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جایگاه نظریۀ ژئوپلیتیک
مکیندر در سیاستهای جهانی بریتانیا
حسامالدین واعظزاده
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استادیار گروه مطالعات اروپای دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت –93/11/5 :تاريخ تصويب)94/10/28 :

چکیده
در این مقاله ،جایگاه و تأثیر اندیشۀ هالفورد مکیندر ،واضع نظریۀ قلب زمین ،در سیاستهای
جهانی بریتانیا طی سه دورة زمانی از اوایل قرن بیستم تا زمان حاضر بررسی شده است .این مقاله،
ضمن توجه به روند تکامل تاریخی و سیر تکوین دیدگاه ژئوپلیتیک مکیندر ،با بررسی متغیرهای
موقعیت سرزمینی ،قدرت ،جبر ژئوپلیتیک و رقابتهای ژئوپلیتیک ،جایگاه این نظریه در روابط
خارجی بریتانیا را مورد مطالعه قرار میدهد .امتیازها و ضعفهای ژئوپلیتیک بریتانیا ،موقعیت
سرزمینی آن و ارتباط معنادارش با عامل قدرت در حوزة سیاسی و اقتصادی این کشور اهمیت
بسیاری دارد .این دیدگاه که نظریۀ هارتلند برای ر هایی از تنگناهای جبر ژئوپلیتیک بریتانیا و در
راستای توسعۀ امپراتوری بوده است ،بررسی میشود .مکیندر ابتدا در شناخت امتیازها و ضعفهای
ژئوپلیتیک بریتانیا؛ و در مرحلۀ بعد ،برای ارائۀ راهحل بهمنظور جلوگیری از افول امپراتوری و نیز
استمرار و نفوذ آن در عرصۀ جهانی تالش کرد .اسناد ارائهشده ،نشان میدهد که نوع و مدل روابط
خارجی بریتانیا با جهان ،بهویژه در راستای حفظ توازن قدرت و استمرار نفوذ این کشور ،تا حد
چشمگیری تحت تأثیر نظریۀ مکیندر بوده است که در برخی نقاط جهان ،از جمله خاورمیانه
همچنان ادامه دارد.این تداوم ،در مناسبات و تعامالت جهانی این کشور و روابط ویژهاش با ایاالت
متحدة آمریکا پس از جنگ جهانی دوم عینیت و نمود بیشتری داشته است.

واژگان کلیدی
بریتانیا ،توازن قدرت ،رقابتهای ژئوپلیتیک ،سیاست خارجی ،سیاستهای جهانی ،هارتلند،
هالفورد مکیندر

 .1فاکس02188630796 :

Email: hvaez@ut.ac.ir
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مقدمه
هالفورد مکیندر( )1861-1947واضع بريتانیايی نظريۀ "قلب زمین" ،تأثیر زيادی در پیدايش
بحثهای مهم ژئوپلیتیک و نیز تبیین رابطۀ متقابل جغرافیا و سیاست داشته است .بخش مهمی
از شناخت سیستماتیک و نظری سیاستهای جهانی بريتانیا ،مستلزم بررسی تأثیرات محیط
طبیعی و سرزمینی بر انديشۀ ژئوپلیتیک سیاستمداران و نخبگان کشوری است که داعیۀ
امپراتوری و تسلط بر جهان را در قرون نوزدهم و بیستم داشته است .با توجه به سیاستهای
جهانی و نیز نظريهپردازی نخبگان فکری اين کشور ،بهنظر میرسد بريتانیا همچنان برای
نقشآفرينی در مناطق استراتژيک جهان ،از جمله خاورمیانه و خلیجفارس ،عالقه و توجه
وافری دارد .پرسشهايی که در اين تحقیق بررسی میشود ،عبارتاند از اينکه مکیندر ،اين
دانشمند اسکاتلندیاالصل ،چه نقشی در شناخت و تبیین ضعفها و قوتهای موقعیت
سرزمینی و ژئوپلیتیک بريتانیا ايفا کرد؟ جايگاه نظريۀ مکیندر در سیاستها و تعامالت جهانی
اين کشور چیست؟ و تا چه اندازه مورد استفاده و استقبال دولتمردان اين کشور برای استمرار
نفوذ امپراتوری قرار گرفت؟ در اين مقاله ،ضمن توجه به ويژگیهای ژئوپلیتیک بريتانیا ،تأثیر و
نقشآوری انديشۀ مکیندر طی سه دورۀ زمانی برای شناخت ماهیت سیاستهای بینالمللی اين
کشور بررسی میشود .اين اهمیت ،زمانی آشکار میشود که ابتدا جايگاه مؤلفههای تعیینکننده
در ديدگاه ژئوپلیتیک بريتانیا و در مرحلۀ بعد ،رفتار بینالمللی اين کشور بررسی شود.
مکیندر برای تعیین مؤلفههای ژئوپلیتیک در دو حوزه تالش کرد :اول ،در شناخت امتیازها
و ضعفهای ژئوپلیتیک بريتانیا؛ و دوم ،ارائۀ راهحل برای استمرار حیات امپراتوری و
جلوگیری از افول آن .بهنظر میرسد وی دو مؤلفۀ گفتمانی "قدرت خشکی" و "قدرت

دريايی" را در تبیین ديدگاه ژئوپلیتیک خود و بهويژه برای کمک به گذر و رهايی از دورۀ

"بحران امپراتوری" در مالحظات سیاست خارجی و جهانی بريتانیا وارد کرد .اين مقاله،
همچنین بر اين فرضیه استوار است که نظريۀ "قلب زمین" مکیندر برای رهايی از تنگناهای
جبر ژئوپلیتیک بريتانیا و برای توسعۀ سیاستهای جهانی اين کشور ،بهويژه بهمنظور بازسازی
ساختارهای کهن و متزلزل امپراتوری ارائه شده است.
ادبیات اين بحث به زبان انگلیسی پراکنده است و از انسجام روشمندی برخوردار نیست.
بهعالوه ،عمدتاً توجه پژوهشگران ايرانی به نظريه هارتلند ،در باره تاثیر آن در رقابتهای
جهانی روسیه و بريتانیا درقرن نوزدهم در اورآسیا و بويژه در دورۀ بعد از جنگ سرد و رقابت
میان قدرتها در اين منطقه میان روسیه و اياالت متحدۀ آمريکا تحت نام "بازی بزرگ جديد"

بوده است .لذا در مورد ارتباط میان وضعیت ژئوپلیتیک و قلمرو برّی و بحری بريتانیا با
سیاست های جهانی اين کشور؛ و نیز فرايند و فضای سیاسی ،هويتی و بینالمللی که نظريه
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مکیندر در آن شکل گرفت و از سوی بريتانیا به عرصۀ عمل وارد شد ،پژوهش علمی مستند و
متقنی در دست نیست .اين پژوهش تاريخی -تحلیلی ضمن بررسی مراحل تکوين و تکامل
نظريۀ مکیندر در دورههای تاريخی ،به بررسی علل و عواملی که وی نظريۀ ژئوپلیتیک خود را
برای حل بحران افول امپراتوری به دولتمردان آن روز بريتانیا عرضه کرد ،میپردازد.
بهطور کلی ،در بررسی پیشینۀ اين پژوهش به چند گروه از منابع برمیخوريم که هر يک
بهطور پراکنده به برخی از زوايای موضوع اين پژوهش پرداختهاند .گروهی معتقدند که رابطۀ
خاصی بین سیاست خارجی و جغرافیای سیاسی وجود دارد .اين گروه شامل اوتاتیل  ،آگنیو ،
کوربريج ،دالبی و دادز تأکید دارند :ماهیت سیاست خارجی اغلب براساس ژئوپلیتیک و
مالحظات جغرافیايی تدوين و تنظیم میشود و در اين روند متغیرهای مکان و زمان نقشآوری
میکنند .اسپايکمن از ديدگاه جغرافیای سیاسی تأکید دارد" :جغرافیا مهمترين عامل در سیاست

خارجی است" ( .)Spykman, 1944:41در واقع ،ادبیات مباحث آنها در گروه جغرافیای سیاسی
انتقادی انگلیسی-آمريکايی جای میگیرد .در اين ديدگاه ،سیاستگذاران و متخصصان بهدنبال
آناند که چگونه مکانها و مردم در سیاست خارجی نمايندگی میشوند .بهعبارت ديگر ،از دو
متغیر هويت و سرزمین برای بیان شخصیت باثبات و معناداری از يک کشور استفاده میشود
).(Dodds, 1993:70-74

اين مقاله ،رهیافتهای نظری رئالیسم /نئورئالیسم از جمله "سیاست

قدرت" و "توازن قوا" را مورد توجه قرار میدهد .اين پژوهش ،از منابع کتابخانهای ،مقاالت
علمی ،اسناد تاريخی و منابع معتبر مجامع و مؤسسات علمی و پژوهشی و قابل دسترس به زبان
فارسی و انگلیسی ،بهويژه منابع دستۀ اول و نوشتههای مکیندر به زبان اصلی استفاده کرده است.
متغیرهای تأثیرگذار
در اين تحقیق ،متغیرهای موقعیت سرزمینی ،قدرت ،جبر ژئوپلیتیک و رقابتهای ژئوپلیتیک ،از
مهمترين متغیرهای تأثیرگذار در شکلگیری نظريۀ مکیندر و نیز سیاستهای جهانی بريتانیا بودهاند.
اين عوامل در مبانی و مصاديق نظريۀ هارتلند مکیندر نیز مشاهده میشود که در شناخت امتیازها و
ضعفهای موقعیت ژئوپلیتیک بريتانیا و نیز سیاستهای بینالمللی اين کشور بسیار سودمند و
راهگشاست .تحلیل و مطالعۀ موقعیت سرزمینی بريتانیا و ارتباط معنادار آن با عامل قدرت در حوزۀ
سیاسی و تجارت خارجی ،و مسئلۀ توازن قدرت مورد واکاوی قرار میگیرد.
الف) موقعیت سرزمینی

بريتانیا ،جزيرهای در حاشیۀ آتالنتیک ،و بین ايرلند و فرانسه است و  800مايل طول و 200
مايل عرض دارد .موقعیت سرزمینی میتواند به نفع يا ضرر منافع ملی و بینالمللی کشورها
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باشد" .کشورهای جزيرهای يا کشورهايی که بهکلی در خشکی محاط شدهاند ...مزايا و
مشکالتی دارند که بررسی آنها از نظر جغرافیای سیاسی مهم است"

(میرحیدر،

.)109:1389

موقعیت جزيره ای بريتانیا اين کشور را در دو جنگ جهانی اول و دوم از اشغال دشمن مصون
نگه داشت ،اما در همان حال ،موجب انزوای اين کشور در اروپا شده است.
بريتانیا آسوده خاطر از اينکه با برخورداری از موقعیت جزيرهای در برابر مهاجمان خارجی
امنیتش تأمین است ،اما در دورۀ قرون وسطی و بعد از آن ،از سوی ساير اقوام اروپايی بهويژه
رومنها ،آنگلوساکسونها ،وايکینگها و نورمنها مورد تجاوز قرارگرفت و بارها اشغال شد
انگلیسیها که در منطقۀ جنوب جزيره ساکن بودند ،همواره مورد تجاوز اسکاتلندیها قرار
داشتند .نظريۀ هالفورد مکیندر که در سال 1904م ارائه شد ،گويای تنگناهای موقعیت سرزمینی

و محدوديتهای ژئوپلیتیک بريتانیا و نیز تأثیر موقعیت "سرزمین حاشیه" اين کشور بر
روابطش با اروپا و جهان است .براين اساس ،بريتانیا برای تقويت موقعیت جزيره ای خود
بهدنبال توسعۀ سرزمینیاش بوده است .در ديدگاه اروپای قرن نوزدهم ،وسعت سرزمینی بسیار
اهمیت داشت" .هرچه وسعت کشوری بیشتر باشد ،قدرت سیاسی و تمدن آن کشور توسعۀ
بیشتری میيابد" (عزتی .)8:1388 ،توسعۀ سرزمینی بريتانیا از لحاظ تاريخی در دو مرحله انجام
گرفته است .در مرحلۀ اول ،توسعۀ سرزمینی پیرامونی ،بهوسیلۀ اتحاد با چهار منطقۀ کنونی
کشور بريتانیا ،شامل انگلستان ،اسکاتلند ،ايرلند و ولز انجام شد.2 .

با گسترش فعالیتها و ارتباطات تجاری و بازرگانی بريتانیا ،اين موقعیت جزيرهای به
بريتانیا کمک کرد که لندن به مرکز امنی برای مبادالت تجاری اروپا تبديل شود .مرکزيت لندن
بین قرون هجدهم و بیستم ،اين شهر را مسئول حفظ سیستم تبادل طالی اروپا برای تجارت
میان کشورهای اروپايی کرد .با اين حال ،مساحت اندک سرزمینی و جزيرهای اين کشور در
تقابل جهانی با قدرتهای پهناور خشکی در اروپا ،همچون آلمان ،فرانسه ،اسپانیا و بهويژه
روسیه اين کشور را بهسوی تسلط بر سرزمینهای خشکی در ماورای بحار سوق داد .ابعاد
مثبت و منفی موقعیت سرزمینی بريتانیا در متغیر جبر ژئوپلیتیک بررسی می شود.
ب) قدرت سرزمینی

قدرت سرزمینی يکی از متغیرهای تأثیرگذار در فرايند تکوين و توسعۀ سیاستهای جهانی
بريتانیاست .نظريههای رئالیستی يا «سیاست قدرت» در روابط بینالملل توجه ويژهای به مؤلفۀ
قدرت دارند .در يک تعريف ساده ،قدرت عبارت است از توانايی تأثیرگذاری بر ديگران
براساس آنچه تمايل به انجام آن از سوی ديگران داريد .وظیفۀ قدرت از نظر رئالیستهای

کالسیک مانند ای .اچ .کار"حفظ توازن قوا" است ) .(Carr, 1961قدرت دارای انواعی است .از
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نظر رابرت کاکس دانشمند بريتانیايی ،قدرت به سه نوع قدرت حاکمیت ،قدرت اقتصادی و
قدرت اجتماعی تقسیم میشود ) . (Cox, 1953: 191–196از نظر گرامشی قدرت نمیتواند فقط
بر عوامل مادی استوار باشد .نظريۀ انتقادی روابط بینالملل بر اين مبناست که مجموعهای از
عوامل چون ايدئولوژی و عقیده بر پديدۀ قدرت تأثیر دارند ).(Kenny, 1988: 3–21
انگلیسیها بهطور ويژه از قدرت دو مفهوم و برداشت استراتژيک داشتهاند :اول قدرت
مرکزی و ملی و دوم قدرت بینالمللی .اين قدرت از سوی ژئوپلیتیسینها در حوزههای نظامی،
دريايی ،زمینی ،و هوايی و فضايی مورد توجه قرار گرفته است .در طول تاريخ ،دستیابی به
وسعت سرزمینی برای انگلیسیها انگیزهای در راستای افزايش قدرت بوده است.
از نظر ناپلئون ،سیاست دولتها در جغرافیای آنان است .انگلیسیها برای تقويت سلطه و
نفوذ خود بر اروپا و خارج از آن ،نیازمند الحاق مناطق همجوار جزيره بودند .ارتباط مستقیم
بین گسترۀ سرزمینی و قدرت مرکزی ،انگلیسیها را در اوايل قرن هجدهم بهسوی گسترش
سرزمینی و اتحاد با اسکاتلند ترغیب کرد که موجب تغییر توپوگرافیکی در ژئوپلیتیک انگلستان
شد (واعظزاده .)158 :1395 ،بهدنبال انعقاد معاهدۀ 1707م برای اتحاد انگلستان با اسکاتلند ،کشور
واحدی به نام "پادشاهی متحد بريتانیای کبیر" تشکیل شد .در معاهدۀ اتحاديۀ 1707م بر اين
نکته تأکید شده بود که انگلستان در نتیجۀ اين اتحاد سرزمینی میتواند بر قدرت سیاسی و
اقتصادی خود در اروپا و ماورای درياها بیفزايد) .(Vaz-Zadeh, el al: 2014بر سر اين موضوع
میان مورخان ،اجماعی وجود دارد که اتحاد اسکاتلند و انگلستان ،تشکیل امپراتوری قدرتمند
بريتانیا را ممکن ساخت ) . (Mclean, 2010بهعبارت ديگر ،دستیابی به وحدت جغرافیای
سیاسی میان مناطق متصل به انگلستان و بهويژه جزاير بريتانیا از جمله ايرلند در سال 1801م
برای افزايش قدرت بینالمللی بود و از نظر راهبردی اهمیت زيادی برای بريتانیای پروتستان
داشت ) .(O’Dowd, 2007: 30-48اين توسعۀ سرزمینی با هدف جلوگیری از هر گونه استفاده از
خاک ايرلند برای حمله به بريتانیا ،از حیات خلوتش بهوسیلۀ کشورهای کاتولیک مذهب
فرانسه و اسپانیا بود .ايجاد و گسترش امپراتوری در خارج از مرزها ،ارتباط مستقیمی با تقويت
قدرت مرکزی بهوسیلۀ الحاق ساير مناطق و توسعۀ قدرت و دامنۀ سرزمینی داشته است.
بنابراين ،میتوان نوعی ارتباط بین موقعیت سرزمینی و عامل قدرت مشاهده کرد .مکیندر،
قدرت سرزمینی اروپا را وابسته به خشکیهای مناطق دارای خاک حاصلخیز و معادن غنی
میدانست که فراتر از دسترسی بهوسیلۀ قدرت دريايی بوده است.
ج) جبر ژئوپلیتیک

موقعیت سرزمینی ،قدرت و جبر ژئوپلیتیک از جمله متغیرهايی هستند که پايههای نظريۀ
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ژئوپلیتیک مکیندر را تشکیل میدهند .وی پدر جبر جغرافیايی يا جبر محیطی محسوب

میشود" .جبر ژئوپلیتیک"

)(Geopolitical Determinism

در روابط بینالملل عبارت است از

جايگاهی که عوامل محیطی ،جغرافیايی ،اقلیمی و سرزمینی در تعیین حوزۀ نفوذ کشورها دارد.
جبر ژئوپلیتیک از نظر تأثیرگذاری بر منافع ملی دارای نوع مثبت و منفی است .در نوع مثبت،
يک کشور دارای امتیازهای ژئوپلیتیک است و از مرکزيت و اثرگذاری در سیاستهای
منطقهای و بینالمللی برخوردار است .چنین کشوری ،در صورت استفاده از موقعیت برجستۀ
ژئوپلیتیک خود ،میتواند نسبت به ديگران و کشورهای حاشیهنشین ،نقش محوری و
تعیینکننده بر سیستم موجود بینالمللی داشته باشد .يکی از بهترين مصاديق برای اين نقش و
موقعیت ژئوپلیتیک ايران است .جبر منفی ژئوپلیتیک زمانی است که وضعیت حاشیهنشینی بر
کشوری تحمیل شده است ،تا آنجا که چنین کشوری بهمراتب از مزيتهای ژئوپلیتیک
کشورهای گروه اول برخورد نیست و امکان کمتری برای تأثیرگذاری بر مرکزيت ژئوپلیتیک
منطقۀ پیرامونی خود دارد .در اين صورت ،کشور حاشیهنشین که توفیق چندانی برای ايفای
نقش در سیستم موجود را ندارد ،بهدنبال توسعۀ نفوذ خود و تعیین نظم جديد در فضای
بیرونی سیستم موجود است) . (Parker, 2008: 3-24نمونۀ اين وضعیت ،بريتانیاست که در حاشیۀ
اروپا و اقیانوس آتالنتیک شمالی قرار دارد و دارای مشخصههای جبر منفی ژئوپلیتیک است.
رئالیسم و نئورئالیسم در ديدگاههای کالن روابط بینالملل بیشتر بر عنصر قدرت و
حاکمیت کشورها توجه دارند .بر اين اساس ،به نقش کشورهای حاشیهنشین در عرصۀ روابط
بینالملل عنايت و توجهی نشده است 1.1در اين زمینه ،کشورهای حاشیهنشین تالش دارند با
بهرهبرداری از سرمايه و امکانات ديگران بر توانايی و نفوذ خود بیفزايند

& (Parker

) Joenniemi,2006مصداق اين وضعیت ،موقعیت سرزمینی بريتانیاست.
براساس مالحظات جبر ژئوپلیتیک ،بريتانیا و دانمارک ،جايگاه حاشیهای نسبت به ساير
کشورها در اروپا دارند .چنین کشورهايی ،در ايفای نقش مؤثر و نیز برای ورود به سیستم
منطقهای مجاور خود ،با محدوديتها و مشکالتی روبهرو هستند ) .)Parker, 2008aبر اين
اساس ،بین سالهای  1864و  1870سه جنگ در اروپا بهوقوع پیوست که بريتانیا در حاشیۀ
آنها قرار داشت .در دورۀ پادشاهی ويکتوريا در اواخر قرن نوزدهم ،نخستوزير وقت بريتانیا،

بنجامین ديزرائیلی ،رفتار سیاست خارجی اين کشور در اروپا را "انزوای مقتدرانه"
) Isolationمعرفی کرد .اين واژه اولین بار از سوی سیاستمدار حزب محافظهکار جُرج گاشن
(Splendid

 .1ديدگاه ساختارگرايی سنتی ،بهرغم وجود تفاوتهای برخاسته از موقعیت ژئوپلیتیک میان کشورها ،همۀ کشورها را بهطوور
يکسان عضوی از ساختار نظام قدرت بینالمللی میداند .درحالیکه ديدگاه لیبرالیستی روابط بینالملل بوه نقوش قودرتهوای
حاشیهنشین در سیستم بینالمللی توجه دارد و به توانايی آنها برای به چالش کشیدن سیستم موجود اهمیت میدهد.
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مطرح شد .در واقع ،فشار جبر جغرافیايی ،اين کشور را مجبور کرد تا سیاست انزوا در روابط
خود با قدرتهای اروپايی را انتخاب کند ) .(Howard, 1967: 77-88در عوض ،توجه خود را به
سرزمینهای دور ،بهويژه برای حضور و نفوذ در هند مصروف کند که اين وضعیت بر
روابطش با اروپا تأثیر گذاشته بود ) . (Mahajan, 2002:105,199بنابراين ،موقعیت سرزمینی اين
کشور و توجه به حفظ امپراتوری در خارج از اروپا ،بسیار بااهمیتتر بود ،تا اينکه منابع خود
را درگیر جنگ با قدرتهای اروپايی همچون فرانسه ،آلمان و اسپانیا کند .در جنگ جهانی
دوم ،بريتانیا بهعلت همین موقعیت جزيرهای ،با وجود هشدارهای فرانسه نسبت به خطر
توسعهطلبی آلمان ،بسیار ديرهنگام به جنگ وارد شد .بر اثر فشارها و محدوديتهايی که جبر
جغرافیايی بر اين کشور در دورۀ جنگ وارد کرد و بهعلت افزايش اهمیت قدرت هوايی،
جزاير بريتانیا با آسیبپذيری بیشتری روبهرو شدند و موضع انزوای مقتدرانه نیز برای همیشه
به دست فراموشی سپرده شد

)،(De Booy, 1973: 161-167

زيرا بريتانیا هر بار مجبور بود با

فراهم کردن نیروی زمینی و دريايی برای حفظ توازن قوای قارهای وارد معرکۀ جنگ و نبرد
شود .ابعاد فشارهای جبر جغرافیايی بر بريتانیا در ورود ناخواستۀ اين کشور به جنگ جهانی
اول و دوم به بررسی و مطالعۀ بیشتری نیاز دارد.
موقعیت طبیعی سرزمینی و حاشیهنشینی اگرچه در زمان بحرانها و جنگها در اروپا ،عامل
مهمی برای حفظ استقالل و امنیت بريتانیا محسوب میشد ،در زمان صلح و روند همگرايی
اروپايی ،نتايج جبر منفی ژئوپلیتیک بر روابط اين کشور با اروپا تأثیرگذار بوده است،
بهطوریکه اتخاذ مواضع متفاوت با ساير اعضای اتحاديۀ اروپا ،موجب انزوای آن و مانع
نقشآوری مستقیم در تحوالت اروپا شده است .رفتار ترديدآمیز بريتانیا برای ادامۀ حضورش
در اتحاديۀ اروپا و نیز بدبینی سیاستمدارانش برای پذيرش تمام و کمال شروط و قوانین اين
اتحاديه ،گويای تأثیرات موقعیت ژئوپلیتیک بر سیاستهای منطقهای و جهانی اين کشور است.
از سوی ديگر ،جبر ژئوپلیتیک ،در تمايل به همگرايی و همسويی با اياالت متحدۀ آمريکا نقش
تعیینکنندهای داشته است .اين مسئله که تأثیر و تأثر متقابل عواملی چون موقعیت سرزمینی،
قدرت سیاسی و ويژگیهای ژئوپلیتیک تا چه اندازه سبب شد نظريۀ هالفورد مکیندر در
سیاستهای جهانی بريتانیا به مرحلۀ عمل و اجرا برسد ،در ادامه توضیح داده میشود.
به نظر تیموتی اَش ،بريتانیا دارای چهار سنت ژئوپلیتیک است :بريتانیا ،بريتانیای
کازمپولیتین (بینالمللی) ،بريتانیای اروپايی ،و بريتانیای آمريکايی ) . (Ash, 2004با توجه به اين
مؤلفههای چندوجهی ،بريتانیايیها ،دولتمردان ،سیاستمداران و تاجران اين کشور در نگاه
ژئوپلیتیکی برای خود نقش واسطهای بین اروپا و آمريکا قائل بوده اند ،تا همزمان با استفاده از
جايگاه اتمی خود در شورای امنیت سازمان ملل و سابقۀ تاريخی و استعماری بتوانند بهعنوان
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قدرت برتر و هژمون ،نقش رهبری کشورهای مشترکالمنافع را بهعهده گیرند .بهعبارت ديگر،
ژئوپلیتیک در ابتدا بهعنوان دکترين سیاست خارجی مطرح شد .اما در وضعیت انزوای بريتانیا،
بهطور طبیعی و خودکار ،تأثیر فشار پیرامونی از خارج ،در تعیین سیاست خارجی و ايجاد
وضعیت جبر جغرافیايی مؤثر بوده است ) (Brighi,2013:17و محدوديتهايی را در عرصۀ
آزادی عمل و استقالل اراده در روند تصمیمگیری به سیاست خارجی بريتانیا تحمیل کرده
است .بهعبارت ديگر ،سیاستمداران اين کشور تالش کردهاند برای جبران ضعفهای موقعیت
مکانی و توپوگرافی سرزمین جزيرهای خود ،با استفاده از قدرت دريايی ،سرزمینهای ماورای
درياها را بشناسند و در آنها نفوذ کنند .بنابر نظر نول پارکر ،استراتژی بلندمدت بريتانیا در
رابطه با اروپا ،براساس نقش "سگ گله" ) (Sheepdogبوده و اين کشور با مانورهای خود،
کشورهای اروپايی را علیه يکديگر بازی میداده است .ازاينرو هیچ کشوری چون بريتانیا
نمیتوانست تا اين اندازه در امور جهان دخالت کند و بهعنوان يک قدرت جهانی و آن هم با
داشتن موقعیت حاشیهای ،بیشترين بهرهبرداری را بنمايد ) . (Parker, 2008:13-120در واقع ،جبر
ژئوپلیتیک ،خود عاملی برای ايجاد انگیزه در راستای بلندپروازیهای اين کشور در سطح
جهانی و رقابتهای ژئوپلیتیک بوده است . 1
1

2

د) رقابتهای ژئوپلیتیک بریتانیا در عرصۀ روابط بینالملل

از قرن هفدهم ،رقابتهای ژئوپلیتیک ،متأثر از سیاستهای قدرت در خارج از مرزهای رسمی
کشورها بین بريتانیا و قدرتهای اروپايی در جريان بوده است .در اروپا ،موقعیت حاشیهنشینی
و جزيرهای بريتانیا ،در برابر مرکزنشینان و خشکینشینان اين قاره ،از جمله آلمان و فرانسه
سبب توجه خاص متفکران و استراتژيستهای اين کشور به جهان شده است .اين موقعیت
ژئوپلیتیک ،همچنین مقیاس عملگرايی بريتانیا در روابطش با کشورهای اروپايی بوده و ساير

نقاط جهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است .بدين ترتیب" ،در اين کشور بیش از ديگر
کشورهای قارۀ اروپا ،جغرافیا بهعنوان يک اصل علمی ،اهمیت و قداست يافت و جايگاه
ويژهای در تاريخ و فلسفۀ بريتانیا پیدا کرد .بنابراين ،در اين کشور مؤثرترين ديدگاههای
جغرافیايی شکل گرفت"

(عزتی.)9:1388 ،

 .1جبرگرايی موضع سنتی ارسطو ،ژان بدن و منتسکیو بوده است .همچنین ،ويدال دوالبالش فرانسوی مخالف جبرگرايی
جغرافیايی است .طبیعت در همۀ مراتب ،امکاناتی عرضه میکند ،و در میان اين امکانات ،انسان قادر به گزينش است .جغرافیا،
پارچۀ اصلی را تهیه و انسان آن را گلدوزی میکند (دوورژه .)56:1367 ،برای آگاهی بیشتر درباره مشخصه رقابتهای
ژئوپلیتیک بريتانیا به اين منابع مراجعه شود Blouet 2004 :؛ Flint, 2005: 32؛ Dodds,1994: 273-290
جبرگرا يی م وضع سنتی ارسطو ،ژان بدن و م نتسکی و ب وده است .همچنین  ،و يد ال دوالبالش فرانسوی م خ الف جبرگرا يی ج غرافیا يی است .طبیع ت در هم ۀ م راتب ،امکاناتی عر ضه می کند ،و در میان ا ين امکان ات ،انسان قادر به گز ين ش است .جغرافیا  ،پارچۀ اصلی را تهیه و انسان آن را گل دوزی می کند (د وورژه . )56: 1367 ،برای آگاهی بی شتر دربا ره مشخص ه رقابته ای ژئوپلیتیک بر يتانیا به ا ين منابع مراج عه شود Blouet 2 004 :؛ Flin t, 200 5: 32؛ Dodds,19 94: 27 3-290
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برخی از مشخصههای رقابتهای ژئوپلیتیک بريتانیا عبارتاند از : 1
2

1

 .1تأثیر سیاستهای قدرت در اروپا بر رفتار رقابتآمیز بريتانیا و مالحظات ژئوپلیتیک آن،
 .2ريشههای خارجی مسائل ژئوپلیتیک بريتانیا فراتر از مرزهای جغرافیايی آن،
 .3استراتژی بريتانیا در برابر آلمان ،فرانسه و روسیه متأثر از محدوديتهای جبر ژئوپلیتیک،
 .4تالش مکیندر برای تغییر تعادل بین قدرت دريايی و قدرت خشکی قارهای و اقتصادی،
 .5نقش جغرافیدانان بريتانیايی در آزمايش مالحظات ژئوپلیتیک در فرايند جنگ و صلح،
 .6توجه به مالحظات ژئوپلیتیک در دستگاه سیاست خارجی بريتانیا و کشورهای اروپايی،
 .7تأثیر مشرب رئالیسم بريتانیايی روابط بینالملل بر نظريۀ قلب زمین مکیندر،
 .8تالش بريتانیا بر حفظ برتری بر آلمان ،فرانسه و روسیه،
 .9توسعۀ نفوذ بريتانیا در ماورای بحار و مقابله با نفوذ ناشی از اتصال راهآهن روسیه به
اوراسیا و از جمله تسلط بر هند ،همچنین نگرانی از ارتباط راهآهن آلمان به منطقه،
 .10جلوگیری از کاهش نفوذ بريتانیا در خلیجفارس،
مفهوم ژئوپلیتیک از سیستم حاکمیت اروپايی تأثیر پذيرفت و در همان حال ،تحت نفوذ
سیستم توازن قدرت و نیز بیثباتی حاکمیتها و سرزمینهای مستعمره قرار گرفت 1.معنا و
مفهوم ژئوپلیتیک از نظر اروپايیها بر اثر مالحظات جغرافیايی و نیز خصیصۀ سیاسی کشورها،
تاريخ ،نهادها ،و بهويژه رابطۀ آنها با ساير کشورها شکل گرفته است). (Hay, 2003: 294-310
هگل عوامل متغیر در تقويت قدرت ژئوپلیتیک بريتانیا در قرن هجدهم را شامل
دستاوردهای تاريخی ،قدرت دريايی و دموکراسی پارلمانی به همراه سنت حقوق مدنی عنوان
کرده است

). (Headrick, 1981

بنابراين ،از قرن نوزدهم تاکنون ،دوپايه دکترين ژئوپلیتیک

بريتانیا در سیاست های جهانی اش ،متمرکز بر دو منطقه خاورمیانه و اوراسیا بوده است .در
هردو منطقه برخورد منافع روسیه و بعد فرانسه بعنوان رقیب جهانی اين کشور ظهور کرده اند.
در رقابت بريتانیا با روسیه برای نفوذ بر امپراتوری عثمانی؛ و بعد از فروپاشی ،رقابت میان
بريتانیا و فرانسه برای تعیین منطقه نفوذ درخاورمیانه ،گويای عمق و استمرار نگاه ژئوپلیتیک
بريتانیا در روابط خارجی و جهانی اش بوده است .از سوی ديگر ،بريتانیا در قرن هجدهم با
استقالل آمريکا ،در رقابت های ژئوپلیتیک در اين قاره شکست خورد و صحنه را به فرانسه و
اسپانیا واگذار کرد .رقابت فرانسه و اسپانیا برای تصاحب تجارت منطقۀ کارائیب در آمريکای
التین و آمريکای شمالی ،موجب شکلگیری رقابتهای ژئوپلیتیک اروپا در قرن هجدهم و
نوزدهم شد.
( .1عزتی)1388:10 ،؛)) Blouet 2004؛ ()Flint, 2005: 32؛ )(Dodds,1994: 273-290
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جنگهای انگلستان با اسپانیا و فرانسه برای نفوذ و سلطه در آمريکای شمالی را بايد در
چارچوب رقابتهای ژئوپلیتیک ارزيابی کرد .اما از اواخر قرن نوزدهم ،دکترين ژئوپلیتیک
بريتانیايی در منطقه خاورمیانه با کمک دوستان و حامیان نظريه مکیندر که دارای مقام رسمی و
نفوذ در تعیین سیاست های جهانی اين کشور بودند ،بیش از ساير مناطق جهان تاثیر خود
برجای گذاشت .تا آنجاکه بريتانیا توانست قدرتهای استعماری ،يعنی فرانسه را از خطوط
تجاری آن زمان بیرون کند و مستعمرات اسپانیا و پرتغال را تصاحب نمايد

(Crouzet, 1990:

) .295–318در بخش بعدی به موازات تحوالت سیاسی داخلی و بین المللی بريتانیا ،سیر
تکاملی نظريۀ ژئوپلیتیک مکیندر بررسی می شود.
سیر تکاملی نظریۀ ژئوپلیتیک مکیندر
در اين بخش ،بهطور ويژهای سیر تکاملی ديدگاه مکیندر در سه مرحله با توجه به متغیرهای
ارائهشده بررسی میشود .بین سالهای  1890تا 1980م چهار انديشمند غربی با بلندپروازی در
توسعۀ قلمرو کشورهای خود و در رقابت با ساير کشورها و مواجهه با افول امپراتوریهای
زمان خود ،ديدگاههای ژئوپلیتیک مهمی ارائه دادند :آلفرد ماهان از آمريکا در مورد قدرت
دريايی؛ فدريک راتزل از آلمان در مورد فضای حیاتی هالفورد مکیندر از بريتانیا در مورد
قدرت سرزمینی و قلب زمین ،و رالف کجلناز سوئد در مورد بلوکهای منطقهای .اهمیت
نظريۀ مکیندر در مباحث ژئوپلیتیک ،بهعلت استمرار و تحول تاريخی چهل ساله است که در
سه دوره شامل سالهای  1919 ،1904و  1943ارائه و تکمیل شد.
دورۀ اول :آسیبشناسی و نظریهپردازی

در اين دوره ،موقعیت سرزمینی و جغرافیايی از پايههای اصلی نظريۀ ژئوپلیتیک مکیندر برای
تقويت سیاست بینالملل بريتانیا قرار گرفت .مکیندر استاد جغرافیای دانشگاه آکسفورد در
تعريف موقعیت جغرافیايی بريتانیا در سخنرانی معروف خود در سال 1902م در انجمن
جغرافیای سلطنتی بريتانیا بهنام "بريتانیا و درياهای بريتانیايی" ضمن اشاره به موقعیت

حاشیهای میگويد" :قبل از اکتشافات بزرگ در بین قرون  14تا  16در شمال آمريکا ،تنها قارۀ
بزرگ شناختهشدۀ جهان ،قارۀ اروپا بود که بريتانیا در آخر جهان و تقريباً خارج از جهان قرار
داشت و با اکتشافات کلمبوس ،بريتانیا به ديدهها نزديکتر شد" .وی در اين دوره به
آسیبشناسی و علل انزوای ژئوپلیتیکی بريتانیا پرداخت؛ انزوايی که هم شامل موقعیت
جغرافیايی و سرزمینی و هم تضعیفکنندۀ سیاستهای جهانی اين کشور بود.
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چارچوب اصلی نظريۀ مکیندر در مقالۀ  17صفحهای وی با عنوان "محور جغرافیايی

تاريخ" در آوريل  1904منتشرشد .وی برای اولین بار توضیح داد که منطقۀ اوراسیا "زمین

قلبی" يا "قلب زمین" چگونه در ايجاد توازن و امنیت جهانی مؤثر است و کشوری که آن
منطقه را در کنترل خود داشته باشد ،نقش بسیار ممتازی در سطح جهانی ايفا خواهد کرد .وی
بهدنبال ارائۀ راهکاری برای نقشآوری بريتانیا در تحوالت جهانی آن روز با استفاده از
متغیرهای جغرافیايی است" :ما برای اولین بار شاهد وقوع چیزهای واقعی و انبوهی از حوادث
و مسائلی در سطح جهانی هستیم و بايد بهدنبال فرمولی باشیم که بتواند جنبههای مشخصی از
علل جغرافیايی تاريخ جهانی را تبیین کند .اگر ما خوشاقبال باشیم ،آن فرمول بايد در هر
درجهای از چنان ارزش عملی برخوردار باشد که بتواند دورنمای برخی از نیروهای رقیب در

سیاستهای بینالمللی حاضر را تعیین کند") . (Hackinder, 1904: 422مکیندر در اين مقاله برای
اولین بار از واژۀ اوراسیا استفاده میکند و آن منطقه را جهان قديم و منشأ تمدنهای بزرگ

مینامد .وی اذعان دارد که سرزمینها و مرزهای اروپا از قدرت مردان اسبسوار اوراسیا در
امان نبودهاند و حملۀ مغوالن نیز موجب شد ،آسیا و بخشی از اروپا در کنترل آنها قرار گیرد،
که همه ناشی از احاطۀ آنها بر قلب زمین بوده است 1.1وی از اينکه روسیه منطقۀ وسیعی از
جهان و نیمی از قارۀ اروپا را در اختیار خود دارد و در مقابل ،گروهی از سرزمینهای کوچک
توسط قدرتهای غربی به عاريت گرفته شده است ،ابراز نگرانی میکند (.)Ibid. 427-31
در اين دوره ،مکیندر مکتب جغرافیای نورا متناسب با نیازهای امپراتوری در بريتانیا
پايهگذاری کرد .در واقع ،مکیندر تحلیلی محافظهکارانه با رويکردی امپريالیستی از جغرافیای
سیاسی و سیاست خارجی بريتانیا ارائه میدهد ،و برای حفظ قدرت امپراتوری و رهبری
آريستوکراسی تالش میکند .وی وضعیت جديد را که بخشی از آن ،رقابت سیاسی بین روسیه
و انگلستان مشهور به بازی بزرگ ،در قرن نوزدهم برای نفوذ و کنترل بر آسیای مرکزی بود،
دنیای پست-کلمبوس نامید .از سوی ديگر ،رقابت آلمان و بريتانیا به يک مسابقۀ تسلیحاتی بین
آنها منتهی شد که در اثر آن ،فضای ترس و وحشت بر اروپا سايه افکند .در رُمانهايی که در
همان زمان در انگلستان به چاپ رسید ،از نگرانیهای ژئوپلیتیک سخن گفته شده است .بین
 1870تا 1914م يعنی آغاز جنگ جهانی اول ،در خصوص فرضیههای حمله به بريتانیا توسط
قدرتهای خارجی حدود چهارصد کتاب منتشر شده بود ) . (Dodds, 2007در اين دوره توجه
عمدۀ مکیندر به ناحیۀ محوری داخلی و بیرونی در منطقۀ قلب زمین است.

 .1به نظر مکیندر ،بريتانیا ،آمريکا ،ژاپن ،و نیز سه کشور دمینیون در امپراتوری بريتانیا شامل کانادا ،آفريقای جنوبی ،و استرالیا،
نوار بیرونی و در حاشیۀ قلب زمین قرار دارند ،درحالیکه منطقۀ اوراسیا در نوار داخلی و همان قلب زمین و خشکیهاست.
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دورۀ دوم :مطالعات میدانی و ارزیابی نظریه

در اين دوره که بعد از جنگ جهانی اول است ،مکیندر نظريۀ خود را بین سالهای  1919تا
1943م ارزيابی و آن را تکمیل کرد؛ زمانیکه روسیه با انقالب بلشويکی ،قویتر از گذشته،
قدرت رقیب و انکارناپذير بريتانیا بود .ازاينرو طبیعی است که مکیندر در تدوين راهبرد خود
توجه عمیق و مستمری به بلندپروازیهای توسعهطلبانۀ روسیه داشته باشد .براساس اسناد
منتشرشده ،مکیندر برای انجام يک مطالعۀ میدانی در سفر به کشورهای اروپای شرقی ،قفقاز و
دريای خزر گزارشی از اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژيک منطقه به کابینۀ دولت بريتانیا ارائه
کرد ) .(Blouet, 1976وی ضمن ارزيابی نظريۀ خود به نتايج زير دست يافت:
 .1ترمیم نظريه و توجه به نقش جغرافیا و موقعیت سرزمینی بر فرهنگ و اجتماع در
افزايش قدرت سیاسی و تالش برای رهايی از ابعاد جبر منفی ژئوپلیتیک بريتانیا؛
 .2توجه به تحمیلهای جبر ژئوپلیتیک بر بريتانیا و انگیزه برای توسعۀ نفوذ امپراتوری؛
 .3توجه به عامل قدرت و ثروت امپراتوری در دسترسی به خشکیها در اوراسیا؛
 .4اتحاد با قدرت سرزمینی نهفتۀ آمريکای شمالی برای تداوم سلطۀ آنگلوساکسونها؛
 .5نگاه بدبینانۀ مکیندر به دکترين مونروئه و سیاست عدم مداخله در اروپا ،و نیز طرح
صلح ويلسون رئیسجمهور آمريکا؛
 .6بازدارندگی توسعۀ سرزمینی روسیه برای رفع تهديد علیه دموکراسیهای غربی.

در اين دوره ،اهمیت مفهوم و مصاديق "ناحیۀ محوری" برای مکیندر تکامل میيابد و

منطقۀ "هارتلند" مرکز توجه نظريۀ وی قرار میگیرد و سه مرحله در"هارتلند" برای منافع
بريتانیا بسیار مهم میشود :کشوری که بر اروپای خاوری کنترل داشته باشد ،بر هارتلند تسلط
دارد ،کشوری که بر هارتلند کنترل داشته باشد ،بر "جزيره جهانی"تسلط دارد ،کشوری که بر

جزيرۀ جهانی کنترل داشته باشد ،بر جهان تسلط دارد .منظور مکیندر از "جزيرۀ جهانی"،
قارههای اروپا ،آسیا و آفريقاست .در نهايت ،وی انتظار داشت بدين وسیله بريتانیا بتواند به
اروپا بازگردد و قدرت مسلط و برتر در اين قاره شود.
دورۀ سوم :رئالیسم بریتانیایی

اين دوره ،همزمان با اوج جنگ جهانی دوم است .مکیندر که نگران توسعهطلبی آلمان در اروپا
بود ،از اتحاد آلمان و روسیه بهشدت بیم داشت ،ازاينرو تالش کرد میان اين دو کشور فاصله
اندازد تا اتحادی علیه اروپا و اوراسیا بهوجود نیايد .وی در ترمیم ديدگاه خود در سال 1943م
برای دسترسی به هارتلند بر اتحاد بريتانیا و آمريکا تأکید ويژهای داشت .در اين دوره ،تأثیر
ديدگاه رئالیستی روابط بینالملل در نظريۀ مکیندر بیشتر قابل شناسايی است .وی با استعانت از
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چارچوب علمی نظريۀ هارتلند و جبر ژئوپلیتیک را به هم پیوند زند .بهعبارت ديگر ،از نظر
وی موقعیت جغرافیايی و سرزمینی بهتنهايی موجب افزايش قدرت و تسلط بر جهان نمیشود،
بلکه اتحاد با قدرتهای بزرگتر برای ايجاد توازن قدرت و دستیابی به هارتلند میبايست
ايجاد شود .بر اين اساس ،در دورۀ سوم ،ديدگاه رئالیستی مکیندر که دارای پیچیدگیهای
مفهومی بود ،دستخوش تغییراتی شد .وی اغلب نقش فرهنگ و عقايد را در ژئوپلیتیک
بیش از پیش مؤثر دانست ،با وجود اين ،همچنان به نوع خاصی از رئالیسم توجه داشت
).(Ashworth, 2011

هرچند در دورۀ سوم ،ايدههای مکیندر از سوی دولت بريتانیا کمتر بهکار

گرفته شد ،مشخصههای نظريۀ مکیندر در اين دوره با شکلگیری رئالیسم بريتانیايی عبارت
بودند از:
 .1عامل سرزمین متغیر مستقل،
 .2اهتمام به عوامل غیرمادی مانند ايدئولوژی ،تفاوتهای فرهنگی ،نژادی ،زبانی ،تمدنی و
جغرافیايی کشورهای جهان،
 .3تمايل به ديدگاه انتقادی در قالب تصور ژئوپلیتیک،
 .4توجه به ترکیبی از نیروی زمینی و دريايی بهعنوان عامل قدرت ژئوپلیتیک بريتانیا،
 .5تأثیر بر ديدگاه هاوس هوفر و نفوذ آلمان نازی برای تسخیر اروپا و سرزمینهای بیشتر.
همانطورکه روند تکاملی ديدگاه مکیندر در اين سه دورۀ متوالی شکل میگرفت ،عوامل
داخلی تأثیرگذار بر مسائل ژئوپلیتیک بريتانیا ،و نیز تحوالت بینالمللی و رقابتهای منطقهای
و جهانی ،بر نوع نگاه آسیبشناسانه وی برای ارائۀ راهکارهای راهبردی ،بیتأثیر نبوده است.
رویکرد ژئوپلیتیک در منافع امپراتوری بریتانیا
همانطورکه ذکر شد مسائل ژئوپلیتیک انگلستان همواره خارج از مرزهای جغرافیايی آن قرار
داشته و هماکنون نیز چنین است .با مطالعۀ چگونگی توسعۀ امپراتوری بريتانیا ،نقش عوامل و
متغیرهايی چون موقعیت سرزمینی ،قدرت سرزمینی ،جبر ژئوپلیتیک و رقابتهای ژئوپلیتیک،
رويکرد ژئوپلیتیک در تعیین و تعريف منافع جهانی بريتانیا از سوی دولتمردان اين کشور در

دستور کار قرار گرفت .اين سخن مشهور در دورۀ ملکه ويکتوريا که "خورشید در امپراتوری

بريتانیا هرگز غروب نمیکند" ناظر بر مسئلۀ توسعۀ سرزمینی و ارتباط آن با عامل قدرت
ژئوپلیتیک بريتانیا در خارج از اروپا يعنی سرزمینهای دور در آفريقا ،آمريکا و آسیاست
).(Anderson, 2007: 9-29
همراهان و حامیان نظريۀ مکیندر شامل دوستانش در دانشگاه آکسفورد از جمله آلفرد

میلنر ،جُرج کُرزن ) ،(George Curzonو نیز آرتور بالفور

)(Arthur James Balfour

 -نخستوزير
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باتجربۀ بريتانیا ،سیاستمدار و ديپلمات قرن نوزدهمی  -دخیل در تحوالت خاورمیانه پس از
امپراتوری عثمانی بودند که از امپريالیسم بريتانیايی و استمرار آن دفاع میکردند و آن را امری
اجتنابناپذير میدانستند .مکیندر نیز در همان زمان دانشجوی فیزيک و جغرافیای دانشگاه
آکسفورد بود که با آنها همفکری داشت .برای دانشجويان آکسفورد حمايت از امپراتوری يک
وظیفه محسوب میشد) . (Kearns, 2009: 40در جهان مورد تصور دانشمندان و سیاستمدارانی
مانند پارسون ،کید ،مکیندر ،چمبرلین ،میلنر و کُرزن ،ديپلماسی قديمی کافی نبود و برای حفظ
و مديريت امپراتوری ،نیاز به طرح و برنامهای بهتر احساس میشد

).(Darwin, 2009: 26-68

کُرزن دغدغه و تصوری سرزمینی داشت و برای دفاع از حضور بريتانیا در هند و مديترانه از
نظريۀ هارتلند و روابط خشکی و جغرافیايی در ديدگاه قدرت سرزمینی پشتیبانی میکرد.
همچنین ،بالفور ،حامی نظريۀ مکیندر برای مقابله با اتحاد آلمان و روسیه در تسلط بر هند و
عثمانی بود ،زيرا روسیه قدرت هارتلند را در دست

داشت)& Sidaway 2004:295

.(Dodds

مکیندر که خود تا بعد از جنگ جهانی دوم ،ناظر بر چگونگی افول امپراتوری بريتانیا بود،
همچنان بر نظريۀ خود تأکید میورزيد .در ادامۀ بحث ،رويکرد ژئوپلیتیک بريتانیا در تأمین
منافع امپراتوری که در تکوين هويت ،توسعۀ منافع تجاری و ايجاد توازن قدرت ،تأثیرگذار
بوده است ،بررسی میشود.
الف) هویت بریتانیایی

در اين بخش ارتباط جبر ژئوپلیتیک بريتانیا و مسئلۀ هويت در اين کشور بررسی میشود .بايد
توجه داشت که در نیمۀ دوم قرن هجدهم ،هويت بريتانیايی وابسته به کلیسای پروتستان بريتانیا
بود .از نظر لیندا کالنی و کولین کید ،هويت بريتانیايی نه فقط بهوسیلۀ ديالوگ داخلی و درونی
میان ملتهای انگلیسی ،اسکاتلندی ،ايرلندی و ولزی ساخته شد ،بلکه از طريق مجموعهای از
جنگها با فرانسه حاصل شد که میتوانست يک هويت بريتانیايی مصنوعی را بر اتحادها و
وفاداریهای بسیار قديمیتر مسلط کند ) .(Kidd, 2004در واقع ،تبیین مفهومی "هويت بريتانیايی"
بسیار دشوار است ،زيرا مجموعهای از عوامل را بايد شامل شود .هويت بريتانیايی بنابر نظر ويلیام
واالس ،در میان عواملی چون موقعیت سرزمینی اين کشور در اروپا ،سابقۀ آنگلوساکسونی ،نوع
حاکمیت ،قدرت پارلمان ،حقوق عرفی و اسطورۀ استثناگرايی انگلیسی در سیاست خارجی،
میشود. (Wallace, (1991

ارتباطات و تعامالت اين کشور با ساير کشورها متبلور
از نظر داخلی ،اتحاد سه منطقۀ اسکاتلند ،ايرلند شمالی و ولز با منطقۀ انگلستان در جنوب،

بهطور ويژهای در شکلدهی به جغرافیای سیاسی "بريتانیايی بودن" نقش داشته است

).(Armitage, 2006: 30

بنابراين ،موقعیت فیزيکی بريتانیا در لبۀ شمال غربی اروپا ،اهمیت

جایگاه نظریۀ ژئوپلیتیک مکیندر در سیاستهای جهانی بریتانیا

545

زيادی در شکلدهی به تحلیل و تفسیر فرهنگی مکانهای ژئوپلیتیک دارد ).)Dodds,2007:46-47
افزونبر آن ،نمیتوان تحوالت داخلی بهويژه انقالب باشکوه در قرن هفدهم ،رنسانس ،و
انقالب صنعتی در شکلگیری فرهنگ سیاسی اين کشور و نیز تقويت حس جهانگشايی را
ناديده گرفت .در اواخر قرن هفدهم ،زمانیکه دنیای کاتولیک بهشدت با هر نوع بدعت در
آيین کلیسا از جمله پروتستانیسم برخورد میکرد ،انگلیسیها بهعلت موقعیت جغرافیايی
حاشیهای و جزيرهای کشور خود ،احساس امنیت بیشتری برای گرايش به پروتستانیسم
میکردند .عالوهبر آن ،تأکید پروتستانیسم بر آزادی تجارت و کشتیرانی تأثیر ژرفی بر اهمیت
مسائل ژئوپلیتیک داشت .منتسکیو ،میگويد که انگلیسیها بهتر از هر کس میدانند که چگونه
از امتیازات سه امر بزرگ :دين ،بازرگانی و آزادی بهرهمند شوند ).(Montesquieu,1993:364-368
ديويد هیوم ،برای هويت انگلیسی در دهۀ 1970م تعريفی ارائه داد و در خصوص موقعیت
ژئوپلیتیک از جمله اقتصاد سیاسی در بحث "مجاورت و فاصله در فضا و زمان" به نقش
فاصلۀ جغرافیايی بريتانیايیها با جهان خارج در بروز عالقۀ انگلیسیها به تجارت تاکیدکرد.
وی نتیجۀ عمل را در اثر وجود فاصلۀ جغرافیايی از ساير مناطق جهان میداند که موجب ايجاد
يک جامعۀ اقتصادی میشود .هیوم اين وضعیت را "مجاورت سلطه" تعبیر میکند و منظور
وی مجاورت بريتانیا با آمريکا در آن سوی آتالنتیک است .بر اين اساس ،تالش میشد تا برای
حفظ منافع امپراتوری ،هويت بريتانیايی واحد ،بهعنوان بخش جدايیناپذير هويت امپراتوری
تعريف شود .در اين مورد ،اتفاق نظری وجود داشت .برای شناخت نسبت هويت بريتانیايی با
امپراتوری ،بايد به بروز ديدگاههايی مانند "ديگران") (othersاشاره کرد که برگرفته از نگاه
خاص برخی ديدگاههای بانفوذ بريتانیايی است که به تفاوتهای بیرونی با ديگران تأکید دارد
) .(Harvey, 2001: 249–274کشور حاشیهنشینی مانند بريتانیا بهدلیل جبر محیطی و نیز جبران
ضعفهای حاصل از موقعیت جغرافیايی خود ،ممکن است درصدد برآيد با استفاده از
تفاوتهايش با ديگران برای خود مشروعیتی بهمنظور برتریجويی نسبت به آنها بهدست آورد
و حتی مرکزيت قدرت منطقهای قائل شود .براساس پژوهش الس دادز ،مکیندر در نوشتههای
خود بارها به خون انگلیسی و نژاد انگلیسی و اينکه چرا گروهی از ديگران برای اعمال
حکومت و مديريت جهان بهترند اشاره دارد و معتقد است که شرق ،بیثبات و تهديدکننده
بوده و از نظر نژادی فاقد توانايی حکمرانی صلحجويانه است ).)Dodds,2007: 46-47
مشخصههای هويت بريتانیايی و ارتباط آن با مالحظات ژئوپلیتیک عبارتاند از:
 .1تأکید نظريۀ مکیندر بر خون و نژاد بريتانیايی بهعنوان عامل برتری و حکومت بر ديگران،
 .2تأثیر نظريۀ بیولوژی نژادی چارلز داورين بر ديدگاه نژادی مکیندر،
 .3تأکید بر توجیه امپراتوری لیبرال و امپريالیسم،
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 .4برخورداری از حمايت وينستون چرچیل و جرج کرزن و رابرت سالزبری
 .5تبیین مفهوم هويت بريتانیايی بودن.
مفهوم خاص بريتانیايی بودن و نیز امتیازهايی که نخبگان و سیاستمداران اين کشور از
جمله مکیندر و همفکرانش برای آن قائلاند ،گوشههايی از رابطۀ هويت بريتانیايی و ژئوپلیتیک
را برای اين کشور نمايان میکند .توسعۀ تجارت خارجی ،يکی از موضوعات مورد توجه
مکیندر برای حفظ امپراتوری بريتانیا بود که در ادامه بررسی میشود.
ب) توسعۀ منافع تجاری امپراتوری

عامل ژئوپلیتیک بر توسعۀ منافع تجاری بريتانیا در ماورای بحار تأثیر چشمگیری داشته است.
بر اين اساس ،بهعلت اهمیت روابط تجاری با جهان ،اجماع ويژهای در بريتانیا برای گسترش
تجارت با خارج اروپا بهوجود آمده بود ) .(Ibidسیستم تجاری بريتانیا ،براساس استمرار
البیهای اقتصادی قرار داشت که از سوی دولت حمايت و پشتیبانی میشد که اين از
مشخصههای مهم فرهنگ سیاسی و گفتمانی بريتانیاست .البیهای اقتصادی از سوی گروههای
منفعتطلب ،منبع مناسبی برای سیاستگذاری دولت در عرصۀ بینالمللی بهشمار میرفت.
توسعۀ اقتصادی امپراتوری ،مرهون دسترسی آسان و ارتباط نزديک تجار به مقامات و وزرا
بود .وقت عمدۀ پارلمان به بحث در مورد مسائل تجاری و آن هم به تجارت خارجی صرف
میشد .در واقع ،رقابتی مستمر براساس منافع ژئوپلیتیک میان شرکتهای تجاری قدرتمند در
لندن و مناطق ديگر در جريان بود

). (Black, 2007:55

بريتانیا ،هم در امپراتوری رسمی خود در دمینیونها و هم در ارتباط با مستعمراتش توانسته
بود نوعی سیستم جهانی ايجاد کند ،با اين تفاوت که در دمینیونها اين سیستم به سیاستمداران
مقیم و سفیدپوست محدود میشد و در ساير مستعمرات ،مقامات امپراتوری بر آن تسلط
داشتند .در اين دوره ،تهديدها از سوی ساير قدرتهای اروپايی حتمی و جدی بود .لذا،
دولتمردان و تجار بريتانیايی ،نوعی ارتباط دوسويه و وابستگی متقابل بین مرکز امپراتوری و
مستعمرات ايجاد کرده بودند .لُرد کُرزن در مورد قدرت و گسترش امپراتوری بريتانیا بر عوامل

سرزمینی تأکید داشت" :اين آبرو و ثروت برخاسته از موقعیت آسیاست که سنگ بنای
امپراتوری بريتانیا محسوب

میشود" (ويلسون.(42 :1380 ،

بنابراين ،عالوه بر بُعد داخلی جبر

ژئوپلیتیک ،بُعد جبر جغرافیايی که از خارج بر سیاست خارجی بريتانیا وارد میشد ،نوعی
وابستگی به مستعمرات ايجاد کرده بود .تأثیر و نفوذ بريتانیا بیش از آنکه به نیروی نظامی
وابسته باشد ،با قدرت نرم فرهنگ و تجارت و ارتباطات انسانی گره خورده بود .اين نوع
تعامل موجب میشد که بريتانیا با کاهش احساسات ناسیونالیستی ،فضای همزيستی با
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امپريالیسم و لیبرالیسم را در مستعمرات و حتی با هند ايجاد کند .به نظر جان داروين ،سیستم

جهانی ويکتوريا و پادشاه ادوارد بر دو معادله و در تضاد با "جهان قديم" يعنی آسیا استوار بود.
بهعبارت ديگر ،در شرق آسیا اتحاد بريتانیا و ژاپن  -که در دهۀ آخر قرن نوزدهم به يک
قدرت امپريالیستی تبديل شده بود  -جريان داشت ،درحالیکه بريتانیا برای بازدارندگی آلمان
تالش میکرد .مکیندر به سیاستمداران انگلیسی نسبت به پیشرفت اقتصادی آلمان هشدار
میداد و اين پیشرفت را بهسبب توانايی و منابع کافی آنان میدانست" :جزيرهنشینان انگلیسی
متأسفانه بهاشتباه افتخارات خود را در نتیجۀ واردات آزاد میدانند ...درحالیکه آلمانها با
تربیت نیروی انسانی و نیز استخدام همزمان آنها در میهن خود ...تهاجم اقتصادی خود را در
ورای مرزهای اين کشور افزايش میدهند") . (Mackinder 1919, 175-176در اين شرايط ،اروپا
در حال گسترش حوزۀ نفوذ خود در جهان براساس توسعۀ تجارت و افزايش سرمايه بود.
جنگ جهانی اول بر سیستم تجاری بريتانیا در عرصۀ جهانی تأثیر محدودکننده و منفی
گذاشت ،با اين حال ،اين کشور در رقابت با ساير قدرتهای اروپايی ،منافع بیشتری بهدست
آورد
گالگر ،معتقد بود که در قرن نوزدهم امپراتوری بريتانیا بهمنظور تأمین منابع و مواد خام و
).(Darwin, 2009: 26-68

نیز توسعۀ تجاری و نفوذ در منطقۀ هارتلند و خشکیها ،بهدنبال تبديل اين مناطق به
سرزمینهای اقماری و اقتصادی خود بود .سالزبری ،گلدستون و دربی ،تمام تالش خود را
برای تحقق اين هدف و حفظ تجارت بريتانیا با آفريقا بهکار بردند )  (Gallagher, 1982: 15جرج
کانینگ ،وزير خارجه ( )1809-1807و نخستوزير بريتانیا در 1827م اعالم کرد":ما
بريتانیايیها در امپراتوری خود بعد از استقالل آمريکا ،اين کشور را با اروپا مرتبط کرديم .اين
وضع ،نشان میدهد که بريتانیايیها در اواخر قرن نوزدهم بهتدريج در حال رهايی از جبر منفی
ژئوپلیتیک خود هستند و از آن بهعنوان پلی میان اروپا و آمريکا استفاده میکنند"

(Rippy,

) .1946: 374گروهی در انگلستان میخواستند اين کشور همچنان در مرکز مبادالت تجاری
جهان باقی بماند .در مقابل ،گروهی ديگر حفظ امپراتوری را بهويژه در هند و مصر بهوسیلۀ
گسترش نیروی دريايی پرهزينه و فقط به نفع عدۀ اندکی از مردم میدانستند .اين وضع بهزعم
آنها ،منشأ اختالفات بیشتر و بهعنوان تهديدی برای ثبات داخلی بهشمار میرفت (

Darwin,

 .)2009:26-68در دهۀ 1930م ،نگرانی فزايندهای میان سیاستمداران انگلیسی برای يافتن راهی
بهمنظور جلوگیری از افول امپراتوری وجود داشت .در دسامبر  1934چرچیل نگرانی خود را
از اين وضع به حزب محافظهکار اعالم کرد " :ديگران منتظرند جايگاه ما را در جهان بگیرند".

اصرار بريتانیا بر حفظ امپراتوری خود در شبه قاره هند ،خاورمیانه و آفريقا ،اين کشور را با
امپراتوریهای اروپايی اتريش  -مجارستان ،آلمان و روسیه و فرانسه مواجه کرده بود .در واقع،
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منطق موقعیت ژئوپلیتیک ،اقتصاد و تجارت بريتانیا بعد از جنگ جهانی دوم ،زمینههای
وابستگی بیشتر به خاورمیانه را فراهم کرد .اين در حالی بود که موقعیت اين کشور در منطقه
رو به ضعف میرفت .مسئلۀ بحران کانال سوئز در سال 1956م ،ملیگرايی عرب به رهبری
جمال عبدالناصر ،ملی شدن نفت در ايران و عقبنشینی بريتانیا از خلیجفارس در سال 1971م،
همه گويای افول امپراتوری بريتانیا و کاربرد محدود نظريه مکیندر بود.
ج) توازن قدرت

از نظر جغرافیايی ،بريتانیايیها بهدلیل موقعیت حاشیهای خود ،بیش از ساير کشورهای اروپايی
با مفهوم توازن قدرت آشنايی داشتهاند .ويلیام رابرتسون مورخ بريتانیايی اعالم کرد که هدف
بريتانیا در اروپا ،حفظ توازن قدرت بود .وی در تعريف توازن قدرت مینويسد" :روشی برای

جلوگیری از برتری قدرت پادشاهی بوده است" ( .(Black, 1998 :134در قرن نوزدهم ،بريتانیا

مجبور شد با فرانسه ،روسیه و آلمان در بیرون از اروپا برای توازن قدرت مقابله کند .لذا
فرانسویها از اينکه بريتانیا حامی توازن قدرت در اروپا باشد ،ولی در ماورای بحار برای
هژمونی قدرت دريايی و تسخیر مستعمرات تالش کند ،آن را مايۀ شرمساری عنوان می کردند.
ژان ژاک روسو وجود رابطۀ میان جبر جغرافیايی و توازن قدرت را بستگی به خصوصیات
ژئوپلیتیک و تأثیر مستقیم آن بر مسئلۀ توازن قدرت در اروپا می داند

(Rousseau & Deudney,

) . .2011اما ديويد آرمیتاژ در مورد رابطه دين و ژئوپلیتیک تأکید دارد که بريتانیا حتی در اواسط
قرن هفدهم با داشتن مذهب پروتستان نقش داور اروپا را بهعهده داشت و حافظ توازن قوا
میان قدرتهای آن روز اروپا يعنی فرانسه و اسپانیا بود ( .)Armitage,2004:181در واقع ،توازن
قوا برای همۀ اروپايیها ،همان حفظ وضع موجود بهشمار میرفت که براساس آن ،هیچ قدرت
اروپايی نتواند بر اروپا تسلط پیدا کند .از نظر ِجرمی بلک ،نگاه رياکارانۀ بريتانیا ناشی از
موقعیت جزيرهای اين کشور بوده و در نتیجه اين وضع ،مشکالت جدی در ارتباطات اين
کشور با جهان خارج ايجاد کرده است ) . (Black, 1998در اين خصوص بعنوان نمونه ،مکیندر
در دورۀ "بازی بزرگ" و رقابت میان روسیه و بريتانیا ،نسبت به گسترش نفوذ روسیه اعالم
خطر میکند ،بهويژه آنکه مقدمات احداث خط آهن روسیه در بخش آسیايی اوراسیا در حدود
سال 1900م آغاز شده بود .مکیندر ضمن اعتقاد به توازن قدرت سیاستی ،حفظ امپراتوری را
بسیار پرهزينه تشخیص داده بود و بر واقعیتهای استراتژيک و فضايی توجه خاصی داشت:
"من بهعنوان يک جغرافیدان صحبت میکنم .توازن قدرت سیاسی واقعی در هر زمانی ،از يک
طرف ،به ايجاد موقعیت جغرافیايی هم از لحاظ اقتصادی و استراتژيک ،و از طرف ديگر ،به
مقدار نسبی تجهیزات و ساختار نیروهای رقیب و قدرت انسانی بستگی

دارد" (Mackinder
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) .1904: 437عالوهبر آن ،مکیندر تأکید داشت که برای حفظ توازن قدرت در اروپا ،بريتانیا نیاز
دارد پايگاههای دريايی در خارج از سواحل اروپا داشته باشد و از راهبرد هوا -فضا و نیروی
هوايی برای حمايت و پشتیبانی از نیروی دريايی خود استفاده کند .مکیندر آگاه بود که فرانسه
نیز مکان مناسبی برای استقرار نیروهای زمینی و نیز برای شروع يک جنگ فوری زمینی برای
تصاحب هارتلند اوراسیاست ) .(Mackinder, 1996هارولد ويلسون ،فرمانروايی بر درياها ،موازنۀ
قدرت در اروپا و دفاع از مرزها و راههای مواصالتی امپراتوری و امنیت و رفاه جزاير بريتانیا
را از اهداف سیاست خارجی بريتانیا عنوان میکند

(ويلسون.)52: 1380 ،

در اين راستا ،مکیندر

معتقد بود که بريتانیا برای توازن قدرت میبايست با ايجاد اتحاد با کشورهای کوچک علیه
قدرتهای بزرگ که خواهان برهم زدن توازن قدرت هستند ،اقدام کند (Mackinder, 1915-
) .1911برخی معتقدند بهعلت وجود اتحاد قدرتمند اروپايی در مقابله با امپراتوری بريتانیا ،اين
کشور مجبور شد برای دو قرن توازن قدرت در اروپا را حفظ کند

)1939:56,198

.(Hatt,

دولتمردان بريتانیايی با تأثیر از نظريه مکیندر ،راهبرد تشکیل سازمان کشورهای مشترکالمنافع
به رهبری بريتانیا را برای استمرار نفوذ و حفظ منافع اين کشور در مستعمرات ترسیم کردند.
بهعبارت ديگر ،استمرار سیاست حفظ وضع موجود و توازن قدرت ،خدمت بزرگی به تأمین
منافع بريتانیا کرد ) . (Mahajan, 2002: 105,199يکی از پايههای اصلی راهبرد سنتی بريتانیا که تا
پايان دوران جنگ سرد همچنان ادامه داشت ،جلوگیری از مداخلۀ ساير قدرتهای خارجی
بهويژه اتحاد جماهیر شوروی در خلیجفارس بود که با حمايت آمريکا و سیستم دوپايه
نیکسون  -با نقش آوری ايران و عربستان سعودی – اجرا شد .در اين پژوهش ،می توان نتیجه
گرفت که متغیرهای موقعیت سرزمینی ،جبر ژئوپلیتیک و رقابتهای ژئوپلیتیک بیش از ساير
متغیرها بر مسئلۀ توازن قدرت در اروپا و تعیین رفتار سیاسی بريتانیا در سیاست های
جهانی اش تأثیرگذار بوده است.
نتیجه
در اين مقاله ،به چند پرسش در مورد جايگاه نظريۀ مکیندر و تأثیر عوامل ژئوپلیتیک در توسعۀ
امپراتوری بريتانیا و سیاستهای جهانی اين کشور پاسخ داده شد .خاستگاه نظريۀ مکیندر ،تا
حد شايان توجهی به عواملی مانند موقعیت سرزمین جزيرهای و محصورشدۀ بريتانیا ،انگیزۀ
افزايش قدرت و ثروت ملی ،فرار از تنگناهای جبر ژئوپلیتیک و نقشآوری در سیاستهای
جهانی وابسته بوده است .براساس يافتههای اين پژوهش ،دولتمردان بريتانیايی ،نظريه
ژئوپلیتیک مکیندر را برای توسعۀ امپراتوری و رقابت با قدرتهای اروپايی در
سیاستگذاریهای خود مورد توجه قرار دادند .با بررسی متون اصلی نوشته های مکیندر ،اين
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مسئله روشن شد که دغدغه اصلی نظريه وی برای شناخت امتیازها و ضعفهای ژئوپلیتیک
بريتانیا؛ و سپس برای ارائۀ راهحل برای استمرار حیات امپراتوری بريتانیا و جلوگیری از افول
آن بوده است .در روند بررسی تأثیر رويکرد ژئوپلیتیک بريتانیا در تعريف و تأمین منافع
امپراتوری ،تکوين هويت ،توسعۀ منافع تجاری و نیز ايجاد توازن قدرت ،مشخص شد که
دستیابی به سرزمینهای ماورای بحار ،با مسئلۀ تجارت بريتانیا ارتباط مستقیمی داشته و يکی از
مهمترين متغیرها در دکترين ژئوپلیتیک دولتمردان بريتانیايی بهويژه برای تقويت و حفاظت از
حیات امپراتوری بوده است.
براساس يافتههای اين مطالعه ،دوپايه نگاه ژئوپلیتیک در سیاست جهانی بريتانیا از قرن
نوزده تاکنون ،عمدتاً متمرکز بر دو منطقه اوراسیا و خاورمیانه بوده و در اين مناطق ،بیشترين
نقش آوری را داشته است .بريتانیا برای مقابله با ضعفهای موقعیت مکانی و توپوگرافی
سرزمینی خود تا حد قابل توجه ای توانسته در تعیین سیاست خارجی در آسیا و خاورمیانه
موفق باشد ،اما برای تداوم نفوذ خود بايد راه سخت و پرهزينۀ سرنوشت محتوم ژئوپلیتیک و
جبر محیطی را همچنان متحمل شوند .بنابراين ،مدل سیاست خارجی بريتانیا نه تنها در قبال
اروپا ،بلکه در توسعۀ امپراتوری در مناطق تحت نفوذ اين کشور ،ارتباط مستقیم با تقويت
قدرت مرکزی و استفاده از قدرت خشکیها و توسعۀ تجارت و ارتباطات بینالمللی داشته
است .بر اين اساس ،فرضیۀ اين پژوهش مبنی بر اينکه مکیندر نظريۀ هارتلند را برای رهايی از
تنگناهای جبر ژئوپلیتیک بريتانیا و در راستای توسعۀ سیاستهای جهانی اين کشور ارائه داد،
مور تأيید قرارگرفت.
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