يادداشت سردبير

مفهوم جديدي از هارتلند
اصطالح «هارتلند» يک مفهوم قديمي است که توسک پروفسکور هلفکورد مکينکدر دانشکيار جغرافيکاي
دانشگاه آکسفورد و رئيس دانشکده اقتصاد و علوم سياسي لندن 1،طکي سکخنرانياش در محک انجمکن
جغرافيايي سلطنتي انگلستان در تکاريخ  25ژانويکه 1904م ابکراز شکد (431

 .)2Mackinder,1904:او ايکن

اصطالح را در نظريه «محور جغرافيايي تاريخ» که موضوع سخنراني مزبور از نظر جغرافيايي منطبک بکر
فضايي ميدانست که خارج از دسترس خطوط کشتيراني بود و بين رودخانه ولگکا و سکيبري شکرقي و
هماليا و دايره قطب شمال قرار داشکت ( .)Dikshit,1995:102او بکا نگکاهي جهکاني ،بکراي ککره زمکين
ساختار فضايي سه بخشي قائ بود که کانون آن را هارتلند تشکي داده و پس از آن بکه ترتيکب هکالل
داخلي و هالل خارجي قرار داشت .او بين اين ساختار و روابک قکدرش در منازعکه قکدرتهاي بکري و
بحري آن دوره ،ارتباط قائ بود و م تقد بود که کنترل و تسل بر هارتلند از سکوي هکر قکدرتي بکويژه
قدرش بري ميتواند به تسل بر جهان منتهي شود (حافظ نيا.)137 :1385 ،
اگرچه فضاها و مکانهاي جغرافيايي به طور کلي داراي نقشآفريني سياسکي مکيباشکند ،ولکي ايکن
نقشآفريني در ب د زماني و مکاني داراي شدش و ض ف است .بنابراين نقشآفريني سياسکي فضکاها و
مکانهاي جغرافيايي اوالً به يک اندازه نيست ،ثانيا طي زمان ثابت نمکيباشکد و بکا توجکه بکه اوضکاع و
احوال دچار تحول ميشود.
اصطالح «هارتلند» به عنوان يک مفهوم ژئوپليتيکي ميتواند به اين م ني باشکد ککه يکک مککان يکا
فضاي جغرافيايي از حيث نقشآفريني سياسي آنچنان قوي عم کند که بتواند تاثير جهکاني داشکته ،يکا
سياستهاي جهاني را تحت تاثير قرار دهد و يا اينکه بر فرايندهاي سياسي جهان اثکر بگکرارد و بکه آنهکا
شک بدهد و يا اينکه مدعيان قدرش در مقياسهاي جهاني ،منطقهاي و محلي براي کنتکرل و تسکل بکر
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آن به رقابت بپردازند تا بتوانند سلطه و اقتدار خود را بر سياستهاي کروي و جهاني يا منطقکهاي نسکبت
به ديگران حفظ نموده و ارتقاء ببخشند .بنابراين مفهوم هارتلند ه .بکه لحکاا اهميکت و نقکشآفرينکي
سياسي و ه .به لحاا تطبي فضايي – مکاني در بستر زمان ثابت نبوده و متغير ميباشد.
نگارنده بر اين باور است که «هارتلند» به مفهوم فضاي جغرافيايي ککه سياسکتهاي جهکاني را متکاثر
نموده و از نقشآفريني سياسي بسيار قوي در شک گيري فرايندهاي سياسي کروي برخکوردار اسکت و
نيز از لحاا مکاني – فضايي بويژه از اواخر دوران جنگ سرد دچار تحول شده است و مح آن تغييکر
نموده و در حال حاضر بر جنوبغرب آسيا تطبي مينمايد ککه شکام کشکورهاي پاکسکتان ،افغانسکتان،
ايران ،عراق ،کويت ،ترکيه ،سوريه ،اردن ،لبنان و مناط شکرق مديترانکه ،قفقکاز ،خکزر و خلکي فکارس
ميباشد.

موق يت هارتلند جديد در جهان

از عوام مؤثر بر تغيير مکان تدريجي هارتلند ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
 -1تثبيت قلمروهاي ژئواستراتژيک دوران جنگ سرد و ايجاد موازنه ژئوپليتيک بکين ابرقکدرتهاي

_____________________________________________________

يادداشت سردبير

3

دوره جنککگ سککرد (آمريکککا و شککوروي) بککا اجککراي کمربنککد محصککور سککازي1و ممان ککت از
نقشآفريني سياسي هارتلند مورد نظر مکيندر؛
 -2اهميتيابي ريملند به جاي هارتلند مکيندر و تبدي شدن آن به قلمرو رقابت دو اردوگکاه شکرق
و غرب؛
 -3ظهور ايدئولوژي ديني در پي بروز انقالب اسالمي به عنوان رقيکب ايکدئولوژيهاي مسکل دوران
جنگ سرد؛
 -4خروج فضاي جغرافيايي فالش ايران از حوزه نفوذ اردوگاه غرب و آمريکا در پي سکقوط رژيک.
شاه در ايران و اشغال افغانستان توس شوروي ساب و در نتيجکه بکه هک .خکوردن موازنکههکاي
ژئواستراتژيک و ژئوپليتيک؛
 -5فروپاشي نظام دو قطبي و پايان جنگ سرد و سيال شدن ژئوپليتيک جهان و حکاد شکدن دوره
گرار ژئوپليتيکي؛
 -6رشد اقتصادي جهان و اعتباريابي بيشتر انرژيهاي فسيلي نفت و گاز؛
 -7رشد ايدئولوژيهاي ديني و نقشآفريني سياسي اديان و مراهب؛
 -8حادثه  11سپتامبر و آسيبپرير شدن فرضيه دژ آمريکاي شمالي.
 هارتلند جديد در جنوبغربي آسيا ،فضاي جغرافيايي مستطيلي شکلي را در برمکيگيکرد ککه تقريبکابين مداراش  23تا  40درجه شمالي و نصف النهاراش  33تا  75درجه شرقي قرار گرفتکه و از شکرق
مديترانه تا فالش پامير و جلگههاي سند و پنجاب کشيده ميشود .اين منطقه نقش فکوقال کادهاي در
فرايندهاي سياسکي و شکک گيکري سياسکت جهکاني از خکود بجکاي مکيگکرارد و سکاير فضکاها و
سيستمهاي بينالمللي را متاثر ميکند.
هارتلند جديد در جنوبغرب آسيا داراي اختصاصاش زير است:
 -1در سطح اتصال قلمروهاي ژئواستراتژيک قدرتهاي رقيب جهاني قکرار گرفتکه اسکت ي نکي
قلمروهاي آمريکايي ،روسي ،چيني و هندي همراه با توان اتمي ،حلقه پيراموني آنرا تشکي
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مي دهند و اين منطقه به صورش منطقه حائ و رقابت عم ميکند که هکر ککدام سک ي بکر
تسل بر آن و بازدارندگي ديگران را دارند؛
 -2بيشترين ذخاير انرژي فسيلي جهان (نفت و گاز) که نيروي محرکه صن ت و اقتصاد جهاني
را تشکي ميدهد در فضاي آن جاي دارد (خلي فارس و خزر)؛
 -3الگوي پيچيدهاي از مداخله و رقابت بازيگران در مقياسهاي جهکاني ،منطقکهاي و محلکي در
آن شک گرفته و کنش متقاب و پيوند بين مداخلهگران و عناصر سياسي – فضايي آن تکاثير
متقاب آنها را من کس ميسازد؛
 -4در سطح اتصال سه قاره بزرگ آسيا ،اروپا و آفريقا قرار گرفته و در شکک گيکري ت کامالش
فضايي بين آنها نقشآفريني مينمايد.
 -5الگوي جديدي از سلطه و است مار با استراتژي ککاربرد قکدرش نظکامي و اعمکال مکديريت
سياسي فضا توس قدرش جهاني در آن شک گرفته است (اشغال نظامي افغانستان و عکراق
توس آمريکا)؛
 -6فضاي هارتلند جديد از تضادها و ت ارضاش سياسي – فضايي برخوردار است که الگوهکاي
رقابت ،ت ارض ،بحران و ناامني را تجربه مينمايد و بکه توليکد مسکائ و مشککالش بکراي
جهان و امنيت بينالمللي کمک ميکنند؛
 -7فضاي هارتلند در چارچوب کشورها از گسيختگي برخوردار است و نقش سياسي هر کدام
در کنش متقاب با يکديگر و نيز با سيستمها و بازيگران فرامنطقهاي و جهاني متفاوش است؛
 پاکستان به دلي ساختار انساني و جم يتي به عنوان سرچشکمه ايکدئولوژيکي شکک گيکرينيروهاي افراطي و غير قاب کنترل و نيز کانون صدور آن شناخته ميشکودکه احتمکاال نقکش
آن در آينده از اين حيث توس ه خواهد يافت .همچنين متحد استراتژيک چين و آمريککا در
مسائ منطقهاي و داراي توان اتمي در رابطه با رقيب خود ي ني هند شناخته ميشود.
 افغانستان به عنوان فضاي جغرافيايي بحرانزده ،عقب مانده و فاقکد حاکميکت ،ککانون اصکليتوليد و پخش مواد مخدر و نيز پناهگاه تروريس .بينالمللي و زادگاه سازمان القاعکده شکناخته
ميشود که بر همين اساس پس از واق ه  11سپتامبر مورد تهاج .نظامي آمريکا قرار گرفت.
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 ايران با انقالب اسالمي خود که داعيه جهکاني شکدن و رسکتگاري ابنکاء بشکر را دارد و بکرسياسي شدن پيروان اديان و مراهب در جهان تاثير گراشت با مسأله اتمکي و نيکز موق يکت
ژئوپليتيک منحصربفرد خود در مجاورش ذخاير عمده انکرژيهکاي فسکيلي (خکزر و خلکي
فارس) سياست جهاني را متاثر مينمايد.
 عراق با وض يت بحراني خکود و سکاختار گسکيخته سياسکي – فضکايي و نقکش آمريککا ومتحدانش در آن براي مردم جهان و سياست جهاني شناخته شده است.
 بحران پيچيده شکرق مديترانکه و نقکش بکازيگران محلکي چکون سکوريه ،لبنکان ،اسکرائي وفلسطينيان و در ارتباط با بازيگران و مداخلهگران منطقهاي و جهاني از ريشه عمي و اب کاد
گسترده اي برخوردار بوده و مورد توجه پيروان اديان بزرگ جهان نيز ميباشد و تاثير آن بکر
سياست جهاني بديهي است.
 ترکيه و منطقه قفقاز نه تنها با بحرانهاي محلي و دروني چون ارامنکه ،آذريهکا ،گرجسکتان وکردها روبروست ،بلکه با موق يت ژئواستراتژيک خکود از منظکر پيمکان نکاتو و نيکز ترديکد
هويتي در ارتباط با آسيايي بودن يا اروپايي بودن و يا هر دو همچنان مورد توجکه سياسکت
جهاني ميباشند.
بنابراين اجزاء دروني هارتلند جديد هر کدام به نکوعي بکا سياسکت جهکاني داراي ت امک و
کنش متقاب ميباشد و هرکدام داراي کارکردها و ويژگيهکاي سياسکي خکاو خکود مکيباشکد.
بنابراين هارتلند دروندادهاي متفاوش و فراواني را به سيست .سياسي جهان ميفرستد.
 -8هارتلنکد جديکد علکي رغک .تضکادها و ت ارضکاش درونکي حکداق از دو ويژگکي مشکترک
برخوردار است .الف :هويت مشترک ديني و اسالمي به ويژه اينکه بر بخش مرککزي جهکان
اسالم تطبي مينمايد .ب :رشد تدريجي انديشه و عم تقاب با سيست .مداخلکهگکر و نفکي
سلطه قدرش جهاني .علي رغ .تفاوش ديدگاهها و وجکود شککاف در اسکتراتژي و تاکتيکک
تقاب  ،مقاومت در برابر سکلطه مزبکور بکه عنکوان يکک رفتکار مشکترک از رونکد فزاينکدهاي
برخوردار است .متقابال سيست .سلطه نيز از همه ابزارها و روشها براي سرکوب مقاومکت و
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گسترش تسل خود بر هارتلند استفاده مينمايد تا بتواند اقتدار و کنترل يکپارچه خود را بر
فضاي هارتلند جنوب غرب آسيا تثبيت کند؛
 -9هارتلند جديد به دلي رشد خودآگاهي در زمينههاي هويت ديني ،ملي و مکاني از سويي و
تشديد مداخله سيست .جهاني و بازيگران برون منطقهاي از سويي ديگکر ،بکه عنکوان مظهکر
قلمرو جغرافيايي جهان اسالم در صف بندي جديد تقاب اسالم و غرب عمک مکينمايکد و
حساسيتها و ش ور هويتي و احساس تقاب نه تنها اليه هاي اجتماعي و تودههکاي مسکلمان،
بلکه در سطح سياسي و حکومتي نيز روبه رشد ميباشد .ادامه و توس ه اين رونکد تضکاد و
تقاب بين اسالم و غرب ،امنيت جهاني را آسيبپرير مينمايد؛
 -10هارتلند جديد به کانون خبري جهان تبدي شده است و رسانههاي بين المللکي بخشکي از
خوراک خبري (توليد و توزيع خبر) خود را از درون فضاي هارتلنکد بکراي مشکتريان خکود
منتشر مينمايند .به طوريکه در مجموعه خبر روزانه آنها اخباري را از افغانسکتان ،پاکسکتان،
ايران ،نفت خلي فارس ،عراق ،فلسطين ،اسرائي و غيره ميتوان يافت.
در پايان ذکر اين نکته ضرورش دارد که جهاني شدن نقش سياسي هارتلنکد جنکوب غکرب
آسيا نه تنها بر نگرش ،سياستها ،برنامهها و اقداماش بازيگران سکطح جهکاني (قکدرتهاي بکزرگ،
سازمان مل و ساير سازمانهاي بينالمللي) نسبت به امور منطقهاي و جهاني تاثير ميگرارد بلکه
اين تاثير متقاب بوده و هارتلند نيز تحت تاثير الگوي سياسکتها و اقکداماش آنهکا قکرار داشکته و
دچار بيثباتي و نوعي ديناميس .سياسي ميباشد.
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