پیونگ

 قرار کامل باشآماده حالت در چین ارتش جنگند،می جنوب کنار در هاآمریکایی .بود

 .کنندمی نگاه آن به نگرانی با هاژاپنی و هاروس و شود،می نزدیک یالو به و گیردمی

 ویران طرف دو هر زیرا دهد، رخ کره در دیگر بزرگ جنگ یک که نیست کسی نفع به

 کره که یزمان ،1950 سال در. است نشده جنگ از مانع گذشته در امر این اما شد، خواهند

 پیش ار کشته میلیون چهار از بیش با ساله سه جنگ یک کرد، عبور 38 موازی از شمالی

 است کنمم عیار تمام درگیری یک حاضر حال در. شود ختم بست بن به که بود نکرده بینی

 جمعیت است، الشم اقتصاد از ترقوی برابر هشتاد جمهوری کوریا اقتصاد. باشد بارتر فاجعه

 تصمیمی نچی اینکه فرض با متحده ایاالت و جنوبی کره مسلح نیروهای و است برابر دو آن

 .شد خواهند البغ شمالی کره بر قطع طور به باًتقری باشد، نداشته آن به دوباره پیوستن برای

. است گرفته صورت محدودی جدی ریزی برنامه احتمالی چنین برای چه؟ آن از پس و

 مورد است ممکن آنچه مورد در ایرایانه هایسازیمدل برخی جنوب که شودمی تصور

 خواهد آشفته توضعی که است شده پذیرفته کلی طور به اما است، داده انجام باشد، نیاز

 می اتفاق جنگ نتیجه در اگر شد، می ایجاد کره شدن منفجر یا انفجار با که مشکالتی. بود

. بگیرند تصمیماتی باید آنها و شد خواهند پذیرفته کشورها از بسیاری. شد می برابر چند افتاد،

 ردبگی تصمیم بود ممکن کند، مداخله افروزیجنگ جریان در خواستنمی چین اگر حتی

 آمریکایی نیروهای و خود بین محدوده تا کند محافظت شمال از و کند عبور مرز از باید که
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 آمریکا، متحده ایاالت متحد واحد، کره یک که بگیرد تصمیم است ممکن. کند حفظ را

 .داد اجازه توان نمی که باشد حدی از بیش بالقوه تهدید است، ژاپن متحد که

 باید آیا و کند پیشروی منطقه غیر نظامی در حد چه تا که یردبگ تصمیم باید متحده ایاالت

 های حسال سایر و ای هسته مواد حاوی شمالی کره های سایت تمام امنیت حفظ دنبال به

 برخی که خصوص به داشت، خواهد مشابهی های نگرانی نیز چین خیر یا باشد جمعی کشتار

 .دارند فاصله شورک این مرز از مایلی 35 تنها ای هسته تاسیسات از

 در متحد و قدرتمند کره یک خواهان آیا که بگیرد تصمیم باید ژاپن سیاسی، جبهه در

 دالیلی ژاپن سئول، و توکیو بین ضعیف روابط به توجه با. خیر یا است ژاپن دریای سراسر

 در بیشتری بسیار های نگرانی که آنجایی از اما دارد، چیزی چنین مورد در نگرانی برای

 حمایت مجدد اتحاد از تواند می که احتمالی سناریوی وجود با احتماالً دارد، چین ردمو

 خواسته آنها از گذشته، قرن در جزیره شبه طوالنی اشغال دلیل به. کرد خواهد حمایت کند،

: داندمی داند،می سئول که را چیزی آن این، بر عالوه. کنند کمک مالی نظر از که شود می

 آنها و شد، خواهد متحمل جنوبی کره توسط مجدد اتحاد اقتصادی ایههزینه بیشتر

 از خیلی است ممکن شرقی آلمان. کرد خواهند کوچکتر را آلمان مجدد اتحاد هایهزینه

 توسعه. داشت تحصیلکرده جمعیت و صنعتی پایگاه توسعه، سابقه اما باشد، عقب غربی آلمان

 جزیره شبه یک اقتصاد آن های هزینه و بود اهدخو صفر زمین از ساختن منزله به کره شمال

 غنی طبیعی منابع مزایای رود می انتظار آن از پس. کند می متوقف دهه یک برای را متحد

 آغاز نوسازی برنامه و خاکی کمیاب عناصر و آهن مس، روی، سنگ، زغال مانند شمال

 پیشرفته. دارد وجود آنها از یکی رونق انداختن خطر به مورد در متفاوتی احساسات اما شود،
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 طرف هر حاضر حال در. است آینده برای تصمیمات آن میان این در جهان کشورهای ترین

 ترس متقابل آغوش در آنها هند، و پاکستان مانند. دهد می ادامه جنگ برای شدن آماده به

 کشورهای از یکپارچه و وجوشپرجنب عضوی اکنون جنوبی کره .دارند قرار ظن سوء و

 آب داشتن با کشور این. کندمی هماهنگ آن با را خود خارجی سیاست که است جهان

 به گذشته دهه سه در اندک، طبیعی منابع داشتن با و جنوب و شرق غرب، در آزاد های

 .است داشته اهتمام مدرن دریایی نیروی یک ساخت

 کوریا جمهوری عمناف از حفاظت برای شرقی چین دریای و ژاپن دریای از خروج به قادر 

 خطوط رو ینا از و است وابسته خارجی منابع به خود انرژی نیازهای برای ژاپن مانند. است

 خود های یبند شرط با مقابله صرف را مدتی کشور این. دارد نظر زیر را منطقه کل دریایی

 ریگذا ایهسرم چین و روسیه با تر نزدیک روابط در را خود دیپلماتیک سرمایه و است کرده

 .است شده یانگ پیونگ آزردگی باعث که است کرده

 اثرات بر عالوه که شود جنگی به منجر تواند می طرف دو هر توسط محاسباتی اشتباه یک

 اقتصاد رایب عظیم منفی اثرات با را منطقه اقتصادهای تواند می جزیره، شبه مردم بر مخرب

 برابر در ودخ سرد جنگ مواضع از تحدهم ایاالت دفاع با که آنچه. کند نابود متحده ایاالت

 کشور نچندی و کشور این اقتصاد برای استراتژیک اهمیت با موضوعی به شد، آغاز روسیه

 .شد تبدیل دیگر

 که زمانی حتی و است، ژاپن اشغال به مربوط که دارد توکیو با مشکالتی هنوز جنوبی کره

 سال اوایل در. است صمیمانه فقط ابطهر این است، نادر که دارد، قرار خود حالت بهترین در

 اشتراک به بر مبنی توافقی جزئیات به هاژاپنی و هاایکره ها،آمریکایی که زمانی ،2015
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 رسیدند، بودند، کرده آوریجمع شمالی کره مورد در یک هر که نظامی اطالعات گذاشتن

 ارسال توکیو به گتنواشن طریق از را سری اطالعات از محدودی مقدار تنها که گفت سئول

 .کرد نخواهد برخورد ها ژاپنی با مستقیماً. کرد خواهد

 تاکشیما جزایر هاژاپنی و( انفرادی) دوکدو جزایر جنوبی کره که آنچه سر بر هنوز کشور دو

 ایصخره هایزدنبرون حاضر حال در هاجنوبیکره. دارند ارضی اختالف نامند،می( بامبو)

 در گاز خایرذ است ممکن و دارند قرار خوبی شینگ هایزمین در که کنندمی کنترل را

 دو هر غال،اش از تازه خاطرات و چشمانشان، در خار این وجود با. باشد داشته وجود منطقه

 تاریخ با ژاپن تاریخ .دارند خود آشفته گذشته گذاشتن سر پشت و همکاری برای دالیلی

 .است آن جغرافیای دلیل به حدی تا امر این دلیل و است متفاوت بسیار کره

 جزیره هارچ در اکثراً آن میلیونی 127 جمعیت اکثریت و هستند ای جزیره نژادی ها ژاپنی

 نیز اقلیتی و کنند می زندگی هستند روبرو ژاپن دریای سراسر در روسیه و کره با که بزرگی

 هک است ونشوه اصلی جزایر بزرگترین. هستند ساکن کوچکتر جزیره 6848 از برخی در

 .شود می شامل را آن جمعیت نفر میلیون 39 و توکیو، جهان، شهر کالن بزرگترین

 دالیلی زا یکی که دارد فاصله اوراسیا خشکی از مایل 120 خود نقطه نزدیکترین در ژاپن

 دورتر مایل 500 حدود ها چینی. است نگرفته قرار تهاجم مورد موفقیت با هرگز که است

 روسی نیروهای اما است، ترنزدیک بسیار روسیه قلمرو اگرچه و. هستند رقیش چین دریای از

 دریای سوی آن در که کمی جمعیت و نامناسب بسیار هوای و آب دلیل به معموالً

 .هستند دور دارد، قرار اوخوتسک
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 ژاپن به کردند سعی جنوبی کره و منچوری چین، از عبور از پس ها مغول ،1300 دهه در

 خراب را هاآن چشم طوفان دوم مورد در و زدند عقب به را آنها مورد اولین در .کنند حمله

 «کامیکازه» را نآ که «الهی باد» گفتندمی هاژاپنی آنچه توسط کره تنگه دریاهای. کرد

 جنوب در و ودب محدود غرب شمال و غرب سمت از تهدید بنابراین .زد شالق نامیدندمی

 هک است دلیل این به آخر دیدگاه این. نداشت وجود پاسیفیک جز چیزی شرق و شرقی

 چیزی کردند،می هنگا شرق به: گذاشتند خود برای را «خورشید منشأ» یا «نیپون» نام هاژاپنی

. بود خورشید کرد،می طلوع افق آن در که صبح روز هر و نداشت وجود افق و هاآن بین

 خود در رنمد دنیای به رسیدن تا را ودخ عمدتاً آنها کره، به پراکنده تهاجمات از جدای

 با مالقات رایب آن، کردن دور بار اولین از پس افتاد، اتفاق این که هنگامی و داشتند، نگه

 .رفتند بیرون آن

 وجود روفیمع نامه اما است، متفاوت شدند، تبدیل ژاپن به جزایر که زمانی درباره نظرات

 امپراتور به شناسیم، می ژاپن عنوان به ما که نیژاپ از میالد، از پس 617 سال در که دارد

 من اینجا": نویسد می ژاپنی برجسته زاده نجیب یک آن در که است شده فرستاده چین

 که کشوری امپراتور به ای نامه طلوع. دارد قرار آن در خورشید که هستم کشوری امپراتور

 که هدد می نشان تاریخ «هستید؟ سالم شما آیا. فرستد می کند می غروب آن در خورشید

 وا امپراتوری. داشت شده درک گستاخی چنین به نسبت مبهم دیدگاهی چین امپراتور

 وضعیتی ،بودند شده متحد ضعیفی طور به هنوز ژاپن اصلی جزایر که حالی در بود، گسترده

 .کرد نمی تغییر شانزدهم قرن تا تقریباً که
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 بارتع به یا کره دو مجموع از بزرگتر که دهد می تشکیل را کشوری ژاپن جزایر قلمرو

 خصوص به انسان سکونت برای زمین چهارم سه حال، این با. است آلمان از بزرگتر اروپایی

 این. است مناسب فشرده کشت برای آن درصد 13 تنها و نیست مناسب کوهستانی مناطق در

 محدود مناطق در و ساحلی هایدشت امتداد در یکدیگر نزدیکی در هاژاپنی شودمی باعث

 داشته وجود هاتپه در توانندمی پلکانی هایبرنج از برخی که جایی کنند، زندگی داخلی

 به همچنین تلندا فقدان اما دارد، فراوان آب ژاپن که است معنی این به آن هایکوه. باشند

 د،یستنن مناسب تجارت نتیجه در و کشتیرانی برای آن هایرودخانه که است معنی این

 .شودمی تشدید پیوندندمی یکدیگر به هارودخانه از کمی تعداد که واقعیت این با که مشکلی

 خود شماربی ایرجز سواحل امتداد در که شدند تبدیل دریانوردی مردمی به هاژاپنی بنابراین

 از پس سپس و بردند،می یورش کره به کردند،می تجارت و شدندمی متصل یکدیگر به

 .کردندمی تالش منطقه کل بر تسلط برای نزواا هاقرن

 در و بود جهان بزرگ دریایی نیروی سومین با صنعتی قدرت یک ژاپن بیستم قرن آغاز در

 حال، این با. داد شکست را ها روس شد انجام دریا و خشکی در که جنگی در 1905 سال

 تعامل جز ای چاره اکنون بماند، منزوی داد می اجازه آن به که ملتی -جزیره جغرافیای همان

 جنگ دو هر .گرفت نظامی درگیری به تصمیم که بود این مشکل. داد نمی آن به جهان با

. شد انجام کره در روسیه و چین کردن خنثی برای ژاپن و روسیه جنگ و ژاپن و چین اول

 در که است خنجری» را کره مکل، کلمنس سرگرد خود، پروس نظامی مشاور قول به ژاپن

 منچوری کنترل و کرد برطرف را تهدید جزیره شبه کنترل. «است رفته نشانه ژاپن بقل
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 زغال. شود نزدیک خنجر دسته به تواند نمی روسیه حدی تا و چین دست که شد مطمئن

 .بود خواهد مفید نیز کره آهن سنگ و سنگ

 بی و محدود ذخایر. داشت صنعتی کشور یک به شدن تبدیل برای کمی طبیعی منابع ژاپن

 و الستیک محدود منابع طبیعی، گاز اندک مقادیر کم، بسیار نفت سنگ، زغال کیفیت

 ست،ا صادق پیش سال 100 اندازه به حاضر حال در این. داشت فلزات از بسیاری کمبود

 تشافاک حال در گرانبها فلزات دریای زیر ذخایر با همراه ساحلی گازی مناطق اگرچه

 ردکنندهوا سومین و جهان طبیعی گاز واردکننده بزرگترین انهمچن وجود، این با. هستند

 .است جهان در نفت بزرگ

 پسس و چین سراسر در 1930 دهه در ژاپن شد باعث که بود محصوالت این برای تشنگی

 1895 الس در را تایوان قبالً کشور این. کند بیداد 1940 دهه اوایل در آسیا شرق جنوب

 منچوری 1932 سال در ژاپن. کرد الحاق 1910 سال در را کره آن، دنبال به و بود کرده اشغال

 مپراتوریا دومینو، هر سقوط با. کرد کامل حمله چین به 1937 سال در سپس کرد، اشغال را

 ستیکال بیشتر، فلز سنگ، زغال بیشتر، نفت به ژاپن رشد به رو جمعیت و گسترش حال در

 روپاا در جنگ مشغول اروپایی های قدرت که حالی در. داشت نیاز بیشتر غذای و بیشتر

 بیشتر مانز آن تا که ها آمریکایی نهایت در. کرد حمله چین و هند شمال به ژاپن بودند،

. نفتی تحریم یا روجخ - دادند اولتیماتوم آنها به کردند، می تامین را ژاپن نفتی نیازهای

 نوردیدند رد را آسیا شرق جنوب سراسر سپس و دادند پاسخ هاربر پرل به حمله با ها ژاپنی

 .کردند تصرف دیگر قلمروهای میان در را فیلیپین و سنگاپور برمه، و
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 عنوان هب منابع، گرفتن بلکه متحده، ایاالت فقط نه بود، عظیم حد از بیش کشش یک این

 برای ستمبی قرن غول. داشت نیاز آن به خود صنعت برای متحده ایاالت که الستیک، مثال،

 و یروشیماه - آن فاجعه بزرگترین در ژاپن جغرافیای سپس. شد بسیج عیار تمام جنگ

 .داشت نقش - ناکازاکی

 طی جزیره، به یرهجز آرام، اقیانوس طریق از را خود مسیر گزاف هایهزینه با هاآمریکایی

 و نتایوا بین ریوکیو جزیره زنجیره در که گرفتند، را اوکیناوا آنها که زمانی. بودند کرده

 چهار و هانزدیک از دفاع آماده که شدند مواجه متعصب هنوز دشمنی با دارد، قرار ژاپن

 شده بینی پیش متحده ایاالت عظیم خسارات. بود دوزیست تهاجم برابر در اصلی جزیره

 دبو ممکن آنها - بود متفاوت بود ممکن هاآمریکایی انتخاب بود، ترآسان زمین اگر. بود

 را جدید عصر حشتو که کردند انتخاب را ایهسته گزینه آنها اما - شدندمی توکیو راهی

 تسلیم در رادیواکتیو غبار و گرد نشستن از پس .کرد رها جهان جمعی وجدان و ژاپن بر

 در رچینیپ عنوان به را آن از بخشی تا کردند کمک آنها به ها آمریکایی ها، ژاپنی کامل

 در و داد نشان را خود قدیمی خالقیت جدید ژاپن .کنند بازسازی کمونیست چین برابر

 .شد تبدیل جهانی اقتصادی قدرت یک به دهه سه عرض

 تازگی به آنها: بود نرفته بین از کامل طور به آن قبلی گری نظامی و طلبی جنگ حال، این با

. بودند شده مدفون شده متالشی ملی روحیه یک و ناکازاکی و هیروشیما آوارهای زیر در

 داشته دریایی نیروی یا هوایی نیروی ارتش، نداشت اجازه جنگ از پس ژاپن اساسی نونقا

 جنگ از قبل ارتش رنگ کم سایه دهه چندین برای که «شخصی دفاع نیروهای» فقط باشد،

 به را ژاپن دفاعی های هزینه متحده، ایاالت توسط تحمیلی جنگ از پس نامه توافق. بودند
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 ژاپن خاک در را آمریکایی نیروی هزار ها ده و کرد محدود خلیدا ناخالص تولید درصد 1

 .هستند آنجا در هنوز آنها از نفر 32000 که گذاشت باقی

. کرد شناسایی را گراییملی ضعیف هایتالطم توانمی دوباره 1980 دهه اوایل در اما

 و تند،ذیرفنپ را ژاپن جنگی جنایات حجم هرگز که بودند ترقدیمی نسل از هاییبخش

. نداشتند را انپدرانش گناهان برای گناه پذیرش آمادگی که بودند ترجوان از هاییبخش

 پس یایدن آفتاب زیر در را خود «طبیعی» مکان خورشید طلوع سرزمین کودکان از بسیاری

 تدریج به و شد تبدیل هنجار یک به اساسی قانون از قبول قابل دیدگاه .خواستند می جنگ از

 الیح در اتفاق این. شدند تبدیل مدرن جنگنده واحد یک به ژاپن شخصی دفاع نیروهای

 متوجه که ها آمریکایی بنابراین و شد می آشکار ای فزاینده طور به چین ظهور که داد رخ

 اپنژ یک پذیرش آماده داشت، خواهند نیاز سی پاسی منطقه در نظامی متحدان به شدند

 .شدند نظامی دوباره

 در دهد هاجاز نیروهایش به تا است داده تغییر را خود دفاعی سیاست ژاپن حاضر، قرن در

 دنبال به اساسی نقانو در تغییراتی که رودمی انتظار و بجنگند، کشور از خارج متحدان کنار

 این 2013 امنیتی یاستراتژ سند. گیرد قرار تریمحکم حقوقی مبنای بر امر این تا باشد داشته

 را ماتیاقدا چین": گفت و برد نام بالقوه دشمن یک از آن در که ودب سندی اولین کشور

 ".شود تلقی راجبا با موجود وضعیت تغییر برای تالش عنوان به تواند می که است داده انجام

 که بود امروز به تا دفاعی بودجه ترینبزرگ دالر میلیارد 42 با 2015 سال دفاعی بودجه

 ساخت F-35A رادارگریز جنگنده شش جمله از هوایی، و دریایی تجهیزات برای عمدتاً

 حامل ناوشکن» که آنچه از توکیو ،2015 سال بهار در. شدمی استفاده متحده ایاالت
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 کشتی این که شود متوجه نظامی متخصص یک نیست الزم. کرد رونمایی نامید، «هلیکوپتر

 1945 تسلیم شرایط طبق که است دوم جهانی جنگ در ژاپنی هواپیمابر ناوهای اندازه به

 ناو یک عنوان به آن از استفاده به" که گفت و کرد صادر ای بیانیه وزیر. است شده ممنوع

 چون که گویند می بعد و است سیکلت موتور خرید به شبیه این. "کند نمی فکر هواپیمابر

 اکنون ها ژاپنی. است سیکلت موتور یک این کنید، استفاده موتور عنوان به آن از نبود قرار

 شود، می خرج براق جدید های کیت سایر و آن برای که پولی .دارند هواپیمابر ناو یک

 در نظامی هایزیرساخت. است قصد از روشنی بیانیه آن، های موقعیت از بسیاری مانند

 به همچنین این. یافت خواهد ارتقا کند،می محافظت اصلی جزایر مسیرهای از که اوکیناوا

 منطقه با آن از بخشی که دهد می را خود هوایی دفاع منطقه در بیشتر زنی گشت امکان ژاپن

 .دارد همپوشانی 2013 سال در پکن توسط توسعه اعالم از پس چین مشابه

 پوشش را( چینی و ژاپنی به ترتیب به) Diaoyu یا Senkaku نام به جزایری منطقه دو هر

 همچنین آنها. اردد را آنها مالکیت ادعای نیز ینچ اما کند می کنترل را آنها ژاپن که دهند می

 قدرت ره زیرا است حساس ویژه به که دهند می تشکیل را ریوکیو جزیره زنجیره از بخشی

 دریای در یزیاد فضای ژاپن به آنها. کند عبور ژاپن قلب مسیر در جزایر از باید متخاصمی

 بنابراین. باشند برداری بهره ابلق آب زیر نفت و گاز حاوی است ممکن و دهند می سرزمینی

 .کند حفظ را آنها الزم ابزارهای تمام با دارد قصد توکیو

 مورد هایسرزمین شرقی، چین دریای در چین یافتهتوسعه «هوایی پدافند شناسایی منطقه»

 هر که گفت پکن که هنگامی. دهدمی پوشش را جنوبی کره و تایوان ژاپن، چین، ادعای

 دفاعی اقدامات با" یا باشد داشته را خود هویت باید کند می عبور منطقه زا که هواپیمایی
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 پاسخ آن از عبور با کار این انجام بدون متحده ایاالت و جنوبی کره ژاپن، ،"شود روبرو

 می که است موضوعی این اما نداشت، وجود چین سوی از ای خصمانه واکنش هیچ. دادند

 .شود تبدیل تیماتوماول به پکن انتخاب زمان در تواند

 که است هوکایدو یعنی خود دور شمال در کوریل جزایر بر حاکمیت مدعی همچنین ژاپن

 هروسی کنترل تحت هنوز و داد دست از شوروی جماهیر اتحاد به دوم جهانی جنگ در

 فاتاختال لیگ همان در بحث اما نکند، بحث مورد این در دهد می ترجیح روسیه. است

 این گرچها و کنند، می زندگی کوریل جزایر در نفر 19000 حدود تنها. ستنی چین با ژاپن

 برخوردار خاصی استراتژیک اهمیت از قلمرو این دارند، قرار حاصلخیز های زمین در جزایر

 اما کنند، می حفظ را سردی روابط ژاپن و روسیه که کند می تضمین موضوع این. نیست

 .اند کرده منجمد را جزایر مسئله زیادی حد تا آنها یخبندان، این در

 و دیپلماتیک نظر از را آنها و دارد می نگه بیدار ها شب را ژاپنی رهبران که است چین این

 حضور از اوکیناوا، در ویژهبه ها،ژاپنی از بسیاری. کند می نزدیک متحده ایاالت به نظامی

 افزوده نژاپ جمعیت کاهش به که چین قدرت اما هستند، ناراضی متحدهایاالت نظامی

 بر چند هر جنگ، از پس ژاپن و متحده ایاالت روابط که کندمی تضمین احتماالً شود،می

 100 از کمتر به نقر اواسط تا جمعیت که نگرانند ژاپنی آماردانان. یابد ادامه برابرتر، مبنای

 در دوستانی به ژاپن است، نفر میلیارد 1.3 که چین عظیم جمعیت با. یابد کاهش نفر میلیون

 .داشت خواهد نیاز خود همسایگی

 مثلثی رابطه یک حاضر حال در. مانند می ژاپن در هم و کره در هم ها آمریکایی بنابراین

. است شده تأکید باال در شده ذکر اطالعاتی توافقنامه در که همانطور دارد، وجود آنها بین
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 چین مورد در آنها مشترک نگرانی که موافقم اما است، زیاد بحث  دارند جنوبی کره و ژاپن

 ادامه کره مانند مشکلی حل به آنها اگر حتی .کرد خواهد غلبه موضوع این بر شمالی کره و

 ایاالت هفتم ناوگان که معناست بدان این و داشت خواهد وجود همچنان چین مسئله دهند،

 و ماند خواهند باقی وااوکینا در متحده ایاالت دریایی تفنگداران و توکیو خلیج در متحده

 توان می. چین دریاهای و آرام اقیانوس از. کنند می محافظت خارج و داخل مسیرهای از

 .باشد مواج ها آب که داشت انتظار
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 فناوری و دانش توانید می شما که است این بر دلیلی آن، جنوب ویژه به التین، آمریکای

 محدودی موفقیت باشد، شما علیه جغرافیا اگر اما بیاورید، جدید دنیای به را یمقد دنیای

 ایاالت جغرافیای که همانطور. بگیرید اشتباه را سیاست اگر خصوص به داشت، خواهید

 کشور بیست بین از شود، تبدیل بزرگ قدرت یک به تا کرد کمک کشور این به متحده
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 جدی چالش به را شمالی آمریکای غول قرن این در کدام هیچ که کند می تضمین جنوب

 .آمد نخواهند هم گرد جمعی طور به و برد نخواهند

 ایه دولت گیری شکل در ابتدا همان از درست التین آمریکای جغرافیای های محدودیت

 گرفته نآ اصلی ساکنان از زمین که زمانی آمریکا، متحده ایاالت در. شد ترکیب آن ملی

 در مقابل، در. شد واگذار کوچک صاحبان به یا شد فروخته آن زا زیادی بخش شد،

 به که شد تحمیل قدرتمند رعیت و زمین صاحبان از قدیم جهان فرهنگ التین آمریکای

 کردند مطرح را دیگری جغرافیایی مشکل اروپایی مهاجران این، بر عالوه. شد منجر نابرابری

 در آنها: ددار می باز خود پتانسیل کامل عهتوس از را کشورها از بسیاری امروز به تا که

 آن اخلد که مناطقی در( دیدیم آفریقا در که همانطور) ویژه به ماندند، سواحل نزدیکی

 اغلب کشورها، بزرگ شهرهای بیشتر. مرض. بود شده آلوده ها پشه و ها پشه توسط

 هاپایتخت به اتصال ایبر داخل از هاجاده تمام و داشتند قرار سواحل نزدیکی در ها،پایتخت

 منطقه آرژانتین، و پرو در مثال عنوان به موارد، برخی در یکدیگر به نه اما بودند، شده ساخته

 خروج بر استعمارگران. شود می شامل را کشور جمعیت از درصد 30 از بیش پایتخت شهری

 الل،استق از پس حتی. کردند تمرکز خارجی بازارهای و سواحل به منطقه، هر از ثروت

 مراکز و کنند، گذاری سرمایه کشور داخل در نتوانستند ساحلی اروپایی عمدتاً نخبگان

 .دارند یکدیگر با ضعیفی ارتباط دارد، وجود کشور داخل در که جمعیتی

 بود مد ای رسانه تحلیلگران و اساتید تجاری، رهبران از بسیاری میان در ،2010 دهه آغاز در

 اتفاق این. هستیم "التین آمریکای دهه" طلوع در ما که کنند اللاستد شوق و شور با که
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 در دائماً اما دارد، ای نشده برداری بهره های پتانسیل هنوز منطقه این اگرچه و است، نیفتاده

 .کرد خواهد مبارزه است، کرده برخورد آن با تاریخ و طبیعت که دستی برابر

 بیابانی بایر هایزمین همیشه اما است، ایمنطقه قدرت یک به شدن تبدیل حال در مکزیک

 همگی که تداش خواهد جنوب در هایشجنگل و غرب و شرق در هایشکوه شمال، در را

 شده اهرظ جهانی صحنه در برزیل. کنندمی محدود را آن اقتصادی رشد فیزیکی نظر از

 ثروت لیرغمع لی،شی و آرژانتین و. ماند خواهند جدا یکدیگر از آن داخلی مناطق اما است،

 .بود واهندخ لندن یا پاریس از دورتر بسیار واشنگتن و نیویورک از همچنان طبیعی، منابع

 کایآمری از التین آمریکای کشورهای استقالل، برای مبارزه آغاز از پس سال دویست

 از بیش( بکارائی دریای جمله از) آنها کل جمعیت. هستند عقب بسیار ها اروپایی و شمالی

 بریتانیا و انسهفر معادل آنها داخلی ناخالص تولید مجموع حال این با و است، نفر میلیون 600

 داری ردهب و استعمار از آنها. دهند می تشکیل را نفر میلیون 125 حدود مجموعاً که است

 .دارد وجود رفتن برای طوالنی راه هنوز. اند پیموده را درازی راه

 نوبج سمت به و شود می آغاز آمریکا متحده ایاالت اب مکزیک مرز از التین آمریکای

 پایان از لقب جنوبی، آمریکای سپس و یابد، می امتداد مرکزی آمریکای طریق از مایل 7000

 و پاسیفیک جهان، بزرگ اقیانوس دو که جایی هورن، کیپ در Tierra del Fuego در

 تا زیلبر از شرق، به غرب از آن، نقطه ترین عریض در. رسند می هم به اطلس، اقیانوس

 مکزیک، خلیج دیگر سوی از ،Paci c غربی سمت در. است مایل 3200 است آن پرو،

 یقعم بندرهای دارای ساحلی خطوط از یک هیچ. است اطلس اقیانوس و کارائیب دریای

 .کند می محدود را تجارت بنابراین نیستند، زیادی طبیعی
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 نهات آن نقطه ترین باریک در و است عمیق های دره با ای تپه کشوری مرکزی آمریکای

 نجیرهز ترین طوالنی مایل، 4500 مدت به Paci c موازات به سپس،. دارد عرض مایل 120

 هستند برف از هپوشید خود طول تمام در آنها. است آند کوه رشته - جهان در پیوسته کوه

 می قطع شرق از یا قاره غرب در مناطق از بسیاری بنابراین هستند، عبور غیرقابل عمدتاً و

 آبهایی و - فوتی 22843 اکونکاگوا کوه- اینجاست غربی نیمکره در نقطه بلندترین. شوند

 پرو، شیلی، دآن کشورهای برای آبی برق انرژی منبع ریزند می فرو پایین به کوه رشته از که

 های خچالی و ها جنگل آید، می پایین زمین سرانجام. هستند ونزوئال و کلمبیا اکوادور،

 بخش. رسیم می زمین پایان به سپس و شیلی الجزایر مجمع به ما شوند، می ظاهر طبیعی

 رودخانه دومین که است آمازون رودخانه و برزیل تسلط تحت التین آمریکای شرقی

 .است نیل رود از پس جهان طوالنی

 تقریباً بانز اسپانیایی. است التین بر مبتنی زبان کشورها این مشترک موارد معدود از یکی

 ارتباط این اما. یفرانسو - فرانسه گویان در و است پرتغالی برزیل در اما است، آنها همه

 اطلس. کندمی انپنه است، متفاوت اقلیمی مناطق دارای که ایقاره در را هاتفاوت زبانی،

 روفمع ،جنوبی آمریکای پایینی سوم یک معتدل هوای و آب و آند کوه رشته شرق نسبی

 کاهش امکان و است ترشمالی هایجنگل و هاکوه با کامل تضاد در جنوبی، مخروط به

 از برخی به را آنها نتیجه در کند،می فراهم را وسازساخت و کشاورزی هایهزینه

 حتی دید، خواهیم که همانطور برزیل، که حالی در - قاره کل در مناطق سودمندترین

 .است دشوار خود داخلی ربازا در کاالها جابجایی
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 یک در" ارهق این که هستند موضوع این نوشتن به مند عالقه نگاران روزنامه و دانشگاهیان 

 من. است ودخ بزرگ آینده آغاز آستانه در سرانجام که همانطور - دارد قرار "دوراهی

. جهان تهاینا در تا دارد قرار دوراهی یک در کمتر جغرافیایی، نظر از که، کنم می استدالل

 که ستا این مشکل اما است، دادن رخ حال در زیادی اتفاقات وسیع فضای این سرتاسر در

 ممکن این. کنندمی حرکت خودش از غیر جایی هر از طوالنی مسیری در هاآن از بسیاری

 اییج از است دیدگاهی همچنین اما شود، گرفته نظر در شمالی نیمکره دیدگاه یک است

 .دارند قرار آن در دیپلماتیک و نظامی اقتصادی، زرگب های قدرت که

 رد مردمی که است سال 15000 حدود تاریخ، جمعیتی عمده مراکز از آن دوری علیرغم

 از نهاآ که رود می گمان. کنندمی زندگی آمریکا متحده ایاالت و مکزیک مرز جنوب

 پیاده یپا با برینگ هتنگ از بوده خشکی هنوز که زمانی در و اند گرفته سرچشمه روسیه

 جمعیت و ومیب قبایل ها، آفریقایی ها، اروپایی از مخلوطی امروزی ساکنان. اند کرده عبور

 .هستند آمریکایی بومی و اروپایی نژاد از که هستند مستیزو

 ردیابی 1494 سال در پرتغال و اسپانیا بین توردسیالس معاهده به توان می را ترکیب این

 های مکان های نقشه روی بر که اروپایی استعمارگران اولیه های هنمون از یکی کرد،

 خطوطی - چیز هیچ مورد این در یا - دانستند می آنها مورد در کمی اطالعات که دوردستی

 حرکت غرب یا غرب سمت به ها اقیانوس اکتشاف برای آنها که هنگامی. کردند می ترسیم

 اروپا از خارج در که سرزمینی هر که کردند قتواف اروپایی بزرگ دریایی قدرت دو کردند،

 آن در که است ناگوار بسیار تاریخ بقیه. کرد موافقت پاپ. شود تقسیم آنها بین شود کشف
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 از شود، می نامیده جنوبی آمریکای اکنون که هایی سرزمین ساکنان اتفاق به قریب اکثریت

 .رفتند بین

 سان د وزهخ و ونزوئال از بولیوار سیمون ریرهب به 1800 دهه اوایل در استقالل های جنبش

 شده حک جنوبی آمریکای جمعی آگاهی در ویژه به بولیوار. شد آغاز آرژانتین از مارتین

 یک رد قاره این کشورهای چپگرایان و است شده نامگذاری او افتخار به بولیوی: است

 متحرک ای مجموعه این .اند خورده گره آمریکا متحده ایاالت علیه «بولیواری» ایدئولوژی

 می حرفمن ناسیونالیسم به اغلب که است سوسیالیست طرفدار /استعماری ضد های ایده از

 .است مناسب کنند می حمایت آنها از که سیاستمدارانی برای که زمانی در هم آن شود،

 ای داخلی یها درگیری طریق از یا یافته استقالل تازه کشورهای از بسیاری نوزدهم قرن در

 عمدتا تلفمخ های ایالت مرزهای قرن، آن پایان در اما پاشیدند، هم از فرامرزی های جنگ

 تسلیحاتی مسابقه یک ردوا سپس - شیلی و آرژانتین برزیل، - ثروتمند کشور سه. شد تعیین

 قاره اسرسرت در مرزی اختالفات. کرد متوقف را سه هر توسعه که شدند قیمت گران دریایی

 اند شده فمتوق یا آنها اکثر که است معنی این به دموکراسی رشد اما دارد، وجود همچنان

 .دارد وجود دیپلماتیک طریق از آنها حل برای هایی تالش یا

 گردد برمی آرام اقیانوس 1879 جنگ به که است تلخ خصوص به شیلی و بولیوی بین رابطه

 دست از را ساحلی خط لمای 250 جمله از خود قلمرو از بزرگی بخش بولیوی آن در که

 ضربه این از هرگز کشور این. است بوده خشکی در محصور تاکنون زمان آن از و داد

 آمریکای کشورهای فقیرترین میان در چرا که دهد می توضیح حدی تا این و نشد خالص
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 و اروپایی عمدتاً پست مناطق جمعیت بین شدید شکاف خود نوبه به این. دارد قرار التین

 .است کرده تشدید را ارتفاعات بومی مدتاًع مردم

 اینکه علیرغم .است بخشیده التیام را کشور دو بین های زخم نه و آنها بین های زخم نه زمان

 تامین هب که شیلی به دارد، را جنوبی آمریکای در طبیعی گاز بزرگ ذخایر سومین بولیوی

 بازی ایده ینا با که بولیوی ورجمهرئیس دو. فروشد نمی دارد، نیاز اعتمادی قابل کننده

 هب گاز» سیاست مورالس، اوو کنونی، جمهوررئیس و شدند اخراج کشور از کردند،می

 آن انرژی، هب شیلی نیاز وجود با که دارد، «ساحلی خط برای گاز» قرارداد از متشکل «شیلی

 برتری اتیکپلمدی مصالحه بر طرف دو هر جغرافیایی نیاز و ملی غرور. است گذاشته کنار را

 .دارد

 و بلیز تانیابری قلمرو مرزهای گردد، می باز نوزدهم قرن به که مرزی مناقشات از دیگر یکی

 دیده ورمیانهخا و آفریقا در آنچه مانند هستند، مستقیمی خطوط آنها. است گواتماال همسایه

 قلمرو از شیبخ عنوان به بلیز است مدعی گواتماال. است شده ترسیم ها انگلیسی توسط و ایم

 آرژانتین و یشیل. ندارد موضوع این پیشبرد به تمایلی بولیوی، برخالف اما است، خود مستقل

 تاریخی اهایادع اکوادور و است گویان از نیمی مدعی ونزوئال بیگل، کانال آبی مسیر سر بر

 به و است قاره نای در زمینی مناقشات ترینجدی از یکی آخر نمونه این. دارد پرو مورد در

 1995 سال در آنها آخرین که است شده منجر گذشته سال هفتاد طول در مرزی جنگ سه

 .است داده کاهش را ها تنش دموکراسی رشد هم باز اما. است بوده

 با سرد جنگ نیابتی نبرد میدان به جنوبی و مرکزی آمریکای بیستم قرن دوم نیمه در

 عنوان به شدند، تبدیل بشر حقوق گسترده نقض و نظامی های دیکتاتوری همراه، کودتاهای
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 دموکراسی سمت به تا داد اجازه کشورها از بسیاری به سرد جنگ پایان. نیکاراگوئه در مثال

 .است پایدار نسبتاً اکنون آنها بین روابط بیستم، قرن با مقایسه در و کنند حرکت

 احلسو در عمدتاً هستند، پاناما جنوب در که هاییآن کمدست یا التین، هایآمریکایی

 جنوب در ردس سرمای و داخلی فضای با کنند،می زندگی هاآن نزدیک یا شرقی و غربی

 لیساح خط و است توخالی قاره یک جمعیتی نظر از جنوبی آمریکای. جمعیت کم بسیار

 به و زیمرک آمریکای مورد در این. شود می شناخته «پرجمعیت حاشیه» عنوان به اغلب آن

 می توزیع مساوی طور به است صادق است، کمتر آن جمعیت که جایی مکزیک، ویژه

 های سیاست و ها طلبی جاه که است دشوار مناطق دارای خاص طور به مکزیک اما. شوند

 .کند می محدود را آن خارجی

 تقریباً که دارد آمریکا متحده ایاالت با مایل 2000 طول به مرزی مکزیک، دور شمال در

 این. است هسکن از خالی آن بیشتر که است خشن قدری به اینجا زمین. است بیابانی آن تمام

 دلیل به اما - کندمی عمل پیکرشغول شمالی همسایه و آن بین حائل منطقه یک عنوان به

 نظامی، نظر از. است سودمند هامکزیکی از بیشتر هاآمریکایی برای آنها، فناوری در تفاوت

 نیرویی هر. ندده انجام آن سراسر در را بزرگی تهاجم توانند می متحده تایاال نیروهای تنها

 متحده ایاالت به غیرقانونی ورود برای مانعی عنوان به. شد خواهد نابود بیاید دیگر راه از که

 .کنند مقابله آن با باید متحده ایاالت متوالی های دولت که مشکلی - متخلخل اما است، مفید

 اکنون که سرزمینی متحده، ایاالت با 1846-8 جنگ از قبل که دانند می ها مکزیکی همه

 به منجر درگیری این. بود مکزیک از بخشی است آریزونا و نیومکزیکو کالیفرنیا، تگزاس،

 سیاسی حرکت هیچ حال، این با. شد متحده ایاالت به مکزیک خاک از نیمی واگذاری
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 در. ندارد وجود کشور دو بین فوری زیمر مناقشه هیچ و منطقه گیری بازپس برای جدی

 قطعه یک سر بر آنها ،1850 دهه در گراند ریو مسیر تغییر از پس بیستم، قرن بیشتر طول

 منطقه این که کردند توافق طرف دو هر 1967 سال در اما کردند، دعوا هم با کوچک زمین

 .است مکزیک از بخشی قانونی نظر از

 ایاالت ایالت رچها در قومی گروه ترینبزرگ احتماالً هااسپانیایی بیستم، قرن اواسط در

 ممکن. بود خواهند مکزیکی اصالتاً آنها از بسیاری و بود خواهند باال در شده ذکر متحده

 و تحدهم ایاالت مرز طرف دو هر در زبان اسپانیایی سیاسی هایجنبش نهایت در است

 واقعیت نای امر این کاهش اما باشند، مجدد اتحاد خواستار که باشند داشته وجود مکزیک

 داشت، خواهندن مکزیکی میراث متحده ایاالت تبارهای التین از بسیاری که دهدمی نشان را

 دگیزن استانداردهای. باشد داشته موضوع این به نزدیک چیزی مکزیک که است بعید و

 آینده رد - دکن کنترل را خود قلمرو حتی تا است تالش در مکزیک دولت متحده ایاالت

 متحده التایا سایه در است قرار مکزیک. بود نخواهد موقعیتی در دیگر بینی پیش قابل ای

 این. ردک خواهد ایفا دوجانبه روابط در را تابع نقش همیشه ترتیب این به و کند زندگی

 اطلس وساقیان به یا کند ایمن را مکزیک خلیج بتواند که است دریایی نیروی فاقد کشور

 خطوط ماندن نایم و باز از اطمینان برای متحده ایاالت دریایی نیروی به بنابراین و د،برو

 .است متکی دریایی

 اندازیراه مرز جنوب در درست را هاییکارخانه کشور دو هر از خصوصی هایشرکت

 موجودیت با منطقه این اما دهند، کاهش را ونقلحمل و کار نیروی هایهزینه تا اندکرده

 عبور به التین آمریکای فقرای از بسیاری که ماند خواهد باقی سرزمینی و دارد دشمنی انانس
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 در موعود سرزمین به غیرقانونی یا قانونی ورود دنبال به آنها زیرا. داد خواهند ادامه آن از

 هستند مسلط کشور شرق و غرب بر مادرس، سیرا مکزیک، مهم هایکوهرشته .هستند شمال

 از یکی - سیتی مکزیکو - پایتخت مکزیک، دره در جنوب، در. دارد قرار فالتی آنها بین و

 .دارد قرار نفر میلیون 20 حدود جمعیتی با جهان بزرگ شهرهای

 بازار به کاالها انتقال در هارودخانه و است فقیر خاک ها،دره و ارتفاعات غربی هایدامنه در

 هموارنا زمین اما است، حاصلخیزتر نزمی شرقی، هایدامنه در. دارند محدودی کمک

 و بلیز مرزهای جنوب در. شودمی خواهدمی که طورآن مکزیک توسعه از مانع همچنان

 به مینز زیرا ندارد جنوب سمت به گسترش به چندانی عالقه مکزیک. دارد قرار گواتماال

. است شوارد آن کنترل یا فتح که شود تبدیل کوهستانی زمین نوعی به تا رود می باال سرعت

 را کمکزی توسعه قابل های زمین از محدودی مقدار کشور، دو این از یک هر به گسترش

 در و داردن ایدئولوژیک ارضی طلبی جاه هیچ. دهد نمی افزایش دارد، اختیار در قبالً که

 سرمایه جذب و خود نفت تولید محدود صنعت توسعه برای است متمرکز تالش بر عوض

 داخلی تمشکال کافی اندازه به مکزیک این، بر عالوه. خود های کارخانه در بیشتر گذاری

 کدام هیچ شاید -شود خارجی ماجراجویی هیچ وارد اینکه بدون دارد، آن با مقابله برای

 .دنباش مخدر مواد برای ها آمریکایی پرخاشگر اشتهای ارضای در آن نقش از بیشتر

 سال بیست از بیشتر هرگز اما است، بوده چیانقاچاق برای پناهگاهی همیشه مکزیک مرز

 فاصله در است، کلمبیا در متحده ایاالت دولت سیاست مستقیم نتیجه این. است نبوده گذشته

 جنگ" بار اولین برای که بود 1970 دهه در نیکسون جمهور رئیس این جنوب مایلی 1500

 است مبهم حدی تا مفهومی "ترور علیه جنگ" مانند که کرد، اعالم را "مخدر مواد علیه
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 واشنگتن که بود 1990 دهه اوایل تا حال، این با. یافت دست پیروزی به توان نمی آن در که

 کلمبیا مخدر مواد های کارتل سمت به مستقیماً را جنگ کلمبیا، دولت به آشکار کمک با

 ایاالت به اکلمبی از مخدر مواد دریایی و هوایی مسیرهای از بسیاری بستن در همچنین. برد

 .بود آمیز موفقیت متحده

 سمت به و مکزیک و مرکزی آمریکای طریق از - زمینی مسیر یک ایجاد با ها کارتل

 مکزیکی درمخ مواد باندهای که شد باعث خود نوبه به این. دادند پاسخ آمریکا غربی جنوب

 جرقه ریدال دمیلیار چند تجارت. شوند عمل وارد خود محصوالت تولید و مسیرها تسهیل با

 فساد و فساد برای خود جدید پول و قدرت از برندگان و برانگیخت را محلی هایجنگ

 دمور این در .کردند استفاده تجاری و سیاسی نخبگان ورود و مکزیک ارتش و پلیس

 محصول که افغان کشاورزان از بسیاری. دارد وجود افغانستان در هروئین تجارت با مشابهی

 معاش امرار نتیس روش بردن بین از برای ناتو هایتالش به کردند،یم کشت را خشخاش

 سیاست  شدبا این است ممکن. دادند پاسخ طالبان از حمایت یا سالح گرفتن دست در با خود

 که ستنی معنا بدان این اما است، "مخدر مواد علیه جنگ" انداختن راه به برای دولت

 کرده نفوذ نآ در افغانستان مخدر مواد اربابان که شود می اجرا ای منطقه سطح در دستورات

 .است همینطور هم مکزیک در. اند

. اندنداشته کشور این بر کنترلی هرگز مکزیکوسیتی در متوالی هایدولت تاریخ، طول در

 خوبی به که هستند نظامیشبه هایشاخه دارای مخدر، مواد هایکارتل آن، مخالفان اکنون

 چندین در و دارند بیشتری انگیزه دارند، بهتری دستمزد اغلب هستند، حمسل دولتی نیروهای

 هنگفت مبالغ. شوندمی گرفته نظر در جامعه افراد از برخی سوی از اشتغال منبع عنوانبه منطقه
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 طریق از آن بیشتر و چرخد می کشور سراسر در اکنون آورند می دست به باندها که پولی

 .رسد می نظر به قانونی کارهای و کسب

 از میک های نشانه متحده ایاالت در تقاضا و است شده ایجاد کامالً زمینی عرضه مسیر

 مسایهه راست سمت در کنندمی سعی مکزیک هایدولت همه. دهد می نشان را کاهش

 پاسخ خود «مخدر وادم علیه جنگ» اندازیراه با آمریکا فشار به و بگیرند قرار خود قدرتمند

 امرار آمریکا به مصرفی کاالهای تامین طریق از مکزیک. است نهفته معما یک اینجا. اندداده

 آنها اه مکزیکی کنند، می مصرف مخدر مواد ها آمریکایی که زمانی تا و کند، می معاش

 آنها تولید که سازیمب را چیزهایی که است این اینجا در ایده نهایت، در - کنند می تامین را

 مخدر، وادم بدون. . بفروشند قانونی تجارت از باالتر های قیمت با را آنها و است ارزان

 کاهش خارجی پول از زیادی مقدار زیرا بود، خواهد هست که آنچه از فقیرتر حتی کشور

. بود رتصو این غیر در که است چیزی آن از آمیزتر خشونت حتی مخدر، مواد با. یابد می

 .است صادق نیز مکزیک وبجن کشورهای از برخی مورد در امر همین
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 نازک. زچی یک برای اما ندارد، دسترسی آن به چندان جغرافیایی نظر از مرکزی آمریکای

 پول ورود اب اما است، بوده پاناما برده بهره مزیت این از که کشوری تنها کنون تا. است

 .کند تغییر است ممکن چین از جدید

 گذاریسرمایه که باشد مناطقی در زیادی راتتغیی شاهد است ممکن مرکزی آمریکای

 معنی این به درنم فناوری نیکاراگوئه بزرگ کانال توسعه مانند کنند،می دریافت را چینی

 این که را تجاری هایفرصت ایماهواره عکس به نگاه یک با توانندمی هاچینی که است

 سپانیاییا کاشف ،1513 سال در. ببینند باشد، داشته همراه به است ممکن زمین نازک بخش

Vasco Núñez de Balboa کنونی پانامای در کند، عبور اطلس اقیانوس از شد مجبور 

 - ببیند را یدیگر وسیع اقیانوس سپس و کند سفر هاکوه و هاجنگل در سپس بیاید، فرود

Paci c .جغرافیا به فناوری تا کشید طول دیگر سال 401 اما بود، آشکار آنها پیوند مزایای 

 شد، افتتاح د،بو شده ساخته تازگی به که مایل 50 طول به پاناما کانال ،1914 سال در. برسد

 رشد به منجر و داد نجات را آرام اقیانوس تا اطلس اقیانوس از مایلی 8000 سفر یک بنابراین

 .شد کانال منطقه در اقتصادی

 بی المللی بین آبراه یک عنوان به اام شود، می کنترل پاناما توسط کانال این 1999 سال از 

 می محافظت پاناما و متحده ایاالت دریایی نیروی توسط که شود می گرفته نظر در طرف

 دوست هم با متحده ایاالت و پاناما .است نهفته مشکل یک ها، چینی برای آنجا، در و. شود

 با را خود روابط ونزوئال 2014 سال در که هستند خوبی دوستان آنقدر واقع، در – هستند

 بولیواری انقالبی دوران لفاظی پیامدهای. نامید «آمریکا لباس» را آن و کرد قطع پاناما

 ترین مهم متحده ایاالت که آگاهی این با است، شده درگیر فزاینده طور به که کشوری
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 تامین را آمریکا نفت واردات از درصد 10 حدود ونزوئال و است ونزوئال تجاری شریک

 متحده ایاالت شیل انقالب شروع با احتماالً آنها بین انرژی تجارت. یابد می کاهش ند،ک می

 بر کار حال در و بود خواهد ونزوئال نفت مشتاق واردکننده یک پکن اما یابد، می کاهش

 .است پاناما مسیر به اتکا بدون چین به آن رساندن چگونگی روی

 نیجها قدرت یک به شدن تبدیل برای ییها طرح چین دیدیم، دوم فصل در که همانطور

 خود یاییدر نیروی و تجارت برای را دریایی خطوط باید هدف، این به رسیدن برای و دارد

 آن از عبور نهایت در اما باشد، طرف بی گذرگاه یک است ممکن پاناما کانال. دارد نگه باز

 نسازید؟ گوئهنیکارا جاده رد را خود کانال چرا بنابراین،. دارد بستگی آمریکا نیت حسن به

 چیست؟ رشد حال در ابرقدرت یک برای دالر میلیارد 50 حال، هر به

 می نتامی جینگ وانگ نام به کنگی هنگ تاجر یک توسط نیکاراگوئه بزرگ کانال پروژه

 زمینه در یا تجربه هیچ اما است آورده دست به دور راه از ارتباطات در زیادی پول که شود

 ساختمانی یها پروژه ترین طلبانه جاه از یکی متفکر مغز اینکه به رسد چه د،ندار مهندسی

 با. داردن دخالتی پروژه این در چین دولت که است مصر وانگ آقای. باشد جهان تاریخ در

 ینا زندگی، های جنبه تمام در آن دولت مشارکت و چین تجاری فرهنگ ماهیت به توجه

 .است غیرعادی

 شود، تکمیل 2020 دهه اوایل در است قرار که پروژه این دالری یلیاردم 50 هزینه برآورد

 در چین توجه قابل گذاری سرمایه از بخشی و است نیکاراگوئه اقتصاد کل برابر چهار

 به. شود می متحده ایاالت جایگزین پیوسته طور به اما آرامی به که است التین آمریکای

 حمایت وانگ آقای از مالی نظر از کسی چه قیقاد اینکه. منطقه اصلی تجاری شریک عنوان
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 نگاهی با و شوق و ذوق با نیکاراگوئه جمهوررئیس اورتگا، دانیل اما نیست، مشخص کندمی

 از مکان نقل به مجبور پروژه این دلیل به است ممکن که نفری 30000 از بیش به اجمالی

 .کرد امضا را طرح این شوند، خود هایسرزمین

 تجارت از طرفداری به متهم را دندز خود اکنون ساندینیستا، سابق انقالبی سوسیالیست

 قسیمت خود شهرداری شش و کند می تقسیم بخش دو به را کشور کانال این. کند می بزرگ

 باید گااورت. داشت خواهد وجود آن طول تمام در کانال سراسر در پل یک تنها. شوند می

 ده وژهپر این که کند می استدالل اما است، خالفتم بذر کاشتن خطر معرض در که بداند

 نیمکره در قیرف کشور دومین برای را نیاز مورد بسیار درآمد و گذاری سرمایه و شغل هزار ها

 .آورد خواهد ارمغان به غربی

 عریض توجهی ابلق طور به مهمتر، همه از و بود خواهد پاناما از تر طوالنی نیکاراگوئه کانال

 عبور اجازه زرگترب بسیار کانتینری های کشتی و تانکرها به بنابراین بود، خواهد تر عمیق و تر

 از قیماًمست کانال این. چین دریایی نیروی بزرگ های کشتی گرفتن نظر در بدون دهد، می

. دارد متدادا جنوب به شمال از واقع در پاناما کانال که حالی در رفت، خواهد غرب به شرق

 هشدار بانانمحیط شده باعث که شد، خواهد الیروبی نیکاراگوئه چهدریا از میانی بخش

 .شود آلوده است ممکن التین آمریکای شیرین آب دریاچه بزرگترین که دهند

 می بدبینان است، تعریض حال در جنوب مایلی صد چند در پاناما کانال اینکه به توجه با

 خواهد اختیار در را کانالی لکنتر چین. است ضروری نیکاراگوئه نسخه چرا که پرسند

 کمک مقیاس در جوییصرفه تضمین به که ببرد، را تریبزرگ هایکشتی بتواند که داشت

 نیکاراگوئه کانال سودآوری مورد در سواالتی. است آن انجام به قادر چین تنها که کندمی
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 می نظر به اما - دربیاید پول تا بکشد طول دهه چندین است ممکن - دارد وجود آینده در

 بردن بین تجاری از تولید تا است چین ملی منافع مورد در بیشتر که است ای پروژه این رسد

 آمریکای در چین گذاری سرمایه نشانه بارزترین تنها ملی دولت یک از اقیانوس دو بین پیوند

 بیست ماا ببینیم، آفریقا اصلی بازیگران عنوان به را ها چینی ایم کرده عادت ما. است التین

 بر عالوه چین .کنند می حرکت گرانده ریو جنوب در صدا و سر بی آنها که است سال

 به التین، آمریکای های دولت به را هنگفتی مبالغ ساختمانی، های پروژه در گذاری سرمایه

 حمایت منتظر چین مقابل، در. دهد می وام اکوادور و ونزوئال آرژانتین، های دولت ویژه

 .بود خواهد تایوان موضوع جمله از خود ایمنطقه ادعاهای رایب ملل سازمان

 تایاال توسط دیگری از پس یکی التین آمریکای ایاالت. است خرید حال در نیز پکن

 کل با تجارت به ار دوجانبه تجاری هایمعامله متحده، ایاالت و اند،شده انتخاب متحده

 را کار همین هاچینی. شودمی انجام وپاار اتحادیه با که همانطور دهد،می ترجیح منطقه

 عنوان به متحده التایا به منطقه وابستگی بنابراین دارند، جایگزین یک حداقل اما کنند،می

 شریک عنوان به همتحد ایاالت جایگزین اکنون چین مثال، عنوان به. یابدمی کاهش آن بازار

 کایآمری دیگر کشور چندین با را کار همین است ممکن و است شده برزیل اصلی تجاری

 .دهد انجام التین

 سلطه تحت روابط. ندارند طبیعی ارتباط آمریکا متحده ایاالت با التین آمریکای کشورهای

 سوم فصل در که همانطور) 1823 سال در مونرو دکترین در است،  آمریکا شروع موقعیت

 دکترین. شد مطرح دیهاتحا وضعیت مورد در مونرو جمهور رئیس سخنرانی طول در( دیدیم

 خلوت حیاط التین آمریکای که گفت تعداد همان به و داد هشدار اروپایی استعمارگران به
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 کند می سازماندهی را رویدادها این تاکنون زمان آن از. است متحده ایاالت قدرت حوزه و

 .است نبوده مثبت همیشه نهایی نتایج که معتقدند التین های آمریکایی از بسیاری و

 در. آمد «ددمج بارگذاری مونرو» با دیگری جمهوررئیس مونرو، دکترین از پس دهه هشت

 یپایبند غربی، نیمکره در»: گفت روزولت «تدی» تئودور 1904 سال در سخنرانی یک

 اکراه، با چند هر کند، مجبور را متحده ایاالت است ممکن مونرو دکترین به متحده ایاالت

 ایاالت دیگر، رتعبا به. برساند انجام به را تمرین این ناتوانی، یا اشتباه[ چنین] موارد در

 حتسابا بدون. کند نظامی مداخله غربی نیمکره در بخواهد که زمان هر تواند می متحده

 سال از بار 50 تقریباً متحده ایاالت نظامی، مربیان تهیه و ها گروه تسلیح ها، انقالب بودجه

 .کرد استفاده زور از التین مریکایآ در سرد جنگ پایان تا 1890

 شورمن متحده ایاالت ،2001 سال در و یافت کاهش سرعت به آشکار مداخله آن، از پس

 ییآمریکا کشورهای سازمان توسط که را کشوری چهار و سی آمریکایی بین دموکراتیک

 داشته یراسدموک دارند حق آمریکا قاره مردم» کند می اعالم که کرد، امضا بود، شده تهیه

 متحده ایاالت ،زمان آن از« .هستند آن از دفاع و ترویج به موظف آنها هایدولت و. باشند

 و شمالی، آمریکای آزاد تجارت انجمن مانند موجود تجاری هایپیمان ایجاد با آمریکا

 آمریکای کشورهای اقتصادی لحاظ از مرکزی، آمریکای مانند دیگر کشورهای معرفی

 .آزاد تجارت توافقنامه. است کرده ملزم خود به را التین

 ها چینی وقتی که بود معنی این به شمال/جنوب اقتصادی و تاریخی روابط در گرما فقدان 

 پرو و مکزیک شیلی، کلمبیا، اروگوئه، به اکنون پکن. شدند باز سرعت به درها زدند، در

 کشور این. کند می ظامین مبادالت را آنها و کند می کمک آنها به یا فروشد می تسلیحات
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 صورت در است امیدوار که کند، ایجاد ونزوئال با نظامی رابطه یک تا است تالش در

 به تسلیحات تدارکات. باشد داشته بیشتری دوام بولیواری انقالب سقوط و فروپاشی

 در چین الکترونیکی های هورت مکمل اما است، کوچک نسبتاً مقیاس در التین آمریکای

 منطقه این از 2011 سال در ،Peace Ark آن، بیمارستانی کشتی تنها. است نرم قدرت

 1000 های نسخه با که است تختخوابی 300 کشتی یک تنها کشتی این. کرد بازدید

 و قصد از ای نشانه این اما است، شده کوتوله کنند، می بازدید که آمریکایی تختخوابی

 یا با حال، این نرم با قدرت "کند می یافتدر" ای فزاینده طور به چین که بود یادآوری

 منطقه یک در ناپذیری اجتناب طور به التین آمریکای کشورهای چین، تجارت بدون

 بازیگر یک همیشه متحده ایاالت که است معنی این به که - اند شده محبوس جغرافیایی

 .بود خواهد اصلی

 نمونه بهترین دهد می تشکیل را جنوبی آمریکای سرزمین سوم یک کامل طور به که برزیل

 فدرال ایالت هفت و بیست و است آمریکا متحده ایاالت بزرگی به تقریباً کشور این. است

 آنها خالف بر اما. دارند اروپا اتحادیه کشور هشت و بیست مجموع از بزرگتر مساحتی آن

 حک که جایی است، جنگل برزیل سوم یک. است شدن ثروتمند برای زیرساخت فاقد

. است غیرقانونی مناطق برخی در و پرهزینه بسیار مدرن انسان سکونت برای زمین کردن

 است، جهان کل برای مدت طوالنی محیطی زیست مشکل یک آمازون های جنگل تخریب

 که دهد می اجازه کشاورزان به دولت: است برزیل برای مدت میان مشکل یک همچنین اما

 که است فقیر آنقدر خاک اما. کشاورزی. کنند ستفادها زمین از سپس و کنند قطع را جنگل

 بارانی های جنگل قطع به کشاورزان. است تحمل غیرقابل محصول کشت سال چند طی
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 و آب .کنند نمی رشد دیگر شود قطع بارانی های جنگل که زمانی و دهند می ادامه بیشتر

 .کند می عمل کشاورزی توسعه ضد بر خاک و هوا

 آلود گل آن سواحل اما باشد، کشتیرانی قابل هایی بخش در است مکنم آمازون رودخانه

 طور هب نیز مشکل این. کند می دشوار ساز و ساخت برای را آن اطراف های زمین و است

 در آمازون، منطقه زیر در درست. کند می محدود را توسعه قابل زمین میزان جدی

 این پیش الس بیست. است آمیز موفقیت انداست یک مقابل، در و دارد قرار ساوانا ارتفاعات،

 یکی به را آن برزیل فناوری اما شد، می گرفته نظر در استفاده غیرقابل کشاورزی برای منطقه

 تولید رشد با مراهه - که است، کرده تبدیل جهان در سویا دانه تولیدکنندگان بزرگترین از

 عمده نندهک تولید یک به شدن تبدیل حال در کشور این که است معنی این به - غالت

 .است کشاورزی

 جنوبی مخروط در اکنون ما. دارد قرار برزیل سنتی کشاورزی های زمین ساوانا، جنوب در

 نسبتاً بخش. است مشترک شیلی و اروگوئه آرژانتین، با برزیل که هستیم جنوبی آمریکای

 300 و کردند،می زندگی آن در پرتغالی استعمارگران اولین که است جایی برزیل کوچک

 بقیه توجهی قابل طور به و بروند بیرون سرزمین این از بتوانند جمعیت تا کشیدمی طول سال

 زندگی ساحلی مناطق نزدیکی در هنوز مردم اکثر امروز به تا. کنند جمعیت را کشور نقاط

 قبالً) پایتخت انتقال برای 1950 دهه اواخر در چشمگیر تصمیم علیرغم کنند، می

 قلب توسعه برای تالش در برازیلیا شده ساخته شهر داخل به مایلی صد چند( دوژانیروریو

 بسیار و است مجموع در ایتالیا و پرتغال اسپانیا، اندازه به تقریباً جنوبی کشاورزی برزیل مرکز
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 فاقد و است منطقه داخل در آن بیشتر اما دارد، خوبی نسبتاً آبیاری. است کشور بقیه از کمتر

 .است مناسب نقل و حمل رهایمسی

 نگاه زیلبر ساحلی شهرهای از بسیاری به دریا از اگر. است همینطور هم برزیل بیشتر در

 همنطق طرف هر در آب از چشمگیری طور دارد به وجود عظیم حلقه یک معموال کنید،

 می تهشناخ تاسکارپمن بزرگ نام به که بنا این. شود می بلند آن پشت در مستقیماً یا شهری

 بیشتر که ستا برزیل سپر نام به فالت انتهای این. دارد تسلط برزیل سواحل بیشتر بر شود،

 .دهد می تشکیل را برزیل داخلی فضای

 ودخ اصلی ساحلی شهرهای اتصال برای است، ساحلی دشت فاقد کشور این که آنجایی از

 و کنید یجادا بعدی شهری همنطق امتداد در دره، فراز بر و باال سمت به را مسیرهایی باید

 مسیر در یمشابه وضعیت با معقول و مناسب مدرن هایجاده فقدان. برگردید عقب به سپس

 کردن حدمت برای یا استفاده قابل تجارت برای العملی دستور این. است شده ترکیب ریلی

 .نیست سیاسی نظر از بزرگ فضای یک

 پلیت ریور. دندار پالتا ریودوال منطقه های رودخانه به مستقیم دسترسی برزیل. میشود بدتر

 زرگانانبا ها، قرن برای که معنی این به ریزد، می آرژانتین در اطلس اقیانوس به خود

 یافتهن توسعه بندرهای سمت به اسکارپمنت گرند در نقل و حمل جای به را خود کاالهای

 تگزاس در مستقر یتیکیژئوپل اطالعاتی شرکت. اند کرده منتقل آیرس بوئنوس به برزیل،

Stratfor.com ایکااله توانند می مجموع در برزیل بزرگ بندر هفت که زند می تخمین 

 .کنند جا جابه آمریکا نیواورلئان بندر به نسبت را کمتری
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 بیشتر که است ممه اندازه همان به و ندارد خواهدمی که را تجارتی حجم برزیل بنابراین

 هاهزینه بنابراین شوند،می جاجابه نامناسبش هایجاده در رودخانه جای به کاالهایش

 خود نقل و ملح های زیرساخت روی بر کار حال در برزیل مثبت، جنبه از. یابدمی افزایش

 کند، می کمک هزینه این پرداخت به شده کشف تازه ساحلی یا گازی ذخایر و است

 اجتناب یاقتصاد افت از و دهد می کاهش را ونزوئال و بولیوی انرژی واردات به وابستگی

 جغرافیایی معایب بر غلبه برای برزیل وجود، این با. کند می جلوگیری کشورها همه ناپذیر

 محله در ها برزیلی از درصد 25 حدود که شود می تصور .دارد نیازشاهراه  یک به خود

 یک ایالت کی عیتجم از نفر چهار هر از وقتی. کنند می زندگی فاوال بدنام نشین فقیر های

 برزیل که نیست معنا بدان این. است مشکل ایالت آن شدن ثروتمند باشد، شدید فقر در نفر

 .بود خواهد محدود آن رشد فقط نیست، رشد حال در قدرت یک

 آوردن دست به برای برزیل رو، این از باشد، نرم قدرت تواند می رشد برای میانبر راه یک

 اتحادهای ایجاد به کشور این عادت و متحد ملل سازمان منیتا شورای در دائمی کرسی یک

 اروگوئه پاراگوئه، آرژانتین، برزیل، با ضعیفی پیوند که مرکوسور، مانند ای منطقه اقتصادی

 شود،می رهبری برزیل توسط اغلب که یکبار، سال چند هر. باشد تواند می دارد، ونزوئال و

 - کنند اندازیراه را اروپا اتحادیه از خود نسخه تا کنندمی تالش جنوبی هایآمریکایی

. هستند آن عضو جنوبی آمریکای کشور دوازده که است UNASUR آن تجسم آخرین

 اتحادیه به نظر این از. دارد را صدا بلندترین برزیل اما است اکوادور در آن مرکزی دفتر

 مقایسه آنجا در و. دارد نآلما در پیشرو قدرتی و بلژیک در آن مقر که دارد شباهت اروپا

 سایت وب یک بیشتر اما دارد اینترنت در چشمگیری حضور UNASUR. شود می متوقف
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 و سیاسی های سیستم دارای اروپا اتحادیه کشورهای. اقتصادی اتحادیه یک تا است

 های آمریکایی که حالی در دارند، مشترک پولی واحد اعضا اکثر و هستند مشابهی اقتصادی

 همچنین آنها. هستند متفاوت کار قوانین و تحصیالت سطح ارز، اقتصاد، سیاست، رد التین

 را آنها که هایی جنگل تراکم و ها کوه ارتفاعات همچنین و فاصله های محدودیت بر باید

 .کنند غلبه کند می جدا هم از

 از دهستفاا با جنوبی آمریکای در نیروگاه یک ایجاد به کمک برای خود کار به برزیل اما

 تقابلی یرغ طبیعتاً کشور این. داد خواهد ادامه خود فزاینده اقتصادی و دیپلماتیک قدرت

 از یک هر با جنگ و است دیگر کشورهای در مداخله مخالف آن خارجی سیاست است،

 یازده تمام با روابط کند حفظ را خوب است توانسته. رسد می نظر به بعید بسیار همسایگانش

 اروگوئه با مرزی آنها مناقشه از کشور نه با مرز داشتن علیرغم جنوبی کایآمری دیگر کشور

 و برزیل بین ابترق که است بعید و. شود حل مناقشه این که رسدنمی نظر به اما دارد، وجود

 اخیر هایسال در. شود انجام سیاسی نظر از فوتبال زمین یک از مهمتر جایی در آرژانتین

 زبان نیاییاسپا همسایه و است کرده دور آرژانتین با خود مرز از را ارتش واحدهای برزیل

 مورد برزیل در بندری در آرژانتین دریایی نیروی کشتی یک. است دیده متقابل را خود

 پیش الس چند بریتانیا سلطنتی دریایی نیروی کشتی یک که حالی در گرفت، قرار استقبال

 بر بریتانیا با ودخ دیپلماتیک نبرد در را هاینیآرژانت بنابراین شد، محروم دسترسی چنین از

 .کرد خشنود فالکلند جزایر سر

 هم شود می گفته که بزرگ کشورهای از گروهی - است شده گنجانده بریکس در برزیل

 یک هر است ممکن اگرچه اما، هستند، افزایش حال در سیاسی نظر از هم و اقتصادی نظر از
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 روسیه، برزیل،. واقعیت تا است مد بیشتر مفهوم این شند،با رشد حال در جداگانه طور به

 و نیستند معنادار شکل به جغرافیایی یا سیاسی گروه یک جنوبی آفریقای و چین هند،

 نظر به کلمه یک شبیه که را چیزی آن حروف اگر. دارند یکدیگر با کمی بسیار اشتراکات

 کنفرانس یک بریکس. کردینم توجه آن به 8BRICS تئوری کردند،نمی هجی رسدمی

 المللیبین مسائل مورد در جنوبی آفریقای و هند با گاهی برزیل و کندمی برگزار ساالنه

 با اما است، سرد جنگ در تعهد عدم جنبش مبهم انعکاس نوعی به که کندمی برقرار ارتباط

 ایاالت. کندنمی همکاری سازمان این قبال در خصمانه موضعی اتخاذ در چین و روسیه

 هنوز که موضوعی سر بر 2013 سال در جنوبی و شمالی آمریکای هایآمریکا غول متحده

 ایاالت ملی امنیت آژانس جاسوسی خبر. کردند پیدا اختالف هم با است، مطرح برزیل در

 لغو را واشنگتن به دولتی سفر وی که شد باعث روسه، دیلما برزیل، جمهور رئیس از متحده

 از ها آمریکایی که است واقعیت این بر گواهی اوباما دولت سوی از اهیعذرخو عدم. کند

 عصبانی است، کرده جایگزین برزیل اصلی تجاری شریک عنوان به را آنها چین اینکه

 نیروی برای سوئدی جت هایجت خرید برای برزیل بعدی تصمیم که شودمی تصور. هستند

 حال، این با. است گرفته قرار موضوع این جریان در بوئینگ، هایجت جای به خود هوایی

 خالف بر. جمهوری ریاست سطح در نه البته است، یافته بهبود حدی تا دولت با دولت رابطه

 می ها برزیلی. نیست برزیل سبک به رویارویی چاوز، فقید جمهور رئیس زمان در ونزوئال

 قدرت که دانند می نینهمچ اما هستند، آینده قدرت یک آنها کند می فکر جهان که دانند

 .کند نمی برابری ها آمریکایی با هرگز آنها

                                                             

8 Brazil, Russia, China, India and South Africa 
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 جهان شورک یک به شدن تبدیل برای جهات برخی از حال، این با. بود نخواهد هم آرژانتین

 تقدر به شدن تبدیل برای جمعیت و وسعت فاقد کشور این. است برزیل از بهتر اول

 اما ست،ا برزیل سرنوشت رسدمی نظر به که است، التین آمریکای در اصلی ایمنطقه

 این. دارد یاروپای کشورهای با مقایسه قابل زندگی استانداردهای ایجاد برای زمینی کیفیت

 را اقتصاد نتینآرژا اگر اینکه، صرفاً – یافت خواهد دست پتانسیل این به که نیست معنا بدان

 که شود بدیلت قدرتی به تا دهد می آن به را امکان این آن جغرافیای دهد، انجام درستی به

 .است نبوده هرگز

 به منجر که پاراگوئه و برزیل بر نظامی هایپیروزی با نوزدهم قرن در پتانسیل این هایپایه

 تجارتی نتیجه در و رانیکشتی قابل رودخانه سیستم پالتا، ریودوال کشاورزی مناطق کنترل

 از یکی نای آن بندر و. شد گذاشته ،آوردمی دست به آیرس بوئنوس سمت به را آن که

 برتری نآرژانتی به بالفاصله امر این. است قاره کل در مستغالت و امالک ارزشمندترین

 .دارد امروز به تا که مزیتی - داد اروگوئه و پاراگوئه برزیل، به نسبت استراتژیک و اقتصادی

 پیش، سال صد .است نکرده فادهاست کامل طور به خود مزایای از همیشه آرژانتین حال، این با

 ناکامی اما. تالیاای و فرانسه از باالتر – داشت قرار جهان ثروتمند کشور ده میان در کشور این

 عیف،ض آموزشی سیستم یک ناعادالنه، و شده بندیطبقه جامعه یک تنوع، ایجاد در

 سال سی دموکراتیک دوره در متفاوت بسیار اقتصادی هایسیاست و پیاپی کودتاهای

 .است بوده آرژانتین موقعیت شدید کاهش شاهد گذشته
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: بینندمی را آنها هک همانطور کنند،می شوخی خود اسنوب هایهمسایه مورد در هابرزیلی

 را آن باید آرژانتین« .ندکن ایجاد آشفتگی همه این توانندمی ترپیشرفته این به افرادی فقط»

 .کند کمک آن به تاس ممکن مرده گاو یک و کند، درست

 شیل مناطق سایر با ترکیب در که است شیل سازند یک Vaca Muerta یا مرده گاو

 تامین ادراتص مازاد با آینده سال 150 برای را آرژانتین نیاز مورد انرژی تواند می کشور،

 یم شیلی با ربیغ مرز به و است شده واقع پاتاگونیا در آرژانتین، راه نیمه در شهر این. کند

 برای اما ،باشد کوچک نسبتاً کشور یک برای است ممکن که - است بلژیک اندازه. رسد

 از شده تولید انرژی مخالف اینکه مگر است، خوب خیلی اینجا، تا. است بزرگ شیل سازند

 سرمایه به زنیا شیل از نفت و گاز خروج برای. دارد وجود مشکل یک اما - باشید شیل

 محسوب خارجی گذاری سرمایه دوستدار کشور آرژانتین و است خارجی عظیم گذاری

 در ساحل نوب،ج اینجای تا واقع، در - دارد وجود جنوب در بیشتری گاز و نفت .شود نمی

 یک نجاای در و. است داشته وجود 1833 سال از و است بریتانیایی جزایر اطراف و داخل

 .رود نمی بین از هرگز که خبری داستان یک و است، نهفته مشکل

 و شود می ناختهش مالویناس الس نام به آرژانتین توسط نامد می فالکلند جزایر بریتانیا آنچه

 جزیره» جز ار جزایر که اینقشه تهیه. کند استفاده F کلمه از که آرژانتینی هر بر وای

 داده آموزش دبستانی هایبچه همه به و است آرژانتین در منبعی کند،می توصیف «مالویناس

 وردنآ دست به. کنند ترسیم را شرقی و غربی اصلی، جزیره دو کلی خطوط که شودیم

 است هاآرژانتینی متوالی هاینسل برای ملی هدف یک «گمشده کوچک خواهران» مجدد

 .کنندمی حمایت آن از آنها التین همسایگان بیشتر و
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 فرماندهی به آرژانتین تشار دیکتاتوری و کرد ناامید را خود گارد بریتانیا 1982 آوریل در

 تا شد می لقیت بزرگی موفقیت که - کرد صادر را جزایر به حمله دستور گالتیری ژنرال

 ارتش و دکر کوتاه را آرژانتین ارتش و شد وارد انگلیس ضربت گروه بعد هفته هشت اینکه

 تهاجم گرا .شد دیکتاتوری سقوط به منجر خود نوبه به این قلمرو. گرفت پس را آرژانتین

 بگیرد، پس را جزایر بتواند که نبود موقعیتی در بریتانیا افتاد،می اتفاق کنونی دهه در آرژانتین

 شودمی اصالح 2020 سال تا که وضعیتی - ندارد فعالی هواپیمابر ناو هیچ حاضر حال در زیرا

 گاز، و نفت یبفر وجود با حال، این با. شودمی بسته آرژانتین فرصت پنجره زمان آن در و

 .است بعید دلیل دو به فالکلند به آرژانتینی حمله

 ساکنان اتفاق به قریب اکثریت که داند می و است دموکراسی یک اکنون آرژانتین اوال،

 گرفته، گاز بار یک ها، انگلیسی ثانیا،. بمانند باقی بریتانیا کنترل تحت مایلند فالکلند جزایر

 حرکت برای هواپیمابر ناو یک فاقد موقت طور به تاس ممکن آنها. هستند خجالتی بار دو

 در رزمی سرباز صد چند اکنون اما باشند، جنوبی اطلس اقیانوس سمت به مایلی 8000 در

 پرنده جت چهار هوا، به زمین های موشک پیشرفته، راداری های سیستم همراه به جزایر

. است کمین نزدیکی در اوقات بیشتر که اتمی حمله زیردریایی یک. دارند احتماالً و یورو

 سواحل به توانندمی کنند فکر حتی هاآرژانتینی که شوند این از مانع دارند قصد هابریتانیایی

 استفاده هواپیماهایی از آرژانتین هوایی نیروی .بگیرند را جزایر اینکه به رسد چه بروند،

 است کرده تضمین بریتانیا دیپلماسی و هستند ترعقب Euro fighter از هادهه که کندمی

 ایاالت از خرید. شودمی نامیده R یا اسپانیا از روزبه هایمدل خرید برای آرژانتین تالش که

 اوقات، گاهی واقع، در که آمریکا، متحده ایاالت و بریتانیا بین ویژه رابطه دلیل به متحده
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 که بگیرد قرار قعیتیمو در آرژانتین اینکه احتمال بنابراین. است شروع غیر است، خاص

 این حال، این با .است اندک بسیار دهد انجام 2020 سال از قبل را دیگر حمله یک بتواند

 کرده تیز جبهه این در را خود های سالح آرژانتین و کند نمی آرام را دیپلماتیک جنگ

 حفاری مالویناس/فالکلند در که نفتی شرکت هر که است داده هشدار آیرس بوئنوس. است

 واکا ناحیه در شیل گاز و نفت از برداری بهره مجوز دریافت برای تواند نمی کند، می

 را افرادی که است کرده تصویب را قانونی حتی کشور این. دهد پیشنهاد پاتاگونیا موئرتای

 می زندان یا مجازات به تهدید کنند می کاوش فالکلند قاره فالت در آن اجازه بدون که

 بریتانیایی نه البته نه، یا نفتی بزرگ های شرکت از بسیاری که است شده باعث امر این. کند

 بررسی را جنوبی اطلس اقیانوس های آب زیر بالقوه ثروت که کسی هر حال، این با. ها

 حدودی تا آنجا. کرد خواهد فعالیت تجاری های محیط برانگیزترین چالش از یکی در کند،

 .ستنده مواج دریاها و وزدمی باد و سرد

 جنوب به دتوانی می که جایی تا برسید جنوب قطب زده یخ بایر های زمین به اینکه از قبل

 محیط از کیبیتر کنند، کنترل را آنجا مایلند کشورها از بسیاری که حالی در. ایم کرده سفر

 تا هم با د،ارزشمن و دستیابی قابل منابع فقدان و جنوب قطب معاهده برانگیز، چالش بسیار

 در انتو نمی را این. کند می جلوگیری حاضر حال در حداقل آشکار رقابت از زیادی حد

 کره قسمت ترینشمالی سمت به جنوب قطب از مستقیماً. گفت آن شمالی همتای مورد

 نبرد میدان هب یکم و بیست قرن در است قرار که رسیدمی مکانی به روید،می زمین

 عیتموق به رسیدن برای تالش در کوچک و بزرگ کشورهای زیرا شود، تبدیل دیپلماتیک

 .شمال قطب: هستند آنجا در قطب
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 کس چهی. ها روس دارد؟ نیرو کسی چه. آمد خواهند خود قوت به بیایند، ها یخی وقتی

 آماده رایطش شدت با مقابله برای خوبی به یا و ندارد منطقه در پررنگی حضور چنین دیگری

 حتی که رسدنمی ظرن به متحده، ایاالت مورد در و اندمانده عقب دیگر هایملت همه. نیست

 طبق استراتژی بدون است قطبی کشور یک آمریکا: باشند عقب به رسیدن برای تالش در

 .است شدن گرم حال در که ایمنطقه در شمال

: دهد یم نشان را خود شمال قطب در دیگری زمان هر از بیش اکنون جهانی گرمایش اثرات

 کنند، یم پذیر امکان را منطقه این به تر آسان دسترسی و هستند شدن ذوب حال در ها یخ

 تمرکز اینها ههم که - آنها به دستیابی برای فناوری توسعه و انرژی ذخایر کشف با همزمان

 بالقوه ایه زیان و دستاوردها به شمال قطب کشورهای توجه. است داشته منطقه این روی بر

 یادعاها منطقه کشورهای از بسیاری. شود می حاصل جهان محیط ترین سخت در که ای

 وجود دعاا برای زیادی چیزهای اما. اند نداده زحمت خود به حال به تا که دارند رقابتی

 معنای به artikos یونانی کلمه از شمال قطب کلمه .کرد بحث آن درباره توان می و دارد،

 ستاره دو که است اکبر دب فلکی صورت به ای اشاره و است شده گرفته خرس نزدیک

 .است شمالی ستاره سمت به آن آخر

 ترینکوچک به را آن است ممکن این. است مربع مایل میلیون 5.4 شمالی منجمد اقیانوس

 از بزرگتر برابر نیم و یک و روسیه بزرگی به تقریباً هم هنوز اما کند، تبدیل جهان اقیانوس

 فضای دیگری اقیانوس هر نسبت به اقیانوس بستر در ایقاره هایقفسه. است متحده ایاالت

 حاکمیتی هایحوزه سر بر توافق که است دالیلی از یکی که کنند،می اشغال را بیشتری
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 گرینلند، فنالند، کانادا، از هایی بخش در هایی زمین شامل شمال قطب منطقه .است دشوار

 .است( آالسکا) آمریکا متحده ایاالت و سوئد روسیه، نروژ، ایسلند،

 به نقاط برخی در اهو دمای تابستان، در کوتاهی هایدوره برای: است هاافراط سرزمین این 

. رسدمی 45 منفی زیر به نزمستا در طوالنی هایدوره برای اما رسد،می گرادسانتی درجه 26

 هایآبدره است، شده شسته زده یخ بادهای توسط که دارد وجود سنگ از ایگستره

 العاده فوق یباییز و زیاد دشمنی با مکان این. ها رودخانه حتی و قطبی های بیابان ،. تماشایی

 .است کرده خود مجذوب را مردم سال هزاران برای که است

 Pytheas منا به یونانی دریانورد یک توسط میالد از قبل 330 سال در شده ثبت سفر اولین

of Massilia نام به عجیبی سرزمین که بود "Thule" در هخان به بازگشت در. کرد پیدا 

 دریاهای خالص، سفید مناظر درباره او انگیز شگفت های داستان از کمی تعداد مدیترانه،

 ماا. کردند باور را بزرگ سفید های خرس جمله از غریب و عجیب وداتموج و زده یخ

Pytheas را مالش قطب های شگفتی که بود ها قرن طول در مردم از بسیاری از نفر اولین 

 هایمیتمحرو تسلیم نیز بسیاری .انگیزد برمی را آن که شد احساساتی تسلیم و کرد ثبت

 غربیشمال گذرگاه گویندمی هاشک که آنچه جستجوی در که کسانی ویژهبه شدند، آن

  اطلس اقیانوس که است، شمالی منجمد اقیانوس از «ایافسانه»

 او. است هادسون هنری ها نمونه از یکی. شدند تسلیم کند،می متصل آرام اقیانوس به را

 االاحتم او 1607 سال در اما باشد، داشته خود نام به را جهان بزرگ خلیج دومین است ممکن

 قطع طور به تقریباً و شود سرگردان اینکه تا کند زندگی پیری دوران در که دادمی ترجیح

 در کشف. شود فرستاده مرگ به بودند شده بیمار سفرهایش از که شورشی ایخدمه توسط
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 یک اینکه وجود با اینکه، به توجه با خوب، رسد، می «شمال قطب» به که نفری اولین مورد

 یخی آن زیر در دهد، می نشان را آن موقعیت که دارد وجود زمین کره روی مشخص نقطه

 کجا اینکه دقیق تشخیص. است GPS بدون و کند می حرکت اید ایستاده آن روی که

 یخ اما کرد، تالش 1827 سال در اس،پیجی منهای پری، ادوارد سر. است سخت هستید

 کردمی حرکت جنوب سمت به کند حرکت شمال سمت به توانستمی که چهآن از ترسریع

 .ماند زنده حداقل او اما. رفت عقب به نهایت در او و

 ناوبری یرغ بخش آخرین از عبور برای تالش هنگام 1845 سال در فرانکلین جان سر کاپیتان

 در مویلیا کینگ جزیره نزدیکی در او کشتی دو. داشت کمتری شانس غربی شمال گذرگاه

 دست از را خود جان اکسپدیشن عضو 129 همه. کردند گیر یخ رد کانادا الجزایر مجمع

 به شروع و ها کشتی کردن رها از پس دیگر برخی بودند، ها کشتی در آنها از برخی دادند،

 اما شد، فرستاده بازماندگان جستجوی برای اکسپدیشن چندین. جنوب سمت به رفتن راه

 در ینویتا شکارچیان از هایی داستان و کردند پیدا اسکلت شماری انگشت تعداد فقط آنها

 هاکشتی. دبودن مرده زده یخ مناظر در رفتن راه در که شنیدند سفیدپوست مرد ها ده مورد

 جستجوی متی یک و جغرافیا با فناوری 2014 سال در اما بودند، شده ناپدید کامل طور به

 دریای تربس در را HMS Erebus نام به هاکشتی از یکی سونار از استفاده با کانادایی

 .برد باال را کشتی زنگ و داد قرار غربی شمال گذرگاه

 مجمع از عبور برای تالش از را ماجراجویان از بسیاری فرانکلین اکسپدیشن سرنوشت

 با نروژی، بزرگ کاشف آموندسن، رولد که بود 1905 سال تا اما نکرد، منصرف الجزایر

 او. کرد ترسیم کوچکتر کشتی یک در را خود مسیر دیگر، خدمه با کوچکتر کشتی یک
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. شد آرام اقیانوس وارد و گذشت برینگ تنگه از گذاشت، سر پشت را ویلیام پادشاه جزیره

 دانست می آمد، می دیگر سمت از که دید را سانفرانسیسکو از نهنگ شکار کشتی وقتی

 شد، مسلط او بر احساساتش که کرد اعتراف خاطراتش دفتر در او. است شده موفق که

. شد تمام غربی شمال گذرگاه»: بود نادر او بزرگ موفقیت اندازه به تقریباً شاید که اتفاقی

 من. زد حلقه گلویم در عجیبی احساس. شد محقق لحظه آن در - من کودکی دوران رویای

 اما - بود من در ضعف این - بودم شده فرسوده و بودم فشار تحت حد از بیش حدودی تا

 .کردم احساس چشمانم در اشک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطب فراز بر خواهدمی که باشد مردی اولین خواهدمی که گرفت تصمیم او بعد، سال بیست

 او. نیست بدی شاهکار آن،  .است طرف آن در رفتن راه از ترآسان اگرچه که باشد، شمال



276 

 

 بر سفت نیمه هوایی یکشت یک خدمه، چهارده و نوبیله امبرتو خود، ایتالیایی خلبان با همراه

 پرتاب فوتی 300 ارتفاع از را آمریکایی و ایتالیایی نروژی، های آگ و انداخت یخ فراز

 مبنای عنوان به یکم و بیست قرن در اما باشد، قهرمانانه داستان یک این است ممکن. کرد

 .شد نمی دیده منطقه بر کشور سه این مالکیت ادعای برای زیادی قانونی

 سال رد که کند می صدق ژاپن از کازاما شینجی چشمگیر تالش های مورد در همچنین این

 که بود باکبی آنقدر کازاما آقای. رسید شمال قطب به موتور با که بود فردی اولین 1987

 است یافراد دسته آن از و کردنمی تکیه شدن کوچک حال در قطبی یخی کالهک یک به

 که نیست شکی اما کردند،می عبور کوالک میان از تاریخ هایکتاب به ورود برای که

 لسوا مورد است نشینی عقب حال در یخ که این گذشتن. دارد وجود کمتری یخ اکنون

 کوچک یخ که دهد می نشان وضوح به گذشته دهه در ای ماهواره تصویربرداری - نیست

 مسئول انسان که اندشده متقاعد دانشمندان اکثر. است تردید مورد آن علت فقط - است شده

 شودمی آشکار نچهآ از آتی برداریبهره و طبیعی، هوایی و آب هایچرخه صرفاً نه است،

 الشم قطب در یخ که است مشخص ای ماهواره تصاویر از  .کرد خواهد تسریع را سرعت

 تری نیطوال های دوره برای منطقه این در را دریایی مسیرهای و است نشینی عقب حال در

 وکچیچ و برینگ سواحل امتداد در روستاها حاضر حال در .کند می تر دسترس در سال از

 . اند شده منتقل شکار مناطق رفتن بین از و ساحلی خطوط فرسایش دلیل به

 حرکت حال در قطبی هایروباه و قطبی هایخرس. است انجام حال در بیولوژیکی بازسازی 

 مرزهای از که ،sh و کنند،می رقابت هم اب فضا برای خودشان دریایی هایماهی هستند،

 تخلیه را کشورها برخی ذخایر و کنندمی حرکت شمال سمت به هستند، اطالعبی سرزمینی
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 حال در آتالنتیک ماهی و مخالی خال ماهی. کنندمی جمعیت دیگر برخی در اما کنندمی

 .شوند می یافت شمال قطب ماهیگیری تورهای در حاضر

 و،مالدی مانند کشورهایی: شودنمی احساس شمال قطب در فقط هایخ ذوب تأثیرات

 ایشافز خطر معرض در دریاها سطح رفتن باال و هایخ شدن آب با هلند و بنگالدش

 است، هانیج موضوع یک شمال قطب چرا که است ایضربه تاثیرات این. هستند ریزشآب

 .ایمنطقه یک فقط نه

 اتفاق دو احتماالً گیرد، می قرار دید معرض در تاندرا و شوند می ذوب ها یخ که همانطور

 عتیصن کارهای بقایای. کند می تسریع را یخی کالهک شدن خاکستری روند که افتد می

. دهندمی کاهش تربیش را گرما میزان و روندمی فرو یخ و برف روی شوند انجام است قرار که

 کنندمی یگزینجا که برفی و یخ به بتنس را بیشتری گرمای آزاد هایآب و ترتیره خشکی

 Albedo eHect عنوان به این. یابدمی افزایش ترتیره قلمرو اندازه بنابراین کنند،می جذب

 شدن گرم: دارد نیز مثبتی هایجنبه دارد، وجود آن منفی هایجنبه اگرچه و شود،می شناخته

 تا دهدیم اجازه توجهی ابلق طوربه کشاورزی محصوالت و گیاهان طبیعی رشد به تندرا

 .باشند جدید غذایی منابع دنبال به تا کند کمک محلی جمعیت به و کنند رشد

 بزرگ اطقمن آخرین از یکی که ندارد وجود انداز چشم این از دوری راه هیچ حال، این با

 می واه و آب بینی پیش های مدل از برخی. است تغییر شرف در جهان نخورده دست و بکر

 بینی پیش هک هستند تعدادی. بود خواهد تابستان در یخ بدون قرن پایان تا شمال قطب دگوین

 چه ره کاهش که است این است مسلم آنچه. بیفتد اتفاق زودتر خیلی است ممکن کنند می

 .است شده آغاز باشد، چشمگیر و سریع
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 ههفت نچندی تا دهد می اجازه باری های کشتی به حاضر حال در یخ کالهک شدن ذوب

 بنابراین ،کنند سفر کانادا الجزایر مجمع در غربی شمال گذرگاه طریق از سال در تابستان

 که اریب کشتی اولین. یابد می کاهش چین به اروپا از ترانزیت زمان از هفته یک حداقل

 23000 نوناویک. کرد عبور آن از 2014 سال در شد نمی اسکورت شکن یخ یک توسط

 از و بود ترکوتاه درصد 40 قطبی مسیر. کرد حمل چین به کانادا از را نیکل معدن سنگ تن

 به این. کردمی استفاده کردمی عبور پاناما کانال از که زمانی به نسبت تریعمیق هایآب

 جویی هصرف سوخت هزینه در دالر هزار ها ده کند، حمل بیشتری محموله داد اجازه کشتی

 این 2040 سال تا رودمی انتظار. داد کاهش تن 1300 تا ار کشتی ای گلخانه انتشار و کرد

 تغییر "رتفعم شمال" سراسر در را تجاری ارتباطات و باشد، باز سال هر در ماه دو تا مسیر

 و مصر تا را فیمن تاثیرات شوند،می برخوردار سوئز و سوئز از که درآمدی نظر از و دهد

 شمالی دریای مسیر ها روس قول به یا شرقی شمال مسیر پاناما های کانال. کند ایجاد پاناما

 یک به و است باز سال در ماه چندین اکنون گیرد، می بر در را سیبری ساحلی خط که

 .شود می تبدیل محبوب دریایی بزرگراه

 مقادیر که شود می تصور. دهد می نشان را بالقوه های ثروت دیگر شده ذوب های یخ

 مناطقی در شمال قطب منطقه در است ممکن نشده کشف نفت و طبیعی گاز ذخایر از زیادی

 زمین سازمان 2008 سال در. داشت دسترسی آنها به توان می اکنون که باشد داشته وجود

 بشکه میلیارد 44 طبیعی، گاز مکعب فوت تریلیون 1670 که زد تخمین متحده ایاالت شناسی

 آن اتفاق به قریب اکثریت که است شمال قطب در نفت بشکه میلیارد 90 و طبیعی گاز مایع
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 قبالً که آهن و نیکل روی، طال، اضافی ذخایر قلمرو، به بیشتر دسترسی با. است ساحل در

 .شود کشف است ممکن است، شده یافت شمال قطب از بخشی در

 مجوز ریافتد متقاضی که هستند انرژی هایغول جمله از نفتروس و شل موبیل، اکسون 

 مادهآ ثروت به دستیابی برای که هایی شرکت و کشورها. هستند کتشافیا حفاری آغاز و

 بی شب هاروز سال بیشتر در آن در که کنند مقابله شجاعانه هوایی و آب با باید هستند،

 در که و زند می یخ فوتی شش از بیش عمق تا دریا سال، بیشتر در که جایی است، پایان

 .برسد فوت چهل به توانند می امواج آزاد، های آب در آن،

 یک تاس امیدوار که کسی هر برای ویژه به بود، خواهد خطرناک و سخت کثیف، کار این

 خطوط رایاج. دارد هنگفت گذاری سرمایه به نیاز همچنین. کند اجرا را سال تمام عملیات

 مایع دهپیچی زیرساخت یک ساخت و بود نخواهد پذیر امکان نقاط از بسیاری در گاز لوله

 مالی وردهایدستا حال، این با. است پرهزینه بسیار سخت، شرایط در ویژه به دریا، در یساز

 الکیتم ادعای تا کرد خواهند تالش بزرگ بازیگران که است معنی این به استراتژیک و

 محیطییستز پیامدهای که است بعید و کنند آغاز را حفاری و باشند داشته را هاسرزمین

 .کند فمتوق را آنها بالقوه

 متحد ملل سازمان کنوانسیون اساس بر بلکه اولیه کاشفان عقاید اساس بر نه حاکمیت ادعای

 امضاکنندگان از یکی که دهد می نشان این. است (UNCLOS) دریاها حقوق مورد در

 است دریایی مایل 200 سقف تا خود ساحل از انحصاری اقتصادی حقوق دارای کنوانسیون

 منطقه را آن تواند می و( باشد داشته مطابقت دیگری کشور های یتمحدود با اینکه مگر)

 در دولت به متعلق منطقه این در گاز و نفت بنابراین. کند اعالم(EEZ) انحصاری اقتصادی
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 یک قاره فالت مورد در علمی شواهد به مشروط و خاص شرایط در. شود می گرفته نظر

 خود ساحل از دریایی مایل 350 تا EEZ منطقه گسترش برای تواندمی کشور آن کشور،

 عضو هشت نگرش شدن سخت باعث شمال قطب های یخ شدن ذوب .دهد درخواست

 .شود می تبدیل ژئوپالکتیک به ژئوپلیتیک که جایی. شود می شمال قطب شورای

 ایاالت وسیه،ر کانادا، دارند، مرز شمالی منجمد اقیانوس در که هایی ایالت آن ،«قطبی پنج»

 ایسلند،. هستند( گرینلند قبال در آن مسئولیت دلیل به) دانمارک و نروژ آمریکا، متحده

 وجود دائمی ناظر توضعی با دیگر کشور دوازده. شوندمی ملحق هاآن به نیز سوئد و فنالند

 و حاکمیت حقوق ،«شمال قطب کشورهای» حاکمیت دیگر، معیارهای جمله از که دارند

 شمال قطب ایشور در مثال، عنوان به. اندشناخته رسمیت به همنطق در را «قضایی صالحیت

 که ینچ و اند کرده حمایت شمال قطب علمی اکتشافات از که هند و ژاپن ،2013 سال در

 وضعیت است، مدرن شکن یخ یک همچنین و نروژی جزیره در علمی پایگاه دارای

Observer کردند دریافت را. 

 منطقه رد مشروعی منافع گویند می که نیستند شورا در که هستند کشورهایی حال، این با

 مشترک میراث» نظریه اساس بر که کنند می استدالل بیشتری کشورهای هم هنوز و دارند،

 .باشد باز همه برای باید شمال قطب ،«بشریت

 منجمد اقیانوس در حاکمیت حق سر بر ادعایی و حقوقی منازعه 9 حداقل حاضر حال در

 تنش توانند می آنها از برخی و هستند پیچیده حقوقی نظر از همگی که اردد وجود شمالی

: آیدمی هاروس طرف از آنها ترینگستاخانه از یکی. کنند ایجاد کشورها بین جدی های

 سرنشین زیردریایی دو 2007 سال در. ترپایین خیلی - است آورده پایین را نشانگر قبالً مسکو
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 ضد تیتانیوم یک و فرستاد شمال قطب دریای بستر به امواج زیر فوتی 13980 عمق در را دار

 هم هنوز است، شده شناخته که آنجا تا. کاشت طلبی جاه بیانیه عنوان به را ag روسی زنگ

 قطب نام تغییر پیشنهاد با را موضوع این روسی اندیشکده یک. است «هست» آنجا در امروز

 اقیانوس": رسیدند جایگزین یک به آنها کردن، فکر اندک از پس. کرد دنبال شمال

 سواحل یا لومونوسوف الراس خط که کند می استدالل روسیه دیگر جای در ."روسیه

 به توجه با. دارد تعلق روسیه به منحصراً بنابراین و است سیبری قاره فالت امتداد آن سیبری

 .است ازس مشکل کشورها سایر برای این دارد، امتداد شمال قطب تا ریج اینکه

 اسالر خط که است مدعی نروژ. دارند بارنتس دریای در خاصی مشکالت نروژ و روسیه

 ها روس اما است، خود ای منطقه اقتصادی منطقه گسترش عنوان به بارنتز دریای در گاکل

 ترین الیشم سوالبارد، جزایر سر بر خاصی اختالف آنها و کنند می مخالفت موضوع این با

 را جزایر این المللیبین هایسازمان و کشورها اکثر. دارند مستقر جمعیتی اب زمین روی نقطه

 به رو جمعیت ن،اسپیتسبرگ جزیره، بزرگترین اما شناسند،می نروژ( محدود) حاکمیت تحت

. اندهشد جمع آنجا سنگزغال معدن صنعت اطراف در که دارد روسی مهاجران از رشدی

 ادعاهای یشبردپ در مفیدی ابزار عنوان به روسیه جامعه اما نیستند، استفاده قابل معادن این

 می کند، یم انتخاب روسیه که زمانی در. کند می عمل سوالبارد جزایر تمام مورد در مسکو

 حقایق" و ناسیش زمین ادعاهای از استفاده با را خود اقدامات و دهد افزایش را ها تنش تواند

 .کند توجیه روسیه جمعیت "زمین روی

 سیاست اولویت در را باال شمال و است راه در چیزی چه که داند می ناتو، کشور یک روژ،ن

 که را روسی های جت منظم طور به کشور این هوایی نیروی. است داده قرار خود خارجی
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 که است شده باعث ها تنش تشدید. کند می رهگیری شوند، می نزدیک آن مرزهای به

 یک ساخت حال در و کند منتقل شمال به کشور جنوب از را خود نظامی عملیات مرکز

 است سرد هوای در خود نظامی هایقابلیت تقویت حال در کانادا. است شمال قطب گردان

 نشان واکنش مسکو عضالنی فکس به شمال قطب واکنش نیروی ایجاد با نیز دانمارک و

 .است داده

 رد جدید نظامی پایگاه شش. است شمال قطب ارتش ساخت حال در روسیه حال، همین در

 حال در نووسیبیرسک جزایر مانند سرد جنگ تاسیسات چندین و هستند ساخت حال

 حداقل نیروی یک. هستند بازسازی حال در هوایی باندهای و هستند بازگشایی

 کانیزهم پیاده تیپ دو شامل و شوند می آماده مورمانسک منطقه برای رزمی سرباز 6000 

 .بود خواهند هاورکرافت و فیبر ماشین به مجهز

 رئیس و شود می نامیده "روسیه شمالی انرژی دروازه" اکنون مورمانسک که نیست تصادفی

 شمال، طبق در ویژه به سواحل، ای" انرژی، تامین با رابطه در که است گفته پوتین جمهور

 مانسکرمو بریگادهای اول قرن. است سال بیست برای ما استراتژیک ذخیره اغراق، بدون

 تمرینی با 2014 سال در روسیه اما بود، خواهند شمال قطب در مسکو دائمی نیروی حداقل

 ودخ کامل توانایی داشتند، شرکت آن در کشتی و جت تانک، هزاران و مرد 155000 که

 زرگترب رزمایش این که گفت روسیه دفاع وزارت. داد نشان سرد هوای در جنگیدن در را

 .بود داده انجام سرد جنگ طول در که است تمریناتی از

 نام به خارجی قدرت یک تهاجم تا شدند موظف روسی نیروهای جنگی، هایبازی طول در

 که بود این سناریو. کنند دفع داد،می نشان را متحده ایاالت نشان وضوح به که را «میسوری»
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 یک از حمایت یبرا ساخالین و کوریل جزایر کامچاتکا، چوکوتکا، در «میسوری» نیروهای

 ژاپن ناشناس قدرت. آمدند فرود بود، شده درگیر روسیه با قبالً که ناشناس آسیایی قدرت

 جزایر سر بر بودند گفته تحلیلگران که ارضی مناقشه یک توسط سناریو این تناقض و بود

 پوتین جمهور رئیس که زمانی آن از پس نظامی نیت نمایش. شد برانگیخته جنوبی کوریل

 خارجی سیاست دکترین در روسیه از ای حوزه عنوان به را شمال قطب منطقه بار اولین برای

 .گرفت قرار تاکید مورد سیاسی نظر از کرد، اضافه خود رسمی

 اتادار از بسیاری در بودجه کاهش به منجر که روسیه، اقتصادی قدرت کاهش علیرغم

 قویتت برای حدی تا این و تاس یافته افزایش کشور این دفاعی بودجه است، شده دولتی

 رایب مسکو. شود می انجام 2020 سال تا اکنون هم از که است شمال قطب نظامی عضله

 برت، لیسام که همانطور موقعیت مزیت و گذشته از هایی زیرساخت دارد، هایی برنامه آینده

 واشنگتن رد استراتژیک و المللی بین مطالعات مرکز به متحده، ایاالت ساحلی گارد کاپیتان

 ".داریم ها دهکده فقط ما دارند، شمال قطب در شهرهایی آنها": گفت سی دی

 سرد جنگ در روسیه های سیاست رستاخیز حداقل یا ادامه جهات، بسیاری از اینها، همه

 تنگه محاصره با را خود بالتیک ناوگان تواندمی ناتو که دانندمی هاروس. است شمال قطب

 ناوگان که است پیچیده واقعیت این دلیل به بالقوه محاصره این .کند خنثی اسکاگراک

 که زمانی تا دارد کوال ساحلی خط از آزاد آب مایل 180 تنها شمال قطب در آنها شمالی

 دریای طریق از باید نیز باریک راهروی این از. کند برخورد شمال قطب یخی مجموعه به

 را( بریتانیا و ایسلند گرینلند،) GIUK شکاف بالقوه دستکش سپس و بیاید پایین نروژ

 عنوان به ناتو توسط منطقه این سرد جنگ طول در. برسد اطلس اقیانوس به تا بچرخاند
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 آنجا در ناتو های زیردریایی و ها کشتی هواپیماها، زیرا شد، می شناخته "کشتار منطقه"

 .بگیرند را شوروی Reet که داشتند انتظار

 اکنون اگر حتی ماند، می یکسان ها استراتژی و جدید دسر جنگ سمت به سرعت به

 هیچ یسلندا. باشند کرده خارج ناتو در خود متحد ایسلند از را خود نیروهای ها آمریکایی

 "نهبینا کوته" ایسلند دولت توسط آمریکا نشینی عقب و ندارد خود از مسلحی نیروی

 شورای در سخنرانی یک رد ایسلند دادگستری وزیر بیارناسون، بیورن. شد توصیف

 وردم در سیگنالی و شود حفظ منطقه در باید معین نظامی حضور»: گفت سوئد آتالنتیک

 ممکن نظامی خالء زیرا کند، ارسال خاص منطقه یک در کشور یک هایطلبیجاه و منافع

 که است ههد یک حداقل حال، این با ملی اولویت و منافع فقدان. شود تفسیر اشتباه به است

 برای که ای گونه به دارد، اولویت ها روس برای شمال قطب که است شده مشخص

 متحده، یاالتا مورد در یا منطقه به کشور دو هر توجه میزان در امر این. نیست ها آمریکایی

 .شود می منعکس شوروی جماهیر اتحاد فروپاشی زمان از منطقه این نسبی توجهی بی

 حلیسا گارد بررسی اساس بر. کشد می طول سال ده و میلیارد یک تا شکن یخ یک ساخت

 شکن خی بزرگترین با شمال قطب برتر قدرت وضوح به روسیه ،2013 سال در متحده ایاالت

 2018 سال تا دارد قصد همچنین. شکن یخ دو و سی مجموع در است، جهان در

 در یخ از بود خواهد قادر کشتی این. کند پرتاب فضا به را جهان شکن یخ قدرتمندترین

 مناطق ریقط از را تن 70000 تا جابجایی با نفت تانکرهای و کند عبور فوت 10 از بیش عمق

 .بکشد یخی
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 است USS Polar Star نام به فعال سنگین شکن یخ یک دارای متحده ایاالت مقابل، در

 رایب ای برنامه هیچ و است کمتر داشت، اختیار در 1960 دهه در که کشتی هشت از که

 در ودخ تحقیقاتی پایگاه مجدد تامین برای شد مجبور 2012 سال در. ندارد دیگری ساخت

 بزرگ های قدرت همکاری برای موفقیتی که کند، تکیه روسی کشتی یک به جنوب قطب

 کشور یچه. است مانده عقب متحده ایاالت از چقدر که داد نشان همزمان طور به اما بود

 کی ساخت حال در و دارد شکن یخ کشتی شش کانادا: ستنی روبرو چالش با نیز دیگری

 نآلما چین،. کشتی چهار دانمارک و هفت سوئد کشتی، هشت فنالند است، جدید کشتی

 .دارند یک کدام هر نروژ و

 ورط به و است، نکرده تایید را UNCLOS معاهده کشور این. دارد دیگری مشکل آمریکا

 زیرا است، کرده واگذار را شمال قطب در ریاییزیرد قلمرو از مربع مایل 200000 کلی

 .است نداشته EEZ برای ادعایی

 لجزایرا مجمع های آب به دسترسی یا نفت احتمالی حقوق سر بر کشور این وجود، این با

 .دارد اختالف کانادا با کانادا

 نهاآ ویدگ می متحده ایاالت که حالی در هستند، «داخلی آب» یک آنها که گوید می کانادا

 ایاالت 1985 لسا در. نیست کانادا قوانین تحت که هستند المللی بین کشتیرانی برای ای تنگه

 شدید یریدرگ باعث و فرستاد ها آب در را شکن یخ یک کانادا به قبلی اطالع بدون متحده

 .است خاردار و دوستانه همزمان آنها رابطه که شد همسایه دو بین

 شمال و شمالی منجمد اقیانوس برینگ، دریای سر بر هروسی با همچنین متحده ایاالت

 جماهیر اتحاد با دریایی مرزی قرارداد یک 1990 سال در. دارد اختالف آرام اقیانوس
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 از پس حال، این با. کرد واگذار را شینگ منطقه یک مسکو آن در که شد امضا شوروی

 این. کرد خودداری نامهتوافق تصویب از روسیه پارلمان شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی

 حق این ها روس اما شود، می تلقی متحده ایاالت حاکمیت تحت طرف دو هر توسط منطقه

 .بازگردند موضوع این به که دانند می محفوظ خود برای را

 گرینلند که نارس، تنگه در واقع هانس، جزیره سر بر دانمارک و کانادا بین دیگر اختالفات

 اراید خود نفری 56000 جمعیت با گرینلند. باشد می کند، می جدا السمر جزیره از را

 1953 سال توافقنامه. است دانمارک حاکمیت تحت همچنان اما است خودمختار حکومت

 هر زمان نآ از و باشد مناقشه مورد همچنان جزیره این که شد باعث کانادا و دانمارک بین

 .شدند متحمل را آن در خود ملی های ماهی کاشت و آن به کشیدند زحمت کشور دو

 محافظت به یلم - شود می ناشی ها ترس و ها خواسته همان از حاکمیت به مربوط مسائل همه

 از ترس و منطقه طبیعی های ثروت مالکیت به میل تجاری، و نظامی کشتیرانی مسیرهای از

 اواخر، ینهم تا. بیاورند دست به بدهید دست از شما که جایی در است ممکن دیگران اینکه

 قطعی موارد برخی در و محتمل را نظری امر این ها،یخ شدن ذوب اما بودند، تئوری هاثروت

 .است کرده

 هایشرکت و شمال قطب کشورهای. دهد می تغییر را مخاطرات و جغرافیا ها یخ شدن آب

 آنها توجه میزان و تغییرات این با برخورد نحوه مورد در تصمیماتی اکنون پیکرغول انرژی

 مسابقه که دهد می نشان انرژی برای گرسنگی. دارند شمال قطب مردم و زیست محیط به

 اجتناب نامند می «جدید بزرگ بازی» را آن شمال قطب متخصصان از برخی که چیزی در

 بسیار گازی و نفتی سکوهای باال، شمال در کشتی زیادی تعداد است قرار. است ناپذیر
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 هایشکنیخ تنها نه هاروس. بیشتر بسیار چیز همه از واقع، در - باشد داشته وجود بیشتری

 قابلیت با ایهسته نیروگاه یک ساخت بررسی حال در حتی بلکه دارند، را خود ایهسته

 .هستند یخ فوت 10 خردکننده وزن تحمل

 هایدسیسه یا زدهمنو قرن در «آفریقا برای تالش» و وضعیت این بین هاییتفاوت حال، این با

 این. اردد وجود اصلی بزرگ بازی در افغانستان و هند خاورمیانه، در بزرگ هایقدرت

 شورهایک از متشکل شمال قطب شورای. دارد گیری تصمیم تاالر و فرمول قوانین، مسابقه

 کننده تنظیم المللی بین قوانین. هستند دموکراتیک بیش و کم آنها اکثر که است بالغ

 بیشتر. اردد وجود ها اقلیت با رفتار و دریا قوانین زیست، محیط گیآلود ارضی، اختالفات

 جنگ حال در ملی های دولت توسط یا نوزدهم قرن امپریالیسم طریق از مناقشه مورد قلمرو

 .است نشده فتح یکدیگر با

 دلیل به بلکه متخاصم هایجناح دلیل به نه آنها محله که دانندمی شمال قطب کشورهای

 نیم و یک الشم قطب در. است سختی محله کند،می ایجاد آن جغرافیای که هاییچالش

. باشند هکشند و خطرناک تاریک، توانند می آنها. دارد وجود اقیانوس مربع مایل میلیون

 رد کسی هر موفقیت برای که دانند می آنها. نیست خوبی جای بودن دوست بدون برای

 اشند،ب داشته همکاری به نیاز است ممکن منطقه

 بالیای و نجات و جستجو تروریسم، قاچاق، سهام، شینگ مانند مسائلی مورد در ویژه به 

 1950 هایدهه در «کود هایجنگ» طول در ایسلند و بریتانیا اینکه به توجه با محیطی زیست

 چیزی به شینگ حقوق سر بر اختالف است ممکن شدند، درگیر هم با تقریباً 1970 و

 و دهد می رخ باشد داشته وجود ترانزیتی مسیرهای که جا هر قاچاق. دشو تبدیل ترجدی
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 که شرایطی دلیل به اما. بود خواهد متفاوت شمال قطب کنیم باور که ندارد وجود دلیلی

 هایکشتی و تجاری هایکشتی که همانطور و. بود خواهد مشکل آن بر نظارت دارد، وجود

 تروریسم ضد و نجات و جستجو هایتوانایی ،شوندمی منطقه این وارد بیشتری تفریحی

 در محیطیزیست فاجعه یک به واکنش برای آنها ظرفیت همچنین و شمال قطب کشورهای

 در که حالی در لنین شکن یخ کشتی 1965 سال در. یابد افزایش باید فزاینده شلوغ هایآب

 راکتور از هاییخشب ساحل، به بازگشت از پس. شد حادثه دچار خود راکتور در بود دریا

 داده قرار فوالدی آستر یک با بتنی ظرف یک در دیده،آسیب سوخت با همراه و شد قطع

 اتفاق بیشتر شمال قطب شدن باز با احتماالً حوادثی چنین. شد ریخته دریا به سپس و شد

 .بود خواهد دشوار هاآن مدیریت اما افتد،می

 با هانگج باالخره – باشد ملت هایدولت یبرا دیگری نبرد میدان فقط شمال قطب شاید

 بنابراین و است، متفاوت شمال قطب اما. شوندمی آغاز طمع با همچنین و دیگری از ترس

 سرما»: گویدمی پیت برد شخصیت کالیفرنیا، در. باشد متفاوت آن با برخورد نحوه شاید

 .باشد ینطورا نباید و نیست، اینطور« .است واقعیت یک این و کندمی احمق را هاآدم
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، مطالعه ین تشنجاادامه  راه تنها بنابراین و رسیدیم این کتاب پایان به یجهان تنش اوج در ما

 اما ند،کشمی به تصویر را ما تخیل همیشه ملی مرزهای .است اهمیت جغرافیا در سیاست

 دن بهو از رسیزیسته  دهآین سوی به را خود رویای بشریت آن در که است عصری ما عصر

 به ما زهایمر که کند می تضمین بشریت ناآرام روح. است ندهعقب نما مترمیلی یک فضا،

 ما اما .نیست مرتبط نامد می "کمرنگ آبی نقطه" را آن معروف سیگان کارل که چیزی

 را ودخ جغرافیای نه هنوز زیرا بازگردیم، زمین به هدف مشخص یک با اوقات گاهی باید

 یک همیشه اجغرافی .نشان داده ایم آن برای رقابت برای را خود تمایل نه و ایم کرده تحف

 باشد؟ چه دتوان می یا چیست ملت یک کند می مشخص که زندانی - است بوده زندان نوع

 .اند کرده تالش آن از رهایی برای اغلب ما جهان رهبران که زندانی و

 کوچکی ی منطقه از طبیعی طور به است، ین خصوصدر ا نمونه ترینواضح احتماالً روسیه

 عظیمی فضای آن قلب که زمانی تا یابدمی گسترش آن است خود کنترل تحت که آتالن از

 سراسر در پذیرآسیب نقطه یک تنها با - بود شده احاطه دریا و هاکوه توسط عمدتاً که را

 که کنند، ایجاد بزرگ ملتی خواستند می روسیه رهبران اگر. می پوشاند اروپا شمال دشت

 ضعف نقطه آن برابر در که نداشتند چندانی انتخاب صورت این در کردند، هم را کار این

 منطقه یک به شدن تبدیل برای ای آگاهانه تصمیم هیچ اروپا در ترتیب، همین به. کنند چه
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 طول رد را امر این ها رودخانه سطح هم و طوالنی های شبکه. نشد گرفته بزرگ تجاری

 .است کرده ناپذیر اجتناب حدی تا و ممکن ها هزاره

 کمک ما ختاری تعیین به که جغرافیایی عوامل یکم و با مدنظرداشت و بیست قرن ادامه با

 همچنان روسیه بعد، قرن کی ، به پیش می رویم.کنندمی تعیین را ما آینده عمدتاً اند وکرده

 همچنان چین و دهن. کرد خواهد نگاه ماندهباقی سرزمین سراسر در غرب سمت به نگرانی با

 شوند، ردرگی یکدیگر با نهایت در است ممکن آنها. شد خواهند جدا هم از هیمالیا توسط

 باید یا .دکن می تعیین را جنگ و سیاست ماهیت جغرافیا آنگاه بیفتد، اتفاق این اگر اما

 آن اگر یا هد،بد را ها کوه از عبور اجازه عظیمی نظامی نیروی به تا دهند توسعه را فناوری

 و شوند ایههست جنگ وارد خواهندنمی طرفین از یک هیچ و است غیرممکن ،بماند باقی

 . کنند مقابله یکدیگر با ها دریا در

 خلیج مکان این. داد خواهد ادامه مکزیک خلیج ورودی و خروجی از محافظت به فلوریدا

 سناریوی یک تنساخ برای. کند می کنترل را آن کسی چه اینکه نه است، کلیدی که است

 تبار اسپانیایی یفلوریدا اکثریت کنید تصور .، ممکن است چنین اتفاقی بیفتدبعید و افراطی

 کنترل پویایی فقط این. است شده متحد مکزیک و کوبا با و شده جدا متحده ایاالت از

 نمی تعیین را رویدادها همه مسیر اجغرافی البته .را مکان اهمیت نه دهد، می تغییر را خلیج

 اما. هستند تاریخ کش و قوس های و فشار از بخشی بزرگ رهبران و بزرگ های ایده. کند

 رویای است ممکن شیبنگالد رهبران. کنند عمل جغرافیایی محدوده در باید آنها همه

 درصد 80 که ددانن می آنها اما باشند، داشته سر در را بنگال خلیج آب شدن پر از جلوگیری

. کرددست کاری  مسیر آن را تغییر داد و را آن توان نمی و دارد قرار اود دشت در کشور
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 یازدهم، قرن در انگلیسی، و اسکاندیناویایی رهبر کانوت، پادشاه که است ای نکته این

 خود متفکر درباریان به کنند، نشینی عقب تا داد فرمان نیروهای نظامی خود به که هنگامی

 کاری تنها شیبنگالد در. بود دیگری انسان هر از بزرگتر خدا، اراده ی یا طبیعت، .کرد انبی

 سپر ایجادبا  .دهیم نشان واکنش طبیعت های واقعیت به که است این داد انجام توان می که

 گرمایش دلیل به باالآمده های آب کامپیوتری سازی مدل که امیدواریم ،بیشتر دفاعی

 .باشد زآمی اغراق جهانی

 را یدیجد های چالش و ها فرصت هوا، و آب تغییرات مانند جغرافیایی جدید های واقعیت

 اگر. دشو منجر مردم گسترده جابجایی به است ممکن زمین کره شدن گرم. دنده می ارائه

 نهات نه آن تأثیر شوند، گم امواج برابر در است قرار واقعاً دیگر، جزایر از بسیاری و مالدیو،

 بر لکهب ،است کنند ترک رااین کشور   است، شده دیر خیلی اینکه از قبل که کسانی بر

 .بود خواهد اثر گذار نیز ،روندمی آن به آنها که کشورهایی

 اگر. ستا وخیم آن نفر میلیون 160 و کشور این آینده شود، بدتر شیبنگالد اوضاع اگر 

 راگ و. شود کشیده زیر به ستا ممکن فقیر کشور این برود، باالتر بسیار آب سطح

 سودان دارفور جنگ مانند هاییجنگ یابد، ادامه ساحل زیر درست هایزمین زداییبیابان

 به را آنها دخو نوبه به که است، شمال در عشایر به بیابان تجاوز از ناشی آن از بخشی که)

 .شد خواهد تشدید( داد سوق خز مردم سمت به جنوب سمت

 در باثباتی هایدموکراسی اگر حتی. است بالقوه مشکالت از دیگر ییک ،آب بر سر جنگ

 تغذیه از قبل که مورات، رودخانه هایآب اگر شوند، پدیدار خاورمیانه در آینده هایدهه

 برای باید ترکیه آنگاه یابد، کاهش توجهی قابل میزان به گیرد،می سرچشمه ترکیه در فرات
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 با جنگ عامل بعنوان به یحیات منبعاین   یه باید بر سرترک .بسازد سدهای خود از محافظت

 به خود جغرافیای زندان از خروج ادامه با آینده، به نگاهی با  .موثر نگاه کند عراق و سوریه

 زمانی .داشت خواهند ادامه فضا در بینیپیش قابل آینده برای حداقل سیاسی مبارزات جهان،

 فضا وارد 1 وستوک کشتی با را گاگارین یوری شوروی، ساله هفت و بیست فضانورد که

در  . کرد عبور استراتوسفر باالیی الیه از انسان یک ،1961 سال در بار اولین برای کرد،

 شده شناخته از وی بیشتر مراتب به که در روی زمین زیست می کرد کالشنیکفحالیکه 

 .است

 تند،هس کلمب کریستف و ومارکوپول نوادگان از دیگر بسیاری و آلدرین باز گاگارین،

 زندگی طول رد که دادند تغییر ایگونه به را جهان و کردند مشخصرا مرزها که پیشگامانی

 فرصت آنها. ستنی یمهم موضوع ،بدتر یا بهتر برای که این. کردندنمی هم را تصورش خود

 از حداکثری استفاده برای مردم آن در که کردند کشف را جدیدی فضاهای و جدید های

 فضا در اما کشد،می طول هانسل. پردازند می رقابت به است داده قرار آنجا در طبیعت آنچه

 بر و کنیممی زمین ادعای کنیم،می «تسخیر» را هاقلمرو ،رها می کنیم را تیرهایمان ما نیز،

 .کنیممی غلبه ،دهدمی قرار ما راه سر بر کیهان که موانعی

 وجود غیرفعال ماهواره 2000 حداقل و فضا در فعال رهماهوا 1100 حدود حاضر حال در

ه کرد پرتاب را ی از این ماهواره هامجموع از مورد 2400 تقریباً هاآمریکایی و هاروس. دارد

 از زیادی تعداد آن از پس و اندآمده چین از مشابهی تعداد و ژاپن از مورد 100 حدود ند.ا

 قرار فضایی های ایستگاه آنها زیر در. اندشده وارد کمتری تعداد با اما دیگر کشورهای

 زمین گرانش محدوده از خارج دائمی نیمه صورت به مردم ،بار اولین برای که جایی دارند،
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 روی هنوز آمریکایی اقوام کمدست که شودمی تصور عالوه،به. کنند می کار و زندگی

 برخی و کرده عبور مشتری و مریخ از ما هایماشین بیشتر، خیلی هنوز و اند،ایستاده ماه سطح

 تحوالت این درک. ، می روندهستیم آن تالش حال در و ببینیم توانیممی ما آنچه از فراتر

 ای آینده به بشریت دادن پیوند عنوان به فضا در ما های تالش به که است انگیزبر  وسوسه

 خواهد ادامه بیرونی یفضا در برتری برای رقابت اوالً اما. کنیم فکر مشارکتی و جمعی

 آنها .نیستند هوا و آب بینی پیش یا ما تلویزیونی تصاویر ارسال برای فقط ها ماهواره. داشت

. کند می چه با و کجا کسی چه ببینند تا کنند می جاسوسی دیگر کشورهای از همچنین

 سالح نوانع به تواند می که هستند لیزر فناوری توسعه حال در چین و آمریکا این، بر عالوه

 ای موشکی سیستم یک داشتن از اطمینان دنبال به دو هر و گیرد قرار استفاده مورد مدرن

 از بسیاری. کند باطل را جانب مقابل رقابت نسخه و کند عمل فضا در تواند می که هستند

 در حضور به نیاز صورت در سازی آماده حال در اکنون فناوری نظر از پیشرفته کشورهای

 .دهستن فضا

 برای شویم مجبور شاید که است ایگونه به رو پیش هایچالش رسیم،می هاستاره به وقتی

 به بلکه ها،چینی یا هاآمریکایی ها،روس عنوان به نه ،شویم جمع هم دور هاآن با دیدار

 رها رانشگ بند و قید از اگرچه تاکنون، اما. کنیم سفر جهان در بشریت نمایندگان عنوان

 بنابراین و ،«دیگری» به ظن سوء دلیل به هستیم، محبوس خود ذهن در همچنان اما ،ایمشده

راهی  .دارد طوالنی راه یک حیاتی برای زندگی نیاز برای رفتن به منابع برای ماناولیه رقابت

 که از مسیر جغرافیامی گذرد.
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