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 ديباچه
 را اثر دست داشتهفشرده در نظر دارد  ،ويسندهن  

به زبان کتری ارساله د علمی تز چونانِ  ،پس از چاپ
اهبردی جمهوری مطالعات رمرکز برای دفاع به روسی 

تاجيکستان وابسته به نهاد رياست جمهوری آن کشور 
 . سپردبو پيشکش نموده 

 
مشاور ارشد  -کنون پروفيسور داکتر سيف هللا صفراف

 به -پيشين رييس جمهور تاجيکستان و معاون مرکز
 - عنوان راهنمای علمی، پروفيسور داکتر صفر عبدهللا

ی قزاقستان استاد در دانشگاه فارابی شهر آلماآت
ز مطالعات ايرانی در آن شهر، کرمو رييس 

مدير بخش مطالعات  -ستارزادهنبی  پروفيسور داکتر
بين المللی مرکز مطالعات راهبردی وابسته به 

، پروفيسور داکتر قاسم رياست جمهوری تاجيکستان
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رييس دفتر مطالعات افغانستان در  -شاه اسکندرف
علوم  جنب پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه

رييس  -، پروفيسور داکتر محمدی سفالیتاجيکستان
بخش تاجيکستانی دانشگاه دولتی مسکو در شهر 

استاد  -و پروفيسور داکتر والديمير بويکو دوشنبه
و به عنوان ويراستاران  دانشگاه برناول روسيه

 همکاری دارند. با نويسندهاثر پيراستاران 
 

اين علمی  دقيق و بررسی روشن است پس از ارزيابی
، نام برده شده اثر از سوی استادان ارجمند

مالحظات، انتقادات، يادآوری ها، پيشنهادها و 
مطرح خواهد شد که بی گفتگو در  راهنمايی هايی

آن سودمند خواهند بود و ما هم می کوشيم بهبود 
همه پيشنهادهای ايشان را در چاپ دوم کتاب 

 بازتاب بدهيم. 
 

ديم متن پارسی دری اثر را با اين هم، بايسته دي
به دسترس خوانندگان ارجمند و شيفتگان تاريخ و 

توانند فرهنگ سرزمين خود بگذاريم تا ايشان نيز ب
يی ها و کاستی های ابا آيينه داری در زايش نارس

      بر اين کمترين منت بگذارند. آن 
       
 
 
 
 
 

 فهرست
 

 ديباچه
 بخش نخست

 پيشگفتار
 پيشينه پژوهش

 وده تيوريک مسالهشال
 نکاتی پيرامون چند واژه جغرافيايی

 همگرايی (انتی گراسيون) 
 افغانستان و همگرايی منطقه يی
 بخش دوم
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طراحی شده از  منطقه يی پروژه های همگرايی
 قدرت های تاالسوکراسیاردوگاه سوی 

 جيو استراتيژيکی -سازواره های جيوپوليتيکی -آ
 پيمان سنتو -پيمان بغداد -1
 شورای کشورهای عربی خليج [پارس] -2
 »خاور ميانه بزرگ«طرح -3
 »آسيای مرکزی بزرگ«طرح  -4
 
 سازواره های جيواکونوميکی: -ب
 نو طرح راه ابريشم بزرگ -1
 (سازمان سارک) »آسيای جنوبی بزرگ«طرح   -2
 

 ومسبخش 
پروژه های همگرايی طراحی شده از سوی قدرت 

 های تيلوروکراسی
سازمان همکاری «در چهارچوب  مياریسويی و ههم-1

 ، »شانگهای
 » خاور نزديک نو«طرح  -2
همگرايی در چهارچوب اتحاديه کشورهای آسيای -3

  ميانه
اتحاديه «در چهارچوب   سويی و همپيوندیهم – 4

 »اروآسيايی
 

 چهارمبخش 
در گستره کشورهای  پروژه های همگرايی

 ايرانستانی
ی در منطقه يو همپيوندی ، همياری سويیهم -1

 - اسالمی (ايرانی -سازمان اقتصادی آسيايیگستره 
 ترکی) اکو (گستره اروآسيای ميانه بزرگ)-تورانی

امنيتی در گستره  )کانورگنسيونهمسويی ( -2
جيواستراتيژيکی کشورهای  -جيوپوليتيکی
 افغانستان+پاکستان+ايرانايرانستانی 

-گستره جيوکلتوری در سويی (کانورگنسيون)هم -3
کشورهای ايرانستانی  نیجيوسويليزاسيو

 افغانستان+تاجيکستان+ايران
اتحاديه هنوز ريخت نيافته ترکيه، ايران،  -4

 عراق، سوريه، لبنان و فلسطين آينده
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 بخش پنجم

 
 مقايسه اروآسيای ميانه بزرگ  با اروآسيای مرکزی

 نتيجه گيری
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 بخش نخست
 

 پيشگفتار
ر روز به ، جهان با گذشت ه»جهانی شدن« در عصر

بيشتر پيش می رود. در اين راستا می  سوی همگرايی
يا بهتر  توان از روند منطقه گرايی (ريگيوناليسم)

به عنوان گرايش  »نئوريگيوناليسم«است بگوييم 
مسلم و مسلط دوره کنونی نام برد. پديدآيی 

، »سازمان شانگهای«، شکلگيری »اتحاديه اروپايی«
شورای «ای عربی عضو به ميان آمدن اتحاديه کشوره

و ساختارهای همانند در » همکاری های خليج [فارس]
امريکای التين و جنوب خاوری آسيا (چون آسه آن) و 
جنوب آسيا (مانند سارک) و ... گواه بر گسترش 

 روز افزون منطقه گرايی است. 
 

روشن است کشورهای منطقه ما (افغانستان، ايران، 
ه و قفقاز) نيز نمی پاکستان، کشورهای آسيای ميان

توانند از اين روند کنار بمانند. فروپاشی 
دراماتيک شوروی پيشين زمينه را برای پديدآيی 
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چندين کشور مسقل در ميانه اروآسيا فراهم 
گردانيد. اين کشورها در پی يافتن هويت های تازه 
يی برای خود و در پی تعريف موقعيت خود در جهان 

 معاصر برآمدند. 
 

 )کانفيگوراسيون(پيکربندی رويدادها،  همه اين
ساختارهای سياسی در جهان را دستخوش دگرگونی 
گردانيد و روندهای انتيگراسيونی را در گوشه های 
گوناگون جهان تسريع بخشيد. اين بود که کشورهای 
منطقه در جستجوی ساختارهای نوين گستره يی 

 گرديدند.    
 

بينش برازنده  چونان »گستره يی«در اين عصر، بينش 
و جهان بينی آگاهانه و پيشرو مبدل گرديده است. 

در يک دايره » تنگ انديشی«ديگر دور تنگ نگری و 
محدود و چهارچوب تنها يک کشور يا يک قوم و تبار  

به  ،در دنيای در حال جهانی شدنو  گذشته است. 
 ،توجه خود را بر مسايل منطقه يیالزم است راستی 

  متمرکز بسازيم.از سياره قاره يی و در تر
 

بسياری از کارشناسان بر آن اند که واژگونی و 
سرنگونی شاهنشاهی پهناور ساسانيان، پيروزی 
اعراب در جنگ با ايرانيان و از ميان رفتن ابر 
قدرت ايران و سترده شدن اين امپراتوری بزرگ از 
نقشه جهان باستان، از ديدگاه جيو پوليتيک و جيو 

توازن و تعادل راهبردی را در جهان  استراتيژيک،
و منطقه خاور ميانه برهم زد و زمينه را برای 
سرازير شدن اعراب باديه نشين و اقوام ترک زبان 
کوچرو به سرزمين هزار شهر ايرانستان فراهم 

 گردانيد.
 

امروز پس از گذشت يک و نيم هزاره آزگار از اين 
انستانی رويداد، مساله همگرايی ميان کشورهای اير

ترکی -از يک سو، کشورهای ايرانستانی و تورانی
زبان از سوی ديگر و همين گونه همگرايی ميان 
کشورهای خاورميانه از موضوعات مبرم روز است که 

    به آن نياز تاريخی هست.
 

هدف اصلی ما بررسی بستر  ،در اثر دست داشته
تمدنی روندهای همگرايی و همسويی  -تاريخی فرهنگی
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ستره کشورهايی با باشندگان ايرانی تبار در گ
 -است (تاجيکستان، افغانستان، پاکستان و ايران)

می » ايرانستان«گستره يی که نويسنده آن را 
همزيستی کشورهای ايرانی همسويی و خواند و نيز 
ترکی زبان (قزاقستان،  -تورانی تبار با کشور

قرغيزستان، ازبيکستان، ترکمنستان، آذربايجان، 
کيه) در چهارچوب گستره يی که در اين پژوهش تر
خوانده می شود، و در » اروآسيای ميانه بزرگ«

واقع با گستره کنونی سازمان اکو همخوانی دارد، 
جيو و  جيو کلتوردر سايه تيوری های نوين 

تيوری يی که نگارنده خود آن را  – سويليزاسيون
 مطرح ساخته است؛ به بررسی گرفته می شود.

 
اثر دست داشته به تيوری جيوکلتور و جيو  ما در

سويليزاسيون نمی پردازيم. زيرا بيرون از 
است (من در زمينه دست اندر  ماچهارچوب پژوهش 

کار نگارش کتابواره جداگانه يی هستم). با اين 
هم، شايان يادآوری می دانيم که تجريه ثابت 
ساخته است که همگرايی تنها می تواند در يک 

سازواره با ( جيوسويليزاسيونی -کلتوریگستره جيو
ای نظام های سياسی و ارزشی همسان يا ی داريها

دست کم همانند و دارای سمتگيری های 
که به درجه تراتيژيکی مشخص سجيوا -جيوپوليتيکی

اجتماعی رسيده  -معينی از تکامل و توسعه اقتصادی
شکل بگيرد. برای نمونه، با توجه به  ،)دنباش

جيوسويليزاسيونی ميان چين  -وکلتوریناهمگونی جي
و کشورهای آسيای ميانه، نمی تواند سخن از هيچ 
گونه همگرايی در ميان باشد. البته، می توان با 
چين در بسياری از زمينه ها همکاری کرد. مگر نمی 
توان با آن کشور وارد کدامين طرح جدی همگرايی 

 گرديد.
 

ه دليل همين گونه، ميان افريقا و اروپا هم ب
نمی تواند  ،متاجيوپوليتيکیناهمسانی و ناهمگونی 

 هيچ گونه همگرايی شکل بگيرد.  
 

از همين رو، می توان گفت که همگرايی به مفهوم 
در ميان کشورهای متعلق به گستره های خاص کلمه، 

مختلف يا در ميان کشورهای کمتر توسعه يافته در 
ز، اوضاع و احوال کنونی در بهترين چشم اندا
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، ناممکن بسيار دشوار و در تيره ترين چشم انداز
  به نظر می رسد. 

 
 دستیيکو نا ناهمگونی، سانیيکنا ،کاز ديد تيوري
 -جيوکلتوریمتاجيوپوليتيکی (گستره 

جيو استراتيژيکی  -جيوپوليتيکی -جيوسويليزاسيونی
های ه ميان سازناهمخوانی  و )یو جيو اکونوميک

فروپاشی  عللاز  ،آوندهادر پهلوی ساير  ،گوناگون
. به عنوان مثال؛ کشورهای ندبود پيشين شوروی

 -آسيای ميانه و قفقاز در گستره جيوکلتوری
جيوسويليزاسيونی ايران واقع اند. در حالی که 
کشورهای کرانه دريای بالتيک در گستره 

جيوسويليزاسيونی اروپا داخل اند. از  -جيوکلتوری
همگرايی ميان اين همين رو، بستر مناسبی برای 

واحد  در زير چتر يک ساختار سازه های رنگارنگ
اين بود که روندهای همگرايی در  وجود نداشت.

، و برهم خوردند ندگستره شوروی پيشين باز ايستاد
و در نتيجه زمينه را برای فروپاشی خود شوروی هم 

  فراهم ساختند.
 

از ديد اين تيوری، ناکامی دکترين همين گونه، 
سراسر قاره امريکا زير  نرو مبنی بر درآوردمون

چتر يک ساختار متاجيوپوليتيکی هم به ناهمسانی و 
جيوسويليزاسيونی گستره های  -ناهمگونی جيوکلتوری

 قاره های امريکای شمالی و جنوبی بر می گردد.
برعکس، کنون روندهای همگرايی در گستره امريکای 

 - وکلتوریجي التين، به دليل داشتن همبودی های 
و تعلق داشتن به يک گستره  جيوسويليزاسيونی

جيواستراتيژيکی و جيو اکونوميکی  -جيوپوليتيکی
 واحد، رو به شگوفايی و بالندگی دارد.

 
حتا، شايد تفاوت های آيينی جامعه اروپايی با 
يونان ارتدکس را هم بتوان يکی از داليلی دانشت 

ه از که اين کشور را چونان يک تافته جدابافت
پيکره اصلی اتحاديه ساخته است و کار به جايی 
کشيده است که حتا آوازه بيرون راندن يونان را 

 1از حوزه يورو با پژواک هر چه بلند تر بشنويم.

                                                 
سال زندگی در اروپا، شاهد دو  35سنده، در مدت نوي.  1

بارز بزرگ که در دگرگونی قاره کهن نقش روند بسيار 
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چونان يک واژه » ايرانستان«در کتاب، به 
 -متاجيوپوليتيکی پرداخته شده و سيمای تاريخی

قشه ها، و جغرافيايی آن بر پايه اسناد، مدارک، ن
يادمان های گنجينه پربار و ارزشمند ادبيات 
پارسی دری در بعد جيوکلتوری و جيوسويليزاسيونی 

 »برجسته می گردد.
 

دشواری بزرگی که بر سر راه شکلگيری هرگونه 
همگرايی يا همسوی و يا حتا هم همکاری و 
همپيوندی تمام عيار منطقه يی است، اين است که 

اقل دستيابی به ارزش های بدون داشتن و يا حد 
 - مشترک و داشتن پشتوانه و شالوده استوار تمدنی

فرهنگی، و آشنايی کامل با تاريخ و پيشنه تاريخی 
، نمی و خودشناسی منطقه و دستيابی به خودآگاهی

 توان هيچ کاری را در اين راستا انجام داد.
 

بايسته با اين هم، در آغاز، در بخش نخست کتاب، 
نيم به پهلوهای سياسی گفگاهی بين پنداشتيم
. هرچند چونان يک پديده متاجيوپوليتيکی همگرايی

ما بررسی همه جانبه همگرايی اصلی هم منظور 
  .نيستسياسی در منطقه 

 
بدين سو پيوسته  1994که از سال  اين کمترين، 

سرگرم کار و پژوهش در زمينه مسايل تاريخ 
ستراتيژيک، ديپلماسی، مسايل متاجيوپوليتيک (جيوا

جيواکونوميک، جيو سويليزاسيون و جيوکلتور) 
نه تنها چونان منطقه بوده ام، توفيق داشته ام، 

موضوع مهم روندهای همگرايی  بررسی بهيک کارشناس 
در برخی از موارد خود نيز ، بل منطقه يی بپردازم

   م.اشناظر و اشتراک کننده رويدادها ب
 

                                                                                                                                                             
اتحاديه اروپايی و  ريختيابیداشته اند، بوده ام: 

پديدآيی يورو و فروپاشی شوروی پيشين که هر دو رويداد 
  در برابر چشم هايم رخ دادند. 

 
زمينه های  به هر رو، در جلد دوم کتاب، به بررسی

تمدنی روندهای همگرايی در  -جغرافيايی و فرهنگی -تاريخی
  گستره اروآسيای ميانه بزرگ و ايرانستان پرداخته ا يم.
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از آن که به  (پس  2003 -2001من در سال های 
ديپلمات، تحليلگر و  -همکاری داکتر زيوری

کانون مطالعات و پژوهش «پژوهشگر مسايل سياسی، 
را در لندن بنيادگذاری کرديم)، » های افغانستان

دست به يک رشته پژوهش ها در زمينه های مختلف 
تاريخی، سياسی و منطقه يی يازيدم و به گونه 

ها در شهرهای منظم به ايراد يک رشته سخنرانی 
از جمله، فرانکفورت،  -مختلف اروپا و امريکا

لندن، برکلی و مسکو پرداختم. دستاورد اين 
سخنرانی ها هم مجموعه مقاالتی گرديد که در اواخر 

» افغانستان به کجا می رود؟«زير نام   2003سال 
 2در کابل به چاپ رسيد.

  
در اين کتاب، مساله همگرايی منطقه يی و جهان 

نی گستره يی بيشتر در دو مقاله زير بازتاب بي
 يافته بود:

تحليلی از اوضاع افغانستان و منطقه که در  -1
در لندن ارائه  2001اپريل  21سخنرانی تاريخی 

 گرديد.
گفتاری در باره جيوپوليتيک، جيو اکونوميک و  -2

سپتامبر  8جيو استراتيژی، که در سخنرانی تاريخی 
 ب يافته بود.  باز هم در لندن بازتا  2002

 
کار هنگامی در اين راستا بيشتر در بستر هموار 

به سمت رييس مرکز  2003به راه افتاد که به سال 
وزارت و انستيتوت ديپلماسی مطالعات استراتيژيک 

 خارجه افغانستان گماشته شدم.
 

مرکز مطالعات  2006تا اواخر  2004از سال 
به استراتيژيک وزارت امور خارجه افغانستان 

همکاري دفتر مطالعات خاور ميانه و آسياي جنوبي 
وت همکاري هاي بين المللي توابسته به انستي

پروژه جمهوري فدرال آلمان  »هانس زايدل«بنياد 
نقش کشورهاي منطقه در «تحقيقي يي را زير نام 

پيش » افغانستاندر تامين امنيت، ثبات و بازسازي 

                                                 
افغانستان به کجا می رود؟ (مجموعه سخنرانی ها در  -.  2

  صفحه. 520، در 2003کابل،  اروپا و امريکا)،



 11

ي اين پروژه مي برد که ابتکار راه اندازي و رهبر
 پژوهشي به دوش نگارنده بود. 

 
در چهارچوب اين پروژه تحقيقي، کار بس بزرگي(از 
 - جمله برگزاري بيش از يک صد سيمينار علمي

اکادميک در سالون کنفرانس هاي مرکز مطالعات 
استراتيژيک، برگزاري نخستين همايش بين المللي 

ي اکادميک در تاالر کنفرانس هاي بين الملل -علمي
وزارت خارجه، چاپ دوازده شماره فصلنامه زير نام 

، چاپ ده ها عنوان کتاب به »مطالعات استراتيژيک«
زبان هاي دري، پشتو و انگليسي، پيشبرد کارهاي 

پژوهشي و شرکت کارمندان مرکز در  -سامانمند علمي
ده ها همايش بين المللي در کشورهاي گوناگون، 

 يجاد کتابخانه وتجهيز مرکز با تجهيزات مدرن، ا
 ...) انجام شد.  سالون کنفرانس

 
اين پروژه که با ديد مطالعات جيواکونوميک پياده 
شد، با همکاری و مشاورت تيم کارشناسان آلمانی 

کارشناس مسايل منطقه  -به رهبری داکتر کارل فيشر
انجام و به ياری رياست اقتصادی وزارت خارجه 

نقش «زير نام  يافت که فشرده آن در سيمای کتابی
کشورهای منطقه در تامين امنيت، ثبات و بازسازی 

 410، در 2006افغانستان (مجموعه مقاالت)، کابل، 
 به چاپ رسيد.» صفحه

 
تدوين استراتيژي و دکترين سياست همچنان، مرکز، 

کشور و تدوين فرايافتي براي برونرفت از  خارجي
 تنگناها و بحران ها در افغانستان را فرا راه
خود گذاشته بود که در راستاي پياده ساختن اين 
برنامه ها، نگارنده به عنوان رييس اين مرکز در 

در کشورهای مختلف از ده ها همايش بين المللي 
در تهران (در همايش هاي برگزار شده از سوي جمله 

دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور 
هاي بين  خارجه) و مسکو (در شماري از کنفرانس

المللي برگزار شده از سوي انستيتوت خاور شناسي 
و نيز  روسيه وابسته به فرهنگستان علوم آن کشور
که  2004هفدهمين کنگره بين المللی خاورشناسان در 

)، دبي رياست هيات افغانی را به دوش داشتمدر آن 
و ابوظبي(در همايش هاي برگزار شده از سوي مرکز 
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از جمله کنگره  امارات متحدهمطالعات استراتيژيک 
که در آن نيز به عنوان  2005متفکران جهان عرب در 

) اشتراک ورزيده رييس هيات افغانی دعوت شده بودم
و رياست هيات هاي کشور را در اين همايش ها به 

 عهده داشته و سخنراني هايي نموده بودم.
 

همکاری نزديک با دفتر مطالعات سياسی و بين 
امور خارجه ايران، به ويژه مشارکت  المللی وزارت

فقاز و در همايش های بين المللی آسيای مرکزی و ق
 ،داکتر سجادپور انآقاي دوستی و همکاری نزديک با

 –) دولتيار داکترسپس آقای و ( داکتر موسوی
، و همين گونه در اين سال ها اين دفتر مديران کل

با رييسان و و ديدارهای منظم آشنايی نزديک 
والن شماری از مراکز مطالعاتی ايران مانند مس
جناب آقای داکتر  - »مرکز مطالعات دريای خزر«

مرکز تحقيقات استراتيژيک مجمع «عباس ملکی، 
جناب آقای داکتر محمود  - »تشخيص مصلحت نظام

 -  »مرکز تحقيقات استراتيژيک خاورميانه«واعظی و 
 نيز و ... جناب آقای داکتر محمود سريع القلم 

فرصت مناسبی را برايم فراهم آورد تا بيشتر با 
ديدگاه های کارشناسان ايرانی در زمينه روندهای 

 همگرايی در منطقه به تفصيل آشنا شوم.
 

اين زمينه  ،جدا از اين، در سال هاي کار در کابل
فراهم بود که با ده ها تن از گردانندگان دولت 

بل، در باالترين ترازها، ديپلمات هاي مقيم کا
هيات هاي خارجي يي که به کشور مي آمدند، شماري 
از نخبگان سياسي، استادان دانشگاه، کارشناسان 
رشته هاي گوناگون، کارشناسان و تحليلگران، 
روزنامه نگاران و ... ديدارهايي داشته و با 
آنان گفتگوهاي پيوسته يي را پيرامون مبرم ترين 

 مسايل کشور انجام دهم.  
 

همين سال ها با بهره گيري از آشنايي همچنين در 
با رييسان مراکز مطالعات استراتيژيک و دفاعي و 

 - مطالعات سياسي و بين المللي و ديگر مراکز علمي
از جمله آلمان، اکادميک کشورهاي ديگر جهان، 

(مرکز مطالعات استراتيژيک و ديپلماتيک  فرانسه
و...؛  ، سويس، بلجيم، هالند، امريکاپاريس)

ارهاي منظمي با شمار بسيار از کارشناسان ديد
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مسايل افغانستان و منطقه از ده ها کشور جهان و 
تحقيقي در  -همکاري نزديک با ده ها مرکز علمي

کشورهاي مختلف و بازديدهاي پيهم از اين مراکز، 
اين امکان را داشتم تا با آنان گفتگوها و 
 رايزني هاي فراواني در باره بحران افغانستان و

و گذشته از آن در بررسي راه هاي برونرفت از آن 
باره شماری از مسايل منطقه يی از جمله همگرايی 

 داشته باشم. منطقه يی 
 

همچنين در سال هاي کار در کرسي سفارت افغانستان 
در آستانه و بيشکيک، بخت يارم بود که توانستم 

در اين راستا را با رايزنی با کارشناسان  پويايی
از بزرگترين مراکز مطالعاتي جمهوري هاي شماري 

آسياي ميانه، چين، آلمان، ترکيه و روسيه و 
شهرهاي در اشتراک در ده ها همايش و سيمينار 

آلماآتي (در همايش هاي بين المللي برگزار شده 
از سوي مرکز مطالعات استراتيژيک رياست جمهوري، 
مرکز مطالعات سياسي و بين المللي، انستيوت 

ناسي فرهنگستان علوم و کتابخانه ملي خاورش
پژوهشي  -جمهوري قزاقستان) و بيشکيک (بنياد علمي

کنيازيف) و استانبول (مرکز مطالعات استراتيژيک 
وزارت خارجه ترکيه) و نيز رايزني هاي سامانمند 
با کارشناسان مسايل سياسي و بين المللي و 
 مقامات رسمي کشورهاي آسياي ميانه و ديپلمات هاي

 مقيم اين کشورها ادامه بدهم.
 

همين گونه، اين شانس را داشتم که از نزديک در 
کار سازمان های منطقه يی مانند شانگهای و اکو 

 ،مشارکت ورزم. از جمله در کنفرانس های سران
در  نخست وزيران و وزيران خارجه اين سازمان ها

 حضور بيابم. ترکيب هيات افغانی
 

بود که بتوانم در سال  بخت يارم گذشته از آن،
نه تنها در بسياری از همايش های  2008و  2007های 

سازمان سيکا از جمله همايش وزيران ن المللی يب
خارجه کشورهای عضو سيکا به عنوان رييس هيات 

بل در تدوين بسياری از  ،افغانی اشتراک ورزم
 سهمدر نشست های کاری آن اسناد بنيادی سازمان 

 بگيرم.  پويا
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، کار پژوهش و ترجمه را در کانون 2009ر از سال س
مطالعات و پژوهش های افغانستان در فرانکفورت 

 کردم.دنبال 
 
برآيند اين کار بزرگ و توانفرسا، چند اثر است  

که از جمله  دو اثر آن به موضوع همگرايی گستره 
 يی ربط می گيرد : 

يک اثر در عرصه مسايل جيوپوليتيک و  -1
که با تکيه بر آناليز های  جيواستراتيژيک

گلوبال، منطقه  يی و کشوری، به واکاوی عوامل 
بحران در افغانستان و منطقه، ريشه يابی و راه 
های برونرفت از آن در  چهارچوب طرح های همگرايی 
منطقه يی (از جمله ساختارهايی چون شانگهای)، 

ابرهای آشفته و «پرداخته است. اين اثر زير نام 
(مجموعه سخنرانی  راز آسمان افغانستانسياه بر ف

، در شهر »کاوه«، از سوی بنگاه انتشارات »ها)
 صفحه به چاپ رسيد. 386، در 2010کلن، در 

 
زير ، همين اثر دست داشته است که اثر دوم -2

 -و تاريخی زمينه های متاجيوپوليتيکی« عنوان
روندهای همگرايی در گستره اروآسيای  جغرافيايی
آماده چاپ » گ و در گستره ايرانستانميانه بزر

  گرديده است.
 

زمينه های  ،نخست کتاب دست داشته جلددر 
متاجيوپوليتيکی روندهای همگرايی در گستره 

سرزمين های ايرانی و  -اروآسيای ميانه بزرگ
 بررسی می شود. تورانی، 

 
 جغرافيايی -تاريخی زمينه هایدوم کتاب،  جلددر 

چونان  -وسويليزاسيونیمسايل جيوکلتوری و جي
شالوده همگرايی در گستره ايران بزرگ 

که براي نخستين بار به دسترس (ايرانستان) و 
 محافل گسترده خوانندگان گذاشته مي شود.

 
تيوری ايرانستان را برای نخستين بار در ماه 

طی سخنرانی خود در همايش مکتوب ايران  2010جوالی 
 - ی اسالمی ايرانو افغانستان در تاالر مجلس شورا

ارائه کردم. سپس هم در ماه جون  کاخ بهارستان،
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در سخنرانی يی که در مدرسه مطالعات آسيايی  2011
و افريقايی دانشگاه سواس لندن داشتم، بار ديگر 
مطرح ساختم. اينک، در اثر دست داشته اين تيوری 

 را در سيمای تازه يی پيشکش می نمايم. 
 

آشنايی و دوستی با که  بايسته يادآوری می دانم
دانشمندانی که هر يک به گونه يی دست اندر کار 
 –تيوری های گستره يی و نظريه های حوزه فرهنگی

تمدنی بوده اند، تاثير خود را در شکلگيری 
  انديشه ها و ديدگاه های من در زمينه داشته اند.

 
به گونه مثال،آشنايی و دوستی با شماری از 

ن شناس باختر زمين و دانشمندان افغانستا
ديدارهای منظم با آنان نيز اين فرصت را برايم 
می داد تا با آنان در پهلوی تبادل افکار در 
باره مسايل افغانستان و منطقه همچنين در باره 

 مسايل همگرايی های منطقه يی صحبت نمايم . 
 

يکی از رويدادهايی که مرا بيشتر به موضوع  
پروفيسور با فتگو و گ ديدار دلبسته ساخت، 

آسيای مرکزی «تيوری تدوين کننده  –استارفريدريک 
پروفيسور استار  بود. 2006در کابل در  »بزرگ

تيوری خود را در يک کنفرانس بين المللی در هتل 
انترکانتيننتال کابل در حضور معاون وزير خارجه 

وزير خارجه  -امريکا، قاسم جورمات توقايف
معاون رييس جمهور  -رسال، هدايت امين اقزاقستان

افغانستان و شماری از کارشناسان منطقه اعالم 
به نمايندگی از وزارت  ،همايشاين  من درداشت. 

از روسيه،  3م.ه بودخارجه افغانستان اشتراک ورزيد
بويکو و از قرغيزستان، داکتر يمير دوالپروفيسور 

 سويون بايف اشتراک داشتند.
 

                                                 
يلی نمی وزير خارجه وقت، بنا به دال -داکتر عبدهللا.  3

توانست در همايش اشتراک ورزد. از اين رو به من رهنمود 
داد تا  در اين همايش به نمايندگی از وزارت خارجه شرکت 

  نمايم.
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کنفرانس، برای پروفيسور استار روز بعد از 
رايزنی در باره طرح خود به ديدار من به وزارت 

  4خارجه آمد و دو ساعت در زمينه گفتگو کرديم.
 

ديدارهای چندين باره با بايسته است همچنين از 
که ( امريکا دانشگاه نيويورک داستا -بارنت روبين

رها ميزبان وی در مرکز مطالعات استراتيژيک در با
هايی پيهمی در کابل گفتگو کابل بودم و با او

افغانستان شناس دانشمند  -اليور روا ؛)داشتم
ديدارهايی س که با وی در تهران و پاري(فرانسوی 

و همين گونه، بازديد چند باره از مرکز  )داشتم
مطالعات ديپلماتيک و استراتيژيک پاريس؛ آشنايی 

استاد در  -پروفيسور داکتر آلبرت استاهلبا 
که باهم ديدارهايی در تهران و (دانشگاه زوريخ 

از  2005در به دعوت او  م و باری هميبن داشت
   ؛ ياد نمايم.)بازديد کردمسويس دانشگاه سوريخ 

 
با شماری از دانشمندانی که در و آشنايی دوستی 
دست اندر کار بررسی مسايل همگرايی هستند،  روسيه

اين نيز و ديدارهای سامانمند با اين دانشمندان، 
مينه را برايم فراهم آورد تا به گونه ژرفی با ز

 انديشه های کارشناسان روسی آشنا شوم. 
 

انجمن «رييس  -ديدار و آشنايی با پروفيسور دوگين
يکی از انديشه پردازان نظريه  ،»اروآسيايی روسيه

در مسکو، در ساختمان سفارت افغانستان » اروآسيا«
که  وديکی از رويدادهايی ب 2002در ماه اگست 

دلبستگی مرا به مساله بيشتر ساخت. در اين 
 پروفيسور دوگينتقريبا چهار ساعت با ديدار، من 

در باره مسايل جيوپوليتيک، جيواستراتيژيک و 
ديدگاه هايم را و  جيواکونوميک به گفتگو پرداختم

در باره کتاب نهصد صفحه يی معروف وی زير نام 
 اشتم. با وی در ميان گذ» مبانی جيوپوليتک«
 

                                                 
من در همان آغاز، دورنمای طرح وی را چندان روشن  چون.  4

نمی ديديم. از همين رو با کنايه به وی گفتم که ما مثلی 
تو می روی به ترکستان  کين ره که«داريم که می گويد: 

  » است!
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در کتاب  2002من بار نخست با اين تيوری در سال 
آشنا شدم. در اين » مبانی جيوپوليتيک« -او

ديدار، بيشتر گفتگوها پيرامون تيوری اروآسيای 
گوميليف می چرخيد. » نئواروآسيايسم«ساوينسکی و 

به » قاره -کشور«همچنان در باره کانسپت نوين 
  ».ملت –دولت«يا » ملت -کشور«جای 

 
ديگری که آن را شايسته يادآوری می دانم، ديدار 

خاور «طراح تيوری  –پنفوکر يوری با پروفيسور
و   2009در  به دعوت ویبنا  در مسکو »ميانه نو

 است.رايزنی با او در باره تيوری اش 
 

آشنايی و می دانم از  نشاندهیهمين گونه شايسته 
يس ري –پروفيسور داکتر يوری کاژوکين دوستی با 

و  پيشين مرکز مطالعات استراتيژيک روسيه در مسکو
  ديدارهای چندباره با وی در کابل، تهران، مسکو،

 آستانه ياد نمايم. و آلماآتی، بيشکيک
 

ديگر روسی که با آن ها مرا ريشه های  اندانشمند
پروفيسور داکتر  -دپيوند می زنعلمی ديرين دوستی 
افغانستان در دبير دفتر مطالعات  -ويکتور کارگون

پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم فدراسيون 
استاد  -پروفيسور داکتر والديمير بايکوروسيه، 

استاد  -، پروفيسور داکتر پالستوندانشگاه برناول
 - دانشگاه نوواسيبيرسک و پروفيسور داکتر يژف

 اند...دانشگاه دولتی مسکو .پيشين استاد 
 

انستان در در دوره کار در کرسی سفارت افغ
در  قزاقستان، توانستم با شماری از دانشمندان

کشورهای آسيای ميانه آشنايی و دوستی پيدا نمايم 
 - سلطانفاز پروفيسور داکتر  بايسته می دانمکه 

، رييس مرکز مطالعات رياست جمهوری قزاقستان
رييس  -بانو مرواريد ابو سعيدواپروفيسور داکتر 

و پروفيسور داکتر  انستيتوت خاورشناسی آلماآتی
استاد دانشگاه، گرداننده دفتر  -صفر عبدهللا

مطالعات ايرانشناسی در جنب کتابخانه ملی 
ياد آور » ايران نامه«تی و دبير فصلنامه آآلما
کسانی که در ديدارهای منظم با آنان، چه در  -شوم

همايش ها و نشست ها و چه در بازديدها از 
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اير مسايل پيوسته دفترهای شان، در پهلوی بررسی س
مسايل مربوط به همگرايی منطقه يی را به بررسی 

 می گرفتيم.
 
پروفيسور  باژرف دوستی در جمهوری قرغيزستان،  

و داکتر سوين بايف  ،کنيازيف داکتر الکساندر
شمار ديگر از دانشمندان اين کشور نيز بس پربار 

ديدارهای چندين باره، تبادل افکار و  .ه استبود
شمندان در نث های پر دامنه با اين داجر و بح
مسايل همگرايی منطقه يی واشتراک در زمينه 

 کنفرانس ها و نشست های برگزاری شده از سوی
بنياد الکساندر کنيازيف برايم بس ارزنده بوده 

  است.
 

می گردد، آن چه مربوط به جمهوری تاجيکستان 
رشته های دوستی  ،خوشبختانه در دو دهه گذشته

چه علمی و چه شخصی مرا نه تنها با  -ژرفبسيار 
با  ، بل نيزاين کشور اکادميک -دهای علمیانه

بسيار از دانشمندان  سرشناس آن پيوند می  یشمار
   دهد. 

 
 - يکی از نخستين دوستان من در اين سرزمين زيبا

بودند که از  داکتر کمال عينی روانشاد پروفيسور
يان کشورهای پيشکسوتان همگرايی در مپيشگامان و 

پارسی زبان بر شالوده فرهنگ و زبان پارسی شمرده 
آشنايی و ديدارهای چند روزه با ايشان  می شدند.

برايم اين فرصت را داد تا با در دوشنبه  1992در 
ديدگاه ها و جهانبينی بس گسترده و بی آاليشانه 

و عشق و شيفتگی ايشان به نزديکی و اين بزرگمرد 
ندگان کشورهای جهان ايرانی همپيوندی ميان باش

 آشنا شوم.
 

يکی از مراکزی که در تاجيکستان در سال های اخير 
به گونه های مستقيم يا غير مستقيم به گونه 
سامانمند به مساله همگرايی منطقه يی پرداخته 

و مقاالت و کتاب های بسياری به چاپ رسانده  است
، پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم اين است
من در سال های دهه  هخوشبختانور بوده است. کش

راوبط دهه نخست سده بيست و يکم  ینود و سال ها
رييسان و کارشناسان دوستانه بسيار نيکی با 
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پروفيسور داکتر برجسته اين پژوهشکده از جمله 
داشته ام که کنون هم اين دوستی  جوره بيک نذری

داکتر اکبر تورسون زاد  -با رييس نو اين نهاد
 ادامه دارد. 

  
يکی از مراکز ديگر جمهوری تاجيکستان که در سال 
های اخير به گونه سامانمند به مساله همگرايی 

يی پرداخته است و مقاالت و کتاب های  منطقه
بسياری به چاپ رسانده است، مرکز مطالعات 

با سنتی  دوستی. استراتيژيک رياست جمهوری است
شريف سهراب کتر دا -مرکزاين رييس و گردانندگان 

اف، پروفيسور داکتر سيف هللا صفرف و پروفيسور 
ديدارهای چندين باره با اين  ؛داکتر ستار زاده

دانشمندان در کابل، تهران، استانبول، آلماآتی، 
ثار و آ بيشکيک و دوشنبه  و آشنايی با انديشه ها

 هميشه برايم منبع الهام بوده است.شان 
 

که در تاجيکستان به  ديگری اکادميک -نهاد علمی
به بررسی مساله پرداخته و پيوسته  گونه سامانمند
پرداخته و مقاالت  همايش ها و نشست هابه برگزاری 

مرکز  5به چاپ رسانيده است،و کتاب های بسياری را 
تاجيکی  -پژوهش های جيوپوليتيک دانشگاه روسی

 است.(سالوی) 
 

 محیغزال پروفيسور بانو دوستی با آشنايی و 
رييس اين مرکز، ديدارهای چندباره  -الدينوا
و و تبادل افکار در زمينه در دوشنبه ايشان 

                                                 
می توان از ، چاپ شده از سوی اين مرکز آثاراز جمله .  5

 های زير ياد کرد:کتاب 
» عوامل تمدنی در خاور ميانه: تجربه تعامل تاريخی« -

(مواد و مدارک کنفرانس علمی بين المللی)، دوشنبه، مارچ 
2006.( 

ک: روسيه و آسيای مرکزی در اوضاع تحول جيوپوليتي« -
(مواد و مدارک کنفرانس علمی » پيمايش های سياست خارجی

 ).2007بين المللی)، دوشنبه، مارچ 
شکلگيری سامانه امنيت دسته جمعی کشورهای آسيای مرکزی « -

(مواد و مدارک » در فارمات اتحاديه های منطقه يی
 2008کنفرانس علمی )، دوشنبه، اکتبر 

(مواد » ان جهانیمسايل امنيت خاور ميانه در اوضاع بحر« -
 )2009فرانس بين المللی، دوشنبه، نو مدارک ک
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آشنايی عميق با انديشه های شان برايم هميشه 
  آموزنده بوده است.

 
نهاد علمی ديگری که در جمهوری تاجيکستان به 

مرکز «مسايل همگرايی منطقه يی می پردازد، 
ديرينه دوستی ت. اس» مطالعات افغانستان و منطقه

 - قاسم شاه اسکندرفجناب آقای پروفيسور داکتر با 
رييس اين مرکز و ديدارهای منظم با ايشان در 

و تبادل افکار  بيشکيک، آلماآتی، دوشنبه و دبی
 بوده است. راهگشاهمواره برايم با ايشان 

 
يکی از نهادهايی که در تاجيکستان دست اندر کار 

است » پيوند«ست، انجمن همگرايی فرهنگی ا پويايی
قرار  که در راس آن پروفيسور داکتر صالح الدينف

بازديدهای چند باره از اين بنياد، . دارد
پيوسته با آقای صالح الدين اف و دوستی  گفتگوهای

    گرم با ايشان نيز همواره برانگيزه بوده اند.
 

اروآسيای «مرکز مطالعاتی  ،در جمهوری ازبيکستان
راکزی است که به گونه پيگير به ، از م»مرکزی

آشنايی مسايل همگرايی منطقه يی می پردازد. 
 جوان رييس -پورامانف نزديک با داکتر والديمير

اين مرکز و ديدارهای چندباره با وی در بيشکيک و 
و آشنايی با انديشه ها و آثار وی نيز  آلماآتی

 برای سخت جالب و دلگرم کننده بوده است. 

 
 
 
 

در عرصه بينش گستره يی  ژوهشپيشينه پ
 6در منطقه

 
به گونه يی که روشن است، يکی از نخستين   -1

کسانی که در سپيده دم بيداری خاور زمين در 
اواخر سده نزدهم انديشه اتحاد کشورهای اسالمی 

                                                 
. آن چه در زمينه می خوانيد، بيشتر از منظر توصيفی  6
)Descriptive ( .برای طرح موضوع مطرح گرديده است   
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و در واقع اسالم سياسی را مطرح  7(پان اسالميسم)
کرد، سيد جمال الدين افغانی بود. در آغاز، به 

                                                 
 . در ويکی پيديا در باره پان اسالميسم می خوانيم: 7
که  پان اسالميسم يا اتحاد اسالم نام يک ايدئولوژی است«

مسلمانان، هر  مياندر آن سعی بر اين است که با اتحاد 
گونه پيوند با ميهن و قوميت با پيوندهای فرا مليتی 

 اسالم جايگزين گردد.
 

شناسان  از سوی خاورنخستين بار » اسالميسم-پان«واژه 
طلبی دول عثمانی به کار  اروپايی در باب سياست های توسعه

و » ها چشمه دروغ«مانان بسياری از مسل از سویرفت، و 
د. برخی شناميده » خياالت و اوهام استعمارگران انگليسی«

اند.  الدين را بنيانگذار اين تفکر دانسته نيز سيد جمال
-ليکن منابع و افراد مختلفی تعاريف مختلفی از پان

 »اند. اسالميسم در تاريخ داشته
 

 در سال های دهه با اين هم، بر پايه برخی از داده ها
يکی از سردمداران  -هفتاد سده نزدهم، اويلفرود بالت

دستگاه اطالعاتی انگليس ايدئولوژی پان اسالميسم را به 
ميان آورد که هدف آن سيطره بر سراسر جهان اسالم از 
افريقا تا آسيای ميانه و قفقاز بود. پياده سازی اين 
طرح را هم به دوش لژهای فراماسونری در خاور زمين به 

 سيد جمال الدين گذاشتند. رهبری
   

ن راستا، سيد جمال با گذرنامه ايرانی در لباس يک يدر هم
ترک از راه عثمانی به روسيه سفر کرد و مدتی در سانکت 

پايتخت روسيه ماندگار گرديد. او با قريحه  -پتربورگ
خارق العاده يی که داشت، بسيار زود زبان روسی را فرا 

التی در روزنامه های طراز اول گرفت و آغاز به نوشتن مقا
روسيه نمود. او توانست به سرعت با محافل اشرافی روابطی 
پيدا نموده، با وزير خارجه  و نخست وزير ديدارهايی 

 انجام دهد. 
 

سيد که خود را در روسيه از نواده های امام ترمذی جا 
زده بود، به نام سيد ترمذی (ترمزی) شهرت فراگيری در 

ن پيدا کرد. در ظاهر شعار وی همبستگی همه ميان مسلمانا
مسلمانان و اتحاد آنان با روس ها در برابر امپرياليسم 
انگليس برای رهايی از استعمار بود. مگر پنهانی 
مسلمانان روسيه را در برابر تزاريسم بر می انگيخت. 
همين بود که رازش فاش گرديد و بر وی مشکوک شدند و تزار 

د داری ورزيد و سيد را به نام عامل از بار دادن او خو
انگليس از روسيه بيرون راندند. اين گونه، پروژه پان 
اسالميسم با شکست رو به رو شد. هر چند، انديشه های سيد 

محمد عبده  در جهان عرب و  -در آينده از سوی شاگردانش
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شه های او توجه چندانی نشد، مگر پس از اندي
واژگونی امپراتوری عثمانی، در هنگامی که او 

در هند و » جنبش اعاده خالفت«ديگر درگذشته بود، 
افغانستان و برخی از مناطق آسيای ميانه با 
الهام گيری از انديشه های او هواداران پرشوری 

 پيدا کرد.
 

مستقيم سيد  انقالب تنباکو در ايران نيز با تحريک
برپا شده بود. ده سال پس از آن، انقالب مشروطيت 
در اين کشور به راه افتاد که در واقع ادامه و 
پيامد انقالب تنباکو بوده است. از همين رو، از 
ديدگاه تاريخی می توان گفت که انديشه های سيد 
در انقالب مشروطيت نيز الهام بخش و تاثير گذار 

ايرانيان را به انديشه  بوده است. انقالبی که
بازگشت به شکوه  و عظمت امپراتوری پهناور ايران 
باستان و بازتعريف هويت شان انداخت. از اين رو، 
می توان گفت که انديشه های سيد در پاگيری بينش 

 گستره يی در ايران نقش به سزايی داشته است.
 

مانند حسن  -پسان ها شاگردان و پيروان سيد
در مصر جنبش بنيادگرای اخوان البناء و ... 

المسلمين را پی ريزی کردند که تا به امروز 
 پيروان پرشوری در سرتاسر جهان اسالم دارد.

 
سيد جمال پس از مسافرت های بسيار به هند، مصر، 
بين النهرين، ترکيه عثمانی، روسيه، فرانسه، 
انگليس و امريکا، متوجه ضعف و ناتوانی وحشتناک 

گرديده  باختریی در برابر کشورهای کشورهای اسالم
تنها راه برونرفت از وضع را در اتحاد جهان  ،بود

 اسالم می ديد.
 

تحقيق دست داشته کاری به انديشه های سياسی سيد 
ندارد. تنها بايسته می دانيم خاطر نشان سازيم 
که او يکی از نخستين کسانی در خاور زمين بوده 

 يی داشته است. است که بينش و جهان بينی گستره
 

                                                                                                                                                             
ديگران از جمله محمود طرزی در سال های جنگ جهانی يکم 

 رفته شد. در جنوب آسيا پی گ
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-Pan) به گونه يی که می دانيم، پان تركيسم -2
Turkism)  پيش از آغاز جنگ جهانی يکم در دوره سلطان

عبدالحميد به عنوان ايدئولوژی دولتی در تركيه 
عثمانی اعالم شد که هدفش گردآوری همه اقوام 

از اروپای باختری تا خاور دور  زبان پراكنده ترك
يخبسته شمالی، زير چتر يک  و از چين تا اقيانوس

دولت واحد بود. امپراتوری عثمانی از آغاز تأسيس 
خود، سياست گرفتن سرزمين هاى ملل ديگر و برپايی 
يك ميهن مشترك برای ترك ها در اين سرزمين های 

 اشغالی را در پيش گرفته بود.  
 

که به گونه نادرست آن را گاهی ( هدف پان ترکيسم
در واقع اتحاد ، )می خوانندهم » پان تورانيسم«

مردمان ترک زبان و درآوردن آن ها در زير چتر يک 
امپراتوری به رهبری ترکيه بوده است. صرف نظر از 
افراطی بودن و ماجراجويانه بودن ايدئولوژی 

به هر رو، می شود گفت که 8،پان ترکيسم  تندرو
                                                 

 . در ويکی پيديا در باره پان ترکيسم می خوانيم: 8
هايی که  انديشه پان ترکيسم، يعنی يکی کردن همه سرزمين

ها به  هايی که ريشه آن آن به يکی از زبان باشندگان
رسد، نخستين بار از سوی يک خاورشناس  های آلتايی می زبان

در دهه  مجارستانی يهودی تبار به نام آرمينيوس وامبری
  ساخته و مطرح گشت. وامبری رايزن سلطان عثمانی شده ١٨۶٠

بود ولی در نهان برای لرد پالمرستون و دفتر امور خارجه 
 کرد.   بريتانيا کار می

 
ساختن و مطرح کردن اين انديشه از سوی وامبری و 
بريتانيا در اصل به منظور ايجاد يک کمربند از آلتائی 

بود تا مانعی شود برای گسترش و  ها در جنوب روسيه زبان
در هندوستان. بعدها  رخنه روس ها به مستعمرات انگليس

های ديگری کار وامبری را ادامه  ها و صهيونيست يهودی
دادند از آن جمله نويسنده يهودی فرانسوی به نام لئون 

 Introduction al'Histoire de l'Asie, Turcs, et«کاهون که در کتاب خود 
Mongols, de «دهی و تبليغ پان ترکيسم پرداخت. پس  به شکل

خوريم به نام  از او به نويسنده يهودی انگليسی برمی
ها  زبان آرتور ل. ديويد که در کتاب خود کوشيد تا به ترک

حس برتری نژادی و نژادپرستانه بدهد. اين ايده در اوايل 
 سده بيستم از طريق ترکان جوان در امپراتوری عثمانی شکل

 گرفت.
 

اسماعيل بای  -پرآوازه ترين مدافع ناسيوناليسم ترکی
) [قازپير علی] اهل کريمه بود ١٩١۴ـ  ١٨۵١گاسپرينسکی (
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را  »ترجمان«های روسيه شد و نشرية  که خواستار وحدت ترک

» ترکی عثمانی«تإسيس کرد که در آن از زبان ساده شدة 
ابداع  بينی کرد که با شد. گاسپرينسکی پيش استفاده می

و هم » قايقران بسفری«راحتی هم برای يک  زبانی که به
قابل درک باشد، در نهايت » ساربان کاشغری«برای يک 

شکل خواهد گرفت. » اتحاد اسالم«و » اتحاد ترکی«
 نيکهای چاپی بر مردم  گاسپرينسکی از تأثير بالقوة رسانه

 آگاه بود و با جديت به افزايش شمارگان روزنامه خود با
های متفاوت ترکان از  هدف برقراری وحدت بيشتر ميان گروه

 .ايجاد زبانی مشترک اقدام کردراه 
 

با پايان سدة نوزدهم، ترويج زبان مشترک ترکی 
گاسپرينسکی (زبان واحد يا زبان مشترک) از سوی جنبش 

، با اين هممورد حمايت قرار گرفت. » جديدها«طلب  اصالح
ابراز مخالفت از سوی برخی از  اين حمايت يکپارچه نبود و

دادند زبان  ها که ترجيح می قزاق مانندهای قومی خاص  گروه
قزاقی متمايزی به وجود آورند، مشهود بود. اين شکاف در 

، در ١٩١٧، در سال »کنگرة سراسری مسلمان«جنبش در طی 
 يافت. بازتابدوران حکومت دولت موقت در روسيه 

 
بان مشترک ترکی گاسپرينسکی گيری ز اين کنگره از بهره 

باالی اجتماع  اليه هایآموزشی در مدارس  ابزارعنوان  به
حمايت کرد. با وجود اين، در مدارس ابتدايی و 

ها زبان ملی منطقه زبان اصلی بود؛ جايگاه زبان  دبيرستان
يافت. در  افتمشترک ترکی به موضوعی الزامی و ثانويه 

جنبش ملی «، تحقق ١٩١٧جريان ناآرامی های سياسی سال 
بيشتر پويايی شد: در عوض  روبه روبا شکست » متحد ترک

های ملی منفرد يا بر  سياسی بر هر يک از گروه های
 .بخارا و خيوه متمرکز شد مانندهای سياسی ازلی  موجوديت

 
های  ، آرمان١٩٩١فروپاشی شوروی در سال  رونددر 

اشی برجستگی سياسی مجدد فروپ ،ناسيوناليسم ترکی
ترکيسم به وجود  ای برای پان اميد تازه ،فدراسيون روسيه

های سياسی  يانه جنبشآسيای م گسترهآورد. با اين که در 
 پیدر » بيرليک«ک يو حزب ازب» آالش«حزب قزاق  خاصی چون

ها بودند، چنين اظهاراتی از سوی  ايجاد وحدت بيشتر ترک
ز با ترکمن و قرقي مانندهای ملی منطقه،  ديگر گروه

ها بيمناک بودند که اين مسأله  بدبينی تلقی شد، زيرا آن
تر شود.  های ملی بزرگ ای برای غلبه گروه تبديل به وسيله

دردخورتر  ، فدراسيون از هم گسيخته احتماًال بههم با اين
در سال  هنگامیهای منطقه  خواهد بود و بسياری از حکومت

الفبای سيرليک توافق کردند الفبای التين جايگزين  ١٩٩٣
شود، گامی به سوی اين هدف برداشتند. در حالی که ترکيه 
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پيشکسوتان اين ايدئولوژی برخوردار  از يک نوع 
 يی بوده اند. بينش گستره

 
ترکيه رسما پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، 

وارد عصر ناسيوناليسم می شود. هر چند، زمينه و 
بستر اين ايدئولوژی پيش تر از اين هم در اوايل 
سده بيستم، در اين کشور پهن گرديده بود. در اين 

آيد که پيشاروی  به وجود می» جامعۀ تورانی«کشور 
» امپراتوری توارنی«نهادن يک خود آرمان بنياد 

جامعۀ « پی ريزیرا می گذارد. اين جنبش که با 
در اسالمبول به اوج خود  ١٩٠٩در   (TürkDerneg˘i) »ترک

رسيده بود، ترک هائی بودند که خاستگاه خود را 
کوه های آلتای می دانستند و به خود می باليدند 

ن به اين جامعه، دو شاهزادگان عثمانی، با گروي
 نمونه می شدند برای ديگران. 

 
که دولت عثمانی را » ترکان جوان«، ١٩١٥در سال «

شان را در جنگ جهانی همبستگی  می گرداندند، هدف
 همۀ ملت های ترک اعالم می دارند.

 
 ترک های جوان با الهام گرفتن از ناسيوناليسم ضد
روحانی نزديک به فراماسونری که در فرانسه و 

                                                                                                                                                             
که بيانگر صداها در  افزودپنج حرف به الفبای خود 

 .استيانه های آسيای م زبان
 

اند، بسياری از  از ميان اقوامی که امروزه ترک نام گرفته
گاه خود و قوم  برده در زير در تاريخ قديم هيچ  اقوام نام
ناميدند. در مورد بخشی از اين اقوام  ترک نمیخود را 
آسيای ميانه تنها پس از وارد شدن نظريه  باشنده

آرمينيوس وامبری و فرستاده پنهانی  از سویترکسيم  پان
رفته برای  وزارت خارجه بريتانيا به منطقه، اين نام رفته

 :اين اقوام نيز رواج يافت. اين اقوام عبارتند از
 

ها،  قالپاق ها، قره ها، قزاق ها، ناگايباکباشقيرها، تاتار
چای بالکار، کوميک، کريمچاک،  نوقای، کرائيم، قره

ها،  داغ ها، قره ها، قاجارها، شاهسون ها، آذربايجانی آلتايی
ها، گاگااوز،  ها، افشارها، خلج پاپاخ، قشقايی قره

ها، تاتارهای  ها، توينی، توفاالرها، شورها، خاکاس اورومچی
ها، اويغورها، ساالرها، اويغورهای ساری،  کيازب چوليم،
 ها. ها، دولگان ها، ياکوت چوواش
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دۀ نوزده رواج داشت (بسياری ايتاليای پايان س
به » گرائی ک تر«بودند) از   حتا به آن لژها پيوسته

تغيير جهت می دهند. اين يکی رؤيائی » ترکيسم پان«
است سياسی با هدف گرفتن عکس راهی که ترک ها در 
تاريخ با آن از شرق به غرب آمده بودند. آرزوی 

ترک ها در اين مسير بازگشت، گرفتن سرزمين  پان
های پيرامون آن است، راهی که تا دل چين و 
مغولستان می رود. اما شکست های نظامی و 
کشتارهای خونين آغاز سدۀ بيستم بيشتر ترک ها را 

ترکيسم  سر خرد آورد و آنان را به محدود کردن پان
به ناسيوناليسم ترکی مصطفی کمال آتاترک واداشت. 

محدود  پرستی ترک را بينی، ميهن آتاترک، با واقع
به دفاع از آناتولی و اسالمبول کرد و سودای شکوه 

 9»ترک را به باد سرزنش گرفت. پان
 

روشن است ما کاری به ايدئولوژی پان ترکيسم 
نداريم. تنها شايان يادآوری می دانيم که پان 
ترکيسم چونان يک ايدئولوژی گستره يی مطرح بوده 

 است. 
   
ين، در يکی ديگر از کسانی که در خاور زم -3

اوايل سده بيستم به ضعف عميق کشورهای اسالمی غير 
عربی مانند ترکيه، ايران و افغانستان در برابر 
قدرت های بزرگ اروپايی مانند روسيه، انگليس، 
آلمان و فرانسه پی برده، و خواستار اتحاد 
راهبردی ميان اين سه کشور گرديده بود، روانشاد 

 بود.  محمود طرزی
 

در کودکی، نوجوانی و جوانی (روی هم  محمود طرزی،
رفته سی و پنج سال) در ترکيه عثمانی به سر 

در استانبول و دمشق آموزش ديده و زمان  ،برده
کوتاهی هم (مدت شش ماه) در محضر سيد جمال الدين 

ديدگاه های پان  افغانی تلمذ نموده بود و با
اسالميستی و کاسموپوليتيستی (جهان ميهنی) او و 

گونه با ديدگاه های اولتراناسيوناليستی  همين
ترکان جوان و انديشه های  مصطفی کمال اتاترک 

 آشنا گرديده بود.

                                                 
، »ترکيسم ترسيد چرا نبايد از پان«برگرفته از مقاله  . 9

  13.06.2006به تاريخ   Iran Resistنشر شده در سايت انترنتی 
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او پس از بازگشت به افغانستان در دوره امير 
حبيب هللا خان، نزديک ترين مشاور شاه گرديد. مگر 
در سال های جنگ جهانی يکم، به هواداری از ترکيه 

سياست های انگليس پرداخت و آلمان به مخالفت با 
به چاپ نوشته » سراج االخبار افغانيه«و در جريده 

 های ضد انگليسی پرداخت. 
 

طرزی که خسر (پدر زن) امان هللا خان بود، در دوره 
مشاور نزديک شاه، وزير خارجه و  -پادشاهی او

انديشه پرداز اصلی دولت امانی به شمار می رفت. 
ارت خارجه، در يکی از طرزی در سال های کار در وز

دشوارترين برهه های تاريخ سياسی و ديپلماسی 
کشور، به ضعف و ناتوانی کشورهای منطقه در برابر 
قدرت های بزرگ مانند انگليس و روسيه شوروی و 
عقب ماندگی چند سده يی اين کشورها عميقا پی 

اتحاديه پان برده و راه برونرفت را در آرايش 
شور ترکيه، ايران و اسالميستی ميان سه ک

می ديد که در آينده اين اتحاديه می  افغانستان
توانست مسلمانان هند و آسيای ميانه شوروی را هم 

 در بر گيرد.
 
در ايران، يکی از نخستين کسانی که در سال  -4

های پس از جنگ جهانی يکم، انديشه همگرايی ميان 
دو بخش باختری و خاوری ايران را تئوريزه و 

 چاپ کرد، داکتر محمود افشار يزدی بود.تدوين و 
 
داکتر محمود افشار يکی از نخستين ايرانيانی  

آشنا به گونه ژرف تيک يبود که با دانش جيوپول
شده بود. وی که در سال های جنگ جهانی اول در 
سويس دانشجوی رشته علوم سياسی بود، و به سال 

از رساله دکتری خود به زبان فرانسوی زير  1921
دفاع کرده بود، در » سياست اروپا در ايران«م نا

همان سال ها با دانش جيوپوليتيک آشنا گرديده 
بود و به اهميت گستره های بزرگ در سياست های 
جهانی پی برده بود. از همين رو، اگر او را پدر 

در » گستره يی«علم جيوپوليتيک و بنيادگذار بينش 
ين علم در ايران يا دست کم يکی از پايه گذاران ا

 آن کشور بخوانيم، شايد گزافه نگفته باشيم.



 28

 
او يکی از انگشت شمار ايرانيانی بود که به سرشت 
و انگيزه های راستين دو جنگ جهانی پی برده بود 
و با راهبردهای کشورهای بزرگ در پهنه سياست های 

 جهانی آگاهی داشت.
 

محمود افشار در اروپا با شماری از روشنفکران 
ر ايرانی مانند تقی زاده، جمال زاده، کاظم نامدا

زاده ايرانشهر و... شماری از رجال و 
سياستمداران طراز اول کشورش آشنايی داشت و 

 انديشه ها و گرايش های آنان را نيک می شناخت.
 

داکتر محمود افشار در سال های دهه های هفتاد 
سده بيستم، چند بار از افغانستان بازديد و با 

افغان «و  10»سياست اروپا در ايران«ب های چاپ کتا
و نگاشتن مقاالت فراوان در روزنامه ها و 11»نامه

مجالت ايرانی، ديدگاه های گستره يی خود را 
 تئوريزه کرد. 

 
پان «به گونه يی که روشن است، شاه ايران انديشه 

به رهبری » پان عربيسم«را در برابر  12»ايرانيسم
 ناصر پيش کشيده بود.

                                                 
، سياست اروپا در ايران. داکتر محمود افشار يزدی،  10

دهشيری، تهران، چاپ بنگاه انتشارات  ترجمه ضياء الدين
، (در هفت 1979،»بيناد موقوفات داکتر محمود افشار يزدی«

 صد صفحه). 
(در سه » افغان نامه«. داکتر محمود افشار يزدی،  11

بنياد موقوفات داکتر محمود «جلد)، چاپ بنگاه انتشارات 
 . 1982،تهران، »افشار يزدی

ی پيديا چنين آمده است: ايرانيسم در ويک . در باره پان 12
سياسی است مبتنی بر اتحاد کليه  انديشه يیايرانيسم  پان«

ها،  ها، آسی اقوام و نژادهای ايرانی، شامل آذربايجانی
ها،  ها، تاجيک ها، هزاره ها، زازاها، کردها، پشتون بلوچ

فالت  باشندهاقوام ايرانی  همهها و به طور کلی  قزلباش
 ايران. 

 
های فکری ديگر که دارای  بر خالف مکتب پان ايرانيسم

هستند، يک مکتب عينی (اوبژکيتو) است که » پان«وند  پيش
هايی مانند  واقعيت تاريخی دارد. در حالی که مکتب

اسالويسم،  ژرمنيسم و پان ترکيسم، پان عربيسم، پان پان
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مفاهيمی ذهنی (سوبژکتيو) هستند. يعنی بيان آرزوها و 

 ها اند. خواسته
 
، توسط ١٣٠۶ايرانيسم برای نخستين بار در سال  ژه پانوا

محمود افشار يزدی، وارد فرهنگ واژگان سياسی ايران شد. 
ايرانيسم در  خورشيدی مکتب پان ١٣٢۶روز پانزدهم شهريور 

-شهر تهران بنيان گذاری شد. محمود افشار انديشه پان
 ايرانيسم را برای دفاع از تماميت ارضی ايران در مقابله

 حمالت پان ترکيسم و پان عربيسم پيشنهاد کرد.
 

ايرانيسم سه حزب تشکيل  بر بنياد انديشه پان ١٣٣٢تا سال 
به رهبری محمد مهرداد، » پرچمداران پان ايرانيسم«شد: 

بر بنياد پان ايرانيسم به رهبری » حزب ملت ايران«
به رهبری محسن » حزب پان ايرانيست«داريوش فروهر و 

 .پزشکپور
 
، ايران  ميالدی ١٨١٣از سال  کهاست  بر آنايرانيسم  انپ

است و به دنبال هر تجزيه، باقی  شده دچار يک رشته تجزيه
است.  را نگاه داشته» ايران«مانده سرزمين، نام 

ها معتقد هستند که آن چه به نام ايران  ايرانيست پان
شود، ايران نيست. بايد ايران را در مفهوم  ناميده می

آن به هم ميهنان خود بشناسانيم. سبب ضعف و واقعی 
ناتوانی واحدی که امروز به عنوان ايران از آن نام 

برند، واحدی که امروز به نام افغانستان از آن نام  می
ها  برند، واحدی که امروز به نام قفقاز زير چنگ روس می

ها را به نام  افتاده، دليل ضعف و ناتوانی مناطقی که آن
است که از يک ديگر جدا  نامند، اين می» ان روسترکست«جعلی 
 .اند. پس راه نجات، رسيدن به وحدت و يگانگی است افتاده

 
کند:  گونه تعريف می محمود افشار يزدی ايرانيسم را اين

و هدف اشتراک » آل ايده«ايرانيسم در نظر من بايد  پان«
مساعی تمام ساکنان قلمرو زبان فارسی باشد در حفظ زبان 

ادبيات مشترک باستانی. منظورم اتحاد کليه و 
ها، کردها،  ها، آذری ها، افغان فارس -نژادان  ايرانی

است برای حفظ و احترام تاريخ  -ها و غيره  ها، تاجيک بلوچ
چند هزار سال مشترک و زبان ادبی و ادبيات مشترک. هيچ 
وقت عقالی ايران انديشه اين که به خاک کشورهای ديگر 

اند. هميشه حرف اين  د را در مخيله خود نداشتهتجاوز کنن
است که ما بايد از لحاظ ارضی وضع کنونی خود را  بوده

ايرانيسم ما بايد جنبه  نگاه داريم و استوار کنيم. پان
دفاعی و فرهنگی داشته باشد نه تهاجمی. به اين معنی که 

تورانيسم يا  های ديگر، مانند پان»پان«در برابر 
ه قصد تجاوز از حدود ارضی خود دارند، عربيسم ک پان

 »مقاومت داشته باشيم.
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مبتنی بر اتحاد کشورهای  13»پان عربيسم«شه اندي 
عربی در يک گستره بود که از سوی شوروی پيشين 

                                                                                                                                                             
 

 کند: حزب پان ايرانيست جنبش را اين گونه معرفی می
های ايرانی است  تيره ٔايرانيسم وحدت و هماهنگی همه پان«

در جهت استقرار حاکميت ملت ايران. ملت بزرگ ايران 
دارای يک وطن، يک تاريخ، يک فرهنگ، و آداب و رسوم 

باشد. پراکندگی، تفرقه و تشتت، و وضع کنونی به ملت  می
ايرانيسم نهضت وحدت طلب ملت  است. پان ايران تحميل شده
ايرانيسم جنبشی است سازنده و خالق. نظامی  ايران است. پان

های پرفروز تاريخ ايرانزمين.  است نوين بر اساس هدف
و ايرانيسم راهی است برای ملت ايران برای رهايی  پان

 »وحدت.
 

پان «. در ويکی پيديا در باره پان عربيسم می خوانيم:  13
ها فارغ از  است که برای اتحاد نژاد عرب جنبشیعربيسم 

پان ترکيسم، پان  همانندکند و  باورهای دينی آنان تالش می
ايرانيسم است که برای اتحاد بر پايه  ژرمنيسم و پان

 .کند تالش میبرتری نژادی فارغ از باورهای دينی آنان 
 

سرآغاز آن به حرکات ضد عثمانی شريف مکه پيش از جنگ 
گردد  باز می ،گرفت جهانی اول که به تحريک انگليس صورت می

دولت  ميانمنجر به معاهده  ١٩١۶تا  ١٩١۵که در سال های 
دنبال استقالل  انگليس و شريف مکه گرديد. شربف مکه که به

ی در منطقه بود طی از عثمانی و تشکيل دولت مستقل عرب
اين معاهده قول پشتيبانی انگليس از دولت عربی در صورت 

عثمانی را گرفت. در حالی که در برابر شورش اعراب 
با  Sykes-Picot طی معاهده معروف به ١٩١۶انگليس در سال 

فرانسه بدون توجه به معاهده خود با شريف مکه نقشه 
کرد. ولی در تقسيم خاور ميانه بين دو کشور را توافق 

پس از سقوط عثمانی انگليس به وعده خود با  ١٩١٨سال 
 .شريف مکه عمل نکرد

 
ميالدی  ١٩٣٠شده آن برای نخستين بار در دهه  حالت شناخته

و توسط ميشل عفلق در سوريه بنا گذاشته شد. او 
يی از   بنيادگذار حزب بعث بود که خط فکری آن آميزه

دئولوژی پان عرب که يک مارکسيسم و ملی گرايی است. اي
باشد چنانچه برخی اعضای  ايدئولوژی سکوالر و ملی گرا می

معاون  -طارق عزيز برای مثال؛باشند.  برجسته آن مسيحی می
های  وزير عراق در رژيم صدام حسين يکی از پان عرب نخست

مسيحی برجسته بود. همچنين اين حرکت متهم به تضعيف 
باشد. طی  ايرانی و کرد میاقوام ديگر منطقه مثل ترک و 

های نيمه دوم سده بيستم، پان عربيسم کوشيد تا  سال
ترين اين  کشورهای گوناگون عربی را يکپارچه کند. مهم
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پشتيبانی می شد و  پان آريايسم که بيشتر اتحاد 
سه کشور ايران، افغانستان و پاکستان را در نظر 

 داشت، از سوی امريکا.
 

در آن سال ها، پان آريايسم راهبرد رسمی دولت 
مگر در باره آن کدام نوشته  ايران شمرده می شد.

مدون در دست نبود. آثار داکتر محمود افشار شايد 
از انگشت شمار نوشته ها در زمينه باشد که نخست 
در سيمای مقاالت پراگنده به چاپ رسيده بود و 
تنها در سال های پس از انقالب در سيمای کتاب ها 

 به چاپ رسيد. 
 

روانشاد  شوربختانه اين کمترين بخت آشنايی با
در  1999داکتر افشار را نداشتم. مگر به سال 

نخستين مسافرتم به ايران، توانستم با فرزند 
روانشاد داکتر ايرج افشار آشنا  -برومند ايشان

شوم که اين آشنايی به زودی به دوستی گرمی مبدل 
 شد. 

 
من بارها از دفتر انتشارات موقوفات داکتر محمود 

در خانه داکتر ايرج  افشار بازديد و باری هم
افشار در تهران مهمان ايشان گرديدم. خوشبختانه 
طی ديدارهای چند باره، توانستم شمار بسيار از 
تاليفات و نوشته های داکتر افشار را به دست 
بياورم و مفصل با ديدگاه های ايشان در زمينه 
اعاده شان و شوکت ايران باستان و بسياری ديگر 

شنا گردم. آخرين ديدارم با از نوشته های شان آ
در تهران در  2010شاد روان داکتر ايرج افشار سال 

                                                                                                                                                             
کوشش ها به تشکيل کشور جمهوری متحده عربی انجاميد که 

از يکی شدن سوريه و مصر به  ١٩۶١و  ١٩۵٨های  ميان سال
 .وجود آمده بود

 
مدار اصلی پان عربيسم جمال عبدالناصر، پرچ ١٩۶٠در دهه 

رئيس جمهور مصر بود. ولی به واسطه شکست اعراب در جنگ 
شش روزه و به واسطه عدم رشد کافی اقتصادی اين ايده 
ضربات سنگينی را متحمل شد. البته صلح با اسرائيل هم 
ضربه مهلکی بر چهره پان عربيست ها وارد کرد و آنها در 

وا ساخت. امروزه انديشه های پان در انظار عمومی رس
عربيستی در جهان عرب، به دليل بی هويتی بيش از پيش 

 ».اعراب در مواجهه با غرب، رنگ باخته است
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جنب همايش ميراث مکتوب ايران و افغانستان در 
تاالر مجلس شورای اسالمی بود که استاد پس از چندی 

 بعد از آن درگذشتند. 
 

در مباحث مطرح شده در اثر دست داشته، من بارها 
اشاره کرده و به نوشته های محمود افشار 

جستارهايی از آن داشته ام. از اين رو در اين جا 
 به آن نمی پردازم.

 
در سال های پس از انقالب اسالمی، داکتر چنگيز  -5

فرهنگ شناس و تمدن شناس برجسته ايرانی،  -پهلوان
و » فرهنگی -حوزه تمدنی«با مطرح نمودن نظريه 
 15،»تمدن«14،»فرهنگ شناسی«چاپ کتاب هايی چون 

و  16»غانستان: عصر مجاهدان و برآمدن طالباناف«
در واقع انديشه های داکتر محمود  17»پنج گفتگو«

افشار را ويرايش نمود و بسط و توسعه بيشتر داد 
و آن را بر پايه های نظريات نو علمی در زمينه 
های فرهنگ و تمدن در باختر زمين استوار 

 گردانيد.   
 

با  1999به سال من، در نخستين بازديدم از تهران 
آشنا شدم. اين آشنايی از  داکتر پهلوان در تهران

همان ديدار نخست به دوستی گرمی مبدل گرديد که 
تا به امروز ادامه دارد. داکتر پهلوان مرا به 
خانه اش دعوت کرد و گفتگوهای مفصلی در زمينه 

 فرهنگی اش انجام داديم.  -تئوری حوزه تمدنی
 

فرانکفورت و يک بار هم پسان ها او دو بار به 
برای اشتراک در کنفرانس معروف و جنجالی برلين 

(ايران پس از انتخابات) آمد که پس  در باره ايران
از ايراد سخنرانی در اين کنفرانس، در آلمان 
پناهده شد. هر چه بود، با داکتر بارها در 

                                                 
پيام «. داکتر چنگيز پهلوان، فرهنگ شناسی، انتشارات  14

 1378، تهران، »روز
 2002. داکتر چنگيز پهلوان، تمدن، مونستر، نشر فراز،  15

افغانستان: عصر مجاهدان و «يز پهلوان، . داکتر چنگ 16
 1377، »قطره«، تهران، نشر »برآمدن طالبان

تجدد، روشنفکران،  -. داکتر چنگيز پهلوان، پنج گفتگو 17
 2002تمدن ايرانی، مشارکت دين و جامعه مدنی، مونستر، 
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فرانکفورت ديدار کرديم و دو، سه باری هم مهمان 
بود که زمينه  2001ه سال من شد. درست من ب

هم سخنرانی او را در نشستی با اشتراک جمعی از 
باشنده فرانکفورت در دانشگاه فرانکفورت  ميهنان

فراهم کردم. داکتر پهلوان در اين نشست، به 
خود » فرهنگی -تمدنی«تفصيل پيرامون نظريه حوزه 

 سخن گفت.
 

به هر رو، طی اين ديدارها فرصت کافی داشتم تا 
 تفصيل با ديدگاه های او آشنا شوم.به 
 

پهلوان، از فارغان دانشگاه فرانکفورت در سال 
های دهه هفتاد ميالدی است. او در سال های تحصيل 
و بود و باش در فرانکفورت، با انديشه ها و 
تئوری های مدرن باختر زمين در عرصه علوم انسانی 
به ويژه با تيوری های مطرح در زمينه های فرهنگ 

تمدن آشنا شده و همين گونه با جنبش های  و
دانشجويی و روشنفکری اروپايی و رهبران اين جنبش 

 ها از نزديک معرفت داشت.   
 

او نظريه خود را بر پايه تازه ترين دستاوردهای 
علوم انسانی در زمينه فرهنگ و تمدن پايه ريزی 
کرد. در گفتار بعدی شماری از ديدگاه های داکتر 

 وان را می آوريم.چنگيز پهل
 
شمار بسياری از دانشمندان به  ،در روسيه   -6

که ما در ال به الی کتاب  اين مساله پرداخته اند
ورده ايم. از اين آبارها به نوشته های آن ها رو 

 رو، در اينجا از آن ها ياد نمی کنيم.  
 
از جمله جمهوری  آسيای ميانه در کشورهای  -7

ری به مساله نيز دانشمندان بسياتاجيکستان 
پرداخته اند که بی ترديد برترين جايگاه را در 

رييس پيشين  -زمينه راونشاد باباجان غفوراف
 دارند. پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه 

 
دانشمندان بسياری در زمينه در سال های اخير نيز 

در اين جا کار کرده و آثاری آفريده اند.  
ياد  نآقای امام علی رحمابايسته می دانم از 
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تاجيکان در آيينه «در اثر سه جلدی نمايم. ايشان 
، (که نخستين جلد »تاريخ: از آريان تا سامانيان
» فلينت ريور اديشن«آن از سوی بنگاه انتشارات 

در لندن، جلد دوم آن از سوی  1999به سال 
و جلد   2002در دوشنبه به سال » عرفان«انتشارات 

ه چاپ رسيده در دوشنبه ب 2006سوم آن به سال 
است)، به گونه بس مفصل و جامع و همه جانبه 
مبانی تاريخی انديشه همگرايی در ميان توده های 
ايرانی و همين گونه همگرايی و همزيستی مسالمت 

 ميان کشورهای منطقه را پرداز  نموده اند. 
 

در اين اثر وزين، از کارنامه های نياکان 
گرفته تا فرهيخته و ورجاوند ما، از آفريدون 

پيشداديان و کيانيان و شهرياران اسطوره يی 
برخاسته از خاور و شمال خاوری ايران باستان 
گرفته تا سامانيان و ديگر دودمان ها با شيوه 

 دلنشينی ياد می شود. 
 

ويژگی اين اثر در آن است که در آن از نوشته ها 
و پژوهش های شماری از بزرگترين خاورشناسان روس 

يشين و نيز دانشمندان بنام و پرآوازه و شوروی پ
رييس پيشين  -تاجيک (چون بابا جان غفوراف

پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوروی پيشين، 
جمشيداف، يعقوب اف، محمد جان شکوری، نظراف، 
اميرشاهی) که خوانندگان پارسی زبان در ايران و 
افغانستان با آثار شان  دردمندانه کمتر آشنا 

 ؛ جستارهايی صورت گرفته است.هستند
 

ويژگی ديگر اين اثر در آن است که بر شالوده 
تجارب دولتداری در تاجيکستان مستقل نگاشته شده 
است و بر بنياد رئاليسم و پراگماتيسم استوار 
است. در يک سخن، در باره اين اثر گرانبها که بی 
گزافه شناسنامه تاريخی ما است، می توان گفت: 

ما در ال ». بان همه دارند، تو تنها داریآنچه خو«
به الی بحث های خود، بارها جستارهايی از اين اثر 

 گرانسنگ داشته ايم.
 
در افغانستان، يکی از نخستين کسانی که نياز  -8

همپيوندی های بيشتر همسويی ها و تاريخی به 
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تمدنی  -فرهنگی و همبودی ها و اشتراکات فرهنگی
ه فرهنگ پارسی را مطرح ميان کشورهای همزبان حوز

 - کردند، روانشاد پروفيسور استاد داکتر جاويد
رييس پيشين  انشگاه کابل بودند که در کتاب های 

چاپ لندن در سال » اوستا«و » نوروز خوش آيين«
های دهه نود سده بيستم؛ بسياری از ديدگاه های 
خود را در زمينه (هر چند هم به گونه بس احتياط 

 ادند. آميز) بازتاب د
 

روانشاد استاد جاويد که در سال های دهه های شصت 
و هفتاد سده بيستم در دانشگاه تهران تحصيل 
نموده بودند، يکی از نخستين استادان تحصيل 
يافته در رشته زبان و ادبيات پارسی در خارج 
بودند که بيش از نيم سده در سنگر پاسداری از 

بزرگ بسر تمدنی گستره ايران  -ارزش های فرهنگی
بردند و نقش بزرگی در تدريس زبان و ادبيات 

 پارسی با روش های مدرن بازی نمودند.
 

استاد جاويد در تهران از محضر استادان بزرگی 
چون بديع الزمان فروزانفر، سيعد نفيسی، پرويز 
ناتل خانلری، داکتر زرينکوب و شماری ديگر از 

گونه بزرگترين دانشمندان ايرانی فيض برده و به 
 - همه جانبه با ديدگاه ها و انديشه های فرهنگی

تمدنی اين بزرگمردان آشنا شده بودند و در 
رساندن پيام اين مردان نامور به افغانستان، نقش 

 شايسته يی بازی نمودند.
 

دوستی نزديک با استاد جاويد و ديدارهای پی در 
پی با ايشان در کابل و لندن، به نويسنده اين 

اد تا از نزديک با انديشه های واالی امکان را د
انسانی و عشق و شيدايی اين استاد بزرگوار با 

 فرهنگ و ادبيات پارسی دری آشنا شوم. 
   

رييس  -در سال های اخير، پروفيسور لعلزاد -9
در لندن، تحقيقات » کانون پژوهش های خراسان«

تاجيکی  -فرهنگی ايرانی -جالبی در حوزه تمدنی
الت بس ارزشمندی در باره آريانا، انجام داده، مقا

ايران، پارس، خراسان، افغانستان و فرهنگ و تمدن 
و تاريخ تاجيک ها نوشته، نقشه ها، اسناد و 
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مدارک فراوانی را گردآوری، تجزيه و تحليل و به 
 نشر رسانده است. 

 
لعلزاد دستاوردهای پژوهش ها و کاوش هايش را طی 

های برگزار شده  چندين جلسه سخنرانی در کنفرانس
از سوی کانون پژوهش های خراسان در لندن ارائه و 
همين گونه در تارنماهای انترنتی اروپايی مانند 

کانون «و » لعلستان«، »خراسان زمين«، »خاوران«
بازتاب داده » مطالعات و پژوهش های افغانستان

 است.
 

دوستی نزديک با استاد لعلزاد، تماس های پيوسته 
ديک با ايشان و کار روی يک مساله و همکاری نز

مشترک (هر چند از زاويای گوناگون، با بهره گيری 
از منابع مختلف)، به بنده اين فرصت را داد تا 
از ره آوردهای پژوهش های شان فراوان بهره 
بگيرم. در واقع، بخش شايان توجه کارم را مرهون 
و مديون موادی هستم که از مقاالت ايشان برگرفته 

 ام.
 

در ال به الی نوشته ها، بارها مطالبی را از نوشته 
های استاد لعلزاد برگرفته ام که در آينده به 

 تفصيل با آن ها آشنا خواهيد شد. 
 

در سال های اخير جناب آقای سليمان راوش   -10
نيز تالش های بسياری برای بازگشت به خويشتن خويش 

ی انجام داده، مقاالت و کتاب ها منتقدانهبا ديد 
در کتاب ». نام و ننگ«جالبی نوشته اند. از جمله 

دست داشته ما چند بار از مواد و مدارک گرد 
 آورده شده از سوی ايشان بهره گرفته ايم.
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 شالوده تيوريک طرح مساله
 
استرايژی امريکا در «اسپيکمن در کتاب های «

ده معيار را جدا 19»صلحجغرافيای «و 18»سياست جهانی
ند که بر پايه آن بايستی قدرت جيوپوليتيک می ک

دولت را تعيين کرد: گستره، طبيعت مرزها (طبيعی 
بودن مرزها)، نفوس بزرگ، داشتن معادن فراوان، 
توسعه اقتصادی و تکنولوژيک، توان مالی، همسانی 

(همپيوندی) اجتماعی،  تباری، تراز انتيگراسيون
 »ثبات سياسی و روحيه ملی.

 
 یکيتيلووپظرفيت های جي یابيارز یکل برآينداگر «

باال  بالنسبه ارهايمع نيادولت مطابق کدام 
ناگزير  ياد شدهاست که دولت  امعن نيه اب نباشد،
تر  یاتحاد کلکدامين  واردبی چون و چرا است 

خود به  تياز حاکم یبخششود و از  کيژياسترات
 راهبردی گيرجهان )، حمايتپروتکسيون (حفاظتخاطر 
 20.»و بگذرد شی نمايدچشمپو

 
پرسشی که مطرح می گردد اين است که آيا ما همه 
اين معيارها را برای مبدل شدن به يک قدرت بزرگ 
داريم؟ روشن است که پاسخ منفی است. پس چه بايد 

 کرد؟
 

در اين جا پيش از هر چيزی، به بررسی چند تيوری 
 در زمينه می پردازيم:

 
در زمينه، يکی از تيوری های شايان توجه  -1
است، که از سوی آلن » انديشه نو راستگرايان«

يکی از اصول  بنوئای فرانسوی ارائه گرديده است.
که آنالوگ آن  »راستگرايان نو«بنيادی ايدئولوژی 

يز پديدار ندر ديگر کشورهای اروپايی به زودی 
                                                 

18 . America`s srategy in world politics (1942) 
19 . Geography of peace (1942) 

، ص. 2000، مسکو، مبانی جيوپوليتيکالکساندر دوگين، .   20
 .)به زبان روسی( 63
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بود. متفاوت » جيوپوليتيک قاره يی«اصل  گرديد،
اسيوناليست های ، و ن»راستگرايان قديمی«از 

بنوئا می پنداشت که اصل مرکز گرايی کالسيک، 
از ديدگاه تاريخی » ملت -کشور«يا » ملت -دولت«

گستره های «ديگر کارايی ندارد و آينده از آن 
گستره های «است. آن هم شالوده اين گونه » بزرگ
می بايست نه آن چنان اتحاد کشورهای » بزرگ

تيک، بل شموليت گوناگون در يک اردوگاه پراگما
گروه های اتنيکی (تباری) دارای ابعاد گوناگون 

واحد بر شالوده های » امپراتوری فدرال«در يک 
امپراتوری « -مساويانه باشد. اين گونه فدراسيون

واحد و  -از ديدگاه استراتيژیواحد، بايد » فدرال
در اين حال،  باشد.متفاضل   -از ديدگاه تباری

با وحدت فرهنگ تحکيم  وحدت استراتيژيک بايد
  21»يابد.

                                                 
اش در  یدر سخنران 2010در ماه نوامبر سال بنوئا در  .  21
 - شمندانياند شورزان،يکنگره چهارم انتلکتوئل ها (اند«

تازه اش که به گفته خود او  یوريدر باره ت)» ونيفکر
. ندارد، سخن گفت یو نامنگذاشته است  یتيهنوز پا به گ

 یبه تسلط گلوبال پول و هژمون یتک قطب نظام او گفت که
 کيکه در واقع  ديخواهد انجام ینظام ارزش کي یونورسالي

انسان و بر  عتيبا سرشت و طب رياست و مغا ینظام ضد ارزش
رو، باور دارم که  نيمتوجه است. از هم تيبشر یبرده ساز

بر جهان حاکم  یچند قطب اليورنورسينظام  کيآن  یبه جا
بر  يیاينظام ارزش اروآس یروزيپ نيو ا دخواهد ش
 .است يیکايامر یتاالسوکراس

 
 یارزش ی)، دفاع از داشته هایورستياز تنوع (دا دفاع

جهان.  یو تمدن یفرهنگ یاست. دفاع از غنا تيجهان بشر
 یجهان چند قطب یبه سو یجهان تک قطب کي یاز سو ديبا

متنوع  یجهان با تمدن ها کيمعرف  ین چند قطب. جهاميبرو
 .است

 
را نوموس جهان  کيتيوپوليج یآلمان تيکارل اشم یزمان 

 کيبود که جدا از  هينوموس جوامع اول نيخواند. نخست
 گريد کيو ارتباط با  ونديپ یبود و باش داشتند و ب گريد
 .ستنديز یم
 
 ديپد ايلکه با قرار داد وست فا» ملت -کشور« ونيفارماس 

نوموس فراهم کرد.  نيدوم شيزا یرا برا نهيآمد، زم
 د،يدر حال دگرگون شدن گرد یوست فال یکه ارزش ها یهنگام

 .فراهم آمد ینو یوريت يیآ ديپد یبرا نهيزم
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بود  ینوموس سوم جهان یکه جهان دو قطب مينرود بگو ادمي 

 .افتي انيپا نيبرل واريد یزيکه با فرو ر
 

جهان چه  ندهياست که نوموس آ نيگردد ا یح مکه مطر یپرسش
نگذاشته است،  یتيکه هنوز پا به گ یخواهد بود؟ نوموس

 یم» چهارم یوريت«خواهد تولد شود. من آن را  یم یول
 نيا -بدهم یآن نام یآن که بتوانم کنون برا یخوانم. ب

 .»ون یجهان ینوموس نو است برا
 

 یو مولت ید قطبچن ندهيچون و چرا جهان آ یاست ب روشن
 ینم یکشور چيه گري) خواهد بود. دیکلتورال (چند فرهنگ

به سر برد.  ديدر برج عاج خودش در تجر يیتواند به تنها
روند جهان است.  نيبالنده تر يیمنطقه  يیروند همگرا

 یکه برا یبزرگ است. هر نام یاز آنِ گستره ها ندهيجهان آ
خواهد بود پست  یانآن جهان، جه م،يجهان بده ندهيآ مودوس

) که در رانهي(پساجهانگ یستيو پست گلوبال یستيبراليل
 ،يیايجغراف ،یاقتصاد یچند گستره بزرگ با ساختارها

متنوع بازتاب خواهد  یکيژيواستراتيو ج یفرهنگ ،یتمدن
 .خواهد بود یستيوناليگيجهان ر کي ندهي. جهان آافتي

که  یجهان یو فرهنگ سراسر یجهان یتمدن سراسر یپهلو در
 یاست، تمدن ها و فرهنگ ها تيجهان بشر یخيدستاورد تار

خود  يیستايکماکان به ز زين يیو منطقه  یو بوم يیگستره 
 .ادامه خواهند داد

 
آن شد تا جهان را  یدر پ کايجنگ سرد، امر انياز پا پس 

را بر  براليل یدار هيسرما یبسازد و ارزش ها یتک قطب
 يیها هي. نظردينما ليتحم یکيانبه گونه مک یتيسراسر گ
ساموئل  یبرخورد تمدن ها اما،يفوکو  خيتار انيچون پا

بزرگ که  انهيم یايبزرگ و آس انهيخاورم نگتون،يهانت
 ريدمکرات را بر سا برالسميل یدئولوژيا يینها یروزيپ

 یرا دست کم بر بخش بزرگ کايو تسلط امر یفکر یدبستان ها
 دگاهيد نيبا هم ونديتند، در پپرداخ یاز جهان جاودانه م

مطرح شدند که در واقع  یجهان »ینينظم نو«جهانخوارانه 
 .کردند یبر سراسر جهان را موعوضه م کايتسلط امر

 
جهان از  یاز کشورها یاريها در بس شهياند نياست ا روشن 

به نقد گرفته شده اند  یبه گونه جد کايجمله در خود امر
دارد.  ديآن ها ترد یشيآال یر بد یکمتر کس گريو دست کم د

کشورها، به  گريبه د کاياز امر یدردمندانه صدور دمکراس
 نيبه ا کاياز امر یختگيو لگام گس یبند و بار یصدور ب

 .شکل داده است رييکشورها تغ
 



 40

 
تيوری ديگری که شايسته يادآوری است، تيوری  -2

 - همتای اروآسيای يی دکترين مونرو -ژان تريار
روسی) است که به گونه فشرده به  -امپراتوری (ارو

آن اشاره می کنيم. تريار جيوپوليتيک را مضمون 
اصلی سياسی می پنداشت که بدون آن ممکن است 

خردمندانه و دور انديشانه سياسی و استراتيژی 
دولتی را تدوين کرد. تريار تيوری سياسی خود را 

                                                                                                                                                             
گوناگون در  یساختارها و هنجارها یمصنوع یدستکار 

 یاه یبه ناآرام یعيطب ريغ یها وهيمختلف با ش یکشورها
 یها یباز یماياست. انقالبات در س دهيانجام ختهيلگام گس
 یانترنت یها تيسا قيدر آمده است و از طر یتکنولوژ

ها (اس. ام. اس) ها و رخنامه ها  امکي(تارنما) ها و پ
شوند و  یم یهمراه سازمانده ی) ها و تلفن هاکبو سي(ف

 یممکن است ناگهان یو ارزش یچهارچوب باور کيبدون داشتن 
و ثبات  ت،يکار امن ني. افتنديو آتشفشان گونه به راه ب

با خطر رو به رو ساخته است.  یرا به گونه وحشتناک یجهان
به اروپا و  قايو افر اياز آس ريواگ یماريب نيا تيسرا

اکنون نشانه  نيکه از هم رياست ناگز یامر کايامرخود 
 یمنظا چيو ه یکشور چي. در واقع، همينيب یآن را م یها

 .ستين هيدر برابر آن وقا
 
انقالب به  کي انيرو، به دشوار بتوان مرز م نيا از 

کرد.  نييرا تع زشيو خ یآن و شورش و ناآرام کيمفهوم کالس
 کي ،یاجتماع یها دهيها به عنون پد نيهر چه باشد، همه ا

 .یها و خاستگاه اجتماع شهير -مشترک دارند زيچ
 

 یها وانهيو د مارانيب يیاکيامر استمدارانياز س یاريبس
 گران،ياند که افزون بر ستم روا داشتن بر د یاسيس یروان

خود و حرص و آز  یها یگريوحش یقربان زيمردم خود را ن
دارند و از  ماريبه ت ازيخود نموده اند و ن ختهيلگام گس

 ماراني! بیآر -هستند گرانيد یاري ازمندين ینظر انسان
 .مداوا کرد ديرا با

 
 ینظم ی(ب یجهان یبند و بار یو ب یختگيلگام گس کنون
شد،  یخوانده م یجهان نيآن چه که نظم نو ني) جاگزیجهان
روند هار و  کياز آن که به  شيپ دياست و با دهيگرد
. ديبخش انيبه آن پا ديتر با عيمبدل شود، هرچه سر ريواگ

آن  یاست و همراه با فروپاش دهيفرو پاش یجهان دو قطب
 یرفته است و برا انياز م زيحاکم بر آن ن یزبا دقواع

 دهينگرد نيتدو یهنوز قواعد باز ندهيآ یجهان چند قطب
 یجهان در حال گذار بسر م کيگونه، ما در برزخ  نياست. ا

   .ميتر از آن برون برو عيهر چه سر ديکه با ميبر
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برپا کرد. » خود بسندگی گستره های بزرگ«بر پايه 
اين تيوری را که در ميانه های سده نزدهم 

اقتصاد دان آلمانی توسعه داده  -فريدريش ليست
بود، تاکيد می کرد که توسعه کامل استراتيژيک 

دولت تنها در آن صورت ممکن است که  اقتصادی
هرگاه دولت دارای ابعاد بسنده جيوپوليتيک و 

 امکانات بزرگ گستره يی باشد. 
 

تريار با پذيرفتن اين اصل، به اين نتيجه رسيد 
که اهميت جهانی دولت های اروپا هرگاه آن ها در 
يک امپراتوری واحد يک جا نشوند و در برابر 

د، به صورت کلی از دست امريکا ايستادگی نکنن
خواهد رفت. در اين حال، تريار می پنداشت که اين 

بايست نه فدرال و از نظر » امپراتوری«چنين 
منطقه گرايی دارای سمت گيری، بل بايد به اندازه 

و مرکزی باشد. اين ساختار بايد » سراسری«ممکن 
واحد نيرومند قاره يی » ملت-کشور«به عنوان يک 

 باشد. 
 

اصلی ديدگاه بنوئا با تريار در همين  تفاوت
بازار «نهفته است. به گمان بسيار، انديشه ايجاد 

و رايج شدن پول » جامعه اروپايی«و » مشترک اروپا
بر پايه انديشه های او پا گرفته » يورو«جديد 
 است. 

 
در پايان سال های دهه هفتاد، ديدگاه های تريار 

ه و تحليل متحمل دگرگونی های جدی گرديد. تجزي
اوضاع جيوپوليتيک او را به اين برداشت رسانيد 
که ابعاد اروپا ديگر برای آن که از چنگ 
تاالسوکراسی امريکا رهايی يابد، بسنده نيست. در 
نتيجه، شرط اصلی آزادی اروپا عبارت است از 

 اتحاد اروپا با روسيه (شوروی).
 

اين گونه، او از ساختار جيوپوليتيک مشتمل بر سه 
حوزه اصلی: باختر، اروپا و روسيه؛ به يک ساختار 

» اروآسيا«باختر و قاره  –تنها با دو سازواره
رسيد. در اين حال، تريار به نتيجه راديکالی 
رسيد. مبنی بر اين که برای اروپا اتحاد با 

 »شوروی بهتر است تا با سرمايه داری امريکا.
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 جنرال يورد فن های قاره هينظر ،ديگر هينظر -3
باور است که قدرت  نيبر ااو . ی استشياترالوهوزن 

 ی داردداريپاو  یاستوارشانس آن گاه تنها  یاسيس
 لحظه يی کوتاه وتفکر روزمره گی و که حاکمان 

ه هزار« داشته و به مقوالت بومی نينديشند، بل بهن
  بينديشند. »هاو قاره ها 
 

شمول جهانروندهای باور است که  نيبر ا الوهوزن
 یو فرهنگ ی، اجتماعیتمدن ،گستره يی ،لوبال)(گ

اين روندها را در که آن گاه درک خواهند شد تنها 
دورنگری او  بررسی نماييم.» نگریدور«دورنما با 

ی نيکوته ب«برابر در را در چشم انداز  یخيتار
می گذارد و به سرزنش ديدگاه های کوتاه » تاريخی

 نگرانه می پردازد.
 

و  یخيتار ريمس گزينشکه  ،یسانقدرت در جامعه ان
به  ديابها بستگی دارد،  ميتصماتخاذ مهم ترين 

که اجازه  عيار گردد یکل اريبس یطرح هاتاسی از 
چشم  کيدر به مردم  ايدولت و  کيبه که د نده

 22جای خود را بيابند.گسترده  یخيتارانداز 
 
از تيوری های جيوپوليتيکی روسی می توان از  -4

نام برد. بر پايه تيوری او  تيوری ساوينسکی
تنها اتحاد قاره اروآسيا می تواند در برابر «

در آينده اين تيوری را ليون ». امريکا بايستد
توسعه » نئو ارو آسيايسم«گوميليف زير نام تيوری 

 داد. 
 
نيو بی «آخرين تيوری مطرح شده در روسيه،  -5

يا دو قطبی گرايی نو است. بر پايه » پولياريسم
 -مسکو -برلين -ری، محور افقی پاريساين تيو

دهلی  -تهران -پيکينگ -توکيو  و محور عمودی مسکو
چونان يک کليت قاره اروآسيا را در برابر قاره 

 امريکا وقايه می کند. 
 

از تيوري هاي ديگري كه در اين راستا ارائه   -6
ژاك آتالي » پساكاتاستروفيك«گرديده است، تئوري 

                                                 
، ص. 2000، مسکو، مبانی جيوپوليتيکالکساندر دوگين،  . 22

 روسی). (به زبان 143
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يران رييس پيشين بانك مشاور شخصي فرانسوا ميت
عصر  -«خطوط افق«بازسازي و توسعه اروپا در كتاب 

سوم (عصر پول) است. از نظر آتالي دوآليسم 
جيوپوليتيك از ميان مي رود. جهان يگانه مي شود 
و جيواستروكتوراليزاسيون جديدي پيدا مي كند. 
اين بار بر پايهء اصول جيواكونوميك. براي 

نوميك را فريتس ريگي نخستين بار طرح جيواكو
 توسعه داد و آنرا فرنان برودل عامه گير ساخت. 

 
آن چه امروز به عنوان يك تيوري مطرح جلوه گري 
دارد، همين تيوري برودل است. در يك تعريف عامه 

عبارت است از ورزيون ويژهء  -فهم جيواكونوميك
جيوپوليتيك موندياليستي (جهانگير) كه عوامل 

ي، ايدئولوژيك، تباري، مذهبي و جغرافيايي، فرهنگ
ساير عوامل را كه سرشت نفس برخورد جيوپوليتيك 
را تشكيل مي دهند، نه بل صرف واقعيات ناب 

اولويت « گستره«اقتصادي را در رابطه آن با ساحه 
مي دهد. در تيوري جيو اكونوميك جهان به سه 
  ناحيه تقسيم مي گردد: گسترهء امريكا، گسترهء

قا+آسيا) و گسترهء اقيانوس آرام اروپا (افري
 (گسترهء شگوفايي نو).

  
 - ما در باال در باره نظريه حوزه فرهنگی -7

تمدنی داکتر چنگيز پهلوان اشاره هايی داشتيم. 
گوشه هايی از ديدگاه  در اين جا بايسته می دانم،

وی که بيشتر » افغانستان...«های او را از کتاب 
 فته است، بياورم:در پيشگفتار اين اثر بازتاب يا

 
مرکز اسناد فرهنگی «پيش از انقالب، با برپايی « 

برای يونسکو، از راه پژوهش های آسيايی و » آسيا
در آن ميان افغانستان، دلبستگی های فرهنگی خود 
را پی گرفتم. در آن هنگام تصور می کردم چون ما 
ايرانيان آسيايی هستيم، پس از طريق شکل بخشی به 

يی می توانيم در برابر فرهنگ اتحادی آسيا
يکسانساز جهان غرب بايستيم و با اتکاء به 

موجوديت مان را پاس بداريم.  ،همبستگی آسيايی
اين تصور به تدريج دگرگون شد و دريافتم که آسيا 
را نمی توان قاره يی يکپارچه و برخوردار از 

آورد. تنوع تمدنی درخور  شمارهويتی واحد به 
ره سر برآورده است که اجازه نمی توجهی در اين قا
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دهد به آسانی از اتحادی آسيايی سخن به ميان 
 آورد. 

 
مفهوم مشخص و ملموسی ندارد.  ،تعلق خاطر به آسيا

اين مفهوم را تنها می توان با تعلق به يکی از 
تمدن های آسيای بازسازی کرد و به وسيله ارتباط 

ن های ميان تمدن های آسيايی به آن دست يافت. تمد
گوناگون در اين قاره بستر و منشای واحدی 
ندارند. در يک چشم انداز گذرا می توان آن ها را 
متمايز، حتا به يک اعتبار ناهماهنگ دانست. تمدن 
چينی يکسره متفاوت است از تمدن عربی، و اين 
تمدن گونه يی است مجزا از تمدن هندی، و اين ها 

 گرفت. را نمی توان با تمدن ايرانی يکسان
 

از اين رو، شايد بتوان گفت که آسيايی بودن 
معنايی متفاوت دارد از اروپايی بودن. اروپا را 
می توان به يک اعتباری تمدنی واحد دانست متکی 
بر تنوع فرهنگی برخوردار از رگه های مشترک، 
بهره مند از سرنوشت و سرشتی کمابيش هماهنگ و 

نوين و توانا اغلب همرنگ، قادر به برپايی وحدتی 
در جهت غلبه بر اختالفات دور و نزديک تاريخی. 
چنين خصوصياتی را  در  همه جای قاره آسيا نمی 

نادرست خواهد بود به  ،بينيم. و از اين گذشته
 وحدتی غير واقعی و دست نيافتنی دل ببنديم...

 
آسيا تنها قاره يی است که تمدن های گوناگون را 

ها برجستگی و تمايز در خود جا داده است...تن
آسيا را از قاره های ديگر، بايد تنوع تمدنی اين 
قاره دانست. از اين رو، آسيايی بودن، يعنی 
وابسته بودن به يکی از اين تمدن ها و تاکيد بر 
تشخص هر تمدن در ارتباط و در تماس با ديگر تمدن 
های اين قاره. برای ما که جزيی از تمدن ايرانی 

يگاه شايسته، آگاهی به تعلق هستيم، تنها جا
تمدنی خود در قاره آسيا است، نه آسيايی بودن 

 همچون هويتی واحد...
 

تمدن ايرانی در دو قرن اخير از هم گسيخته بوده 
است و گوشه های مختلف آن به تدريج از هم دور 
افتاده و نسبت به هم بيگانه گشته اند. استعمار 

ايرانی را در اين دوران مرزهای فرهنگی تمدن 
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تهديد کرد و گستره حضور آن را کاهش داد. در 
آستانه قرن بيستم ميالدی تمدن ايرانی از هر جهت 
پراکنده و ناتوان شده بود و حتا خطر آن می رفت 
که برای هميشه از هم بگسلد و به تدريج در تمدن 
های ديگر محو گردد. نيروهای سرزنده و پر تحرک 

رآوردند و با انقالب درون تمدنی از هر سو سر ب
مشروطيت فصلی تازه در مسير بازسازی گوشه يی از 

 اين تمدن، يعنی ايران کنونی، گشودند.
 

در گوشه ديگر از اين تمدن، يعنی افغانستان 
کنونی که بر پايه مرزهای استعماری به حيات خود 
ادامه می داد، کوشش های ديگر به کار می رفت و 

شکل می گرفت. در هر دو تحرکاتی کمابيش با اهميت 
کشور نيروهای تمدن گريز نيز سر بر کشيده بودند 
و با توسل به جدايی طلبی از يک کشور، يا از 
مجموعه يی تمدنی هويتی آشفته و حتا عقيم برای 

 خود دست و پا می کردند...
 

گوشه های ديگر اين تمدن در قفقاز، آسيای مرکزی 
و تاريخی غم و خليج فارس در موقعيت های سياسی 

 23»انگيزی روزگار می گذراندند..
 

آن چه اين قلم (پهلوان) در طول سال ها مورد 
توجه قرار داده است، مفهومی است متفاوت از کوشش 
های اديبان، جهان ذهنی پان ايرانيست ها و نگرش 
های سياسی دولتمردان. نظريه تمدنی، تنها به 

های  ادبيات بسنده نمی کند. نمی خواهد سرزمين
ديگر را به ايران بپيونداند يا رونق اقتصادی 
کشور کنونی ايران را پی بگيرد. نظريه تمدنی به 
عناصری چون تاريخ، فرهنگ مشترک، اشکال پايدار 

وه زيست، جهان اسطوره يی و امکانات واقعی حن
تقرب در جهان معاصر عالقه نشان می دهد و از 

 ر است. آرمانخواهی عاطفی ناسيوناليستی به دو
 

اين واقعيت که تمدن ايرانی در حال حاضر در وجود 
کشورها و واحدهای سياسی گونه گون به حيات خود 
ادامه می دهد، ما را به تامل تازه يی می کشاند. 

                                                 
افغانستان: عصر مجاهدان و «. داکتر چنگيز پهلوان،  23

 .8-7، ص. 1377، »قطره«، تهران، نشر »برآمدن طالبان
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چگونه می توان به انديشه يی بازسازی تمدنی 
دلبستگی نشان داد بی آن که به کشورگشايی کشانده 

 شد؟...
 

ذيرش اين واقعيت که در درون نظريه تمدنی با پ
حوزه تمدن ايرانی کشورهايی مستقل سر بر آورده 
اند، به تمدن مشترک در اين جهان پر آشوب می 
نگرد. اين کشورهای مستقل اشکال سياسی متنوعی 
يافته اند و از نظر توسعه سياسی مراحل مختلفی 

 24»از تحول را می پيمايند.
 
دهای سياسی، در احترام به تماميت ارضی اين واح«

حال حاضر نه فقط به سود تمدن مشترک است، بل که 
در ضمن زمينه ساز استقرار دموکراسی در چارچوب 

 اين تمدن نيز می تواند باشد...
نظريه تمدنی خواستار يکپارچه سازی سياسی نيست؛ 

از زاويه فرهنگ، که از  تنهابه عنصر تنوع نه 
شورهای زاويه سياست هم توجه می کند. حضور ک

مختلف در بستر مشترک تمدنی، امکانات بيشتری در 
جهت پايداری فراهم می آورد. چنان چه بخش از اين 
تمدن آسيب پذير شود، قسمت های ديگر، خواهند 
توانست به حيات خود ادامه دهند و خصوصيات مشترک 
را زنده نگهدارند. از اين رو می توان با صراحت 

اسی تمدنی يکی از گفت که استقالل واحدهای سي
 25»توانايی های تمدن مشترک به حساب می آيد.

 
 - حوزه فرهنگی متنوعی که پيرامون محور پامير«...

ايران شکل گرفته به واقع تنها شاخص بازمانده 
تمدن کهن ايرانی، خارج از ايران کنونی، است که 
جلوه های رنگارنگ اين تمدن را به نمايش می 

ی به چين، و از سوی ديگر گذارد. اين محور از سوي
به ايران کنونی می رسد و در دو سوی ديگرش به 
شبه قاره هند و اعماق آسيای ميانه سر می کشد. 

ست به صورت يکی از يپاسداری از اين محور می با
اهداف عمده سياست خارجی ايران در آيد و کوششی 

                                                 
 .10. همان جا، ص.  24
 11. همان جا، ص.  25
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دامنه دار در جهت حفظ و حراست از آن به کار 
 26»رود.

 
ايرانی يک چيز است و کشور ايران به فرهنگ «

عنوان يک واحد سياسی يک چيز ديگر. کشور ايران 
در واقع جزيی است از فرهنگ ايرانی، نه همه 
آن... حوزه فرهنگ ايرانی در دوره ای طوالنی به 

 27»واحدهای سياسی گوناگون تقسيم گشت.
 

در جهان ايرانی اقوام و زبان های گوناگون «...
يسته اند و با يک ديگر آميزش و در کنار هم ز

دوستی داشته اند و بر غنای فرهنگ يک ديگر 
افزوده اند. اما در طول تاريخ همواره ابزار 
فرهنگی مشترکی آنان را به هم پيوند می داده است 
که يکی از آن ها بی ترديد زبان فارسی بوده است. 
زبان فارسی که زبان ملی يک حوزه نيرومند به 

ده است، در همان حال همچون زبان شمار می آم
فرهنگی منطقه جغرافيايی وسيعی به کار می رفته 

 28»است...
 

بايد اميد بست که روزی يک اتحاديه فراگير «...
از هر سه کشور (تاجيکستان، ايران و افغانستان) 
برپا گردد تا به همکاری های سياسی، اقتصادی و 

سه کشور فرهنگی گسترده دامن بزند و شهروندان هر 
بتوانند از راه طبيعی به ديدار هم بروند...چنين 
اتحاديه يی بايد بر اساس احترام متقابل برپا 
گردد و تسهيالت فرهنگی و شغلی برای همگان فراهم 
آورد و اشتغال در هر سه کشور را برای همه 

 29».ساکنان اين حوزه بدون تشريفات ممکن سازد
 

مدن به هم ما در اين منطقه دارای يک ت«...
پيوسته و باستانی هستيم که امروز در وجود 
واحدهای سياسی گونه گون به حيات خود ادامه می 
دهد. برای بقا در اين جهان بايد اين حوزه 
فرهنگی و تمدنی را بازشناخت، پيوندهای آن را 

                                                 
 .23. همان جا، ص.  26
 .55. همان جا، ص.  27
 .56. همان جا، ص.   28
 .69. همان جا، ص.  29
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تحکيم کرد، روابط اقتصادی را در آن وسعت بخشيد 
حوزه به و سازمان ها و موسسات مشترک در اين 

 30»وجود آورد...
 
تاجيکستان نه تنها جزيی از يک تمدن بزرگتر و «

زنده و قابل بازسازی است، به سبب نزديکی با 
افغانستان و هم مرزی با شمار زيادی از تاجيکان 
افغانستان و نزديکی به چين اهميت خاص دارد. اين 
کشور با تمام کوچکی می تواند بالقوه نيروی 

ا در منطقه بسيج کند يا از خود و تاجيک بسياری ر
از انديشه هايش متاثر سازد. تاجيکستان سدی است 
در برابر نيروهايی که از آن سو عليه فرهنگ 
مشترک در اين منطقه عمل می کنند و در حال و 
آينده می تواند نقشی مهم را در بازسازی يک تمدن 
پيشرفته بازی کند. در صورت وجود يک فرهنگ شگوفا 

نطقه، تاجيکستان مهمترين عامل انتقال دهنده در م
 31»اين فرهنگ در آسيای مرکزی خواهد بود.

 
دانشمند جوان ايرانی در مقاله  -بهمنی قاجار

ای  های منطقه نظريه حوزه تمدن ايرانی و بازتاب«
بهتر از هر کسی به تشريح ديدگاه های داکتر  »آن

 پهلوان پرداخته است:
هايی هم  تاکنون که سرزمينسال پيش  صداز حدود دو«

های شرقی خراسان و افغانستان؛ فرارودان  چون بخش
های قفقاز؛  (ماورا النهر)؛ آران و ديگر بخش

ميانرودان (بين النهرين) و بحرين از قلمرو 
سياسی ايران جدا شدند؛ به تدريج اين موضوع مطرح 

ی صورت گرفته يک چنين ي  شد؛ حال که چنين جدايی
با نشان و هويت ايرانی که اينک در  هايی سرزمين

قرار دارند بايستی در  يی واحدهای سياسی جداگانه
 - کنار هم و در يک منطقه  -آتيه چگونه با يکديگر

  .های سياسی گوناگون به سر ببرند ولی در چارچوب
 

های متفاوتی وجود  در برابر موضوع يادشده نگرش
های  ينداشته است. يک ديدگاه خواستار ادغام سرزم

يک واحد   ايرانی با هم و پديد آوردن دگرباره
های مزبور را در بر بگيرد؛  سرزمين همهسياسی که 

                                                 
  .83. همان جا، ص.  30
 .118جا، ص. . همان  31
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است. اين ديدگاه، بيشتر در ايران مطرح است و 
هايی منجر شده است. حتا  طبيعتًا به بروز واکنش

توان گفت که ديدگاه مطرح شده به محافل ايران  می
جغرافيای سياسی  های خارج از گريز در سرزمين

ايران اين فرصت را داده است تا به بهانه حفظ 
استقالل کشورشان به نمادهای فرهنگ و تمدن ايرانی 
  يورش برده و موجی از ايران ستيزی به راه

 اندازند. 
 

در کنار اين ديدگاه که خواستار نوعی وحدت سياسی 
ها موصوف است، ديدگاهی ديگر نيز وجود  سرزمين

تاکيد بر منافع ملی ايران در چارچوب  دارد که با
ملت ايران؛ -جغرافيای سياسی کشور و منافع دولت

ميان کشورهای هم تمدن و ديگر کشورها قائل به 
کند. در  ها يک سان نگاه می تفاوتی نيست و به آن

اين چارچوب ديگر مجالی برای انديشيدن در مورد 
 ضرورت بهره برداری از پيوندهای تمدنی در جهان

  .سياست وجود ندارد
 

های خورشيدی حاضر؛ در  های سده در مجموع تا نيمه
هايی که بيان  های ايرانی همين ديدگاه مورد سرزمين

با توجه  ١٣٧٠ شد، مطرح بودند ولی از اواخر دهه
هايی  به فروپاشی شوروی و سر بر آوردن سرزمين

مستقل در آن حوزه که برخی از آن ها هم چون 
صورتی واضح و آشکار هويت ايرانی  تاجيکستان به

خود را اذعان داشتند و برخی ديگر نيز آن را 
کردند و همچنين نظر به رويدادهای  کتمان می

افغانستان؛ زمينه الزم برای مطرح شدن ديدگاهی 
هايی که پيشينه و فرهنگ  تازه در مورد سرزمين

ايرانی دارند؛ فراهم شد. در يک چنين شرايطی بود 
ه حوزه تمدن ايرانی را يپهلوان؛ نظر که چنگيز

ارايه داد و راهبردی جديد را در مورد مناسبات 
اش؛ از جمله کشورهای نوخاسته  ايران و حوزه تمدنی

  .از مدنيت ايرانی معرفی کرد
 
 

اگر چه از سال ها پيش از شرح نطريه حوزه تمدنی؛ 
هايی هم چون دکتر محمود افشار يزدی؛ پرويز  شخصيت

تاريخ و فرهنگ و   نلری و... در عرصهناتل خا
ها  های سياسی همانند پان ايرانيست ای از گروه پاره
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سازی کشورهای برخاسته از فرهنگ  در راستای نزديک
  ها کرده و دستآوردهايی نيز داشته ايرانی کوشش

اند؛ اما اعتبار اصلی چنگير پهلوان در مطرح 
ه وی کردن نظريه حوزه تمدن ايرانی در آن است ک

تفاوت ايران  فرهنگی کم و بيش بی  توانست در جامعه
به نحوی موثر ابعادی از اين نظريه را مطرح کند 
که حتا در جامعه دانشگاهی و در ميان دولت مردان 

عنوان آرمانی اجرا  ايرانی نيز نفوذ کرده و به
 »پذير و عملی مورد نظر قرار گيرد.

 
پيشين آن چه مربوط به کشورهای حوزه شوروی  -8

می گردد، بايسته از جمله روسيه و کشورهای آسيای 
شمار بسياری از است خاطرنشان بسازيم که 

کارشناسان در زمينه مسايل همگرايی منطقه يی 
پژوهش های ارزنده انجام داده اند که ما در ال به 
الی مطالب بخش نخست کتاب، اشاره هايی به آثار 

 آنان خواهيم داشت. 
 

يکی از کسانی که در تاجيکستان ؛ به عنوان مثال
در زمينه روندهای همگرايی در گستره آسيای ميانه 
پژوهش های پيگير انجام داده و مقاالت و کتاب های 
ارزنده نوشته اند، جناب آقای داکتر اکبرشاه 

همگرايی «اسکندر اف هستند. ايشان در کتاب های: 
 ، انتشارات عرفان،»در آسيای ميانه: جوانب سياسی

کشورهای آسيای ميانه در «و »  2007دوشنبه، 
به گونه » 2007، عرفان، دوشنبه، »روندهای همگرايی

مفصل و مشرح به مسايل مربوط به روندهای همگرايی 
  در گستره آسيای ميانه پرداخته اند.

 
رييس  1992که در سال  -داکتر اکبرشاه اسکندرف

 شورای عالی و سرپرست رياست جمهوری تاجيکستان
سفير تاجيکستان  2001تا سال  1993بودند، از سال 

سفير  2008تا  2001در ترکمنستان و سر از سال 
تاجيکستان در قزاقستان و بعد از آن مدتی 
نماينده دايمی تاجيکستان در سازمان شانگهای 

  بودند.
 

آشنايی و دوستی نزديک با آقای اکبرشاه اسکندرف 
و ديدارهای در آستانه  2008-2006در سال های 
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پيوسته با ايشان در سال های بعدی در مسکو و 
دوشنبه، زمينه بسيار خوبی بود تا با انديشه های 
ايشان که يکی کارشناسان برجسته مسايل آسيای 
ميانه هستند و به تفصيل از جزييات بسياری از 
مسايل آگاهی دارند، از نزديک آشنا و بهره مند 

کوشيده  نخست کتابدر ال به الی مطالب بخش  شوم.
  اين مطالبی را از آثار ايشان بياوريم.

 
همگرايی در «در کتاب  داکتر اکبرشاه اسکندرف

، بر پايه حجم »آسيای مرکزی: جنبه های سياسی
بزرگ منابع دست اول، آمارها و آثار، جنبه های 
سياسی روند همگرايی در آسيای مرکزی را به بررسی 

اليز مقايسه يی گرفته است. در اين کتاب، آن
اقتصادی کشورهای آسيای  -سياسی و توسعه اجتماعی

مرکزی در اوضاع استقالل، ويژگی ها و مراحل اصلی 
همگرايی آن ها داده شده است و در باره منافع 
جيوپوليتيک قدرت های جهانی و منطقه يی در منطقه 
و تاثير آن ها بر روندهای همگرايی تحقيق گرديده 

 است.  
 

شالوده های تيوريک همگرايی «زير عنوان  اسکندرف
 می نويسد:» منطقه يی

در  با دگرديسی های ژرف، معاصرجهان  تکامل«
دو قطبی جهان در هم ريختن ، یجامعه جهانساختار 
 سده انيدر پا نومستقل  یاز کشورهاشماری  و ظهور
مشخص می گردد. يعنی به معنای پديدآيی  گذشته

 مسايل نو می باشد. 
  
از کشورها  یبرخ سياسی -یاجتماع یهانظام  لحوت

ر تاثير بسياری ب ،یشدن اقتصاد یجهان ريتاث زير
 .بر جا می گذارد ،توسعه جهان

 
اتحاديه از  است یيمجموعه  ،در هزاره سوم جهان
که و ابعاد گوناگون اشکال دارای  همگرای های
شامل و  در برابر خود می گذارند ی راف خاصاهدا

ردوگاه انتيگراسيونی می باشند که اين يا آن ا
اين امر آشکارا نشان می دهد که در اوضاع کنونی 
توسعه در مسير تکروی ناممکن است. واقعيت چنين 
است که انترناسيوناليزاسيون همه جنبه های 

فنی فزاينده  -زندگانی اجتماعی با پيشرفت علمی
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توده ها و دولت ها، بستر های عينی را برای 
  32».وار می گرداندهمگرايی هم

 
از جايی که گهواره و مهد «اسکندرف بر آن است که 

همگرايی اروپايی باختری بوده است، که در آن 
روندهای همگرايی در دهه های اخير به باالترين 
تراز توسعه رسيده است،  بايسته است راه های 
توسعه همگرايی را از طريق منشور مطالعه اصول 

رايی به پژوهش گرفته شود و تيوری های کالسيک همگ
امکان کاربرد اين مفاهيم (کانسپت ها) برای 

 یاسيو س یاقتصادموثر  یها یهمکارپياده سازی 
  33».بررسی گردد یمرکز یايآس یکشورها

 
او همچنين ديدگاه و نظريات شماری از برجسته 
ترين انديشمندان باختری را در کتابش به بررسی 

 می گيرد. برای مثال: 
ده نينما نيو برجسته تر بنيادگذار -نست هاسار«

 یکي -) neofunktsionalismآناليز  نئوفونکسيوناليستی(
همگرايی  یدر مطالعه نظر شرويپ یها شياز گرا
نيروهای اروپا :  متحد شدن«در کتاب  سياسی،

زير عنوان همگرايی  »یو اقتصاد یاجتماع ی،اسيس
رک می روند پديدآيی مرکز نو تاثير سياسی را د

نمايد که وفاداری و انتظارات چهره های اصلی 
 پويا در مقياس ملی را به سوی خود می کشاند. 

 
هاس همگرايی سياسی را چونان فرايندی تعريف می 
کند که در روند آن اشتراک کنندگان زندگی سياسی 
چندين نظام جداگانه ملی متمايل به آن می گردند 

سی خود را به که وفاداری، اهداف و پويايی سيا
سوی مرکز نو که نهادهای آن دارای اختيارات بوده 
يا به گسترش آن در قبال دولت های موجود ملی، 

 34»ادعا نمايد؛  بازگردانی نمايند.
 

                                                 
همگرايی در آسيای ميانه: جوانب «اکبرشاه اسکندر اف  . 32

 166ص. ،  » 2007، انتشارات عرفان، دوشنبه، »سياسی
 10ص. همان جا، .  33

34 . Hass E. The Uniting  Europa. Political, Social and  Economical  Forces. 
1950-1957. L., 1958, p. 16.  
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اکبرشاه اسکندرف دادگرانه می پندارد که 
مفهوم دارای معانی بس متعدد  –روندهای همگرايی«

رنگارنگ  (کثيرالمعانی) است، متشکل از فاکتورهای
و متضاد. پديده يی است که به پيمانه بسيار هنوز 

  35».دارای تعريف علمی دقيق نيست
 

پژوهشگر ايرانی در تارنمای  -دهيپسند هيسمبانو 
) در مقاله IPSC» (مطالعات صلح یالملل نيب مرکز«
و  رانيج. ا. ا انيم انهيعناصر همگرا یبررس«

 یرقرارها در ب و نقش آن یمرکز یايآس یکشورها
به بررسی زمينه های  »منطقه نيا تيثبات و امن

خته است که در اين جا فشرده  همگرايی پرداتيوريک 
 : آن را با اندکی ويرايش می آوريم

 
در عرصه  یاسيسن های ايجرکه آگاهان بر آن اند «
مختلف خواهد بود.  شيپنج گرا یحاو یالملل نيب

 یستگمتقابل، واب یوابستگ ،يی منطقه يیهمگرا
و  یو همکار یمشترک بشر راثيم ،ینظام جهان
کشورها در  ی. با آشکار شدن ناتوانیميمبادالت رژ

مطالبات مردم  انيو رفاه جامعه، ب تيامن نيتام
. شود یتر مبيشها روز به روز  به حکومت نسبت

 باره راه مدت دو دهه در یبرا يیصاحبنظران همگرا
که به  یروهگ کردند، یکشورها بحث م یهمکار یها

صاحب نظر  یترانيند و ما نام کارکردگرا مشهور
فوق  ديجد یشد که روندها یمدع ،هاست معروف آن

جامعه جواب  ديجد یرفاه یازهايتنها به ن نه یمل
 الملل نيب کيناامن آنارش یکه فضا بل ند،يگو یم

 نهيدر زم یمتحول خواهند کرد، لذا همکار زيرا ن
 یبهتر م ،دارند یمشخصمحدود و  طهيکه ح یفن یها

 غلبه کنند.  یبر ناامن توانند
 
معتقد است  یترانيم ،یهمکار یباره چگونگ در

 نهيطور خودکار زم به یو اقتصاد یفن یها یهمکار
.  آورد یم ديپد یهمکار یفضا یهمسازفرا یرا برا
 یاگرچه همکار«که  شود یباره متذکر م نياو در ا

منجر  تيبه امن توانند ینم یاقتصاد اي یفن یها
که موجب  کنند یم جاديرا ا يیها هيپا یول ،شوند

 .گردد یم زين یتيامن یها موافقت
                                                 

 .137. ص.  35
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را وصف و  ديروند جد نيا یگريبه نوع د چيدو کارل
دو روند  ،چي. به نظر کارل دوکند یم ريتفس

دو  ني. او ارديممکن است شکل گ يیمتفاوت همگرا
ده ادغام ش يیهمگرا یها روند را به نام

. کند یم یگرا نامگذار کثرت يیو همگرا(يکپارچه) 
ساز  نهيزم تواند یم يیهمگرا ،چيبه نظر کارل دو

 یها تي: حفظ صلح، حصول ظرفودش ريچهار ارزش ز
خاص و باالخره  فياز وظا یبه بعض ليچند منظوره، ن

 از خود.  ديجد یريو تصو تيکسب هو
 

هار چه ب چيدو ،يیساز همگرا نهيزم طيدر مورد شرا
ها و  ارزش یعمل یله ارتباط متقابل، سازگارامس
متقابل و  یريمشترک، و واکنشپذ یها ادداشتي

 یوفادار ايو  تيهو یشدن نوع داريباالخره پد
 يیهمگرا دگاه،يد نيمشترک اشاره دارد. پس با ا

 طياز شرا یياه قابل حصول است که مجموعه یزمان
 فراهم آمده باشد.

 
از  یاريکه در بس ميشاهد آن ،یخيلحاظ تار از

 یها نهيکن شده و زم شهيکه فقر ر یموارد، زمان
به  ليفراهم آمده است، م یو فن یتوسعه اقتصاد

شده است، و به عکس بروز مشکالت  اديهم ز يیهمگرا
را مورد  يیاز رکود و تورم به شدت همگرا یناش
 گريهونتز هيقرار داده است. در نظر ديتهد
 :داشته باشد یاشکال مختلف دتوان یم يیمگراه
 

 یفرهنگ ايو  يیايجغراف تواند یآغاز حرکت م نقطه
از  یو فساد ناش یعدالت یاز احساس ب ايباشد و 

فرهنگ مشترک  اي خيتار تيقلمرو و واقع ميتقس
نهضت  کا،يمرا ی(اتحاد و همبستگ بروز کند

 نياعراب)، ا ی، اتحاد و همبستگ١٩۴٩سال  يیاروپا
 اي یاقتصاد ک،يدئولوژيا تواند ینقطه آغاز م

 ).يیگرايياروپا ،يیگرا کي(آتالنت باشد یاسيس
امر اشاره ندارد که  نيبه ا نگريالبته هونتز

موفق  ديدر دوران جد ها يیصرفا آن دسته از همگرا
 آغاز شده یو تمدن یتيهو ريهستند که از مسائل غ

 .اند دهيآل رس دهيا یبه همبستگ تياند و در نها
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خاص علوم  یها و واژه مياز مفاه يیهمگرا الحاصط
که به طور  باشد یم الملل نيو روابط ب یاسيس

 یبه کار برده م يیمعمول در مقابل اصطالح واگرا
جوامع  اي. منظور از همگرا شدن کشورها شود

به منظور  گريکديها به  شدن آن کيمختلف، نزد
 ،یاسيگوناگون س یها نهياتخاذ مواضع مشترک در زم

  »و مانند آن است. ینظام ،یتصاداق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نکاتی پيرامون چند واژه جغرافيايی:
آسيای ميانه، آسيای مرکزی، اروآسيای 

 ميانه بزرگ و...
 

هر جايی که از سوی نگارنده  ٬در کتاب دست داشته
به کار رفته است، منظور از  »آسيای ميانه«واژه 

بيکستان، ترکمنستان، پنج کشور تاجيکستان، از
 قزاقستان و قرغيزستان است.
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را به  »آسيای مرکزی«همين گونه هنگامی که واژه 

کار برده ايم، منظور ما از ساختار جيوپوليتيکی 
 و يی بوده است که افزون بر کشورهای آسيای ميانه

مغولستان، بخش غربی چين، تبت، شمال  ،افغانستان
ن، پاکستان، بخش خاوری ايران، کشمير، افغانستا

جنگلزارهای  -خاوری روسيه، نواحی جنوب تايگا
سيبری، جمهوری های آسيای مرکزی [پيشين] شوروی، 

، هيماچال پرادش، هند Haryanaاوتار پرادش هند، 
 را در بر می گيرد.پنجاب و پاکستان 

 
اروآسيای «همچنين آن چه در اين اثر به نام 

ز گستره ياد شده است، منظور ا »ميانه بزرگ
کشورهای اکو است که افزون بر پنج جمهوری آسيای 
ميانه، کشورهای ترکيه، آذربايجان، پاکستان، 

 ايران و افغانستان را هم شامل می شود. 
 

بايست توجه داشت که اين واژه از آن چه که در 
اروآسيای مرکزی «کشورهای آسيای ميانه به نام 

 ياد می شود، تفاوت دارد. »بزرگ
 

نه يی که می دانيم، در دوره پيش از به گو
فروپاشی شوروی پيشين، گستره فرارود (ماورالنهر) 

به نام بنا به برخی از مالحظات،  36و فراردودان
ياد می شد. مگر، » آسيای ميانه و قزاقستان«

جغرافی دان های باختری، بيشتر آلمانی ها ترجيح 
بخوانند » آسيای مرکزی«می دادند آن را به نام 

را در بر » آسيای ميانه«گستره يی فراختر از  که
می گرفت. روشن است در پشت سر هر دو اصطالح 
استراتيژی های قدرت های بزرگ اروپايی پنهان 

 گرديده بود. 
 

                                                 
بايد فرق » فرارودان«و » فرارود«د گفت که ميان . باي 36

 - همه سرزمين های آن سوی رود آمو  -گذاشت. فرارود
همتاواژه همان ماورالنهر يا ورارود پيشين است که گستره 
ميان دو رود آمو و سير دريا را در بر می گيرد. 

سرزمين های آن سوی رودخانه های آمو و سير  -فرارودان
حون) يعنی سرزمين کنونی قزاقستان يا دريا (جيحون و سي

 همان توران باستان و دشت قبچاق است.
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برای سراسر گستره » آسيای مرکزی«امروزه، اصطالح 
آسيای ميانه و قزاقستان (و به گونه غير رسمی به 

 ن) اطالق می گردد. شمول مناطق شمال افغانستا
 

آسيای «در استراتيژی نو امريکايی ها اصطالح 
مطرح گرديده است که افغانستان و  »مرکزی بزرگ

پاکستان را هم در بر می گيرد که بيشتر يک اصطالح 
 تاريخی. -است تا جغرافيايی» جيوپوليتيکی«
 

سازمان همکاری «شريف خان بابايف، در کتاب 
آسيای مرکزی را بر  6٬حه در مقدمه در صف» شانگهای

گستره بس پهناوری اطالق نموده است که حتا بزرگتر 
 :از خاور ميانه می باشد

چهارچوب ارضی جهان غير عرب » خاورميانه«گستره «
آسيای «و غير کنفوسيوس را در بر می گيرد. گستره 

 ».بسيار گسترده تر از خاور ميانه است» مرکزی
 

عنوان يک منطقه نخستين بار، آسيای مرکزی به 
جداگانه جهان، از سوی گيتاشناس (جغرافی دان) 

آسيای «در نوشته  همبولد الکساندر -نامدار
مطرح  37)1ج.1844، (برلين  «L, Asia Centrale»»مرکزی
 گرديد.

 
از ديدگاه گستره جغرافيايی بنا » آسيای مرکزی«

به تعريف پذيرفته شده در يونسکو، شامل 
چين، تبت، شمال خاوری مغولستان، بخش غربی 

ايران، کشمير، افغانستان، پاکستان، بخش خاوری 
جنگلزارهای سيبری،  -روسيه، نواحی جنوب تايگا

جمهوری های آسيای مرکزی [پيشين] شوروی، اوتار 
، هيماچال پرادش، پنجاب و هند Haryanaپرادش هند، 

 پاکستان می باشد.
 
تاريخدان و گيتاشناس  -ای. سنيسريف آ.
، مفهوم 1919رافيدان) برجسته روسی، در سال (جغ
 را وارد مدار علمی ساخت که شامل:» خاورميانه«

ترکستان ما (ترکستان روسی)، خيوه، بخارا، تبت، 
                                                 

آسيای ميانه «. الکسيووا، ان. ان، ايوانوا، ای. اس.،  37
 »يا آسيای مرکزی؟

 http://geo.1september. Ru/article.php? 
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کاشغر، پامير، افغانستان، پارس، بلوچستان و هند 
  38می گرديد.

 
آسيای مرکزی: نگاهی از بيرون، سياست « در کتاب

، که به سال »يای مرکزیبين المللی از ديدگاه آس
به چاپ رسيده » فريدريش ايبرت«از سوی بنياد  2008

 پروفيسور داکتر قلم است، در مقدمه نوشته شده به
آسيای «هماهنگ کننده اين بنياد،  –ولف الپينس

منطبق انگاشته شده » ترکستان باختری«با » مرکزی
سرشار از گذشته تاريخی، در  ترکستان غربی«است: 

آسيای «طقه يی که ما امروز آن را کل آن من
می ناميم، چندين بار موضوع آموزش مفصل » مرکزی

  39»قرار گرفته است.
 
به هر رو، هنگامی که سخن از آسيای مرکزی است،  

آسيای «يک ساختار جيوپوليتيکی مد نظر است. يعنی 
همتای هم نمی باشند. با » آسيای ميانه«و » مرکزی

که ترجيح می دهم برای توجه به همين مساله است 
پنج کشور تاجيکستان، ازبيکستان، ترکمنستان، 

که » آسيای ميانه«قرغيزستان و قزاقستان از واژه 
تاريخی است،  -يک اصطالح جغرافيايی (گيتاشناختی)

و چونان يک سازواره از گستره اروآسيای ميانه 
بزرگ (دقيقا کشورهای فرا رودی يعنی پنج جمهوری) 

آسيای مرکزی. سفارش من به  کار بگيرم تا
انديشمندان پارسی زبان هم همين است که برای اين 

آسيای «از » آسيای مرکزی«پنج کشور به جای واژه 
 کار بگيرند.»ميانه

 
پژوهشگر روسی، در مقاله يی  -ارتيوم اولونيان

پروژه جيوپوليتيک  -آسيای مرکزی بزرگ«زير نام 
روسيه «مای که در تارن» يا ابزار سياست خارجی؟
پخش شده است، تبصره » در سياست های جهانشمول

  جالبی در زمينه دارد:
 

» گستره های جغرافيايی«رو آوردن به نظريه های 
در نظام روابط بين الملل، منوط به چند عامل است 

 که مهمترين آن ها عبارت اند از:
                                                 

 .  15، ص. 1921، »اوغانستان«. سنيسريف، آ. ای.،  38
 .19. ص. 39
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 ) لزوم تعريف پيکان سياست خارجی کشورهای معين؛1 
موقعيت تعيين کتيوی (ذهنی) به ) نياز سوبژ2

مکانی کشورهای جداگانه و يا گروه هايی از 
  کشورها در مقياس منطقه يی يا جهانی؛

) نياز به هماهنگ سازی تغيير مراکز توزيع قدرت 3
جهانی با نيازهای تحقق مشی سياست خارجی در متن 
امکانات موجود سياسی، نظامی، استراتيژيک و 

 وطه يا متحدسازی آن ها.اقتصادی کشورهای مرب
 

سده بيستم،   90در نيمه نخست سال های دهه 
 -دگرگونی پيکربندی (کانفيگوراسيون) های سياسی

جغرافيايی مناطق دارای اهميت اقتصادی و سياسی؛ 
ويژگی بارز نظام جهانی مناسبات پس از جنگ سرد،  

 گرديد.
 
 

فروپاشی شوروی و پديدآيی کشورهای نو مستقل در 
ه برجا مانده از شوروی پيشين، تحول کيفی يی گستر

را در شناخت بيرونی از مناطقی که زمانی در 
گستره آن شامل بودند، به ميان آورد که اين ديد 
نو، به نوبه خود، زمينه ساز پديدآيی مفاهيم و 

سياسی گرديد که ناشی از  -نظريه های نو گستره يی
ص در تامين رويکردهای سياست خارجی کشورهای خا

قبال تغييرات رونما شده به شکل طرح های 
 سامانمند و هنجارمند بودند.

 
، به ناگفته پيداست که آن چه که در باال گفتيم

چنين گستره مهمی چون آسيای مرکزی ربط می گيرد. 
عامل شايان توجه در اين زمينه، تعبيرها و 
تفسيرها در باره نامگزاری اين گستره از ميانه 

  هفتاد سده بيستم است.  های سال های 
 
 یايآس« منطقه جا افتاده از ديدگاه تاريخی نام«
(همخوان با سنت های روسيه و » و قزاقستان يانهم

سال های دهه  از دوره در در شوروی پيشين  شوروی)
به  سده بيستم، بنا 90تا اوايل سال های دهه  30

داليل معينی رايج بود. علت رواج يافتن چنين نامی 
بود که در دوره شوروی، برخی از جمهوری ها آن 

مانند قرغيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان و 
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منطقه اقتصادی «ازبيکستان در گستره نام نهاد 
شامل بودند. در حالی که قزاقستان » آسيای ميانه

چونان يک گستره اقتصادی جداگانه ارزيابی می 
 گرديد.

 
گسترش به استقالل رسيدن اين جمهوری ها، زمينه 

يافتن منطقه آسيای ميانه و تغيير نام آن به 
آسيای مرکزی را فراهم گردانيد. در عمل، چنين 
نامگردانی يی در ديدار سران دولت های جامعه 

 صورت گرفت.  1993کشورهای مستقل همسود به سال 
 

دومين دليل نام گردانی اين بود که در چهارچوب 
ره بزرگی به يک پروژه روشنگرانه بين المللی، گست

نام آسيای مرکزی خوانده می شد که جمهوری های 
پنجگانه هم شامل آن می گرديدند. روشن است 
رهبران وقت شوروی در چنين رويکردی هيچ چيز چندش 

 آوری را نمی ديدند.  
 

 ريدر تفس یمرکز یايآس يیايجغراف -یفرهنگ گستره
شش کتاب در  ونسکوياز سوی  که یينسبتا گسترده 

، شده بود هداد »یمرکز یايتمدن آس خيتار« جلدی
روی اين کار در باره  ميتصم تعريف گرديده بود.

در نوامبر سال  سازمان ين اجالسنوزدهم در پروژه
پروژه  نياتدوين  .ه بودگرفته شد ،یروبيدر نا 1976

از ديد گستره گيتايی آغاز شد.  1981در سال 
در  زیی مرکايآس در نسخه يونسکو، (جغرافيايی)،

تبت،  ن،يچ بخشی از باخترمغولستان، برگيرنده 
افغانستان، پاکستان،  ر،يکشم ران،يا خاوریشمال 

 ،ی)جنگلتايگا (مناطق  جنوبدر  هيروس بخش خاوری
اوتار استان های  ،يانهم یايآس یشورو یها یجمهور

 پنجاب، هند و پرادش ماچاليه و انايپرادش، هار
 »می گرديد. پاکستان

 
يان در بخش تبصره ها چنين خاطرنشان ساخته اوليان 

 است:
 

 ،یمرکز یايآس يیايجغراف فيتعرکنکاش بر سر «
پايانی  سراسر سه دههدر با شور و پويايی  پيوسته

 یعلم نشرياتدر هم  سده بيستم لينزدهم و اوا سده
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اين کار بوده است. روان   یخارجهم در و  یروس
 داشت،مانند: فزونشماریعوامل 

 قدرت ميان در منطقه، و رقابت یخارجنفوذ  )1
 در آنسر تاثيرگذاری  بزرگ بر یها

 یايمنابع آسترانسپورتی و  تياهم افزايش  )2
 جاندارترين. یو اقتصاد ینظام ديدگاه از یمرکز
و  یدانان روس یجغرافزمينه، ميان در ها بحث 
در علم اين نزدهم در  سده انيکه در پا یآلمان

مجموعه  گرفته بود.جهان پيشتاز بودند، در 
چاپ برنامه که » ی جهانايجغراف« یشش جلدپرآوازه 

 یجغراف شيرايوبا آلمان،  در 1891سال آن سر از 
)  آغاز Sieversسيويرس ( اميليو -نامداردان 

 ترجمه شد. ی، به روسگرديده بود،
 
 دهينام »ايآس«آن که دوم مجلدهای چاپ از  یکي 
در سال  ه شده،به قلم خود سيرويس نوشتشد،  یم

 1908سال  اين اثر به بود.شده چاپ در آلمان  1904
همو همين چاپ در . به زبان روسی نشر گرديد

 - بود یمرکز یايآس فيتعربر سر بحث برگيرنده 
سرشناش روسی با او به دان  یجغراف -کرسانف

 »مجادله برخاسته و به کنکاش پرداخته بود.
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 اسيون (همگرايی)انتيگر

 
به کردن  ليتبد -Integration  ني(از الت انتيگراسيون

، تکميل ، پر کردناحيا ،....،کل کل .... کي
واژه يی است تا جايی نو که چند دهه پيش ) کردن

 يیکايمرسرشناش ااقتصاددان  -ف. مهلوپ پديد آمد.
(ريتروسپکتيف) گذشته نگر ورزيد با يک ديد تالش 

اين که روشن ساخت و ديابی نمايد را رواژه  نيا
اما پديد نيامده بود.  1942از سال تر  واژه پيش
: یالملل نيب یاقتصاد مناسباتدر  به سرعتنسبتا 

 یمالمسايل  ،هيسرما گردش ،یالملل نيب بازرگانی
 40 »...کاربرد پيدا کرد.و 
 

بايسته است همگرايی را از چنين مفاهيمی چون 
همياری،  ،(ادغام) ، همپيوندیتعامل، تعاون

يکپارچه )، convergenceهمسويی(کانورگنسيون ،همکاری
همگونسازی (اسيميالسيون)،  يکدست سازی، ،سازی
تفکيک کرد  و... ، مشارکت، همسان سازینگ سازیرهم

بخش هايی از سازه ها و  ،ظاتحکه با همه مال
يعنی همگرايی در برگيرنده همه اين  همگرايی اند.

ی کل است و مفاهيم برشمرده شده، همگراي .استها 
 اجزای آن اند.

 
سازمان «داکتر سويونبايف ام. ن. در مقاله 

، مواد و مدارک »همکاری شانگهای: حدود رشد

                                                 
. شيشکف، يو.، و.، روندهای انتيگراسيونی در آستانه  40

چرا کشورهای جامعه کشورهای همسود «سده بيست و يک، 
، 2001، »هزاره سوم«، مسکو، انتشارات »همگرايی ندارند؟

 15ص. 
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سازمان همکاری «کنفرانس بين المللی زير عنوان 
  2006، آلماآتی، »شانگهای: برآيندها و دورنماها

و بايسته است کوپراسيون (تعاون) « می نويسد:
انتيگراسيون (همگرايی) را هم در عرصه اقتصادی و 
هم در عرصه نظامی از هم تفکيک کرد. از اين 

سازمانی است در عرصه  –ديدگاه، ناتو 
سازمانی است -انتيگراسيون نظامی. جامعه اروپايی

در عرصه همگرايی اقتصادی و سياسی. در حالی که 
سازمان همکاری شانگهای سازمانی است در عرصه 

  »سياسی و اقتصادی. -وپراسيون نظامیک
 

از ديد من، همگرايی از ريشه از مفاهيم برشمرده 
 ،همگرايی در گام نخستشده در باال تفاوت دارد. 

روند گستره يی، منطقه يی، ساختاری و ارگانيک 
است که در چهارچوب پروژه های متاجيوپوليتيکی 
تحقق می پذيرد و بخشی از روند جهانشمول توسعه 

 ست. ا
 

مدير دفتر  -پروفيسور داکتر و. گ. کورگون
افغانستان در پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم 

افغانستان و مسايل همگرايی آسيای «در مقاله 
روسيه و آسيای مرکزی در اوضاع «در کتاب » مرکزی

، »تحول جيوپوليتيکی: پيمايش های سياست خارجی
 29-28شنبه، مواد و مدارک کنفرانس بين المللی (دو

) چاپ مرکز پژوهش های جيوپوليتيک 2007مارچ، 
 می نويسد: 46تاجيک در ص.  -دانشگاه سالوی روسيه

 
چند شالوده  رکشورها بنزديک شدن  همگرايی«

منافع مشترک، و در  نيو تام یجانبه، هماهنگ
ی ، اطالعاتیاقتصاد -بازرگانی گستره جادياآينده 
 در سنجش دارد. را یتيامنواحد  ستميس يگانه و

می گردد، اين کشور  افغانستانآن چه مربوط به 
 از ديدگاه همه همگرايی نديفرآ یبرا کنون

 »خود آماده نيست. یپارامتر ها
 

روی هم رفته روندهای انتيگراسيونی در منطقه ما 
سيمای پروژه های انتيگراسيونی در حال  در کل در

 پياده شدن است که در کل بر سه گونه اند:
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پروژه های همگرايی طراحی شده از سوی قدرت  -1
خاور ميانه «های تاالسوکراسی مانند: طرح های 

» آسيای جنوبی بزرگ«، »آسيای مرکزی بزرگ«، »بزرگ
 و ...

پروژه های همگرايی طراحی شده از سوی قدرت  -2
سازمان همکاری «های تيلوروکراسی مانند: 

(جامعه اقتصادی  »اورو آزس«، »شانگهای
، طرح »پيمان امنيت دسته جمعی«، يی)اروآسيا

 و ... ، جامعه اروآسيايی»خاور نزديک نو«
پروژه های همگرايی بومی مانند: اکو،  -3

اتحاديه آسيای مرکزی و سه طرح  ديگر همگرايی که 
 در اثر دست داشته بررسی می گردد:

در چهارچوب اتحاديه امنيتی ميان سه  سويیهم-آ
 پاکستان+ايران)کشور ايرانستانی (افغانستان+

فرهنگی سه  -همگرايی در چهارچوب حوزه تمدنی-ب
 کشور ايرانستانی (افغانستان+تاجيکستان+ايران)

در چهارچوب اتحاديه هنوز ريخت نيافته  سويیهم -پ
 ايران، عراق، سوريه، لبنان و فلسطين 

 
در اثر دست داشته، ما چهار گونه روندهای 

 همگرايی را مد نظر داريم:
همگرايی مرتبط به گستره آسيای  روندهای -1

 ميانه
در گستره ايرانستان  سويیروندهای هم -2

(کشورهای ايران، افغانستان، تاجيکستان و 
 پاکستان)

 در جنوب آسيا سويیروندهای هم -3
روندهای همگرايی در گستره ارو آسيای ميانه   -4

 - در چهارچوب سازمان اقتصادی آسيايی بزرگ (اکو)
ترکی) اکو (گستره  -اسالمی (ايرانی، تورانی

 اروآسيای ميانه بزرگ)
 

آن چه مربوط به روندهای همگرايی در پهنه آسيای 
ميانه می گردد، چند گونه همگرايی را در نظر 

 داريم:
گسترده در پهنه سازمان سويی و تعاون هم -1

شانگهای که بخش بزرگ قاره آسيا را در بر می 
 گيرد.
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ز همگرايی اروآسيايی در گستره بازمانده ا -2
 شوروی پيشين

همگرايی در پهنه کشورهای پنجگانه آسيای  -3
 ميانه

 
آن چه مربوط به روندهای همگرايی در گستره 
ايرانستان می گردد، می توان دو گونه همگرايی را 

 در نظر گرفت:
در چهارچوب اتحاديه امنيتی ميان سه  سويیهم -1

 کشور ايرانستانی (افغانستان+پاکستان+ايران)
در چهارچوب حوزه  سيون)همسويی (کانورگن -2

فرهنگی سه کشور ايرانستانی  -تمدنی
 (افغانستان+تاجيکستان+ايران)

 
عمده ترين همگرايی يی که مورد نظر ما است، 

 - در گستره ايرانی و تورانی سويی و همکاریهم
ترکی در چهارچوب سازمان اکو است که ما از آن به 

 م. ياد کرده اي» اروآسيای ميانه بزرگ«نام گستره 
 

روشن است، همگرايی چونان يک پديده مربوط به 
جهانی شدن، درست مانند خود جهانی شدن، در پهلوی 
بار مثبت و سازنده، بار منفی و ويرانگر هم 

چهارمين کنگره دارد. از همين رو بود که من در 
سازمان های منطقه يی « آسيا -بين المللی ترکيه

از سوی مرکز که » در آسيا/ نهادينه شدن و همکاری
آسيايی مطالعات استراتيژيک در استانبول  -ترکی

در «بودم که  هنشاندهی کرد ،بودبرگزار شده 
اوضاع نو جهانی شدن (نيوگلوباليسم) و همکاری 
های منطقه يی (ريگيوناليسم) بايسته است نه تنها 
توجه خاصی به پاراديم انتی گراسيون (همگرايی) 

ادی، فرهنگی و.... در همه ابعاد آن مانند اقتص
مبذول داريم، بل همچنان به چالش های جديد که نه 
تنها منطقه ما بل همه جهان را تهديد می نمايد. 
مانند دهشت افگنی(تروريزم)، قاچاق مواد مخدر، 

 » تندروی مذهبی و  جدايی طلبی و مانند آن...
 

نويسنده در سال های نيمه دوم دهه نود سده بيستم 
ايی منطقه يی دلبستگی پيدا نمودم به مساله همگر

و در سخنرانی هايی که در لندن داشتم، بارها  به 
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اين موضوع اشاره نمودم. مقاله های ارائه شده در 
افغانستان به کجا می «اين سخنرانی ها در کتاب 

 به چاپ رسيده اند.» رود؟
 

پس از پی   2000اين دلبستگی، در اوايل سال های 
و پژوهش های افغانستان در  ريزی کانون مطالعات

لندن بيشتر شد. با اين هم تنها در سال های کار 
در کرسی رياست مرکزمطالعات استراتيژيک وزارت 
خارجه افغانستان بود که سيمای سامانمند را به 

 خود گرفت.
 

در  2003من در سخنرانی يی که در هفتم سپتامبر 
آسيای ميانه: «ميز گرد بين المللی زير نام  

 »مکاری های منطقه يی در نظم استراتيژيک نوينه
در تهران داشتم، برای نخستين بار، موضوع را در 

از  ،اين ميز گرديک نشست بين المللی مطرح کردم. 
سوی دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت 

دانشگاه های اکسفورد و  خارجه ايران با همکاری
مرکز با اشتراک هيات » چتام هاوس«منچستر و 

مطالعات استراتيژيک وزارت خارجه افغانستان 
 برگزار گرديده بود.

 
معاون  -در اين ميز گرد، از ايران داکتر معيری
رييس  -پژوهشی وزارت خارجه، داکتر محمود واعظی

 - مرکز تحقيقات استراتيژيک، داکتر سجاد پور
دبيرکل دفتر مطالعات سياسی و بين المللی و 

رييس مرکز مطالعات آسيای  -داکتر سيد رسول موسوی
مدير کل موسسه  -مرکزی و قفقاز، داکتر عباس ملکی

سفير  -مطالعات خزر، داکتر علی رضا شيخ عطار
مدير  -پيشين ايران در هند، داکتر کيا طباطبايی

کل همکاری های چند جانبه وزارت خارجه ايران، 
استاد دانشگاه تهران  -داکتر بهرام امير احمديان

 شتراک داشتند.و .... ا
 

رييس مرکز  -از امريکا، داکتر بارنت روبين
 همکاری های بين المللی دانشگاه نيويارک،

 و از انگليس: 
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مسوول پروژه آسيای  -)Roy Allisonداکتر روی آليسن (
 همايونی امور بين الملل لندن ميانه در انستيتوت

(Royal Institute of international Affairs)   ، 
از  کارشناس آسيای ميانه_ شيرين آکينربانو  

 دانشگاه لندن،
 استاد در -)Edmond Herzisداکتر ادموند هرتزيک (  

 دانشگاه منچستر،  ديپارتمنت مطالعات آسيای ميانه
 استاد دانشگاه منچستر، -داکتر آنت بوهر

کارمند انستيتوت  -و بانو اکسانا انتوننکو
 مطالعات استراتيژيک لندن،

 يده بودند.شرکت ورز
 

 محورهای اصلی بحث در ميز گرد عبارت بودند از:
امنيت و همکاری های منطقه يی در آسيای  -

 ميانه
سياست خارجی ايران و منطقه گرايی در آسيای  -

 ميانه
 سازمان های منطقه يی و همگرايی منطقه يی -
نقش همکاری های منطقه يی در بازسازی  -

 افغانستان
 214-187در ص. ص.  متن کامل گزارش اين ميز گرد

، چاپ  دفتر »آسيای مرکزی و قفقاز« 44شماره 
مطالعات سياسی و بين المللی وزارت خارجه ايران 

 به زبان های پارسی، روسی و انگليسی آمده است.
 

من که در اين ميز گرد،  به عنوان رييس هيات 
 افغانی اشتراک داشتم، ضمن سخنرانی خود، گفتم:

يی است. پديده امنيت،  ثبات يک پديده منطقه«
ثبات و توسعه و رشد همانند يک زنجيره به هم 
ارتباط دارند و تا وقتی ثبات و توسعه در کل 
منطقه برقرار نباشد، از صلح و ثبات ملی نمی 
توان صحبتی کرد. همکاری منطقه يی هم بدون ايجاد 

 ثبات در افغانستان امکان پذير نيست.  
 

 فه است:... ثبات مبتنی بر سه مول
 ثبات داخلی-
 ثبات منطقه  -
 ثبات جهانی با گفتگوی تمدن ها در تراز جهانی -
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من بر آنم که توسعه هر چه بيشتر اکو و ايجاد 
ساختارهای نوين منطقه يی با توجه به توازن 
منافع، يگانه راه بيرون رفتن از معضالت کنونی 
است. منطقه ما با بحران های سياسی رو به رو 

ت. رفتارهای ما تا کنون بر اساس بوده اس
جيوپوليتيک بوده است. بايد توجه خود را به جيو 

 »اکونوميک معطوف کنيم.
 

من در اين ميز گرد، در پهلوی مطرح ساختن 
همگرايی منطقه يی به مساله واگرايی (ديز 
انتيگراسيون) نيز اشاره کردم که در باره آن در 

ی و قفقاز در فصلنامه مطالعات آسيای مرکز  213ص. 
 گزارش ميز گرد چنين آمده است:

همکاری موثر منطقه يی در گام نخست نيازمند «... 
آن است که مالحظه شود گرايش ها در منطقه به سوی 
همگرايی است يا واگرايی؟ همگرايی نياز به يک 

 »ساختار و تشکيالت منطقه يی فعال دارد.
 

ش بين همچنان در سخنرانی يی که در يازدهمين هماي
 2003المللی آسيای ميانه و قفقاز  (که در پاييز 

در تاالر همايش های بين المللی دفتر مطالعات 
سياسی و بين المللی وزارت خارجه ايران برگزار 
گرديده بود)، داشتم، بر مسايل همگرايی و 

 واگرايی در منطقه درنگ نمودم.
 

متن سخنرانی بنده در اين همايش و مقاله يی که 
آسيای ميانه و قفقاز بر سر «ن زير آن در آ

ارائه » دوراهی ثبات و شکوفايی و بحران و تنش
مجموعه مقاالت «داشتم، در کتابی زير عنوان 

يازدهمين همايش بين المللی آسيای مرکزی و قفقاز 
که از سوی دفتر » : امنيت در قفقاز جنوبی

مطالعات سياسی و بين المللی به چاپ رسيده است، 
 يافته است.  بازتاب

 
واقعيت تلخ اين است «...من در اين همايش گفتم: 

که تا کنون در منطقه يک تفکر استراتيژيک شکل 
نگرفته است و در واقع ما با نوعی بحران تفکر و 
حتا می شود گفت دچار فقدان بينش راهبردی 

 هستيم...
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...اکنون ما بر سر دوراهی همگرايی و واگرايی 
 قرار داريم.

 
د من، گفتمان و رويکرد همگرايی منطقه يی و از دي

گستره يی می تواند شاهکليد گشايش معضالت باشد و 
 واگرايی ره به جايی نخواهد برد.

 
 واگرايی همواره دو عامل موثر است:

درونگرايی يعنی فرورفتن در الک تبارگرايی،  -1
در  در برج  زبان گرايی، و کيش گرايی و خزيدن

 عاج فرهنگ های بسته،
برونگرايی يا تاختن به سوی سراب های فرا  -2

 گستره يی
 

همگرايی منطقه يی در گرو حفظ تعادل و توازن 
واقع بينانه ميان درونگرايی و برونگرايی است. 
ما با انديشه ها، نگرش ها، برخوردها و رفتارهای 
گذشته ديگر نمی توانيم گره دشواری ها را 

 بگشاييم.
 

های منطقه روی هم از ديدگاه رشد (توسعه) کشور
رفته در نوار حاشيه يی نظام اقتصادی جهانی قرار 
دارند. امکان انتقال به يک کشور محوری و هسته 
يی بسيار بعيد است. تنها خروج از اين تنگناها 
اين است که کشورهای منطقه با شگوفايی ساختارهای 
نوين منطقه يی (مانند اتحاديه اروپايی) به گونه 

را خود را از اين ورطه بيرون اشتراکی و همگ
بياورند. نسخه ديگری جز همگرايی و همزيستی نمی 

 توان تجويز کرد.
 

...ما بايد در جستجوی ساختارهای نوين منطقه يی 
بر پايه پلوراليسم، منافع باشيم. با ايجاد 
گستره نوين جيواکونوميک، گستره رواديد واحد و 

رک گردد، پول واحد هنگامی که ديگر منافع ما مشت
زمينه برای حل دموکراتيک مسايل پيچيده فراهم 
خواهد آمد. شايد امروز چنين ديدگاهی آرمان 
گرايانه بنمايد. مگر ما بايد به فرداها بنگريم. 
آن چه امروز در دسترس نيست، فردا رسيدن به آن 

بايد نظم نوين استراتيژيک ». دورتر نخواهد بود
يک رستاخيز  در منطقه ايجاد گردد. منطقه به
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فرهنگی نياز دارد. بدون اين رستاخيز نمی تواند 
 »زمينه ساز يک تحول بنيادی گردد.

  
 - آن چه مربوط می گردد به گستره جغرافيايی ما

؛ در سه صد سال گذشته، به ويژه در »پشته ايران«
دو سده نزدهم و بيستم، گسيختگی ها و تنش ها، 

تره زيان های مرگباری به باشندگان اين گس
جغرافيايی رسانيده است. به گونه يی که تا کنون 
هم دامنگير آن ها است. خوشبختانه به رغم 
گسيختگی ها و چند پارچگی سياسی پسين که هنوز هم 
آبستن پيشامدهای بس ويرانگر اند؛ زمينه های 
اميد بخشی هم برای همگرايی و همپيوندی فرهنگی، 

ميان اين همکاری اقتصادی و همسويی استراتيژيک 
کشورهای همسرزمين، همفرهنگ، همريشه، همتاريخ، 
همنژاد، همتبار، همزبان و همکيش در چهار چوب 

فرهنگی يگانه  -گستره جغرافيايی و حوزه تمدنی
موجود است. بی آن که مرزهای سياسی کشورهای 
کنونی خدشه دار گردد. هنگامی که ما از همگرايی 

، منظور از به و همپيوندی سخن به ميان می آوريم
هم پيوستن چند کشور و انضمام آن ها در ميان 
نيست، بل سخن بر سر اتخاذ يک استراتيژی واحد و 

 اقتصاد همگرا مانند اتحاديه اروپايی است.  
 

سازمان همکاری «و. و. دوبوفيتسکی در مقاله 
شانگهای و مسايل همگرايی خاورميانه: مدل های 

همانا در «يسد: می نو41»اورآسيايی و اتالنتيکی
خاورميانه نزديک سه هزار سال پيش امپراتوری 

 330-558نيرومند قاره يی هخامنشی ايران باستان (
پيش از ميالد) پديد آمد که جهان تاالسوکراسيک 

 .دريای مديترانه را به چالش کشيد
 

در روند تمام قرن بعدی در اين سرزمين 
 رويدادهايی رخ دادند که به پيمانه بزرگ در
سرنوشت مناطق بزرگ پيرامون آن: خاورميانه، 

 آسيای جنوبی و مرکزی، تاثير برجا گذاشتند. 
 

                                                 
. داکتر سهراب شريف اف،  مواد پنجمين نشست فوروم 41

ص.       2010ماه می   14-13سازمان شانگهای، دوشنبه، 
171-186. 
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يکی از اين رويدادها، درهم کوبيدن دولت ايران 
باستان از سوی اسکندر مقدونی در سده چهارم پيش 
از ميالد و پديدآيی چند دولت هلنی بر شالوده نو 

 تمدنی بود.
 

اعراب و اسالمی سازی  فتوحات رويداد بزرگ ديگر،
 ميالدی می باشد. 8-7منطقه در سده های 

 
امپراتوری مولتی کلتورال  فتوحات مغوالن و ايجاد

(چند فرهنگی) : تيموريان (در سده نهم) و مغوالن 
اعظم (در سده شانزدهم) رخداد ديگری بود [که 
تاثير بس ديرپا بر جا گذاشت]. و سرانجام هم 

ی نادر افشار در سده ايجاد امپراتوری ايران
 هژدهم.

 
همين  172و. و. دوبوفيتسکی در همين مقاله در ص. 

 :اثر می نويسد
کنون، سيستم يکپارچه يی که بتواند منطقه را به 
سوی همگرايی در يکی از زمينه های اقتصادی، 

سياسی يا فرهنگی بکشاند، وجود ندارد.  -نظامی
با نظامی  -مگر، شماری از اتحاديه های سياسی

اشتراک کشورهای منطقه، يا با اشتراک کشورهای 
فرامنطقه يی، ادعای ايجاد سامانه های سراسری 

  منطقه يی زير سرپرستی خود را دارند.
 

تفاوت در رويکردها به تشکل و عملکرد سامانه های 
موجود و طراحی شونده دورنمايی که بازتابدهنده 

 - یچهارچوب دوگانگی قاره ي تناقضات بنيادی در
تاالسوکراتيک)  -دريايی در جهان (تيلوروکراتيک

 .»است، می باشد
 

سازمان همکاری «الکساندر کنيازيف در کتاب 
شانگهای به عنوان فاکتوری همگرايی اروآسيای 
مرکزی: پتنسيال کشورهای ناظر و کشورهای 

قول، در اعالميه   -، ايسيک2009، بيشکيک، »همسايه
 می نويسد:پايانی کنفرانس بين المللی 

 )يیگرا منطقه(ريگيوناليزم  -پيش زمينه همگرايی«
است. امکانات همگرايی نه آن پيمانه وابسته به  
نظام های مشخص سياسی يا اوضاع سياسی است، که 
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هماهنگ شدن مناسبات. درجه همگرايی منطقه يی نه 
به آن پيمانه با نشانگرهای صرف اقتصادی معين می 

ی تحکيم امنيت سياسی و گردد که با شدت روندها
 »تقويت همگرايی اقتصادی.

 
واقعيت نو جهانی و «همو در گزارش خود زير عنوان 

سازمان همکاری شانگهای به عنوان پديده 
جيوپوليتيک و جيو اکونوميک: مسايل، عملکرد و 

 می نويسد: 20در ص. » شانس تاريخی
 

، به عنوان يک واحد ويژه روند »دولت ملی« «
گر چونان يک نهاد همکاری راهبردی برای تاريخی دي

پويايی اقتصادی و توسعه فناوری ارزيابی نمی 
گردد. به پيمانه معينی اين تعريف برای شمار کمی 
از کشورهای برخوردار از بزرگترين زيرساخت ها و 
پتنسيال منابع، که می توان آن ها را چونان 

پرداز » کشورهای کورپوراسيونی«و » امپراتوری«
جايی که بوروکرات ها با در دست  -د، می ماندکر

داشتن منابع اقتصادی دولت، همراه با شرکت های 
چند مليتی به عنوان بازيگران مستقل، با بهره 

سامانه  گيری از امتيازات رقابتی خود، از جمله
  مديرتی عمل می نمايند.

 
اين دولت ها، دولت های کورپوراسيونی با سرمايه 

اند که زير کنترل نخبگان حاکم بسيار متمرکز  
بوده و از سوی خود آن ها اداره می شود. اين 
دولت ها عبارت اند از اياالت متحده، روسيه، چين. 
هند و برازيل نيز به همين مسير  توسعه روان 

 »اند...
 

در همين کنفرانس، پروفيسور داکتر آزا مهرانيان 
وضعيت اقتصاد «در سخنرانی خود زير عنوان 

انستان و برخی از عرصه های همکاری کشورهای افغ
در ص. » عضو سازمان همکاری شانگهای و افغانستان

 می نويسد:  35
 

ويژگی مرحله معاصر توسعه اقتصادی و اجتماعی « 
جهانی عبارت است از توسعه گسترده روندهای 

تشکيل اتحاديه ها و گروهبندی های  -همگرايی
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قتصادی. همگرايی ا -داوطلبانه منطقه يی بازرگانی
شامل چندين مرحله اصلی می باشد: ايجاد گستره 
بازرگانی آزاد، اتحاديه گمرکی، بازارمشترک و به 

 »  اتحاديه اقتصادی و ارزی. -عنوان مرحله عالی
 

 ،شايان يادآوری است که در دوره شوروی پيشين
پيوسته سخن از همگرايی و يکپارچه سازی 

ر، در عمل به جای مگسوسياليستی در ميان بود. 
(يک دست سازی » مونوليت سازی«همگرايی، کار به 

انحصاری) کشيده بود. از همين رو هم نتيجه يی 
نداد. در آن دوره در مسکو سازمان بزرگی به نام 

شورای  تعاون (همياری) اقتصادی فعال بود که در «
دوره کارمل حتا افغانستان هم به عنوان عضو ناظر 

پس از فروپاشی شوروی و . در آن حضور داشت
گاه شرق، اين شورا هم به کار خود پايان وارد

  داد. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 افغانستان و همگرايی منطقه يی
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افغانستان به عنوان يک کشور نيازمند به انرژی، 
از ديدگاه انرژی چه نفت و گاز و چه برق و نيز 
از ديدگاه مواد غذايی به ويژه گندم به همسايگان 

دارد  وابستگی روز افزون استراتيژيکالی خود شم
که با افزايش نفوس در کشور و گرم شدن سياره و 
نيز با توجه به نيازمندی روز افزون غرب و هند و 

خليج فارس و ايران و حوزه چين به نفت کشورهای 
اين باال رفتن مصرف انرژی در خود اين کشورها، 

 وابستگی  بيشتر می شود.
 
افغانستان چاره يی ديگری ندارد جز از اين رو،  

اين که برای برونرفت از بحران های چند اليه 
اقتصادی، اجتماعی، سياسی، فرهنگی و ساير بيماری 
ها، همراه با ديگر کشورهای همسايه که به بيماری 
های همانندی سردچار هستند و همه در منگنه های 
جيوپوليتيک گير افتاده و فاقد عمق استراتيژيک 

» توسعه وابسته«ستند و از نگاه توسعه در حالت ه
و در بند » توسعه نيافتگی«هستند، و يا در حالت 

سنت های عميق قبيله يی و درگير کشاکش های 
تباری، زبانی و اجتماعی؛ در جستجوی ساختارهای 

 نوين منطقه يی برآيند. 
 

به گفته پروفيسور دوگين، از ديدگاه جيوپوليتيکی 
ميانه و حتا قفقاز هم چاره ديگری  کشورهای آسيای

ندارند جز اين که در آينده در بستر يک ساختار 
تازه با ايران کنار آيند. آن گاه افغانستان و 
پاکستان نيز نخواهد توانست از پيوستن به چنين 

به هر رو، روشن گرديده  ساختاری کنار بمانند.
است که ديگر هيچ کشوری نمی تواند به تنهايی در 

خود فرو رود و اميدی به ترقی و پيشرفت و  الک
انديشه «هر چه است، ما به يک بهبود داشته باشد. 

نيازمنديم و بايد آن را » استراتيژيک گستره يی
 تيوريزه نماييم.

 
مرزهای کنونی سياسی چهارچوب های تحميلی يی اند 
که کشورها را از هم جدا می سازند. اين خطوط 

هره سياره ما حک نشده مصنوعی از روز ازل به چ
اند. بل بيشتر دستاورد کارپردازی ها و کار 
روايی های استعمار اند. از اين رو، گفته می 
توانيم که هر چند در گذشته نيز مرزهای ميان 
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کشورها بنا به علل و اسباب گوناگون دستخوش 
دگرگونی و دگر ديسی بوده است در دو سده پسين، 

س و روسيه، و سپس امپرياليسم (به ويژه انگلي
امريکا و شوروی پيشين) با توجه به منافع و 
مطامع بلند مدت استراتيژيک خود برای بی ثبات 
ساختن جيوپوليتيکی کشورهای کوچک، همه آن ها را 

های از پيش ساخته سياسی انداخته و » قفسه«در 
همه را در تنگناها و منگنه های غير طبيعی 

 گذاشته است.
 

وز همه کشورهای جهان سوم به ويژه اين است که امر
ناقص «کشورهای اسالمی به عنوان واحدهای سياسی 

در چهار چوب مرزهای استعماری با نام ها » الخلقه
و هويت های ساختگی به سر می برند  و اين مرزها 
به گونه يی ترسيم شده اند که هر کشور جهان سومی 

فات به ويژه کشورهای اسالمی با همسايگانشان اختال
و چالش های پيوسته مرزی، تباری، زبانی و 

 ...داشته باشند. 
 

هر چه است، همه اين کشورها به گونه يی با همه 
همسايگانشان دست به گريبان هستند و در واقع 
جزيره هايی اند در ميان دريايی از کشورهای 
مخاصم. از سوی ديگر، اين مرزها به گونه يی 

ارهای گوناگون در ترسيم شده است که اقوام و تب
ميان چند کشور پراگنده باشند. به گونه مثال: 
پشتون ها در پاکستان، افغانستان و هند؛ بلوچ ها 
در پاکستان، افغانستان و ايران؛ تاجيک ها 
، (فارسيوان ها) در ايران، افغانستان، تاجيکستان

و ازبيکستان؛ ازبيک ها در  سينکيانگ چين
کستان و قزاقستان؛ افغانستان، ترکمنستان، ازبي

کردها در ايران، عراق و ترکيه  و ترکمن ها در 
 ايران ترکمنستان و افغانستان و... 
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 ومد بخش

روژه های همگرايی منطقه يی طراحی شده پ
 از سوی اردوگاه قدرت های تاالسوکراسی

  
در کل، پروژه های همگرايی طراحی شده از سوی 

 سهطقه دارای قدرت های تاالسوکراسيک در من
 سازواره اند:

 جيو استراتيژيکی-جيوپوليتيکی  - أ
 جيواکونوميکی  - ب
 42جيوکلتوری  - ت
 

در اين جا نخست به بررسی سازواره های 
 جيواستراتيژيکی آن می پردازيم:-جيوپوليتيکی

 
 جيواستراتيژيکی-سازواره های جيوپوليتيکی-آ
 

 پيمان سنتو: -پيمان بغداد -1
يعنی در نيمه  در سال های پس از جنگ جهانی دوم،

دوم سده بيستم، پس از آن که امريکا جای انگليس 
را به عنوان ابر قدرت باختری گرفت، اين کشور در 

امنه يی با شوروی (که پس از جنگ درقابت بس پر
جهانی اول جای روسيه تزاری را گرفته بود)؛ در 

 افتاد. 
 

در اين سال ها امريکا در پی آن بود تا در 
وی کمربندی از کشورهای مخاصم با مرزهای جنوب شور

آن کشور به ميان بياورد تا از سويی بتواند جلو 
نفوذ کمونيسم را بگيرد و از سوی ديگر بتواند به 
گنجينه های سرشار نفت و گاز کشورهای خاور ميانه 
دست بيابد. همين بود که دست به پی ريزی پيمان 

 سنتو يازيد.
 

                                                 
. با توجه به اين که اين بحث بيرون از چهارچوب پژوهش  42

 دست داشته است، از پرداختن به آن پرهيز می نماييم. 
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 Central Treaty: یسي(به انگل یمرکز مانيسازمان پ«
Organizationیسي) (سنتو) (به انگل :CENTO در (

و نفوذ  یدوران جنگ سرد و با هدف مبارزه با شورو
 شد.  ليتشک سميمارکس

 
به دولت  يی  در مقاله ١٩۴٧جورج کنان در سال 

گستره مقابله با خطر  یکرد برا شنهاديپ کايمرا
به  یسد نفوذ را به دور شورو استيس ،یشورو جويی

 یمرحله اجرا گذارد تا با گذشت زمان، نظام شورو
و سنتو بر اساس  تويناتو، س یها مانيپاشد. پبفرو
 یوجود آمدند. پس از فروپاشه راهکار ب نيا

خود را از  یسازمان فلسفه وجود نيا ،شرق اردوگاه
 دست داد.

 
را بغداد  مانيپ هيعراق و ترک 1955 فبروری در

» عرب  جامعه«عضو  یکشورها بستند و اعالم کردند که
 تيصلح و امن هوادار یکشورها گريد«و 

 تيها را به رسم که آن دو دولت آن -»انهيخاورم
 . وندنديبپ مانيپ نيبه ا توانند یم -شناخته باشند

 
و پاکستان به  ايتانيو بر رانيا ،همين سالدر 

 مانيپ ،کاي. انگلستان و امروستنديپ مانيپ نيا
 انهيدفاع از خاورم »پايدار  قهحل«بغداد را در 
آن  یشورو ،. در مقابلدانستند یم یدر برابر شورو

  عالقه«که  دانست یم یدر دست تجاوزگران یرا ابزار
ماه در ». ندارند یالملل نيب تيبه صلح و امن يی

 تيبه عضو کايامر ندگانينما 1957 جونو  یمهای 
ا درآمدند، ام مانيپ یو نظام یاقتصاد یها تهيکم
 . وستينپ مانيمتحد خود به پ االتيا
 

 مانياز پ 1959 چ، مار1958 جونعراق پس از انقالب 
 1959 گوستدر ا مانيپبود که  نيا .خارج شد

شد و مرکز  دهي(سنتو) نام »یمرکز مانيسازمان پ«
 آن را از بغداد به آنکارا بردند. 

 
 
از نفوذ  کايمراکه  از آن شيها ب در آن سال 

نگران باشد، جمال  انهياورمدر خ یشورو
زبان مشترک اعراب، انگلستان را به  -عبدالناصر
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از نفوذ و  یريشگيپ یوحشت انداخته بود. برا
 مانيدر رأس پ ستيبا یم رانيگسترش نهضت مصر، ا

 قرار گرفت.بغداد  ینظام
 
قاسم در  ميعبدالکر یکودتا در پیبغداد  مانيپ

. قاسم که ديد یضربه اساس )1958( ١٣٣٧ در ،عراق
خوش نشان  یرو مانيپ نيبه ا ،چپگرا بود ینظام کي

به آنکارا انتقال  مانيپ تيمرکز جهينداد، در نت
 مانيو بعدها با خروج بغداد از آن به پ افتي

 .افتيسنتو شهرت 
 

 ١٣١۶سعدآباد که در  مانيبغداد با پ مانيپ تفاوت
 ءو افغانستان به امضا هيترک ران،يا اني. مخ
سه  نياسعد آباد  مانيبود که در پ نيا در ديرس

تعرض  گريکديکشور متعهد شده بودند به خاک 
متقابل  یهای بغداد، همکار مانيدر پ یول .نکنند
اين پيمان در چهارچوب  شده بود. ینيب شيپ ینظام

رييس جمهور وقت امريکا به  -دکترين آيزن هاور
 ميان آمده بود.

 
 يکی هم داشت کهاين پيمان يک سازواره جيواکونوم

اين  نام گرفته بود. »سازمان عمران منطقه يی«
از سوی کشورهای ترکيه، ايران  1343سازمان به سال 

در استانبول به  1343و پاکستان در ماه سرطان 
 Regional cooperation for development (RCD)ميان آمد که 

 نام گرفت. 
 

ه در آن هنگام اين سه کشور در پی اجرای برنام
که از سوی جان فيتزجرالد » اتحاد برای پيشرفت«

رييس جمهور وقت امريکا مطرح شده بود، در  -کندی
پی صنعتی شدن کشورهای خويش بر پايه الگوی ارئه 

 شده از سوی امريکا برآمدند.
 

به امضاء رسيد، آيين  1977سازشنامه ازمير که در 
سازمان «نامه اين سازمان را می ساخت. مگر 

 1979در پی انقالب اسالمی » عمران منطقه يی همکاری
در ايران به همه پويايی های خود پايان بخشيد. 

پيشنهاد کرد  1985در پی آن ايران در اوايل 
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سازمان نوی به نام اکو جاگزين سازمان همکاری 
 عمران منطقه يی گردد.  

 
 
 
 
 
 

 شورای همکاری کشورهای خليج [پارس] -2
 

ر در سيمای يک سازمان به ظاه اين سازمان هرچند
اقتصادی آراسته شده است، که به گونه اعالمی جنبه 
جيواکونوميکی دارد، در اصل به گونه يی از 
رفتارها و سياست های اعمالی آن ديده می شود، 

 رويکرد جيواستراتيژيکی و جيوپوليتيکی دارد.
  
) CCASGارس (پ جيعرب خل یکشورها یهمکار یشورا«

 43،)ةيالعرب جيتعاون لدول الخل: مجلس الی(به عرب
) GCCارس (پ جيخل یهمکار یکه با نام کوتاه شورا

) هم خوانده یجي: مجلس التعاون الخلی(به عرب
عرب  یشامل کشورها یی ييتجار اردوگاه شود، یم

و  یآن اهداف تجار یارس است که اعضاپ جيمنطقه خل
شورا در  ني. اکنند یم یريگيرا پ یمشترک یاجتماع

چه که  و با هدف مقابله با آن یالديم ١٩٨١ یم ٢۵
 دند،ينام یم یکشورها آن را خطر انقالب اسالم نيا

به  دنيعضو رس یشد. از جمله اهداف کشورها ليتشک

                                                 
. در سال های اخير اولتراناسيوناليست های عرب می  43

از نام ساختگی و » خليج پارس«کوشند به جای نام تاريخی 
ر بگيرند که خالف همه واقعيت های کا»!! خليج عربی«موهوم 
جغرافيايی و علمی است و چونان توطئه بزرگ در -یتاريخ

برابر ايرانيان و همه پارسی زبان جهان است. زيرا در 
نقشه های قديمی آن چه که امروز به نام دريای احمر يا 
سرخ خوانده می شود، به نام خليج عربی آمده است و در 

ه در درازای هزاران سال برای برابر آن خليج پارس هميش
 همين خليج پارسی به کار رفته است. 

 
طرفه اين که در کشورهای باختر زمين نيز برای خوش نگه 
داشتن اعراب برای تاراج گنجينه های نفتی شان می کوشند 
تا جای امکان با حدف نام پارس، تنها خليج (گلف) 

 بگويند. 
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شش کشور  کنون .بود ٢٠١٠مشترک تا سال  یواحد پول
عمان  ت،يکو ن،يبحر ،یمتحده عرب اماراتعربستان، 

(ويکی » د.هستن یهمکار یشورا نيو قطر عضو ا
 پيديا)

 
ارس كه به نام پشوراي كشورهاي عرب حوزه خليج 

شناخته  »ارس)پهاي عرب خليج ( وراي همكاري دولتش«
به دليل برخورداري از جايگاه  ،شده است

هاي عظيم  خود در خاورميانه و ثروت استراتيژيک
به مهم و با نفوذ در جهان عرب  يی  طبيعي، جبهه
تواند بر روند  مي ايشه كه تصميم شمار می رود

 جريانات مختلف در خاورميانه تاثير گذار باشد. 
 

شوراي همكاري خليج فارس با  1981مي  25در روز 
گردهمايي كشورهاي بحرين، كويت، عمان، قطر، 
عربستان سعودي و امارات متحده عربي به طور رسمي 
تشكيل شد. اين شورا در حالي تاسيس شد كه همه 

 يج فارس در آن حضور نداشتند.كشورهاي حوزه خل
  

ارس پكه ايران و عراق در حوزه خليج  به رغم اين
اما اين دو كشور در شوراي همكاري  ،قرار دارند

باشند. به گفته مقامات اين  خليج فارس عضو نمي
شورا همچنين موضوع عضويت يمن در شوراي همكاري 

ارس مورد بحث و بررسي مقامات اين شورا پخليج 
 2016ارد و اين كشور اميدوار است تا سال قرار د

به اين شورا بپيوندد. مهمترين هدف از تاسيس 
ارس اتحاد، هماهنگي و تقويت پشوراي همكاري خليج 

هر چه بيشتر روابط ميان شش كشور عضو اين شورا 
 عنوان شده است. 

 
موضوع تاسيس شورايي ميان كشورهاي حوزه خليج 

مقامات منطقه بوده  ي دور مدنظر ها ارس از سالپ
به اشاره  1976ي كه در نوامبر سال ياست به گونه 

يران از وز نشست هايیشاه ايران، سلطان قابوس، 
كشور براي ايجاد سيستم امنيتي جمعي  هشتخارجه 

ي در پي نداشت و يدر مسقط تشكيل داد كه نتيجه 
ايران و عراق و عربستان  ميانعلت آن نيز رقابت 

طرح ايران براي تاسيس يك نيروي  بود به طوري كه
چند جانبه، تحت يك فرماندهي منحصر، متعهد به 
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كنندگان با  ءتامين امنيت خارجي و داخلي امضا
 مخالفت عراق روبرو شد. 

 
نزديكي امور تاريخي، فرهنگي و اجتماعي كشورهاي 

ارس با پب باعث شد تا شوراي همكاري خليج عر
 تشكيل شود. عضويت شش كشور حوزه خليج فارس 

 
ارس اين شورا پبا تاسيس شوراي همكاري خليج 

سزايي در منطقه ه تصميم گرفت كه نقش ب
كند.  بازیخاورميانه، يكي از مناطق پرتنش دنيا 

بدين وسيله بود كه اين شورا اندك اندك توانست 
خود را در منطقه و جهان به دست   نقش پررنگ

اثير بياورد و بر جريانات و تحوالت منطقه ت
نقش  هفتادو  شصتبگذارد. تحوالت سياسي اواخر دهه 

الملل و بويژه روابط در منطقه  مهمي در روابط بين
براي  1968خليج فارس گذاشت. تصميم انگليس در سال 

خود در اكثر كشورهاي  پايان حضور استعمار گونه
ارس باعث شد تا در اوايل دهه هفتاد پحوزه خليج 

 ن تاسيس شود. چند كشور كوچك شيخ نشي
 

در آن زمان پس از تاسيس اين كشورهاي شيخ نشين، 
دو قدرت ايران و عراق نيز در منطقه جلوه 

كه اين منطقه  كردند. همچنين با توجه به اين مي
سرشار از منابع غني طبيعي بود و از نظر امنيتي 
ضربه پذير بود، كشورهاي ديگر به شدت در راستاي 

يانه گام برداشتند. با جذب منافع خود در خاورم
توجه به تاسيس شوراي همكاري خليج فارس، 
كارشناسان سياسي معتقد بودند كه اين شورا نقش 

 اكند و حت ي در خاورميانه ايفا مياستراتيژيک
تواند بر تحوالت اين منطقه تاثير به سزايي  مي

 داشته باشد.
 

رسد كه  با توجه به تحوالت خاورميانه به نظر مي
ارس قصد دارد نقش مهمي در پمكاري خليج شوراي ه

كه  كند. با توجه به اين بازیمناقشات اين منطقه 
هدف اصلي اين شورا استحكام روابط ميان كشورهاي 

ارس است از اين شورا پشيخ نشين حوزه خليج 
ي يتوان به عنوان يك سازمان پر قدرت منطقه  مي

ي كه روابط تمامي اعضا ياد كرد و با توجه به اين
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شوراي همكاري  ،اين شورا با امريکا نزديك است
تواند عامل اهداف امريکا در  ارس ميپخليج 

 خاورميانه باشد. 
 

قرار زير اعالم  ارسپاهداف شوراي همكاري خليج 
  شده است:

ي و ارزيابي امور سياسي يبررسي تحوالت منطقه  - 1
 ارس و خاورميانه؛ پدر حوزه خليج 

مشترك در زمينه امور  ايجاد قوانين جامع -2
اقتصادي، مالي، تجارت، توريسم، قضايي و دولتي 

 ميان اعضاي شورا؛ 
تقويت امور علمي و تكنولوژيكي، امور صنعتي،  - 3

 كشاورزي و آبرساني؛ 
 علمي؛ -ايجاد مراكز تحقيقي - 4
هاي بخش خصوصي كشورهاي عضو با   تشويق همكاري - 5

 يكديگر؛ 
ه بيشتر ميان مردم تقويت روابطه هر چ - 6

 كشورهاي عضو اين شورا؛ 
 

اعضاي اين شورا همچنين تصريح كردند كه هدف اصلي 
از تاسيس شوراي همكاري خليج فارس ايجاد صلح و 

هاي هر  ثبات در خاورميانه و همچنين تثبيت همكاري
چه بيشتر ميان كشورهاي عضو با ديگر كشورهاي 

 منطقه است. 
 

نترنتي شوراي همكاري آمار پايگاه اي پايه بر
جمعيت شش كشور عضو شورا  2006ارس در سال پخليج 

ميليون نفر بوده و مساحت اين منطقه  35بالغ بر 
هزار متر مربع مي باشد.  670ميليون و  دونيز 

 نزديک به يک تريليون آن توليد ناخالص داخلي
نيز نزديک به واردات آن  ميزان صادرات ولر و اد

می شود که بيش از نيمی از آن لر اد يک تريليون
درآمد سرانه را صادرات نفت و گاز تشکيل می دهد. 

. می رسد لر اهزار د به بيش از بيست هر شهروند
ميليارد  500حجم ذخاير نفتي اين كشورها بالغ بر 

تريليون  14.38ها نيز  بشكه و حجم ذخاير گازي آن
 .متر مكعب بوده است
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ورا پروژه از ديدگاه متاجيوپوليتيک، ش
انتيگراسيونی يی است پياده شده از سوی قدرت های 
تاالسوکراسی که به رغم داشتن سيمای جيو 

جيوکلتوری،  -جيو سويليزاسيونی اکونوميکی و
 اهداف جيو پوليتيکی و جيو استراتيژيکی دارد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 »خاور ميانه (نزديک) بزرگ«طرح  -3
 از سویكه  »خاورميانه بزرگ«طرح موسوم به «

تدوين و  امريکا یهاى پژوهش كارشناسان سازمان
مورد تاييد دولت آن كشور قرار گرفته، در 

 ی، اقتصادى، فرهنگیبرگيرنده ابعاد و اهداف سياس
در قبال كشورهاى خاورميانه به ويژه  یو اجتماع

 اين منطقه است.  یكشورهاى عرب
  

رييس مرکز تحقيقات  -داکتر محمود واعظی
ک ايران در باره در سايت مرکز می استراتيژي
 نويسد: 

 انهياز ارائه طرح خاورم کايمرا یاهداف واقع«
 : شود یخالصه م ريبزرگ در چهار محور ز

 
  لياسرائ تيامن نيتضم -1
  یانرژ انيتداوم جر نيتضم -2
  يیگرا اسالم یها انيمقابله با رشد جر -3
در سکوالر  یها ميآوردن رژ کار یرو یتالش برا -4

 »منطقه
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 44يکی ديگر از پژوهشگران ايرانی -داکتر فراستی
 می نويسد:در زمينه 

بار نومحافظه نخستين طرح خاورميانه بزرگ را «
اين واژه حاصل . طراحي كرده اند امريکاكاران 

انديشه غرب در تقسيم جهان از لحاظ اهميت 
 جيوپوليتيک است.

 
روشن هر چند در سند طرح خاورميانه بزرگ به طور 

شامل » خاورميانه بزرگ«بيان نشده است كه منطقه 
چه كشورهايي مي شود، ولي چنين به نظر مي رسد كه 
از ديدگاه طراحان، خاورميانه بزرگ از مغرب در 
آفريقاي شمالي و شاخ آفريقا به سمت كشورهاي 
عربي، تركيه، ايران، افغانستان و جمهوري هاي 

امتداد و  انهيدر قفقاز و آسياي م پيشينشوروي 
گسترش يافته و پاكستان، بنگالدش و سرزمين هاي 
ديگر را تا مرزهاي چين در بر مي گيرد. به اين 
ترتيب، خاورميانه بزرگ شامل كشورهاي متعددي مي 
شود كه داراي ساختارهاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي 

 »و اقتصادي بسيار متفاوت هستند.
 
سياسي، نيز  استاد علوم -هرميداس باوندداکتر  

به در مورد محدوده جغرافيايي خاورميانه بزرگ، 
عنوان  زيري ي. وي در مقاله باور استهمين 

در » سپتامبر بر منافع ملي ايران 11پيامدهاي «
مي نويسد: از لحاظ محدوده » نامه«نشريه 

جغرافيايي، طرح خاورميانه بزرگ عمدتا ناظر بر 
ه ايران، عالوه مجموعه كشورهاي اتحاديه عرب ب

تركيه، اسرائيل و افغانستان است. اما گزارش ها 
حاكي است كه محدوده اين طرح، فراتر از آن بوده 
و از مغرب عربي تا آسياي مركزي و جنوبي را در 

 »برمي گيرد.
 

 داکتر واعظی در مقاله خود، چنين ادامه می دهد:
با مطالعه راهبرد كالن امريکا، به اين مطلب پي «

ژي اين كشور در طول تاريخ، يه استراتمي بريم ك
براساس امنيت ملي و منافع ملي تعريف و ترسيم 

                                                 
، 22/7/87تاريخ  ،19204روزنامه كيهان، شماره ، فراستي.  44
نگاهي به طرح «، مقاله ي به جهان)ي(دريچه  ،12 .ص

 ».خاورميانه بزرگ
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شده است. چگونگي عملياتي كردن منافع ملي تعريف 
شده، بستگي زيادي به شرايط بين المللي دارد و 
موفقيت يا شكست در تحقق اين منافع، تا حدود 
زيادي به ماهيت و ويژگي هاي فضاي حاكم بر صحنه 

 ن المللي مرتبط است.بي
 
تغيير فضاي بين المللي به دنبال فروپاشي شوروي  

، ضرورت بازنگري در سياست امريکا در 1991در سال 
جهان و منطقه حساس خاورميانه را ايجاب مي كرد. 
فروپاشي شوروي را بايد به معناي الحاق تمام و 
كمال اين جغرافيا در سيستم اقتصاد جهاني و 

يبراليسم تلقي كرد. با موفقيت سيستم ارزشي ل
امريکا در اين حيطه، نگاه واشنگتن متوجه منطقه 

، ما 1991خاورميانه گرديد، و به تدريج از سال 
شاهد توجه عميق تر و وسيع تر اين كشور به منطقه 
هستيم. با قدرت گرفتن نومحافظه كاران در آغاز 

شكل  ،هزاره سوم، تحول تئوريك كه آغاز شده بود
اتي به خود گرفت و خاورميانه به محور عملي

 استراتژي جديد امريکا تبديل شد.
 

او، با شعار مبارزه با  انديشان بوش و هم
تروريسم و ترويج دموكراسي، به اين منطقه آمدند؛ 
با اين منطق، كه سران اين كشورها حكومت هاي 

پا كرده و نتوانسته اند از امكانات راستبدادي ب
د در جهت پيشرفت و آباداني و منابع سرشار خو

استفاده كنند و همين عقب ماندگي باعث گرايش 
مردم به بنيادگرايي اسالمي عليه سرمايه داري و 

 در راس آن امريکا شده است.
  

فضاي بين المللي به  ،از نگاه نومحافظه كاران
است كه كسي قدرت مبارزه طلبي با اياالت  يیگونه 

ضايي، اگر امريکا متحده را ندارد و در چنين ف
سياست ترويج دموكراسي را در منطقه خاورميانه، 

ژي خود كند، توانايي كنترل منطقه يمحور استرات
شرايط بين  کنونها،  را خواهد داشت. به زعم آن

ي جز حركت در مسير دموكراسي يالمللي گزينه 
ندارد و مردم نيز از اقدام امريکا در اين مسير، 

 استقبال خواهند كرد.
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طرح خاورميانه بزرگ از يك سري مباني نظري متعلق 
به سياستگذاران و افكار عمومي غرب، به ويژه 
امريکا، برخوردار است. براساس اين ذهنيت، 
ساختار سياسي و اقتصادي نامطلوب كشورهاي منطقه، 
از جمله داليل رشد تروريسم بين المللي است، زيرا 

 ،ادي و فاسدساختارهاي ناكارآمد، غيرشفاف، استبد
موجب پيدايش دولت هايي شده است كه نمي توانند 
خواست هاي اقتصادي و سياسي مردم خود را برآورده 

 كنند. 
 

مردم اين منطقه از حق شركت در تعيين  بيشتر
سرنوشت سياسي خود محرومند. دستاوردهاي اقتصادي 

رغم  بهدر انحصار بخش كوچكي از جامعه است و 
نسبتا قابل توجه، بخش عظيمي وجود ثروت هاي ملي 

به سر مي برد.  ناداریاز جمعيت اين كشورها در 
، تحصيلكرده و اليه های ميانی مياندر  خشنودینا

جوانان نيز بسيار گسترده است. طرح خاورميانه 
بزرگ بر اين فرض استوار است كه انجام اصالحات 
اقتصادي، ارتقاي حقوق بشر و استقرار دموكراسي 

انه، به افزايش مشاركت مردم در سرنوشت در خاورمي
سياسي كشورهايشان مي انجامد و همين موجب كاهش 

رفتن بستر رشد بنيادگرايي  مياننارضايتي و از 
 اسالمي و تروريسم بين المللي خواهد شد.

 
برخي از محققان، طرح خاورميانه پنداشت به  

بزرگ، پس از شكست يك طرح قبلي به نام 
خاورميانه «اصطالح  تدوين شد.» خاورميانه جديد«

كتابي گرفته شده است كه توسط  ناماز » جديد
اسرائيل، پس از  پيشينوزير خارجه » شيمون پرز«

نگاشته شد. در  1993در سال » اسحاق رابين«ترور 
اين كتاب اصول و اهداف طرح صلح خاورميانه جديد 

 بيان شده است.
 

 فتگوهایراه گدر اين طرح، مسائل بايد تنها از 
سياسي پيگيري مي شد، ولي پس از يك دهه مشخص شد 

چه از بيرون منطقه و به  ، لزوما آننخستكه 
وسيله قدرت هاي مسلط ارايه مي شود، نمي تواند 

حذف ملت  دو ديگر، در همه مناطق به اجرا درآيد،
قابل اجراست. به  ها با هدف ايجاد نظم جديد، غير
هر چند امريکا در همين خاطر، پس از شكست طرح، 
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دوره جديد، نگاه قدرت مابانه خود را رها نكرده 
است، ولي در طرح خاورميانه بزرگ، نگاه از 
باالبراي ايجاد نظم، جاي خود را به نگاه از 
پايين و تمركز بر روي سطوح پاييني جوامع منطقه 
داده است. بخش خصوصي، صاحبان صنايع، سرمايه 

ي، گروه هاي اجتماعي، داران، سازمان هاي غيردولت
احزاب و جوامع مدني، اصلي ترين بازيگران و 
عامالن اجراي طرح خاورميانه بزرگ هستند و دولت 

 »ها به نقش دوم تنزل پيدا كرده اند.
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 »:آسيای مرکزی بزرگ«طرح  -4

 - اين طرح از سوی پروفيسور داکتر فريدريک استار 
در جنب  » ی مرکزی و قفقازموسسه آسيا«رييس 

هوپکينز جان دانشگاه مدرسه عالی پل نيتس در 
 سال شماره چهارم امريکا در نوشته چاپ شده در

زير  ) Foreign Affairs» (فارين آفرس« 2005 ماه مارچ
ميان » آسيای مرکزی بزرگ«همکاری در «نام 

بازتاب يافت و سپس  45»افغانستان و همسايگان آن

                                                 
45 . Starr S. F.  A "Greater Central Asia Partnership" for Afghanistan an and 
Its Neighbors Silk Road Paper. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road 
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کنفرانس بين المللی که به ابتکار  در يک 2006در 
در  وی در کابل برگزار گرديده بود، ارائه گرديد.

باره اين طرح اندکی پسان تر به تفصيل سخن 
 خواهيم گفت.

 
 سازواره های جيواکونوميکی:-ب
 46نو:بزرگ  طرح راه ابريشم -1

 
را برای نخستين بار،  » راه بزرگ ابريشم«واژه 

(دانشمند آلمانی، 47فنريشتهو فونفرايهر فرديناند 
خود )] Kaiserreich China» [(دولت قيصری چين«در کتاب 

به چاپ رسيد، به کار برد.  1877که به سال 
گيتاشناس (جغرافی دان) نامدار با اين نام، شبکه 
راه های کاروانی قاره يی کشيده شده را که در 
اوايل گاهشناسی ترانس کانتيننتال، آسيای خاوری 

(مديترانيه) باختر را با هم  ه زميننو دريای ميا
 پيوند می دادند، نمايش داد.

 

                                                                                                                                                             
Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Policy Center Johns 
Hopkins University. Washington, D.C. March 2005. 
 

جايگاه ناپيدای من در سخنرانی خود زير نام   . 46
در کنفرانس بين »  راه ابريشم نوافغانستان در پروژه 

افغانستان «المللی خبرگان در باره افغانستان زير نام 
: در راه ساختن جامعه و دولت  2012-2001های  در سال
 » پايدار

 (The International expert meeting: «Afghanistan in 2001-2012: On the  
path to sustainable state and society» (Dubai, 8-9 Nov. 2011). 

در دبی برگزار گرديده بود، فشرده  2011که در نوامبر 
 رائه نموده بودم.گفتار دست داشته را ا

 
ويژه  همچنين متن سخنرانی من در اين کنفرانس در شماره

در  »ست و اقتصاداجامعه، سي -پژوهش های بين المللی«
وهش های ژپانستيتوت  مسايل افغانستان که از سوی  باره

قزاقستان در آستانه به چاپ  یاجتماعی و سياسی جمهور
انستان در طرح جايگاه ناپيدای افغ«زير نام رسيده است، 

 چاپ شده است.» راه ابريشم نو
„Uncertain position of Afghanistan in “New Silk Road transnational project” 
 
47 . Ferdinand Freiherr von Richthofen 
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روی هم رفته از اين راه، ابريشم چين برده می شد 
که ريشه نام راه هم برخاسته از همين است. اين 
راه در سده دوم پيش از ميالد گشايش يافت و از 
سيان از طريق لنچ ژو به دون هوان می رفت که در 

ير تقسيم می شد: راه شمالی از آن جا به دو مس
تورفان می گذشت که سپس از پامير عبور می کرد و 
 –به فرغانه و دشت های قزاق می رفت. مسير جنوبی

از کنار درياچه لوب نور در دامنه های جنوبی 
بيابان  تالکا مکانن از طريق يارقند و پامير 
(در بخش جنوبی) به سوی باکتريا (بلخ) و از آن 

رت (گستره دولت اشکانيان)، هند و خاور جا به پا
 ميانه تا دريای مديترانه می رسيد. 

 
اين «در ويکی پيديا در زمينه چنين می خوانيم: 

راه از شهر توان هوانگ در چين به واليت کانسو 
آمد و از آن جا داخل ترکستان خاوری  می

شد و از ميان سرزمين های  (سينکيانگ) امروزی می
می گذشت و از طريق » زی کنونیافغانستان مرک«

باليغ و آلماليغ و اترار به سمرقند و بخارا  بيش
در بخارا شاخه اصلی آن از راه مرو،  .رسيد می

آمد و از ری به  سرخس، نيشابور، گرگان به ری می
رفت و از  قزوين و زنجان و تبريز و ايروان می

يکی از بندرهای شام ه ايروان به طرابوزان يا ب
گرديد. شاخه فرعی اين راه  نونی) منتهی می(دمشق ک

از سمرقند به خوارزم و از خوارزم به سرای و 
و بندرهای » دن«هشترخان و از آن جا به کنار رود 

 » يافت. دريای آزف انتها می
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پيش از ميالد نخستين کاروان اشتران با  121به سال 
فرغانه  ابريشم و آيينه های برنزی به سوی واحه

از طريق فرورفتگی تورفان در امتداد کوه های 
 اوگن و خارزارهای تيان شان به راه افتاد. 

 
گذشته از آن، در آينده با گسترش دريانوردی، راه 
های دريايی يی هم برای بازرگانی ابريشم يافتند 

تايلند و بنگله ديش و هندوستان می گذشت از  که 
 ر می رسيدند. و از راه دريای سرخ به سوی مص

 
به هر رو، جاده بزرگ ابريشم نقش مهمی در گسترش 
پيوندهای اقتصادی و فرهنگی ميان مردمان آسيای 
صغير، قفقاز، آسيای ميانه و چين بازی کرد. برای 
مثال، به عنوان يک راهنمون به انتشار نوآوری 
های گوناگون، از جمله در هنر (رقص، موسيقی، 

در خدمت مذهب (مسيحيت،  هنرهای تجسمی، معماری)
)، تکنولوژی (خود Manichaeismبوديسم ، اسالم، 

توليد ابريشم  و نيز باروت، کاغذ ، و ...) کار 
 می داد. 

 
راه ابريشم با افت نفوذ روم در خاور ميانه و 
آغاز فتوحات عرب با رکود روبه رو گرديد و از 
اهميت آن کاهش يافت. سپس، در سده های سيزدهم و 

ردهم در دوره فرمانروايی مغوالن رستاخير آن چها
آغاز گرديد، که در سده پانزدهم، در پی افتادن 
کنستانتينوپل به دست ترک ها و بسته شدن راه های 
زمينی به دنبال گسترش بازرگانی دريايی دو باره 

 .از رونق افتاد
 

رييس مرکز مطالعات  -پروفيسور گوزل محی الدينوا
تاجيکی) در  –سالوی (روسی جيوپوليتيک دانشگاه

مقاله نقش دولت کيرپاند در سنتز فرهنگ ها آسيای 
 ميانه می نويسد:

 
شکل يابی راه بزرگ ابريشم، که بر شالوده «

بسياری از جاده های کشيده شده برای برپايی تماس 
های منطقه يی پيش از آن، پديد آمده بود، مرحله 

ی نوع کيفی تازه يی در گسترش روابط بين الملل
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بشر ارزيابی می گردد، که نقش مهمی در شکل گيری 
  پايه های تمدن های بومی معاصر بازی نمود.

 
آيين وکاهنان در مسيرهای جاده ابريشم، راهبان 

ها و مذاهب گوناگون راه می پيمودند و به موعظه 
می پرداختند و دست به تبليغ و پخشگری ارزش های 

رسالت  معنوی خود می يازيدند. به ياری
نيکوکارانه آن ها، شالوده يی گذاشته شد که 
سيمای تمدنی کشورهای کنونی اردوگاه مذهبی 

 - کنفوسيوسی خاور آسيا، اردوگاه هندويی -بودايی
بودايی جنوب خاوری و جنوب آسيا، کشورهای جنوب 

 باختری آسيا و باختر اروپا را پرداز کرد.
 
نقش  در ريختيابی ساختارهای تمدن اروآسيايی، 

چهار شاهنشاهی بزرگ دوران کهن و جاده ابريشم بس 
ارزنده است. جاده ابريشم بزرگ، هر چهار 
امپراتوری قديم را با هم پيوند می داد و در 
برقراری ثبات نسبی در مسيری از اقيانوس آرام تا 

 » اقيانوس اتلس نقش سازنده داشت.
 

+++++++++++ 
 

اخيز راه کنون همه روزه بار ديگر سخن از رست
ابريشم در ميان است و رسانه های همگانی و گروهی 

بار از رستاخيز اين راه حرف و حديث می  ،بار
پرسشی که مطرح می گردد اين است که گويند. 

 انگيزه اين هنگامه چيست؟
 

اين پرسش را بايد در جهانی شدن 
(گلوباليزاسيون)، تبارز چين و هند در سيمای 

د نو کاخ سفيد پس از قدرت های جهانی و راهبر
فروپاشی شوروی پيشين در پر کردن خالی استراتيژيک 

 پديده آمده در منطقه يافت.
 
با تعميق روند گلوباليزاسيون، پيوندهای  

اقتصادی بين المللی در قاره اروآسيا و افزايش 
سيل کاال ميان  جنوب شرق آسيا و اروپا، انديشه 

نس رستاخيز راه ابريشم و برپايی پل ترا
 کانتيننتال  اروآسيايی پا گرفته است.
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از سوی ديگر، پس از فروپاشی شوروی پيشين، دور 
تازه يی از بازی بزرگ در منطقه به راه افتاد و 
بازيگران جهانی از جمله فرا منطقه يی و منطقه 
يی بر سر تسلط بر منطقه به رقابت برخاستند. در 

روندهای  کهاين راستا با توجه به عصر جهانی شدن 
همگرايی (انتيگراسيونی) چونان روندهای پيشرو 

، کشورهای بزرگ طرح هايی را برای ندعصر مطرح ا
 منطقه به ميدان آوردند.

 
روی هم رفته در کل روندهای همگرايی در منطقه ما 

سيمای پروژه های انتيگراسيونی در حال پياده  در
 شدن است:

يی  قدرت های تيلوروکراسی چند ساختار منطقه
همگرايی ايجاد کرده اند که مهم ترين آن ها 

 عبارت اند از:
 ،»سازمان همکاری شانگهای« -
 » اتحاديه اقتصادی اروآسيايی«  -
 »پيمان امنيت دسته جمعی« -
 »خاور نزديک نو«طرح  -
اورآسازس (جامعه اقتصادی اروآسيايی)،   -

  اروآسيايی، اتحاديه گمرکی گستره واحد اقتصادی
 یاتحاديه اروآسياي -

 
کشورهای تاالسوکراسی طرح های زير را ارائه کرده 

 اند: 
که در بر گيرنده جهان » خاور ميانه بزرگ« -

 ستان تا مراکش است، پاکمسلمان از 
 »آسيای مرکزی بزرگ«پروژه  -
 »آسيای جنوبی بزرگ« -
  »گوام«پروژه  -
 و... -

اين پروژه ها کنترل کلی بر ماکرو ريگيون 
وسيه گرفته تا شمال هند را پهناوری از سيبری ر

 در نظر دارند.  
 

پژوهشکده «رييس  -پروفيسور داکتر فريدريک استار
دانشگاه جان هوپکينز » آسيای ميانه و قفقاز

زير نام  2005امريکا در نوشته چاپ شده در مارچ 
ميان افغانستان » آسيای مرکزی بزرگ«همکاری در «
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ين گستره بازتاب يافت، دکترين زم» و همسايگان آن
يی يی را ارائه داد که بر پايه آن، هدف دکترين 

عبارت » گستره جيوپوليتيکی آسيای مرکزی بزرگ«
سراسر  مساعدت به تحول افغانستان و«است از 

امنی  منطقه، که هسته آن افغانستان است، به گستره
کشورهای مستقل پابند به زيستايی اصول اقتصاد از 

و نسبتا باز اداره و بازار، سامانه های سکوالر 
ارجگزار به حقوق مدنی و داشتن روابط مثبت با 

  48»اياالت متحده...
 

در کابل کنفرانس بين  2006فريدريک استار در سال 
المللی يی را برگزار کرد که در آن دکترين خود 

من در اين کنفرانس به نمايندگی از  را معرفی کرد.
تار نزد وزارت خارجه اشتراک داشتم. روز بعد اس

من به وزارت خارجه آمد و تقريبا مدت دو ساعت در 
 باره طرح وی گفتگو کرديم.

 
خود به نکته مهمی اشاره کرد و  سخناناستار در 
 جهت کليدی در توسعه منطقه تجارت استآن اين که 

گسترش بازرگانی نيازمند بهبود و به نوبه خود 
ر مادامی که افغانستان دوضع ترانسپويت می باشد. 

و کشورهای  آن و نيزاقتصاد تجريد به سر برد، 
به شگوفايی در آسيای مرکزی هيچگاهی  همسايه آن

  نخواهد رسيد.
 

خاطرنشان بسازد در اين حال، استار پنهان نکرد 
، که توسعه شبکه های ترانسپورتی در افغانستان

قدرت کشورهای منطقه را از انحصارگرايی برخی از 
روشن است منظور   بخشيد. های رقيب رهايی خواهد
  او روسيه و ايران بود.

 
هر چند پروفيسور استار پيوسته در سخنرانی ها و 
نوشته های خود تاکيد می نمايد که اين طرح 
رويکرد اقتصادی دارد و منافع کشورهای ديگر را 

                                                 
48 Starr S. F.  A "Greater Central Asia Partnership" for Afghanistan an and Its 
Neighbors Silk Road Paper. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road 
Studies Program – A Joint Transatlantic Research and Policy Center Johns 
Hopkins University. Washington, D.C. March 2005. 
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با خطر رو به رو نمی سازد، در کشورهای روسيه، 
کشورهای  چين، آسيای ميانه و ايران و شماری از

عربی و امريکای التين به آن به ديده شک و ترديد 
 می نگرند.

 
کارشناس  -ومولينبه گونه مثال؛ م. ت. ال

پژوهشکده تحقيقات راهبردی رياست  قزاقستانی از
» آسيای مرکزی بزرگ«جمهوری، با واکاوی طرح 

نشاندهی می کند که اين طرح تنها سرپوشی است 
يکی يی که حضور پويای برای تحقق دکترين جيوپوليت

نگتن راهبردی را در آن مناطق که در واش -نظامی
مهم حياتی يا ملی  گستره منافع«آن ها را چونان 

 49».امريکا ارزيابی می کنند، در نظر دارد
 

رييس بنياد  -پروفيسور داکتر الکساندر کنيازيف
 در زمينه می نويسد: » الکساندر کنيازيف«
بخشی از » ای مرکزی بزرگآسي«کانسپت جيوپوليتيک «

» خاور ميانه بزرگ«پروژه اروآسيايی امريکايی 
«The Greater Middle East»  است که از ديد امريکايی ها

مصر، اسراييل، کشورهای عرب خاور نزديک، ترکيه، 
قفقاز جنوبی، آسيای مرکزی، ايران، افغانستان، 
پاکستان، را برای حل يک رشته به هم پيوسته يی 

ايل، از جمله تثبيت کنترل بر منابع اصلی و از مس
 50».انرژيتيک منطقه با هم متحد می سازد

 
 

                                                 
آسيای مرکزی بزرگ، پروژه بزرگ نو «. الومولين م.  49

-16، 22، شماره 2005 / مجله کانتننت، آلماآتی،»/امريکا؟
 نوامبر. 29
. کنيازيف آ. آ.، پروژه های انتيگراسيونی و رقابت  50

جيوپوليتيکی در آسيای مرکزی// مواد کنفرانس بين المللی 
پروژه های رقابت برای آسيای ميانه: آناليز مقايسه يی، «

امکانات و دورنما، برگزار شده در خجند، به تاريخ های 
 . 11، ص. 2007 جون، بيشکيک، 26-28
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 بزرگ(نزديک) گستره خاور ميانه 

  
دانشمندان چينی در  -پان ژين پين و هو هون پين

 می نويسند: زمينه
فريدريک استار مقاله يی به چاپ رسانيد زير نام 

، که »مناسبات همکاری در آسيای مرکزی بزرگ«
 شالوده نظری برای راهبرد اياالت متحده گرديد.

 
دستيار معين وزير خارجه اياالت  -ايون فيگی باوم

متحده در امور آسيای جنوبی و مرکزی، در سخنرانی 
خود در انستيتوت آسيای مرکزی و قفقاز دانشگاه 

توضيح داد که  2007جان هوپکينس در ماه فبروری
کانسپت همگرايی کانسپت آسيای مرکزی بزرگ يک 

 اقتصادی است. 
 

با آن که چنين سخنرانی هايی انجام می شوند، عمال 
، »آسيای مرکزی بزرگ«بی درنگ پس از اعالم کانسپت 

بی آن که به جامعه جهانی مجال درک آن داده شود، 
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آسيای جنوبی «« -تيوری نو ديگری پيش کشيده شد
 ».   بزرگ

 
ورای دولتی دبير رسانه يی ش 2005پس از اکتبر 

امريکا بارها از اين مشی سياسی در سخنرانی هايی 
خود يادآوری کرد. برای نمونه، همين گونه، به 

معاون وزير  -، دانئل فريد2005اکتبر  27تاريخ 
در اين زمينه  –خارجه در مسايل اروپا و اروآسيا 
خاور نزديک و «در کميته فرعی سياست خارجی دفتر 

 ريکا سخنرانی کرد.کنگره ام» آسيای مرکزی
 

با کشورهای آسيای جنوبی شايد «مناسبات امريکا 
به گونه عميقی با امور آسيای مرکزی در هم 

در بازسازی «، و نيز »آميخته از کار برآمده است
افغانستان نقش کليدی تاريخی را مناطق آسيای 

 ». جنوبی و مرکزی بازی می نمايند
 

آسيای «و » آسيای مرکزی بزرگ«استراتيژی های 
در واقع دارای محتواهای همسانی اند » جنوبی بزرگ

در زير پوشش های گوناگون و تمثيل کننده تالش 
هايی اند مبنی بر شامل ساختن افغانستان در 
تشکيالت منطقه يی واحد با کشورهايی آسيای مرکزی 

 51»و جنوبی و نقش رهبری کننده امريکا در آن.
 

در  ،شناس روسیکار -ارتيوم اوليانيان همچنين
پروژه  -آسيای ميانه بزرگ«مقاله زير نام 

که در » جيوپوليتيک يا ابزار سياست خارجی؟
پخش » روسيه در سياست جهانشمول«تارنمای انترنتی 

را به باد انتقاد گرفته  پروژه شده است، اين
 است.

 
شايان يادآوری می دانيم که طرح های پروفيسور 

زبيگنف های  استار در واقع ادامه ديدگاه

                                                 
همکاری کشورهای سازمان شانگهای در عرصه های امنيت، .  51

انرژيتيک، ازتباطات، فرهنگ و  -اقتصاد، منابع آبی
، مواد همايش پنجم کارشناسان کشورهای دورنمای گسترش آن

، 1020ماه می  14-13عضو سازمان شانگهای، به تاريخ های 
با ويراستاری دوشنبه، زير نظر داکتر سهراب شريف اف، 

 .  183ص.  پروفيسور ستارزاده،
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مشاور پيشين امنيت ملی رياست جمهوری  -بژيزنسکی
تخته شطرنج بزرگ: «در کتاب  امريکا اند. برژنسکی

 52،»سيطره امريکا و نياز های جيواستراتيژيک آن
در بخش دوم زير عنوان تخته شطرنج اروآسيايی می 

 نويسد:   
 بر سابقهمدر آن ، که ی استشطرنج تخته ايسآاور«

جيو جهانی روان است. با آن که سر سيطره 
 مديريت استراتيژيک منافع جيوپوليتيک -استراتيژی

را می توان با بازی شطرنج در تخته اروآسيايی 
(که تا جايی شکل بيضی دارد)، مقايسه کرد،  که 
در آن نه دو، بل چند بازيکن  با توانمندی های 
مختلف سرگرم بازی اند. بازيکنان اصلی در بخش 

تری، خاوری، ميانی و جنوبی اين تخته های باخ
 شطرنج قرار گرفته اند.

 
هرگاه بخش ميانی [اروآسيا] را بتوان در مدار 
گسترش يابنده غرب (با پيشتازی امريکا)، شامل 
ساخت؛ هرگاه در منطقه جنوب سيطره يک بازيگر 
[خاوری] چيره نگردد؛ و هرگاه خاور به گونه يی 

به ترک دار به را وا کايامرمتحد نگردد که 
ی دريايی آن سويی خود سازد؛  آن گاه ها گاهيپا
 امريکا سخن بر زبان آورد. یروزيپاز توان  یم

را پس بزند و غرب [اروآسيا]  یانياما اگر بخش م
را زير  جنوب براند، پويا و يکپارچه گردد، و يا 

با مشارکت يه يی را اتحاد ايو کنترل خود بگيرد، 
ر ب چيرگی امريکا پا نمايد،خاوری بر قدرت بزرگ

می شود.  محدود گونه شايان توجهی، به ايسآاور
بازيگر خاور [(روسيه و چين)] به يک گونه اگر دو 

 .، عين اتفاق خواهد افتاددنمتحد شوبا هم  يی
 

 را از کايامر ی،غربپارتنرهای  ، اگرسر انجام
واشی باختری [اروآسيا] برانند، اين کار به ح

در  کايمرمشارکت ا انيپا ک به معنایاتوماتي گونه
يی خواهد ايآساروتخته شطرنج  یبر رو یباز نيا

                                                 
تخته شطرنج بزرگ: سيطره امريکا «زبيگنف بژيزنسکی، .  52

، مسکو، ترجمه به 1997، »و نياز های جيواستراتيژيک آن
مناسبات بين «زبان روسی (او. يو. اورالسکی)، انتشارات 

، بخش دوم زير عنوان تخته شطرنج 2002، »المللی
   48و  46، 44. اروآسيايی، ص. ص
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در سر  اين کار احتماال همچنيناگر  بود، حتا
کناره های غربی از بازيگر  تيتبعانجام به معنای 

 »مسلط بر بخش های ميانی اروآسيا باشد.
 

شايان يادآوری می دانم که نماينده پاکستان در 
ابل هم با ديد پروفيسور استار که کنفرانس ک

افغانستان به کشور کليدی منطقه مبدل شود، موافق 
نبود و پيهم تکرار می کرد که پاکستان کشور 

 کليدی منطقه است!
 

حال بر می گرديم به مساله احيای دوباره راه 
 بزرگ ابريشم:

کارشناسان تعاريف و تعابير  راه ابريشم نو چيست؟
ژه دارند. در اين جا می کوشم گوناگونی از اين وا

برداشت خود را به عنوان يک شاهد و ناظر بازتاب 
 بدهم:

پرفيسور استار، پس از سرازير شدن نيروهای 
امريکايی به افغانستان، استقرار اين نيروها، 
تحکيم نسبی حاکميت يک دولت هوادار امريکا در 
کابل، و تاسيس پايگاه های آن کشور در 

رد آسيای مرکزی بزرگ را به افغانستان، راهب
عنوان برنامه دراز مدت برای گسترش و تامين 
سيطره و سلطه امريکا در سراسر گستره آسيای 
ميانه، دريای کسپين و منطقه افپاک به ميدان 
آورد. روشن است دستيابی به پيروزی های نظامی در 
چنين منطقه حساس جهان تنها يک جانب قضيه است. 

ردهای نظامی، بايسته است اين برای تحکيم دستاو
دستاوردها را با به نمايش گذاشتن يک رشته 
دستاوردهای اقتصادی نهادينه ساخت. اين است که 
بايد سازواره جيواکونوميکی راهبرد به کارزار 

 آورده می شد.
 

 کتابواره يینخست همان گونه که گفتيم، استار، 
کتر انتشار داد. پسان ها به همکاری دا 2005در را 

ساله ديگری را ) رAndrew Kuchinsاندريو کوچنيس (
کليد کاميابی در افغانستان: راهبرد «زير نام 

چاپ و به شرح  2010در ماه می  »راه ابريشم نو
 جامع اين پروژه پرداخت:

The Key to Success in Afghanistan- A Modern Silk Road Strategy 
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ت از يک در يک سخن، راه ابريشم نو عبارت اس

در چهارچوب  پروژه ارائه شده از سوی اياالت متحده
برای کنترل راه های  راهبرد آسيای ميانه بزرگ

مواصالتی ميان قاره يی اروآسيايی که سازه اصلی 
آن عبارت است از تراسيکا چونان راه پيوند دهنده 
چين، آسيای ميانه و قفقاز به اروپا. کريدور 

است که در سيمای  کوشکا شاخه متمم آن -گوادر
سازه های  شمال تبارز می يابد. –کريدور جنوب

انرژيتيک اين پروژه عبارت اند از:  نابوکو و 
TAPI 

 
 به سخن ديگر، راه ابريشم نو دو سازواره دارد: 

تراسيکا و ترانسپورتی (متشکل از دهليزهای  -1
 )کوشکا-گوارد

انرژيتيک (مشتمل بر لوله های رسانايی گاز  -2
 اپی)نابوکو و ت

 
شايان توجه است که نيم طرح راه ابريشم نو در 
افغانستان متمرکز گرديده است. از همين جا می 
توان به اهميت افغانستان در راهبرد امريکا پی 

جدا از اين که افغانستان در طرح های خاور  برد.
ميانه بزرگ، آسيای مرکزی بزرگ و آسيای جنوبی 

 بزرگ جايگاه کشور هسته را دارد.
 

هدف اصلی از ارائه اين طرح، تسلط اياالت متحده 
بر شبکه های ترانسپورتی منطقه و لوله های رسانی 

 انرژی با کنار گذاشتن روسيه و ايران است.
 

با اين ، هر چند، راهبرد استار چهار سازه دارد
برخی از کارشناسان دوست دارند تنها شاهراه هم، 

رای نمونه تراسيکا را راه ابريشم نو بخوانند. ب
تالش های اخير برای پويا کردن مسير «می نويسند: 

راه بازرگانی باستانی پيوند دهنده شرق و غرب،  
 - برنامه کريدور بين المللی حمل و نقل اروپا

است، که گاهگاهی  (TRACECA) 53آسيای ميانه -قفقاز
 »هم ياد می شود.» جاده ابريشم نو«به نام است 

 
                                                 

53  .(Transport Corridor Europe – Caucasus – Asia) 
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 خط سرخ نشان داده شده است دهليز تراسيکا که با

 تراسيکا چيست؟
مجله بين المللی   2003، سال  3در شماره 

 در باره تراسيکا می خوانيم:» ترانزيت«
برگزار  کنفرانس در) TRACECAتراسيکا ( برنامه
با اشتراک  ،1993 یمدر ماه  در بروکسل شده 

ی اصل کشور و حمل و نقل هشتان بازرگانی ريوز
 يانهم یايآسکشور پنج ن برنامه (سازماندهنده اي

ر سر که در آن ب مطرح گرديد قفقاز) کشورو سه 
 برایاروپا  هياتحادی فن یبرنامه کمک ها تحقق

خاور  -مسير باخترداالن حمل و نقل در  کيتوسعه 
 قياز طر اهيس یايدر با عبور از اروپا ، از 

يانه، م یايبه آس یبا دسترسکسپين  یايقفقاز و در
 ش رسيدند. به ساز

 
اين طرح با راهبرد جهانگير اتحاديه اروپا در 
قبال کشورهای نام برده شده سازگار بوده و اهداف 

 زير را پی می گيرد:
 یجمهوراين  یو اقتصاد یاسياز استقالل س تيحما -

 یها به بازارها آنراهيابی احتمال  شيبا افزاها 
 حمل و نيگزيجا یدورهايکر قياروپا و جهان از طر

  .نقل
پيوند دادن مسير تراسيکا با شبکه های ترانس  -

 (TENs) اروپايی 
... 
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TRACECA قرون های  تيواقع یاياح یبرای است تالش
 به نيراه از چيعنی بزرگ  شميجاده ابر ايیوسط

 یايو آس انهيمخاور  ،يانهم یايآس قياروپا از طر
 .ريصغ

 
ی ازين و از همه مهمتر وجود نداردراه  نيا کنون

همين گونه، امروزه باربری  به آن ديده نمی شود.
و کاميون ها در مقايسه با باربری  راه آهنبا 

 ینيزمهای ريمسدريايی گرانتر است. گذشته از آن، 
ی است که کسو مخاطراتی رو به رو   موانعچنان با 

 تمقاما به آسانی خطر می کند به آن رو بياورد.
را راهی می نو  بزرگ شميجاده ابر ستانکيازب

و  رانياپايين  تيفيکدانند که بيشتر کاالهای با 
کستان يقزاقستان و ازب را با کاميون ها به هيترک

 را از اين کشورها می برند. و مواد خام می آورند 
 

توسعه  یت اصلاجه ی هاینيب شيپ ليو تحل هيتجز
جريانات اصلی دهد که  ینشان م یاقتصاد جهان

در  کميو  ستيب سدهدر  یعاتاطالبازرگانی و ، یمال
 در گردش اند. ايآس –اروپا  -متحده االتيامثلث 

 
 عضو یکشورها یبرا فهيوظ ني، مهم ترپيوند نيدر ا

TRACEKA )بلغارستان،  جان،يارمنستان، آذربا
، يامولداو ،قرغيزستانگرجستان، قزاقستان، 

، ترکمنستان، هيترک کستان،ي، تاجيارومان
 یاز فرصت هابهره گيری ) نيکستان و اوکرايازب
شبکه های توسعه  قياز طر یو اقتصاد کيتيئوپولج

 است.حمل و نقل و ارتباطات 
 

کنون ميزان دوران کاال ميان آسيا و اروپا از مرز 
ميليارد دالر در سال باالتر رفته است. هزار  دو

در اين حال، سهم هزينه های ترانسپورتی به دو صد 
 ميليارد دالر می رسد. 

 
نکته بسيار مهم ديگر اين است که شبکه 
ترانسپورتی تراسيکا از کشورهايی می گذرد که کان 
ها و منابع انرژی بسياری با دورنمای بس اميد 
بخش دارند. در اين پيوند در امريکا قانون ويژه 

که از » راه ابريشم«يی تصويب گرديد زير نام 
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 در توسعه کشورهای منطقه تراسيکا حمايت می کند.
اين سند توجه بزرگی به توسعه علی الخصوص 
زيرساخت های ترانسپورتی و ارتباطات مبذول 

 گرديده است.
 

 یبرا سو کياز  ،حمل و نقلطرح داالن  از تيحما
منطقه از تسلط  افتهيتازه استقالل  یکشورهارهايی 

حمل های  انيبر ارتباطات و جرکدامين کشور ديگر 
 یبرسانايی  امينرای تب ،گريد یو از سو و نقل

دريای کسپين و کرانه های  یوقفه منابع انرژ
 ی ضروری است.الملل نيب یبه بازارهاپيرامون آن 

 
درست مانند هر طرح بزرگ دارای اهميت بين 
المللی، پروژه تراسيکا نيز رقيبانی دارد که بر 

 ارجمندی اقتصادی آن  تاکيد می نمايد.
 

کشورهای  ؛هيوسابتکار ربه ، 2000سال  ر سپتامبرد
نامه سازش پتربورگ کتنادر س هيهند و روس ران،يا

 –شمال «حمل و نقل زمينه ساختن دهليز در يی را 
ی راه اندازی آن، برابه امضاء رساندند که  »جنوب

 5در ، هيوزارت حمل و نقل روس بنا به ارزيابی
 یگذار هيسرماميليارد دالر  2.5به   ندهيسال آ

 نياز است.
 

، دوازده کشور قفقاز، دريای 1998سال تابستان 
سياه و آسيای ميانه، با حمايت اياالت متحده، بر 
سر ايجاد دهليزهای ترانسپورتی راه آهنی، 
دريايی، هوايی و جاده يی از چين و مغولستان به 
اروپا با دور زدن روسيه به توافق رسيدند. 

  »دبيرخانه اين برنامه در باکو واقع شده است.
رسانايی منابع خن، طرح تراسيکا متوجه در يک س

معدنی آسيای ميانه و قفقاز به اروپا و نيز 
ساخت غرب به اين مناطق، با کنار  رسانايی کاالهای

گذاشتن روسيه و ايران است. همين گونه، رسانايی 
کاالهای ساخت چين را به اروپا با کنارزدن روسيه 

که از اين رو، روشن است  و ايران در نظر دارد.
يک طرح پيش گرفته شده از سوی  تراسيکاطرح 

 روشن تر اياالت متحده است.  -کشورهای تاالسوکراسيک
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هفتمين من خود به عنوان رييس هيات افغانی در 
-Transeurasia( همايش بين المللی ترانس اروآسيا 

دورنماهای  -ترانزيت اروآسيايی«) زير عنوان 2008
 2008ماه سپتامبر  25-24که به تاريخ های »  توسعه

در آستانه برگزار گرديد، اشتراک داشتم و 
گفتگوهايی با شماری از رييسان هيات های کشورهای 
مختلف اشتراک کننده در همايش داشتم. از اين رو، 

 جزييات آن وارد هستم.تا اندازه يی در 
 

آن چه مربوط به واکنش روسيه به پروژه تراسيکا 
ک اطالعاتی دفتر همکاری می گردد، اين موضوع در پي

 2000-01-28های اقتصادی وزارت خارجه روسيه تاريخی 
دهليز اروآسيايی (تراسيکا)، بازتاب «زير نام 

 يافته است: 
 
منافع تامين به منظور  ی،شورو نيشيپهای  یجمهور«

 معين ترانسپورتی از یوابستگو زدايش  یاقتصاد
ی نو ها(راهرو) ساخت بزرگراه ها، آغاز به هيروس
نموده  ارتباطات یالملل نيبه خطوط ب یدسترسرای ب

با کنار گذاشتن  هاجاده  نياز ا یاري. بساند
 کشيده می شوند که زيان شايان توجه هيروس

 .می رساند به آن یاقتصاد
 

 یو مال یفن -گریسازمان یکمک هاعلی الخصوص، با 
 يیايآسرودهليز نيرومند ا يی،اروپا هياتحاد

، که »شميجاده ابر«نامنهاد نقل راهرو حمل و (
)، یباتوم ،ی(پوت اهيس یايدرندرهای بدربرگيرنده 
خطوط  و جانيگرجستان و آذرباهای راه آهن 

) یترکمن باش -باکومسير ( يرانی دريای کسپينکشت
کستان، يراه آهن ترکمنستان، ازب یو شبکه ها
 ینيچنيز بندرهای  و، ني، قزاقستان و چقرغيزستان

م است)، در حال آرا انوسياقهای کرانه در 
 .شکلگيری می باشد

 
از ديدگاه سياسی، غرب اين پروژه را چونان امکان 
راستينی ارزيابی می کند که به گونه ماهوی 
وابستگی ترانسپورتی جمهوری های پيشين شوروی را 
از روسيه کاهش می بخشد و گرايش های مرکز گريز 
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مستقل تقويت را در ميان کشورهای جامعه کشورهای 
 می نمايد. 

 
دولت ان چهار سر 1996ماه می  13به تاريخ 

کستان) يترکمنستان و ازب جان،ي(گرجستان، آذربا
پويايی ها در  یهماهنگزمينه در يی را نامه سازش

 ميتنظعرصه در  یهمکارو راه آهن عرصه حمل و نقل 
 انتقاالت ترانسپورتی به امضاء رساندند

 
غيزستان به اين سازشنامه قر 1997در ماه اپريل 

پيوست. همچنين اوکرايين، قزاقستان، ارمنستان و 
بلغارستان به پيوستن به سازشنامه ابراز 

ازبيکستان، قرغيزستان و چين در آرزومندی کردند. 
يادداشتی را به امضاء رساندند در  1997اپريل 

اوش -زمينه ساختن راه آهن انديجان (ازبيکستان)
غر (چين)، که راه های آهن چين کاش -(قرغيزستان)

و کشورهای آسيای ميانه، ايران و آن سوی قفقاز 
 را در يک شبکه واحد با هم پيوند می زند.  

 
اين دهليز نو ترانسپورتی نسبت به راه های موجود 

کيلومتر و  1500از طريق گرهگاه دوستی (قزاقستان) 
کيلومتر کوتاهتر است.  4000از راه های آهن روسيه 

 یيبراين مسير بارها نسبت به شاهراه ترانس سا
دارای قابليت رقابت است. چيزی که نگرانی ويژه 

 يی را بر می انگيزد. 
 

 هياتحادزير سرپرستی ، در باکو 1998در سپتامبر
 ني، کنفرانس بTRACECAدر چارچوب برنامه يیاروپا
 - اروپا یباستان شميجاده ابر رستاخيز« یالملل
مقامات در آن ، که زار گرديدبرگ» ايآس -قفقاز
حضور  یالملل نيب یسازمان ها 13کشور و  32  یرسم

 .داشتند
 

اين گونه، خطوط نوی حمل و نقل برای انتقال 
نيرومند و با ثبات جريان های باری از منطقه 

اقيانوس آرام، آسيای ميانه، خليج پارس و  -آسيا
باختر اروپا، با  دور زدن سامانه حمل و نقل 

ه و در گام نخست، شاهراه راه آهن  ترانس روسي
 يبری آن شکل می گيرد.اس
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به منظور مقابله با گرايش های ياد شده در باال، 
بايسته است شبکه کريدورهای طول البلدی و عرض 

شکل يابد که بتوان » شمال-غرب-جنوب«البلدی 
جريان های اضافی بارها و مسافران را از کشورهای 

 ی و خاورميانه جلب کرد.اروپای شمال باختر
 

سته است تا کار را در يدر پيوند با اين، با
زمينه ساختن کريدورهای بين المللی ترانسپورتی 

نيژنی  -مسکو -مينسک -وارسا-(برلين 2شماره
نوگورد) با ادامه آن تا ايکاترينبورگ و سپس تا 
شاهراه راه آهن ترانس سيبری و نيز کريدور شماره 

مسکو) را با تمديد تا  -پتربورگسانکت -(هلسنکی 9
 نوواروسيسک و آستراخان) پوياتر ساخت.

 
ادامه منطقی اين کار می تواند ايجاد جاده موتر 
رو و راه آهن و کشتيرانی در دريای کسپين از 
طريق بندرهای ترکمنستان و ايران و سپس به منطقه 
خليج فارس و دريای عرب باشد. اين کار نمی تواند 

تدريجی آبراه های داخلی » گشودن«ا در آينده ب
رود دن به روی  -روسيه، به ويژه کانال ولگا

 »باربری های بين المللی بخيه نخورد.
 

کوشکا  -هرگاه پروژه هايی چون تراسيکا يا گوادر
کو و تاپی را پروژه های وو پروژه هايی چون ناب

جيو اکونوميک ارائه شده از سوی جهان 
ماييم، طرح هايی چون خاور تاالسوکراسيم ارزيابی ن

ميانه بزرگ، آسيای جنوبی بزرگ و آسيای مرکزی 
بزرگ سازواره های جيوپوليتيک و جيو استراتيژيک 

 آن را می سازند. 
 

از همين جا پيوند اين طرح ها با هم روشن می 
رييس  –گردد. تصادفی نيست که پروفيسور استار

انستيوت آسيای مرکزی و قفقاز دانشگاه جان 
 همايشی را زير نام  2008وپکينز امريکا در سال ه
ترانسپورت و بازرگانی در آسيای  -راه ابريشم نو«

به راه انداخت. و برنامه يی را  54»مرکزی بزرگ

                                                 
54. The New Silk Roads -Transport and Trade in Greater Central Asia  
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 Silk Road) »(برنامه مطالعات راه ابريشم«زير نام 
Studies Program .روی دست گرفت 

 
 او در کتاب خود در زمينه می نويسد:

شی شوروی، تصميم چين برای باز کردن با فروپا«
تجارت در سراسر مرزهای غربی آن و بازگشت تدريجی 
افغانستان به جامعه ملل، بازرگانی قاره يی که 
در برگيرنده کل جرم زمين اوراسيايی بار ديگر 

 »ممکن  می گردد.
 

بردن نام افغانستان از سوی استار در اين جمله 
ر انديشه های شايان توجه است. هر چه است، د

پروفيسور استار به افغانستان حيثيت يک کشور 
هسته نه تنها در طرح آسيای مرکزی بزرگ و در 
بخيه زدن به سه طرح خاور ميانه بزرگ، آسيای 
جنوبی بزرگ و آسيای مرکزی بزرگ داده شده؛ بل 
نيز در طرح احيای جاده ابريشم بزرگ نقش پل ميان 

 ده شده است.آسيای جنوبی و آسيای مرکزی دا
 

هرگاه ترسيکا را چوناِن کريدور (داالن، دهليز) 
اروپا  از راه  -باختر (چين -پيوند زننده خاور

قفقاز و ترکيه)  -دريای کسپين -آسيای ميانه
با کنار زدن روسيه و  بايد ارزيابی نماييم که

 -کويته-گوادر-د؛ راه آهن کراچیوايران کشيده ش
ان چونان کريدور کوشکا را می تو -قندهار-چمن

شمال پيوند دهنده هند، کشورهای عربی  -متمم جنوب
و افريقايی با آسيای ميانه از راه پاکستان و 
افغانستان خواند که از مسير جنوب به تراسيکا 

 د.ووصل ش
 

دهليز اروآسيايی: جيوپوليتيک لوله ها « در مقاله
 برگردان ناتاليا الوال می خوانيم:55»و جنگ سرد نو

رد امريکايی راه ابريشم (سامانه ترانس راهب«
استراتيژيک راه ابريشم)  -اروآسيايی امنيتی

سازواره مهم سياست خارجی امريکا در دوره پس از 
جنگ سرد است.  اين استراتيژی در پيش نويش قانون 

شکل گرفت  1999ارائه شده به کنگره امريکا به سال 
و  که به ايجاد شبکه يی از دهليزهای انرژيتيک

                                                 
55  .The Eurasian Corridor: Pipeline Geopolitics and the New Cold War 
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ترانسپورتی پيوند دهنده آسيای ميانه و در سر 
 انجام با خاور دور فرا می خواند.

 
استراتيژی راه ابريشم چونان سامانه ترانس 
اروآسيايی امنيت تعريف می گردد. اين راهبرد، به 
نظامی سازی کريدور اروآسيايی چونان بخش جدايی 

 ناپذير بازی بزرگ فرا می خواند.
 
با گونه يی که در هماهنگی ، به ردی راهبدف اعالمه

سند پيشنهاد شده در باره راهبرد راه ابريشم در 
در گسترش پهنه ، است شده تهيه 1999 چمارماه 

 دوريکرامپراتوری تجاری امريکايی در امتداد 
راهبرد راه  ،ر دوره بوشد است. يیايگسترده جغراف

 )انتروينسيونيسممداخله جويی ( ابريشم شالوده
ناتو را می ساخت. عمدتا به مقصد  -امريکا

همگرايی جمهوری های پيشين قفقاز و آسيای ميانه 
 و کشاندن آنان به گستره نفوذ امريکا.

 
پياده نمودن پيروزمندانه راهبرد جاده ابريشم 

همزمان سراسر راهرو » نظامی سازی«نيازمند 
زمين (مديترانه) ه اروآسيايی از دريای ميان

ريق افغانستان به عنوان ابزار خاوری تا چين از ط
تامين کنترل بر گنجينه های بزرگ نفت و گاز  و 

مسيرهای لوله های رسانايی » حفاظت«همچنين تامين 
 و دهليزهای بازرگانی است.

 
اهداف ز اين ا  2001حمله به افغانستان در اکتبر 

يانه به شمول م یايمتحده در آس االتيا کيژياسترات
 کرد. تيحما ی رسانايی انرژیکنترل بر کريدور ها

زمينی  کيژيپل استراتهمچنين  افغانستان خود
 یايدراز  ینفت ميعظ دهنده گنجينه های ونديپ

 ب است.عر یايدرکسپين تا 
 

نظامی سازی روند در چهارچوب استراتيژی راه 
ابريشم روی هم رفته ضد چين، روسيه و ايران است. 

 ت:  راه ابريشم بزرگ متوجه مسايل زير اس
ايجاد پيوندهای نيرومند سياسی و اقتصادی و «

امنيتی ميان قفقاز جنوبی و آسيای ميانه با غرب، 
زمينه ساز ثبات در اين منطقه (که در برابر فشار 
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سياسی و اقتصادی از سوی جنوب، شمال و خاور 
[منظور از روسيه در شمال، عراق، ايران و خاور 

آسيب پذير  ميانه در جنوب و چين در خاور است]
م  – 106است، خواهد گرديد. (برگرفته از نشست 

 )1999کنگره، سند راهبرد راه ابريشم، 
 

چهارچوب در  یبرالينئو ل یها استيس پيشگيری
 یپول و بانک جهان یالملل نيبا صندوق ب رايزنی

 شميجاده ابر یژياز استرات ريناپذ يیجدا یبخش
آزاد... اقتصاد بازار « گسترشکه به دنبال  ،است

 نيب یگذار هيسرما یبرا یمثبتهايی  زهي[که] انگ
اشکال تعامل  گريتجارت و دتوسعه  ،یخصوص یالملل
 .جا) (همان خواهد داد، می باشد یتجار

 
و  یبه نفت و گاز قفقاز جنوب کيژياسترات یدسترس

 شميجاده ابر یژياسترات عنصر مرکزی  يانهم یايآس
 :است

 
توسعه چنين مخالف با هم شميجاده ابر یژياسترات

گسترش  و یو نظام یاسي، سیاقتصاد پيوندهای
و بوده  یشوروپيشين  یها یجمهوری ها ميان همکار

، نيچ ميانگسترده مخالف برپايی پيوندهای  زين
: به شود(نگاه  پنداشته می شود رانيو ا هيروس

 ،»سميترور در برابر کايمرا جنگ«چوسودوفسکی، 
 ).2005ال، ئ، مونتر)Global Research( سرچيگلوبال ر

 
(گرجستان،  GUAMدر همين پيوند، سازمان 

 1991اوکرايين، آذربايجان و مولداويا) که به سال 
به راه اندخته شد، هدف گسترش چنان همگرايی ميان 
اين جمهوری های پيشين شوروی با بستن سازشنامه 
ها در زمينه همکاری نظامی با امريکا و ناتو را 

کرد که مانع از احيای روابط آن ها با دنبال می 
 فدراسيون روسيه می گرديد.

 
با اين همه، راهبرد اياالت متحده در اين عرصه به 
اهداف اعالمی نرسيد: به رغم آن که اوکرايين، 
آذربايجان و گرجستان در عمل زير چتر حمايتی 
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قرغيزستان، قزاقستان،  56امريکا درآمدند،
لوروس از ديدگاه تاجيکستان، ارمنستان و بي
 جيوپوليتيک به مسکو پيوستند. 

     
اين شبکه گسترده اروآسيايی کريدورهای 
ترانسپورتی و انرژيتيک از سوی واشنگتن چونان 

 بخشی از گستره نفوذ واشنگتن تعريف گرديد:
 
دريای سياه، جامعه اروپايی و  -در منطقه کسپين«

برای  اياالت متحده بر ساختن زنجير مطمئن لجستيکی
پيوند دادن آسيای ميانه با اروپا از راه قفقاز 

 و ترکيه/ اوکرايين متمرکز گرديدند.
 

(سامانه  INOGATEاين مسيرها شالوده پروژه های 
همگرايی پيوندها در امتداد مسيرهای انتقال 
دهنده منابع هايدروکاربنی به اروپا) و تراسيکا 

ی) را آسياي-قفقازی-(کريدور پرشاخ و برگ اروپايی
 می ريزند.

 
راهبردی جهانشمول -از ديدگاه دستور کار نظامی

واشنگتن دهليزهای اروآسيايی که در چهارچوب 
راهبرد جاده ابريشم بررسی می گردند، ناگزير 

 متعرض استقالل ارضی چين می گردد.
 

شده از  شنهاديپو ترانسپورتی خط لوله  یهادهليز
آتيه به برای اتصال ناتو  ومتحده  االتياسوی 

 یانرژ رسانايیحمل و نقل و کريدورهای احتمالی 
به شمول کريدورهای مد نظر  ،باختری مکرهيدر ن

گرفته شده در چهارچوب برنامه همکاری امريکای 

                                                 
. شايان يادآوری است که در آغاز حتا ازبيکستان هم به  56

ياد می GUUAM از همين رو به نام    گوام پيوسته بود که
شد. مگر پس از رويدادهای انديجان از آن برآمد. در سال 
های بعدی دگرگونی هايی در سمت گيری کشورهای عضو گوام 
رخ داد. به گونه يی که اوکرايين پس از به قدرت رسيدن 

ز يونوکوويچ دوباره به روسيه متمايل گرديد. مولداوی ني
با چرخش به سوی روسيه از آن خارج شد و از چندی پيش 
آذربايجان نيز تمايل بيشتری به سوی روسيه نشان می دهد. 

يعنی گرجستان مانده  Gيعنی در عمل از اين سازمان تنها 
 است.



 111

و شگوفايی در نظر گرفته  تيامندر زمينه  یشمال
 شده اند. 

 
و شگوفايی برای امريکای  تيامنهمکاری در زمينه 

ت که استراتيژی راه ابريشم شمالی همان چيزی اس
برای قفقاز و آسيای ميانه که برای ساختارهای 
منطقه يی امپراتوری بازرگانی امريکايی دارای 
اهميت راهبردی اند. اين عناصر نظم نوين جهانی 

 اند. 
 

وند ر جهينت - شگوفايیو  یتيامندر عرصه  یهمکار
و  ی سازی، نظامکيژياسترات یزيبرنامه ر همانند
به پيمانه چشمگيری بازار آزاد  یاقتصادايی همگر
 بر، از جمله کيژيکنترل بر منابع استرات بر

از  »پاسداری« زيو ن یو آب يتيکانرژمنابع 
 ینيزممسيرهای و حمل و نقل ( يتيکانرژکريدورهای 

شمالگان ) از آالسکا و کانادا در يیايو در
 یايدر ضهو حو ی مرکزیکايامرتا  (ارکتيکا)

 ».بتنی استب مکارائ
 

 نتونيکل یالريهاهميت مساله تا جايی است که بانو 
 2011اکتبر  22در  کستانيتاج تختيپا -وشنبهدر د

 عيرا تسرتوسعه  ميخواه یما م«گفت: در زمينه 
 روين یبه بخش خصوص م،يکن کارآفرينی م،يبخش
را به طورکامل با اقتصاد  کستانيو تاج ميخشبب
خارجه  ريوز ». مدهي ونديپميانه  و یجنوب یايآس

دست  یمتحده برا االتيا«گفت:  نيهمچن امريکا
 شميجاده ابر یطرح ابتکار اهداف از نيبه ا افتني
که  تيوترانز یاز ارتباطات تجار یي شبکه ،نو
 یمواد خام، انرژ یبرا ديجد یبازارها شيگشا یبرا
ر شده اند تا د یطراح یکشاورز فرآورده هایو 

ستد  مورد داد و يانهم و یجنوب یايسسرتاسر آ
 ».کند یم تيحما رند،يقرارگ

 
گذشته از طرح های جيوپوليتيکی و جيو 
استراتيژيکی يی که دو اردوگاه ارائه داده اند، 
در بعد جيو اکونوميک، رويارويی در عرصه های زير 

 خالصه می گردد:
 تسلط بر شاهرگ های مواصالتی -1
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 تسلط بر لوله های رسانايی انرژی -2
 ر خاستگاه های کان ها و ذخاير تسلط ب -3
 تسلط بر بازارهای اقتصادی و مالی -4
به کنترل درآوردن پايگاه های هوايی کشورهای  -5

 منطقه 
 

هرگاه هدف اردوگاه تاالسوکراسی از احيای جاده 
ابريشم نو، کنار گذاشتن روسيه و ايران است، 

به اردوگاه تيلوروکراسی به گونه طبيعی نيازی 
يی ندارد. زيرا راه های روسيه  احيای چنين جاده

و قزاقستان ارزان ترين و بی درد سر ترين راه ها 
 برای بازرگانی ميان اروپا و چين است.

 
ترانس   -هيروس ترين داالنمهم «، نهيزم نيدر ا

 يعنی )یبرايترانس سپل زمينی - TRANSSIBسيب (
 یدو خطراه نيرومند  – یبرياترانس سراه آهن 

 ،کيلومترهزار  رازی نزديک به دهی به دبرق یآهن
راه مدرن اطالعات و ارتباطات است. ابزار مجهز به 

در جهان خط راه آهن  نيتر آهن ترانس سيب، دراز
سراسری کريدور  راه آهناست که ادامه طبيعی 

 .شمرده می شود يیاروپاترانسپورتی شماره دو 
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 شبکه راه آهن قزاقستان
قستان طبيعی ترين، نزديکترين و روسيه و قزا

ارزان ترين و امن ترين راه های بازرگانی ميان 
 اروپا و مناطق باختری چين اند.

 
 

از سوی ديگر، برای گسترش بازرگانی ميان روسيه، 
کشورهای آسيای ميانه و قفقاز با هند، کشورهای 
عربی و افريقايی؛ کوتاهترين، طبيعی ترين، ارزان 

راه؛ ايران است. از همين رو،  ترين و سهل ترين
جنوب به  -اين کشورها با ارائه طرح کريدور شمال

همانا به همين دليل اين کشورها ميدان آمدند.  
جنوب که بندر عباس و چاه  -خود را به پروژه شمال

بهار را به ترکمنستان ، قزاقستان و روسيه پيوند 
 می زند، متمرکز ساخته اند. 

 
يک  -جنوب -ترانسپورتی شمالکريدور بين المللی 

پروژه در حال توسعه است. سازشنامه در باره 
مسان  2000سپتامبر  12ايجاد اين دهليز به تاريخ 

دولت های روسيه، هند، ايران و عمان به امضاء 
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روسيه، اوکرايين، رسيد. در آينده کشورهای بيال
قزاقستان و ... هم به آن پيوستند. انديشه 

متوجه فراهم  -جنوب -ی شمالکريدور بين الملل
آوردن زمينه و امکانات برای باربری ميان 
خاورميانه و منطقه بالتيک است. از خليج پارس، 
هند و پاکستان؛ بارها از طريق بندرها و راه های 
داخلی آبی روسيه به شمال باختری و سپس به ديگر 

 کشورهای اروپايی رسانده خواهد شد. 
 

کريدور، رساندن بارها را سازشنامه در باره اين 
از بندرهای گوناگون هم  دريای کسپين و هم دريای 
سياه در نظر دارد. افزون بر اين، در چهارچوب 
اين کريدور، موازی با راه های آبی مواصالت راه 
آهنی و کاميونی نيز توسعه خواهد يافت. در آينده 

جنوب با خط  -در برنامه است که کريدور شمال
 يوند يابد.ترانس سيب پ

 
همين گونه، با راه اندازی خطوط نو راه آهن در 
ايران، اروپا از راه اين کشور به جنوب آسيا 

 پيوند يافته است.
 

پاکستان و  ران،يا ميانتوافق سه جانبه  برپايه
در  (ECO)»قطار اکو«باره راه اندازی در  هيترک
 25، در برگشتاسالم آباد و  -تهران -استانبول ريمس

راه  ستگاهيانخستين قطار اکو به ، 2011مبر سپتا
به سپتامبر،  17قطار در رسيد.  رانيآهن زاهدان ا

 با پيمودنو به راه افتاد  االهور از آنکار مقصد
کرمان،  -زدي -کاشان -نيقزو -زنجان– زيتبر ريمس
 26سرانجام، به تاريخ شهر زاهدان وارد شد.  به

را زاهدان  یگمرک فاتيتشرانجام ، پس از سپتامبر
 الهور پاکستان ترک کرد.به مقصد 

 
 - تهران -راه آهن اسالم آباد ريکل مس درازی

در اين  رانياست. سهم ا لومتريک 6500استانبول 
 لومتريهزار ک 2 - هيسهم ترک ،لومتريک 2570 -مسير
 به برکتاست.  لومتريهزار ک 1.9 -پاکستان  سهمو 

 - آباداسالم  ريدر مس اين خط،از بهره گيری 
نسبت به بارها  ليزمان تحو ،استانبول -تهران
و در به نيم کاهش يافته،  ايدراز راه کاال  ليتحو
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و  شتريب یمنيايی از جاده های با راه  سهيمقا
 است.برخوردار  ستيز طيمح پاک نگهداشتن بهتر

 
بر پايه برنامه روی دست گرفته شده، مقارن با 

ايران می  درازی کل راه های آهن در 2025سال 
هزار  25بايستی از ده هزار کيلومتر کنونی به 

کيلومتر افزايش يابد و در اين صورت، ايران به 
مرکز منطقه يی ترانزيتی مبدل خواهد گرديد. 
وضعيت جيوپوليتيک ايران از ديدگاه ترانزيت 
دارای اهميت راهبردی است و از همين رو بسياری 

ران صورت می از رسانايی های ترانزيتی از راه اي
 گيرد.

 

 
 

 نقشه شبکه راه آهن سراسری ايران
 -سرخس -مشهد -بافق -دهليز راه آهن بندر عباس
 تجن
 و  
-مشهد-بيرجند-زاهدان -کريدور راه آهن چاه بهار
 تجن -سرخس

 جنوب-تير پشت دهليز شمال
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بياييد ببينيم که در اين مرحله بازی، چه کشور 

ز به شمار می يا کشورهايی پيشتاز اند و پيرو
 رود؟

 
آن چه مربوط به بازی های جيوپوليتيک و 
جيواستراتيژيک و رقابت پروژه های گوناگون می 

باور عميق من در اين جا بردی وجود  هگردد، ب
ندارد. يا اين که همه می برند يا اين که همه می 
بازند. از همين رو در اين جا تنها يک راه 

و تقسيم  دستيابی به تفاهم -برونرفت است
دادگرانه گستره نفوذ و منابع. در غير آن، مسايل 
و منازعات منطقه يی از جمله بحران خونبار 
 افغانستان به گونه بی پايانی ادامه خواهد يافت.

 
در اين پيوند، برای بحرن افغانستان تنها يک راه 

تثبيت بی طرفی افغانستان زير -خردمندانه هست
 پاتروناژ سازمان ملل.

 
ه مربوط می گردد، به حضور ديرپای امريکا در آن چ

  2014آسيای ميانه، چنين بر می آيد که پس از 
يعنی پس از پايان ماموريت نيروهای پاسدار صلح  

، ديگر شانسی به ائتالف بين المللی در افغانستان
 نداشته باشد.  تداوم

 
اکتبر نماينده وزارت  7در همين پيوند، به تاريخ 

اعالم نگام سخنرانی در دومای روسيه هخارجه روسيه 
داشت که امريکا بايد به حضور نظامی خود در 
آسيای ميانه بی درنگ پس از برونروی نيروهای 
نظامی خارجی از افغانستان پايان بدهد. خبرگزاری 

معاون  -از قول الکسی بورودافکين »تاس -ايتر«
هنگامی که «می نويسد که  وزير امور خارجه روسيه

ت ضد تروريستی در افغانستان به پايان عمليا
برسد، و نيروهای مسلح امريکايی از اين کشور 

گاه  بروند، و لزوم تامين آن ها مرتفع  گردد، آن
حضور نظامی امريکا در آسيای ميانه نيز بايد 
بيخی پايان يابد. ما بر اين امر پافشاری 

  ».داريم
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آن چه مربوط به جنبه جيواکونوميک مساله می 
روشن است، تا  گردد، از جمله طرح راه ابريشم نو،

  کنون ناکام بوده است.
 

آن چه مربوط به افغانستان می گردد، طرح های 
 کوشکا و تاپی هم به روی کاغذ مانده اند. -گوادر

افغانستان نه تنها به کشور کليدی منطقه در بازی 
، بل همان گونه که در هجيو اکونوميک مبدل نگرديد

انسپورتی منطقه چونان يک لکه سفيد مانده نقشه تر
بود، همان گونه مانده است و همه شانس ها را 
برای بازی نمودن کدامين نقش در زمينه از دست 

 .داده است
 

در باره پروژه خط آهن پيوند دهنده بندرهای 
پاکستانی گوادر و کراچی با ترکمنستان از راه 

نمی  افغانستان، هيچ چيزی در رسانه ها شنيده
شود. اين پروژه به دست فراموشی سپرده شده است. 
همين گونه از پروژه لوله های رسانايی گاز از 
ترکمنستان به پاکستان و هند از راه افغانستان 
بسيار به ندرت سخن هايی شنيده می شود. از پروژه 

 نابوکا نيز چيزی شنيده نمی شود. 
 

ستان پارادکس در آن است که به جای اين که افغان
به يک کشور ترانزيتی مبدل شود، برعکس، کشورهای 
پاکستان، ايران، روسيه و کشورهای آسيای ميانه 

(از جمله  به کشورهای ترانزيتی برای افغانستان
 مبدل شده اند.  ) برای مواد مخدر

 
برنده بزرگ در اين زمينه روشن است کشور پاکستان 

از درک است که در سال های گذشته ميلياردها دالر 
ترانزيت کاالهای مورد نياز ناتو از جمله بارهای 

 نظامی به دست آورده است.
 

ترکيه، کشورهای قفقاز و کشورهای آسيای ميانه 
 نيز از اين خوان يغما بی بهره نمانده اند. 

 
روسيه نيز به يکی از بزرگترين کشورهای ترانزيتی 
برای افغانستان مبدل گرديده است. به گونه يی که 
پروفيسور داکتر والديمير پالستون نوشته است، 

وزارت خارجه امريکا با افتخار می گويد که «
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هزاران پرواز برای تامين عمليات های رزمی 
امريکا و ناتو در افغانستان، نکته برجسته يی در 
همکاری با روسيه است. بر پايه قرار داد ميان 
ناتو و روسيه در عرصه همکاری های راه آهن از 
طريق قلمرو روسيه و کشورهای آسيای ميانه بيش از 

کانتينر انتقال يافته است. در واشنگتن  25000
همکاری با روسيه در اين عرصه بس مهم پنداشته می 

 ». شود
 

به گونه يی که روشن است، امريکايی ها طی ده سال 
جنگ به افغانستان مقادير بزرگ جنگ افزارهای 

نگام بازگشت، ناگزير گوناگون را آورده اند که ه
بخش بزرگ آن را از راه کشورهای آسيای ميانه و 
روسيه ببرند. روشن است که در اين صورت نيز بايد 

 مبالغ هنگفتی را بابت ترانزيت بپردازند.  
 

پژوهشگر ايرانی در سايت  -آقای بهشتی پور
جادة ابريشم جديد؛ نقش «در مقاله » ايراس«

 می نويسد:» اانكارناپذير ايران و دورنم
 

 یها درصد محموله 85 نزديک به یالديم 2009سال  تا
پاکستان  راهافغانستان از در  غرب ینظام یروهاين

 یستياقدامات ترور ليبه دل یول شد، یمنتقل م
و جنوب  یطالبان و متحدان آنان در مناطق جنوب

و سوخت  ینظام یها کشور، انتقال محموله نيا یشرق
رو به  یبا مشکل جد اتوو ن اکيمرا یروهاين یبرا
 شد.  رو
 

واشنگتن با مسکو در  یالديم 2009سال  لياپردر ماه 
به منظور انتقال  یشمال ريمس جاديرابطه با ا
و  يیهوا یرهايمس قياز طر ینظام یرويمحموله و ن

 نهيو پس از چند ماه، زم ديرس توافق به ینيزم
 یها دولت یاسناد مربوطه با همکار یامضا
  .آماده شد زين کستانيو تاج ستانکيستان، ازبقزاق

 
 یبرا یي  شبکه ليتشک یبرا نهيزم اين گونه،
شبكه « زير نام کايامر ینظام زاتيانتقال تجه

 شتريشبکه ب نيفراهم شد. ا 57»یشمال عيتوز
                                                 

57 . The Northern Distribution Network 
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 و درصد روز شود یرا شامل م يانهم یايآس یكشورها
را فراهم  کايمرا انينظام یازهاياز ن یافزون

 یبرا ینيگزيو خود را به عنوان جا کند یم
 یحاتيتسل یبانيبه منظور پشت رپاکستان،يمس
افغانستان مطرح ساخته  ناتو در و کايمرا یروهاين

 است.
 
 در راياخ کايمرا ردفاعيمعاون وز -یدنيس ديويد 

 بارهدر  کايمرا استيس بازنگری« زير نام ینطق
 یسنا یالملل نيارتباطات ب تهيدرکم »يانهم یايآس
و  يانهم یايو آس انهيدر امور خاورم کايمرا

 تيقصد دارد ترانز کايمرا« :کرد ديتاک یجنوب
 یايآس یشبکه شمال قيطر از ینظام یها محموله

حجم  وستهيپ کايمرا دهد.   شيرا افزايانه م
 یشبکه شمال قيرا از طر شيها انتقال محموله

ه ادام زين ندهيدر آ شيافزا نيداده و ا شيافزا
 قيطر خواهد داشت. هم اکنون واشنگتن هرهفته از

محوله به  نريکانت 350 ودحد يانهم یايآهن آس راه
 از شتريکه سه برابر ب ابدي یافغانستان انتقال م

 باشد یم يیرهوايمس قيطر انتقال محموله از حجم
 .بوده است نريکانت 108حجم آن  جونماه  که در

  
در  رايکه اخ یاست با توافق دواريام کايمرا
مد، آدست ه ب تبه تاشکن نتونيسفر خانم کل انيجر

 یشبکه شمال قيها از طر حجم حمل و نقل محموله
باز هم  ینيزم قيبه افغانستان از طر ميانه یايآس

 . ابدي شيافزا
 

قرار است  یشبکه شمال نيا یدنيس ديويبه گفته د
و  زاقستانق ه،يروس ،یاستون یکشورها از
 زيها ن محموله یبرخ نيکند. همچن  کستان عبوريازب

 –کسپين یادري – جانآذرباي –گرجستان  رياز مس
کستان وارد افغانستان خواهد يقزاقستان و سپس ازب

ورود به  بخش در ريقسمت مس نمشکل تري شد.
 ريوز ژهيو اريکه به گفته دست باشد یافغانستان م

 رتانيح از ديدبا افتتاح راه آهن ج کايخارجه امر
 نيا ف،يکستان در مزارشريافغانستان و ازب مرزبه 

  .برطرف شده است یمشکل تا حدود
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نقل و  و   حمل یها سود شرکت يیکايمرا یها رسانه
 هيدر روس یهمکار شبکه شمال یدولت یها طرف ريسا
 2010کشور را در سال  نيا آهن هجمله سازمان را از

 .  »اند زده نيتخم الرد ارديليم کيحدود 
 

ه مربوط به ايران می گردد، در اين سال ها آن چ
ترانزيت کاال از راه آن کشور به افغانستان نيز 
به گونه روز افزونی رو به گسترش دارد. به گونه 

بازرگانان افغانی «يی که ساژين نوشته است، 
راه های امن و مطمئن اتوموبيل رو  ترجيح می دهند

ند. ايران را برای ترانزيت بارهای خود برگزين
چنين ارجحيتی مربوط است با رويدادهای سياسی در 

 پاکستان و اوضاع نا آرام در اين کشور.
 

برای مثال، از راه ترمينال مرزی دوغارون در 
شبانه روز تا يک هزار دستگاه کاميون می گذرند. 
(اين در حالی است که ايران بنا به داليل سياسی، 

د نفتی در شبانه روز به بيش از پنج تانکر موا
بيشتر اجازه ورود به افغانستان نمی دهد). تنها 

کاميون با  20571بيش از  2011در چهار ماه سال 
تن بارهای گوناگون به افغانستان گذشته  497459

درصدی را نسبت به دوره  88اند که يک افزايش 
همانند سال پار نشان می دهد. در اين حال مقدار 

می دهد. درآمد  درصدی را نشان 97بارها افزايش 
ميليون  دالر  140ايران از ناحيه ترانزيت سر به 

 ميليون دالر در سال).  560می زند (يعنی نزديک به 
 

آن چه مربوط به تراسيکا می گردد، همچنين 
دستاوردی ديده نمی شود. تا همين اکنون ترنزيت 
کاالهای ساخت چين از راه اين کريدور به اروپا بس 

 ناچيز است.
 

ی ترين و کوتاه ترين راه ها از مرزهای طبيع
باختری چين به سوی اروپا،  روشن است راه های 
روسيه و قزاقستان اند. از اين رو نيازی به عبور 
از طريق دريای کسپين و گذشتن از کشورهای 
آذربايجان، گرجستان و ترکيه به سوی اروپا ديده 
نمی شود. از اين رو، تراسيکا با همه سروصداها، 

 روژه تبليغاتی بيش نبوده است.  پ
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اين گونه، می توان با اطمينان گفت که همه طرح 
های امريکا در زمينه با شکست رو به رو گرديده 

 است. 
 

به باور بسياری از کارشناسان، بزرگترين لغزش 
طرح های ارائه شده از سوی کشورهای  تاالسوکراسيک 

 –يران اين بوده است که در همه طرح ها روسيه و ا
دو کشور کليدی در منطقه اروآسيا را کنار گذاشته 

 اند.
 

روسيه، قزاقستان و ايران  -کشورهای تيلوروکراسيک
جنوب  –به عنوان وزنه متقابل طرح کريدور شمال 

را در دستور کار گرفتند که از خاک ايران می 
گذرد و هند، کشورهای عربی و افريقايی را از 

بندر عباس به آسيای  طريق بندرهای چاه بهار و
ميانه، روسيه و چين پيوند می زند. يک شاخه ديگر 
اين کريدور از راه قفقاز به روسيه و اروپا می 
رسد. همين کريدور شبکه راه آهن ايران را با 

 ترکيه وصل می کند.  
 

بنا بر مدارک «به گونه يی که ساژين نوشته است، 
نامه وزارت راه و راهسازی ايران، در پايان بر

) حجم انتقال کاالهای  2015پنج ساله روان (تا سال 
ميليون تن خواهد رسيد.  25ترانزيتی در ايرن به 

ميليون تن کاالی ترانزيتی از خاک  12کنون ساالنه 
 15به  2012ايران می گذرد. در برنامه است تا سال 

 ميليون تن برسد.
 

» قزاق تيمور ژولی«کمپانی ملی راه آهن قزاقستان 
بر داده است که خط راه آهن که اجازه دستيابی خ

به خليج پارس را می دهد، در سال روان گشايش 
از » گرگان -اوژن«خواهد يافت. پروژه بين المللی 

سوی قزاقستان، ترکمنستان و ايران ساخته شده 
 است.

 
در ماه اگوست امسال در مسکو در روند پنجمين 

و ايران، نشست کميسيون مشترک حمل و نقل روسيه 
يک توافقنامه همکاری در زمينه حمل و نقل به 
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امضاء رساندند. اين توافقنامه شامل همکاری در 
زمينه ترابری جاده يی، راه آهنی، دريايی، هوايی 
و حمل و نقل مختلط است. اين موافقتنامه اجازه 
خواهد داد که کشتی های ايرانی از طريق کريدور 

ولگا به دريای  جنوب از راه -حمل و نقل شمال
 سياه بروند.

 
جوالی رييس جمهور ازبيکستان اسالم  13به تاريخ 

کريمف موافقتنامه در باره ايجاد کريدور 
ترانسپورتی بين المللی که کشورهای آسيای مرکزی 

 را با بندرهای خليج پارس وصل کند، تصويب کرد. 
  

اين توافقنامه از سوی وزيران خارجه ايران، 
رکمنستان و ازبيکستان در ماه اپريل عمان، قطر، ت

سال روان در عشق آباد امضا شد. کريدور حمل و 
نقل به کشورهای منطقه اجازه می دهد به بازارهای 
خليج فارس و نيز به بازارهای متنوع مواد نفت 

 آسيای مرکزی دسترسی يابند. 
 

اين پروژه به ابتکار رئيس جمهور ازبيکستان از 
رح شده است. در نظر است که اکتبر سال گذشته مط

داالن از ازبيکستان به ترکمنستان، سپس به ايران، 
عمان و قطر برسد و کشورهای آسيای مرکزی را به 
بندرهای ايران در خليج فارس و دريای عمان متصل 
کند. اين گونه، کشورهای آسيای مرکزی به 
بازارهای خليج پارس، که کل واردات آن ها ساالنه 

ميليارد دالر می رسد، دسترسی   335به بيش از 
پيدا می کنند. در آينده، روسيه و چين می توانند 

 به اين مسير بپيوندند.
 

آن چه مربوط می گردد به انتقاالت ترانزيتی در 
جنوب، ايران موفقيت های چشمگيری  -کريدور شمال

 - داشته است. همين گونه قزاقستان در کريدور خاور
 ده است. باختر کشور پيشتاز بو

 
در اين جا به گوشه هايی از دستاوردهای ايران 

  :اشاره می کنيم
آزادراه ها   2013ايران در برنامه دارد تا سال  -

 2525(اتوبان ها يا آی وی ها) ی خود را  به 
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کيلومتر دراز تر سازد. همچنان قرار است تا طول 
بزرگراه ها (اتوبان های دو خطی) آن کشور به 

 تر افزايش داده شود. کيلوم 11180
بندرگاه دريايی دارد. از جمله  11اين کشور  -

بندر در خليج  7چهار بندر در دريای کسپين و 
 فارس و دريای عمان.

ميليون تن  136ظرفيت انبارهای بندری ايران  -
 200است. حجم انتقال کاال در سال به نزديک به 

 ميليون تن می رسد.
پنج  -درهای ايرانظرفيت انبار کانتيرهای بن -

ميليون کانتينر است که در برنامه است تا به دو 
 برابر افزايش يابد.

پاکستان به  -بافق  و زاهدان -راه آهن زاهدن -
پايان رسيده است.  همچنان در برنامه است تا راه 

ميلک  وصل شود. آهن تا به بندرهای مير جوان و 
ران بندر چاه بهار يکی از بزرگترين  بندرهای اي

است که راه آهن  ميان اين بندر و مشهد، خليج 
فارس را با آسيای ميانه و افغانستان پيوند می 

 دهد. 
کيلومتر راه  700مشهد به طول  –راه آهن بافق  -

 900خليج فارس تا افغانستان و ترکمنستان را  
 . کيلومتر کوتاهتر ساخته است

کويته در پاکستان  -بازسازی راه آهن تفتان -
رای اتصال شبکه های  راه آهن سراسری ايران و ب

پاکستان که اروپا و آسيا را باهم پبوند می دهد، 
 نقش اساسی خواهد داشت. 

 370انزلی به درازی  -رشت -راه آهن قزوين -
 کيلومتر ايران را با آذربايجان پيوند خواهد زد. 

آستارا نيز به همين  -همچنان راه آهن رشت -
  پيمانه مهم است.

ميليون کانتينر  5/5بندر رجايی با ظرفيت  -
درسال، يکی از بزرگترين طرح های بندری ايران 

 - است. جايگاه بندر چاه بهار در کريدور شمال
حنوب و بازار های هند و کشورهای عرب خليج فارس 
و حتا حوزه های جنوبی آسيا و افريقا با شمال 

 بسيار مهم است. 
 25000اه های آهن به طول ر 2015قرار است تا  -

کيلومتر باال برود. همچنان در برنامه است تا 
ميليون تن کاال به  136امکانات انبار بندرها از 
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ميليون تن در سال افزايش داده شود. به همين  160
ميليون  7.5ترتيب، امکان انباشت کانتينرها به 

 باال برده خواهد شد.  
از طريق  در برنامه است تا حجم ترانزيت کاال -

 صد درصد باال برود.   2020تا سال  2000ايران از سال
 

در دومين همايش سران کشورهای پيرامون دريای 
(روسيه، قزاقستان، آذربايجان، ترکمنستان و  کسپين

ايران)، توافق صورت گرفت تا خط آهن نوی در نوار 
جنوب  -کرانه يی شرقی کسپين در مسر کريدور شمال

خط آهن استان های شمالی ايران  ساخته شود که اين
گرگان با  -اتريک –برکت –قزلگی  -را در مسير اوزن

شبکه سراسری راه آهن روسيه پيوند می زند. با 
خليج  -کسپين -اين حال، اين خط به کريدور اروپا

 فارس  پيوند می خورد. 
 

اين طرح به سرعت در دست ساختمان است. گذشته از 
سرخس، کنون خط  -مشهد -بافق -راه آهن بندر عباس

مشهد به  -ديگری از بندر چاه بهار از راه زاهدن
 سوی ترکمنستان در دست ساخت است.  

 
ايران به عنوان يک چهار راه بزرگ ترانسپورتی و 
ترانزيتی، در سال های اخير به دستاوردهای 
چشمگيری در اين دو عرصه دست يافته است. کنون 

نزيت جايگاه دوم را ايران در منطقه در زمينه ترا
 در منطقه دارد. 

 
که چين  کشور پيشتاز ديگر در زمينه قزاقستان است

 را به اروپا پيوند می زند.
شبکه ها و کريدورهای «در قزاقستان بر آن اند که 

راه آهن و راه های ترانسپورتی ترانس کانتيننتال 
دارای اهميت استراتيژيک و جيواکونوميک اند و 

ی راه آهن و راه های موتر رو، توسعه شبکه ها
شالوده توسعه اقتصادی کشورها و منطقه ها به 

 شمار می رود. 
در متن همگرايی (انتيگراسيون) مهم ترين مساله  

در بعد منطقه يی، بايسته است تا همه اين است که 
انواع ترانسپورت و همه زيرساخت ها ( انفرا 



 126

گ و  استرکتور) را در يک سامانه (سيستم) هماهن
 »  بخيه زده شده باهم پيوند نمود. 

 
امروزه، از سرزمين قزاقستان چنين کريدورها 
(دهليزها) ی ترانسپورتی بين المللی مانند 

آسيا که چين غربی را از طريق  -کريدور اروپا
وند می دهد، کريدور يآسيای ميانه به اروپا پ

جنوب (بندرهای جنوبی ايران در خليج فارس  -شمال
چاه بهار و بندر عباس، خرمشهر و آبادان مانند 

را از راه از طريق بافق و مشهد و ترکمنستان و 
قزاقستان به شبکه سراسری راه آهن روسيه پيوند 
می زند)، کريدور آسيای ميانه،  شبکه راه آهن 

 ترانس آسيايی ... می گذرد.
قزاقستان استراتيژی درازمدت  2006به سال  -

زی نمود که دو کريدور ترانسپورتی را  پايه ري
 غرب را بر می گيرد.  -جنوب و شرق -عمده شمال

در کل، اين کشور در چهارچوب استراتيژی  -
در برنامه دارد نزديک به  2015قزاقستان تا سال 

ميليارد دالر  50پروژه راهسازی را به قيمت  130
 2100کيلومتر راه آهن تازه بسازد و  1700بسازد. 

 کنونی را نوسازی نمايد.  کيلومتر راه آهن های
قرار داد  185در زمينه ترانسپورت و مواصالت  -

قرار داد آن عملی  162به امضاء رسيده است که 
 گرديده است.

، قزاقستان آغاز به پياده ساختن 2007در سال  -
طرح کشيدن کريدور ترانس کانتننتال (دهليز ميان 

که آسيای باختری را به  -قاره يی) موتر رو
باختری پيوند می زند؛ نمود. درازی اين اروپای 

کيلومتر  2787کيلومتر می شود که  8445راه اسفالتی 
آن از قزاقستان می گذرد. در اين راستا، در 

کيلومتر راه موجود نوسازی و  2552برنامه است تا 
کيلومتر آن در سرزمين چين  3425بازسازی شود. 

خواهد کيلومتر آن از خاک روسيه  2233خواهد بود و 
ميليارد دالر ارزيابی   6.7گذشت. ارزش اين پروژه 

 می گردد.
اروپا،  -روسيه -قزاقستان -راه چين -

نزديکترين راه از چين به اروپا است با اشتراک 
شمار اندک کشورها و مرزهای بين المللی. کنون 
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کاالها از راه های دريايی از چين به اروپا از 
می رسد. از طريق  روز 45طريق کانال سويز تنها در 

 -راه های اتوموبيل رو از راه کريدور ترانس
 روز را در بر می گيرد.  14سايبريا  

افزون بر اين، در آينده نزديک، در برنامه  -
کيلومتر راه ديگر ساخته شده و يا  2000است 

 تاشکنت. -بازسازی گردد از جمله راه چکمنت
در بخش راه آهن، تدبيرهايی در زمينه توسعه  -
رمينال های دوستيک و آق توغای در مرز چين روی ت

دست گرفته شده است که در برنامه است حجم 
ميليون تن در سال باال  25رسانايی کاال به پيمانه 

حجم انتقال کاال ميان چين  2008برده شود. در سال 
ميليون تن می رسيد  که در  15و قزاقستان به 
 رود.ميليون تن باال ب 20-19آينده شايد تا 

همچنان در برنامه است تا  يک داالن مرزی  -
ديگر راه آهن ميان قزاقستان و چين گشايش يابد و 

ژيتيگين  -ايستگاه (استيشن) راه آهن کورگاس
ساخته شود. اين خط امکان می دهد انتقال کاال از 
چين به آسيای ميانه، ايران، اروپای غربی و 

سال های قفقاز را بسيار  کوتاه و ساده ساخت. در 
نخست راه اندازی اين خط، حجم انتقال کاال از 

ميليون تن در سال برسد. در  5طريق آن شايد به 
اين حال، فاصله ميان چين و کشورهای آسيای ميانه 

کيلومتر کوتاهتر  500و مناطق جنوبی قزاقستان تا 
می شود. پيش بينی می شود که حجم حمل و نقل از 

ميليون  13 -11سر به  2020طريق اين گذرگاه تا سال 
ميليون تن کاالهای  8-7تن کاال بزند. از جمله 

 ترانزيتی.   
 -هم اکنون در سرزمين چين، راه آهن  ارومچی -

 .ه استراه اندازی شد 2009خورگاس به سال 
   
يکی ديگر از پروژه های راه آهن که در دست  -

 -ساختمان است، احداث راه آهن جديد بينو
 2.3کيلومتر  با هزينه  988درازی  ژسکاسگان است به

ميليارد دالر که با راه اندازی آن، مسير 
ترانزيتيی نوی از طريق سراسر کشور از شرق به 
غرب کشيده خواهد شد که ايستگاه دوستيک چين را 
با بندر اکتاو در کرانه های شرقی دريای کسپين 



 128

پيوند خواهد زد. پياده ساختن اين پروژه طول 
مناطق غربی کشور و ديگر کشورهای  مسافه را با

کيلومتر کوتاهتر خواهد  600آسيای ميانه به فاصله 
 ساخت. 

 
 30هم اکنون حجم رسانايی کاال در دريای کسپين به 

درصد آن از طريق بندر  33ميليون تن می رسد که 
بزرگترين بندر دريايی در کسپين  -اکتاو قزاقستان

رهای: ترکمن انجام می شود (در دريای کسپين بند
باشی در ترکمنستان؛ کوروک، اکتاو و باتينو در 
قزاقستان؛  استراخان (هشترخان) و ماخاج قلعه در 
روسيه؛ باکو در آذربايجان و بندرهای انزلی، 
امير آباد، نيکا و آسترا در ايران فعال اند). 
کنون کار بزرگی در  زمينه توسعه گستره بندر 

نامه است تا دو سال اکتاو انجام می شود و در بر
آينده ظرفيت آن دو بار باالتر برود. از جمله 

 ميليون تن در سال.  23ظرفيت صادرات نفتی تا 
 

در عرصه ترانزيت کشورهای آسيای ميانه، کنون، 
سهم ناچيزی در ترانزيت جهانی دارند. اين در 
حالی است که پوتنسيال ترانزيتی آن ها ميان آسيا 

ست. بنا به ارزيابی های و اروپا بسيا باال ا
خبرگان، سهم کشورهای آسيای ميانه در ترانزيت 

درصد را می سازد. اين  1کاالهای چينی به اروپا 
در حالی است که وزن ترانزيت کاال از طريق خاک 

، يک افزايش نزديک 2007-2006قزاقستان در دو سال 
پيش  2006دو برابر را نشان می دهد. يعنی تا سال 

 ای آسيای ميانه نيم درصد بوده است. سهم کشوره
 

به هر رو، با توجه به پتنسيال بسيار باال، 
کشورهای منطقه می توانند در زمينه ترانزيت با 
تشريک مساعی باهمی کار بسيار بزرگی را انجام 
دهند و اين نشانگرها را باال ببرند.  انتظار می 

 ميليون 40راه آهن قزاقستان   2020رود که تا سال 
 19-17تن کاالی ترانزيتی را انتقال دهد از جمله 

 ميليون تن کاالهای ساخت چين را. 
 0.18در گذشته، حجم انتقاالت با چين ساالنه به   -

ميليون تن  12به  2008ميليون تن می رسيد. در سال 
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ميليون تن   20به  2020رسيد و قرار است در سال 
 برابر باال خواهد رفت.  40برسد. يعنی 

 
 الموافقت نامه پنج جانبه ترانزيت كاهمين گونه، 

ميان در زمينه حمل و نقل ريلي، دريايي و زميني 
ازبکستان، ترکمنستان و قطر و عمان در  ران،يا

 رانيتوافق ا نيدر عشق آباد امضاء شد. همچن 2011
خطوط راه آهن  یبرقرار یبرا نيچ و هيبا ترک
 یهااستامبول، تهران و شانگ ميان یسراسر

 یهمکار یبرا ريمس نيا دررا  تازه يی یها نهيزم
 نمود.فراهم 

 
بررسی می  عرصه انرژيتيکدر اين جا اوضاع را در 

 نماييم:
درست هنگامی که خبرهای اندکی در باره پروژه 
هايی چون تاپی و نابوکو شنيده می شود، چين 
توانسته است پروژه های  ساخت لوله های رسانايی 

د را به پايان برساند و واردات نفت و گاز  خو
 سوخت را از  کشورهای آسيای ميانه آغاز کند. 

 
ميالدی ، يک پنجم از  ٢٠٠٨اگر چين در اواخر سال 

ميزان کل توليد نفت قزاقستان را در اختيار 
ميالدی مواضع اين کشور  ٢٠٠٩گرفته بود، در سال 

به دليل اختصاص اعتبار مالی ده ميليارد دالری 
قستان برای خريد سهام شرکت مشترک نفت و به قزا

و جبران خسارات » مانگيستا و قز مونای گاز«گاز 
وارده از بحران مالی جهانی به شدت تقويت گرديده 
است. در اين شرايط خط دوم خط رسانايی نفت 

کيلومتر و با  ٧۶١قزاقستان به چين به طول 
ميليون تن نفت در سال به بهره برداری  ٢٠ظرفيت
 د. رسي
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 پروژه لوله های رسانايی گاز قزاقستان به چين

پروژه يی که برای منافع راهبردی امريکا در اروآسيا بس 
ناخوشايند شمرده می شود. همو همين پروژه منطق 

 ی راه ابريشم را در هم می شکند.ياستراتيژی امريکا
چين بخشی از استراتيژی رقيب -لوله رسانايی قزاقستان

يی ترانسپورتی و انرژيتيک است که در آن به اروآسيا
 پيمانه شايان توجهی روسيه، ايران و چين پيشتاز اند.

ميليارد متر مکعب  25توان لوله گاز رسانی می تواند به 
 در سال برسد.
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 چين -پروژه لوله های گاز رسانی ترکمنستان
 آغازدر شمال ترکمنستان  »گيل اريبخت«خط لوله از  نيا

عبور کرده و به  نکستان و قزاقستايشده، از ازب
  از حوزه یبردار . انحصار بهرهمی رسد نيچ انگيک نيس

 است. نيچ اريدر اخت گيل اريبخت یگاز
ميليارد  - 3040با اين لوله ها در سی سال آينده همه ساله 

متر مکعب گاز به چين رسانده می شود. کنون پروژه ساختن 
ی دست است. عشق آباد در برنامه خط دوم گاز رسانی رو

دارد تا با راه اندازی اين خط حجم صادرات ساالنه به چين 
 ميليارد متر مکعب باال ببرد. 70-60را تا 
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»صلح«پروژه   
لوله های رسانايی گاز  ايران از خاستگاه عسلويه ( در 

 نزديکی بوشهر) به پاکستان، هند و چين
 

 
 
 

کارشناس مرکز مطالعات  -ديميتری ويرخوتورف
» تاپی: حذف اضطراری؟«ن معاصر در مقاله اافغانست

 می نويسد:
درست چندی پيش گفتگوها در زمينه ساختن لوله «

های رسانايی گاز تاپی به پايان رسيدند که می 
بايستی گاز ترکمنستان را از خاستگاه دولت آباد 
از راه افغانستان به پاکستان و هند می برد. 

توانستند همه اختالفات، همه دشواری های  جوانب
پارلمان  2011سياسی را بزدايند. و در ماه می 

افغانستان تصميم ساختن را تصويب کرد که برای 
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در نظر گرفته شده بود.  در ترکمنستان  2012سال 
آماده گيری برای ساختن خط لوله به شمول 

 - تجهيزات، ساختن پايگاه و راه آهن آتا مراد
 اندخوی آغاز گرديد. -آقينه

 
در امريکا پالن راهبردی بعدی  2011در اوايل مگر، 

پروژه تاپی را با در افغانستان پيش کشيده شد که 
. روبرت تهديد ناکامی کامل رو به رو می گرداند

مشاور پيشين رييس جمهور امريکا در  -بلئک ويل
امنيت ملی پيشنهاد کرد با توجه بر تلفات سنگين 

ن نگه داشتن جنوب افغانستان، به پالن و عدم امکا
رو آورده شود.  اين پالن، کاهش چشمگير يگان » ب«

هزار  50-30هزار تا  150های رزمی خارجی را از 
نفر و بردن آنان به کابل و شمال افغانستان را 
در نظر می گيرد. سراسر جنوب افغانستان از استان 

ی کنر تا استان نيمروز برای طالبان گذاشته م
 شود.

 
کار حتا بدان جا می رسد که بلئک ويل تاکيد می 

در عين حال واشنگتن بايد اعتراف نمايد «ورزد: 
که طالبان دير يا زود بر پشتون های جنوب و خاور 
کنترل خواهند يافت و برای جلوگيری از يک چنين 
توسعه اوضاع، ناگزير بايد بهای بس سنگينی 

 ناخوشايندی را پرداخت.
 

، سخن بر سر بازآری دولت طالبی به اين در واقع
يا آن شکل آن است: به شکل امارت اسالمی 
افغانستان يا به شکل پشتونستان يا زير کدام نام 
ديگر با چنان اشکال اداره که ساختمان دولت 

 به ياد می آورد. 2001-1999طالبی را در سال های 
  

 بر پايه تضمين  TAPIهمه سازشنامه های ساخت و ساز
های امنيتی جانب افغانی در قبال مصوونيت ساخت 
خط لوله بنا يافته بود. هنگامی که اين سازشنامه 
ها امضا شدند، چنين پنداشته می شد که  امريکايی 
ها در افغانستان مدت دارازی ماندگار خواهند شد 
تا ارتش افغانستان توانمند گردد و بتواند کنترل 

 امنيت را در دست بگيرد.
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هر گاه، امريکايی ها از جنوب افغانستان مگر 
رآيند، نيروهای افغانی توانايی تامين امنيت ب

ساخت و ساز لوله های رسانايی گاز در استان های 
جنوبی را نخواهند داشت. حتا هرگاه ساختن لوله 

آغاز کرد، به پايان رساندن آن  2012ها را در سال 
يلومتر ک 1000زير سوال خواهد بود. چون نزديک به 

می گذرد. به » نبرد خيز «لوله از خاک هايی 
تعويق افتادن کار ساخت و ساز  لوله ها برای 
شکست پروژه در کل تهديد آميز است. اين گونه، 

همه دستاوردهايی را که » ب«پالن امريکايی 
کشورهای مشارکت کننده سازنامه تاپی با دشواری 

 .های بسيار فراهم آورده اند، بر هم می زند
 

  TAPIتوافق نامه چارچوبی  2010دسامبر  12به تاريخ 
  27در باره ساخت خط لوله گاز امضا شد و به تاريخ 

بانک دولتی چين وام بزرگی به به  2011اپريل 
ميليارد دالر برای مدت ده سال با  4.1ميزان 

» ترکمن گاز«شرايط بازپرداخت گاز به دسترس شرکت 
م بزرگی، سرمايه گذاشت. روشن است که چنين وا

گذاری بزرگ در يک پروژه ساخت و ساز بزرگ  را در 
نظر داشت و در آن زمان تنها يک پروژه با اين 

 .TAPI -عظمت روی دست بود
 

ريخت امريکا همه برگ های بازی را بر هم » ب«پالن 
را ضرب صفر نمود. با اين هم، چين  ها و همه سنجش

اگست  27يخ بازنده بازی از کار نبرآمد. به تار
 China National Petroleumشرکت ملی پترول چين (  2001
Corp. برنامه هايی هست  2015) اعالم داشت که تا سال

مبنی بر اين که ظرفيت لوله های رساناييی گاز 
چين را دو برابر کرد و حجم واردات  –ترکمنستان
ميليارد متر مکعب در سال افزايش  60-55را تا 
 بخشيد. 

 
ن درست همان حجم گازی است که می بايستی ... اي

از طريق لوله های تاپی صادر می شد و با يک چرخش 
چين برگردانيده شد.  -به سوی لوله های ترکمنستان

کنون با اعتبار دست داشته، » ترکمن گاز«شرکت 
لوله های رسانايی گاز را  در مسير ديگری می 

 ».  سازد
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ا بازنده اين تنهبه گونه يی که ديده می شود،  

که قربانی شگرد پالن  بازی، افغانستان است
 بلئک ويل گرديد. » ب«نامنهاد 

 
 

 
 
 

که تا هنوز در هاله يی از ابهام پيچيده  TAPIخط لوله 
 مانده است

 
 يکی ديگر از کارشناسان روسی در زمينه می نويسد: 

 - مشکل پروژه تاپی نه تنها در ريسک های نظامی«
ر روشن نبودن جذابيت اين محور سياسی، بل نيز د

 صادرات است. 
 

کيلومتری با  2300-2100ساخت خط لوله گاز  پروژه
ميليارد متر مکعب در سال  30توانمندی رسانايی تا 

در نظر دارد. مقدار سرمايه گذاری مورد نياز 
مشخص نيست، اما، بر پايه برآورد کارشناسان، به 

خاستگاه صدور ميليارد دالر برسد. همچنين  10حدود 
گاز  به گونه دقيق تعيين نشده است: خاستگاه 

 )Yashlarقديمی دولت آباد و يا خاستگاه  ياشلر (
 هنوز به بهر برداری نرسيده.

 
در نيمه نخست دهه نود سده بيستم  TAPIايده ساختن 

پديد آمد. در روند اين زمان، تا کنون سه بار 
: در فهرست شرکت کنندگان آن تغيير نموده است

)، پس از آن Bridasآغاز شرکت آرژنتينی بريداس (
کنسرسيوم يونوکال (امريکا) و دلتای، و سر انجام 
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هم کنسرسيوم بين المللی متشکل از چندين شرکت 
Centgas  روسيه.» گازپروم«منطقه يی و 

 
سرازير شدن نيروهای ناتو و متحدان آن به 

ن با آنان، اي» طالبان«افغانستان و جنگ جنبش 
کشور را به ميدان بزرگ جنگ، که در آن هر يک از 
دو طرف کنترل بخش های معينی را کنترل می کنند، 
مبدل گردانيد.. ساخت لوله های رسانايی گاز از 
طريق کشور جنگ زده، به باور شريکان تازه پروژه 

 .ناممکن است
 

ديپلماتيک پيرامون اين پروژه -پويايی های سياسی
ها و مخاطرات بزرگ آن را نمی تواند دشواری 

 جبران کنند.
 

پروژه تاپی با دشواری های گوناگونی در هم 
پيچيده است که بارز ترين آن ها دارای بار 

کيلومتر خط لوله  800سياسی است. نزديک به  -نظامی
بايد از خاک افغانستان بگذرد. مسير عبور از 
مناطقی می گذرد که زير کنترل گروه های رنگارنگ 

اندهان بومی (که هم با يک ديگر و هم با و فرم
 دولت مرکزی، زير حمايت امريکا می جنگند)، است. 

 
خطرات سياسی ديگر مرتبط با روابط تيره ميان 

، که پيوسته تا آستانه جنگ با استپاکستان و هند
يک ديگر پيش می روند. ميان دو کشور همچنان مشکل 

 .ر هستحل نشده کشمير و ادعاهای ارضی بر يک ديگ
 

افزون براين، بلندپروازی های دهلی که مدعی بازی 
نمودن نقش رهبر در آسيای جنوبی است، همچنين می 
توانند بی ثباتی سياسی را در دورنمای درازمدت 
بر انگيزند. به همين پيمانه، پاگرفتن تمايالت 
اسالميستی در اليه های بااليی و در ميان باشندگان 

رويی ها با هند هندويی و پاکستان که الجرم رويا
 هوادار غرب دامن خواهد زد.

 
ريسک های مالی تاپی همچنين به توانايی محدود 
خريداری و توسعه نيافتگی بازار تقاضا (پاکستان 



 137

و هند) و رقابت بلند در بازار عرضه (ترکمنستان)  
 .مربوط اند

 
دست اندرکاران پروژه بر آن اند که کاربران اصلی 

های برق کشورهای وارد کننده خواهند گاز نيروگاه 
 بود. 

 
آن چه مربوط به افغانستان می گردد، کل توان 

مگاوات می رسد  500نيروگاه های برق اين کشور به 
مگاوات آن را نيروگاه های برق  270که از آن جمله 

آبی توليد می کنند. در اين حال، نيمی از 
ن نراتورهای های نيروگاه ها کار نمی کند. چوج

سيم های برق خراب شده اند و طالبان کماکان به 
کندن الين ها ادامه می دهند. از همين رو، کشور 
درگير جنگ، بازار راستينی برای صاردات تجاری به 

 شمار نمی رود. 
 

در پاکستان، رشد راستين نيازمندی بارها از آن  
چه که هنگام برنامه ريزی پروژه تاپی در آستانه 

افغانستان، پيش بينی وگمان برده  تهاجم ناتو به
 2005در آن هنگام، در سال  می شد، پايين تر است.
در متر مکعب  ميليارد 36.7نياز ساالنه پاکستان 

به بيشتر  ، 2009در حالی در شد. می برآورد سال 
از همن  متر مکعب نمی رسيد. الرد ارديليم 31از

ر متر مکعب د ارديليم 50مصرف  یقبل ینيب شيپرو، 
در  نمی نمايد. نانهيواقع ب گريد 2010ميانه های 

متر  ارديليم 30حدود  کنونکشور  نيادر حال،  نيهم
که پيش بينی می  توليد می شود از در سال گمکعب 

تا مرز چهل ميليارد متر  ندهيدر دهه آشود که 
 مکعب افزايش يابد.

 
بنا به ارزيابی خود پاکستانی ها، سقف نياز کشور 

ميليارد متر مکعب در سال  11-گاز  تواردابه 
اين حال، پاکستان نه تنها در  تخمين زده می شود.
همسايه نيز   رانيا اکه ب با ترکمنستان، بل
 سرگرم گفتگو است.

 
در هند، ميزان مصرف آهنگ باالتری دارد. اين کشور 

ميليون متر مکعب  166در سال روان اين کشور به 
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الی که مصرف روزانه گاز در روز نياز دارد. در ح
ميليون متر  107آن در ميانه های دهه روان تنها 

مکعب در روز  بود.  دهلی پيشگويی می کند در دهه 
 320 - 300آينده تراز نياز شبانه روزی آن  به 

ميليون متر مکعب برسد. حتا در مورد هند هم نرخ 
رشد واقعی تقاضا از آن چه که پيش بينی می شد، 

. در آغاز دهه، پيش بينی مصرف عقب مانده است
ميليون متر مکعب   207به   2010روزانه هند در سال 

در روز بود. در حالی که در عمل به ميزان چهل 
 ميليون متر مکعب کمتر از کار درآمد.

 
افزون بر اين، هند پرشورانه واردات گاز مايع را 
گسترش می دهد و قصد دارد ميزان آن را در پنج 

و برابر سازد. اين کشور به اين دليل سال آينده د
ال. ان. جی را ترجيح می دهد، که در سال های 
اخير  بهای آن به گونه چشمگير افت داشته است و 

دالر ارزانتر از گاز خط   70در هر هزار متر مکعب 
 لوله گرديده است.

 
گمان نمی رود اين گرايش در آينده بلند مدت 

رين تامين کنندگان تغيير کند. قطر، يکی از بزرگت
LNG  (متان مايع)، ظرفيت های بزرگ توليد ال ان

جی دارد که پس از کاهش يافتن واردات امريکا 
از خليج فارس بر   LNG آزاد مانده است. کنون عرضه

کل تجارت جهانی گاز، با افزايش دادن خطر  احداث 
پروژه های نو خط لوله، به ويژه به کشورهای 

 .هند تاثير گذاشته استپاکستان و  -همسايه
 

البته، از ديدگاه تيوريک، همه اين موانع دير يا 
 زود زدوده خواهند شد: 

هنگامی که در افغانستان خانه جنگی پايان يابد، 
و تراز نيازمندی بازار گاز در پاکستان  وهند به 
تراز تقاضای تضمين شده گاز لوله يی ترکمنستان 

اند در آينده باال برود.  مگر، اين کار می تو
نزديک به گونه يی که ترکمنستان (که پروژه تاپی 
را چونان سپری برای راهبرد پسا بحران صادرات 

 گاز خود می پندارد)؛ می خواهد، رخ ندهد. 
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پروژه  TAPI با آن که اين که شگفتی برانگيز
است  واشنگتن یرسم یاسيس تيبرخوردار از حما

وزارت  نماينده -وتيسوزان ال چندی پيش (چيزی که 
از آن  کنفرانس در عشق آباد کيدر امريکا خارجه 

 هيسرمابرای تمويل آن تا کنون  سخن گفت)؛
ر سر نه تنها بمشکل و  ی پيدا نشده استگذاران

شرکت کنندگان در رای ب یخارج ريسک های خطرناک
 چيهزيرا به گونه يی که ديده می شود،  .است پروژه

تواند برای آن ها  می TAPIکه يی از کشورها کي
 وارديا در سيمای تا  نيستندآماده  برساند،سوخت 
 نيتضمگاز و يا در سيمای خريدار  ميمستق کننده

در يک سخن، پروژه تا کنون  شده آن برآمد کنند.
را به خود جذب کند.  گذاران هيسرمانتوانسته است 

پروژه، از جمله پيرامون در کنونی  یاسيسهنگامه 
(عشق » گازی گاه عشق«در يی که » رههای مکانشست «

گاه و ناگاه برگزار می گردد، به دشوار  آباد)
 »بتواند کسی را بفريبد.

  
در اين اواخر، چنين بر می آيد که هند از اين 

اکسپرس «روزنامه پروژه کنار خواهد کشيد. 
 نرايچند تن از وز«ـ چاپ پاکستان نوشت:  »بونيتر

 یاقتصاد یهماهنگ تهيفدرال پاکستان در جلسه کم
باره کناره  خود را در ی) نگرانیس یس ی(ا نهيکاب
 اعالم کردند.  یهند از پروژه تاپ یريگ
 

گزارش آمده است: همان گونه که هند پس از  نيا در
از  کا،يمرااز  یرنظاميغ يیهسته  یفنآور افتيدر

هند که -ـ پاکستان رانيپروژه خط لوله گاز ا
رج شد، ممکن است از نام دارد خا یپ یاکنون آ

 یگذار استيس اتيه کنار بکشد. زين یپروژه تاپ
کشور  نيبه وزارت نفت ا نيپاکستان همچن یاقتصاد

 ،موضوع نيرفع ابهامات ا یکرد، برا هيتوص
 را برگزار کند.  يیگفتگوها

 
اطالع  یس یس یوزارت نفت پاکستان به ا مقامات

سال پروژه ابتدا در  نيا یاجرا نهيدادند که هز
زده شده بود  نيدالر تخم ارديليم 3.3، رقم  2004
 نهيهز 2008فوالد و مصالح تا سال  متيق شيافزا یول
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رسانده  الرد ارديليم 7.6خط لوله را به  نيساخت ا
 است.

 
، می گردد به خط لوله گاز نابوکوآن چه مربوط 

انستيتوت  يیمنطقه  دفتر سيير -فيازينکالکساندر 
 سود می نويسد:هممستقل  یکشورها
رمانتيک نام  نيچنجالب است ببينيم که «...

 -»نابوکو«پيدا شده است؟ از کجا ) عاشقانه(
درامه نويس و مويسقی دان سرشناس  یاپرا نخستين

گی سال 28 است که در ،یجوزپه ورد -يیايتاليا
داستان  سوژه اپرا، الهام گرفته از .نوشته بود
 انيمصراز سوی  انيهوددر باره اسارت يکتاب مقدس 

قدرت سرعاشقانه و مبارزه بر  است که با صحنه های
 در هم آميخته است.

  
 همين سوژه آخریتنها شايد  ،به گمان بسيار

) را بتوان در شالوده انديشه قدرتسرمبارزه بر (
را خط لوله  نيا های مولفان پروژه رديابی کرد که

در پروژه اين گونه، . ناباکو نام نهاده اند
 جمهوررييس  -بوش ويکو ابتکار جورج دبلنابو

 هيترک پيشين امريکا که پرشورانه و با پويايی از
پشتيبانی می کرد، با انديشه های تدوين  شياتر و

تمايالت  کنندگان آن درهم تنيده است، نه
ستيزانه بخشی از کشورهای  یروس» ناعاشقانه«

 برجامانده از یاز کشورها یو برخ يیاروپا
مبارزه آن و همراه با  ،ی پيشيمرووش یفروپاش
 یاز بازار گازبرای راندن روسيه  گيرجهان
  .اياروآس

 
است  یاسيس پديده کي شتريب »نابوکو« ،روی همرفته

چيز قابل توضيح در آن موقف ترکيه است که و تنها 
بهره گيری به دنبال خود  یمنافع ملبا توجه به 

هر وقعيت ترانزيتی خود از هر فرصت و با از م
 وسيله ممکن می باشد.

 
گاز رساندن ، که »نابوکو«ساخت خط لوله  یبرا
به را ) کسپين( یمرکز یايو آس آسيا جنوب یعيطب

، داردو بالکان در نظر  هيترک راهمرکز اروپا از 
 ش،ياتر یشرکت از کشورهاشش متشکل از  یوميکنسرس
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 و هيبلغارستان، ترک ،يا، رومان)مجارستانهنگری (
 .اد گرديدايجآلمان 

 
در  ها شرکت نياز ا کيسهم هر  گمان می رود که

خود ، حال ني. در اباشد  ٪16.67 وميکنسرس
ها را تمويل می  نهيسوم از هز کيسهامداران 

 نيب یمال یسازمان ها ديبارا  هيبق و ،نمايند
 ارديليم 7٬9پروژه  نهيهز به دوش بگيرد. یالملل

که  »نابوکو«ساالنه  تياست. ظرف برآورد شده وروي
 ارديليم 31 ،خواهد بود لومتريک 3300 درازی آن 

  .متر مکعب است
 

 نياپياده ساختن موجود،  یبرآوردها پايهبر 
ست ني ري، امکان پذ2015 پيش از یپروژه از لحاظ فن

در جهان  یانرژدر صورتی که بهای تنها آن هم و 
 .ثابت بماند

 
تا د شو یدر اروپا باعث م یرکود اقتصاد تداوم

 مشکالت مبرممنابع پولی قاره را برای زدايش 
ی کسی هم بحراناين عهد و اگر در  تخصيص دهند
، سرمايه گذاری کند پروژه نيه در اپيدا شود ک

در  .از حد آشکار است شيب جا نيدر ا یمشکالت فن
 را بايد »نابوکو«خط لوله  ،یاسيطرات ساخپهلوی م

کشيد  یعيطبم پر پيچ و خ اريبسهای  نيزم قياز طر
تحقق آن  امکانباره در  ها راديکه تنها شک و ترد

 بيشتر می گرداند...
 

 ايلحل مسها مبنی بر تالش ناسودمندی و بيهودگی 
 یاي، از آسبدون مشارکت روسيه اروپا یانرژ تيامن
 امر به نيا نيازی به شرح و بيان ندارد. – یمرکز

بط می نيز ر »نابوکو«پروژه پرهنگامه و ميان تهی 
 .گيرد

 
 یاجرا حتا در صورت ،»ابوکون«شرکت کنندگان برای 

بر سر دشوار خواهد بود تا  همان آغازآن، در 
بهای رقابتی و در عين حال سودمند از ديدگاه 

با هم  ريمس نيا قيشده از طر رضهگاز ع اقتصادی
 چند دسته بودن شريکان که. با به تفاهم برسند

 برخی هملوله و حبان گروه ديگر صا، خريدار گروهی
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دشوار خواهد بسيار ، بودد نخواهشندگان گاز فرو
  به آسانی به تفاهم پذيرا دست يابند. بود

 
در گام » نابوکو« پر کردن ینابع بالقوه برام

در نظر گرفته  رانيا و در آيندهترکمنستان  نخست
عشق آباد  با اين در حالی است که روسيه .شده است
آن کشور به بهای گاز  ديخری در زمينه قرارداد

به امضاء  يیفرمول اروپاسنجش شده بر مبنای 
 کنون ارزش ندارد ترکمنستان برای است.  رسانده

خط لوله گاز ترانس  کشيدن دهبه اي یاز حد جد شيب
، ندهيدر آيستی بامی  یبه لحاظ نظر هک کسپين
. آسان است فرض باشد، بينديشد» نابوکو«آغاز 

ند ساخت و ساز هر نتوا یم رانياو  هيکه روس ميکن
 را وتوکسپين  یايدر ريزاز بستر گونه خط لوله 

 اوضاعی، نيچن رکه د رداست تصور ک دشوار. نمايند
ی را احتمال نينکسپين، چ یايدرکشورهای پيرامون 

  .نايده بگيرند
 

نفت  نهيدر زمرا  یتفاهم ادداشتي ه،يروس و رانيا
 بسطرح ه يی که سازشنام -امضاء کرده اندو گاز 

گاز  هيروسبر مبنای اين طرح، . زرنگانه يی دارد
ساخت  یدروکربنيه فرآورده های ابرا ترکمنستان 
مايع،  مبادله گاز  ی توليدرانياهای کارخانه 

 خواهد کرد. 
 

در  »نابوکو« یبع مواد خام براامن اين گونه،
 .مدت وجود ندارداهکوت

 
 

از ») Multivector(«لوله های رسانايی چند پيکانه 
به گونه  ،بودن نهيهزافزون بر پر، »نابوکو«جمله 
های  سکير نيباالتر ند و همراه باا هودهيب مطلق

 . یاسيس
 

 یاز رهبران کشورها یاريبس در طی دوره پساشوروی،
آموخته اند  یشورو یاز فروپاشهمسود مستقل 

از  ،ی الحقوق راساوتم شهيمشارکت هر چند نه هم
از  ی رااسيس یو ضمانت ها امعن یبهای نيرنگبازی 

تفکيک نمايند و تشخيص آشکار های  يیماجراجو
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 دو مارش درست به همين خاطر هم می توان. دهند
در نشست را کستان يقزاقستان، ترکمنستان و ازب

توضيح داد که از » یمشارکت شرق«زير نام پراگ 
خودداری پروژه  در باره اين یاسيس هيانامضای بي

 د.نمودن
 

با داوری از روی همه اين ها، می توان گفت که 
چون  عملی نخواهد گرديد.هرگز  یبه سادگ »نابوکو«

و قابل  نيگزيجا یکننده بازارها صادر یکشورها
کرانه . خط لوله گاز ی پيدا نموده اندتر نانياطم
طرح و  ن،يترکمنستان به چ ريو مسکسپين  یايدر

  شدن اند. در حال عملی رانيا -هيروسمبادله 
 

 و خاوری یاروپا »کيدموکرات«رسانه های در  احت
را يک طرح بيخی » نابوکو«برخی ديگر از کشورها 

يی می نامند تا اين که يک طرح کايمرسياسی ا
ه تنها بخش بس ساد، که يتيک اروپايیانرژاقتصادی 

انگار استبلشمنت اروپايی آن را چنين پرداز می 
 نمايند. 

 
ی او »نابوکو« یاپرا ی،ورد چوزپه .و اگر در زمان

در  دلنشين بود، ا،يتاليجنبش استقالل ا متندر 
هواداران  یسازگار کنونبه هنجار و نا ناکورس 

» ناباکو«، هيخط لوله روس »شر«رهايی يابی از 
  «Va, pensiero» اسير  انيهوداندوهگين ي اريبسترانه 

  »اپرا را به خاطر تدعی می کند.از همان 
 

کاهش  یبرا ینيگزيجا-نابوکو«عنوان  زير قالهدر م
 :ميخوان یم »هياروپا به روس یانرژ یوابستگ

 
گاز  رسانايی انرژی، یلومتريک 3300 خط لوله نيا«
 راهقفقاز از ماورای و  يانهم یاياز آس را

خواهد به اروپا  هيو ترک اهيس یايگرجستان، در
 داريليم 31ساالنه  رسانايی ینابوکو برا رساند.

چهارم از گاز  کتامين ي یعنيمتر مکعب گاز، 
سنجيده شده  اروپا هيعضو اتحاد یکشورها یمصرف
 .است
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، هنوز عملی سازشنامه نابوکو یامضابه رغم 
 خط لولهاين  ی راه اندازیچگونگ بارهدر ابهاماتی 

جدی ترين بررسی ها، نشان می دهند که لوله  .هست
دالری آن، بدون ميليارد  11کشی با توجه به هزينه 

مشارکت ايران از ديدگاه اقتصادی توجيه ناپذير 
است. اين در حالی است که کشورهای اروپايی زير 
فشار امريکا از ايران برای مشارکت در مراسم 
پرشکوه برنامه ريزی آن دعوت نکردند. جدا از 

ن چه به سازشنامه نابوکو رنگ و بوی آاين، 
اين است که جنجالی و بار سياسی داده است، 

راهبرد کشورهای اروپايی در زمينه کاهش وابستگی 
 »   با اين طرح گره خورده است. از روسيه رژيتيکنا
 

 
 
 

 
 

Nabucco pipeline 
 

پژوهشگر روسی در زمينه می  –ماريا چوپينا  بانو
 نويسد:

(فاينانشل » یمال مزيتا« یسيروزنامه معتبر انگل«
پروژه ساخت خط « چاپ لندن می نويسد که-تايمز)

و قفقاز به  يانهم یايآس از نابوکو  لوله گاز
کاغذ  یممکن است بر رو ،هيبا دور زدن روس ،اروپا

 »ماند.ب
 
يعنی شماری از کشورهای  -سهمداران کنسرسيوم«

اروپايی از جمله آلمان، اتريش و مجارستان، 
آماده می شوند آغاز به ساخت و ساز شاهراه لوله 

درازی آن نزديک به سه هزار يی يی نمايند که 
 کيلومتر می رسد.
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مقصد اصلی پروژه اين است که وابستگی اروپا از  
گاز روسيه را به حد اقل برسانند و اين گونه 
واردات انرژی را تنوع بخشند. برای اين مقصد در 
برنامه است تا بيش از ده ميليارد دالر هزينه 

سخی در کنند. مگر تا کنون به اين پرسش کليدی پا
دست نيست که برای پر کردن لوله ها کشورهای صادر 

چنين بر می آيد که  کننده گاز دارند يا نه؟
 ندارند. 

 
تا کنون تنها آذربايجان وعده صدور ده ميليارد 
متر مکعب گاز در سال را برای بر آوردن نيازهای 
جامعه اروپايی داده است. مگر اين مقدار آشکارا 

ده نزديک برای برآوردن بسنده نيست. در آين
تقاضای روز افزون اروپا به دو صد ميليارد متر 

. گذشته از اين؛ می افتدمکعب گاز در سال نياز 
فنی پروژه را آماده  -نابوکو طرح نهايی اقتصادی

ندارد. کارهای مهندسی بايسته هنوز انجام نشده 
تازه به اين طرح هنوز  هم » دميدن روح«است. به 

شتيبانی پويا از سوی واشنگتن و مجازی، حتا پ
ناتو به خاطر کنار زدن روسيه نتوانسته است ياری 

 رساند.
 

رييس اتحاديه صعنت کاران نفت و  –گينادی شمل 
پروژه نابوکو از همان «گاز روسيه می نويسد: 

آوان پديدآيی، با مشکل منابع تامين رو به رو 
بررسی ها نشان می «او می افزايد:  ».بوده است

هند که طراحان نابوکو بر مشارکت آذربايجان، د
ترکمنستان، ايران و شايد هم روسيه در آن سنجش 

 داشته بودند. 
 

آن چه مربوط به آذربايجان می گردد، باالنس کنونی 
آن نشان می دهد که اين کشور گاز مازاد برای 

 صادرات ندارد. 
 

ميليارد متر  80ترکمنستان در دوره شوروی ساالنه 
گاز توليد می کرد. مگر کنون اين تراز  مکعب

پايين آمده است و همه گازی را که استخراج می 
کند، از پيش تقسيم  شده است.  ترکمنستان گاز 

از اين  خود را به روسيه، چين و ايران می فروشد.
 رو، اين کشور گاز مازاد آزاد ندارد. 
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تنها می ماند ايران. مگر با توجه به روابط 

برخی از کشورهای باختری از جمله ايران با 
امريکا به دشوار بتوان آن را شريک پروژه به 

 شمار آورد.
 

از اين رو، نابوکو بيش از آن که يک پروژه جدی 
 »مستدل اقتصادی باشد، يک ژست نمايشی است.

 
اخبار «الکسی گريواچ، پژوهشگر روسی در روزنامه 

ای (مسکوسکيی نووستی) در باره پيچيدگی ه» مسکو
  خط لوله ناباکو می نويسد:  

و  ترکمنستان  کيلومتری ميان   200 لوله  خط  ...ساخت  «
از بستر دريای کسپين (طرح ترانس  آذربايجان  

» جنوبی کريدور «برای  گاز  تأمين  زمينه  کسپين) در 
برای  پروژه  اين  دگرگونی بنيادی پديد می آورد. 

ترکيه  و  گرجستان  راه  از  اروپا  برای  گاز  تأمين  
 رهبری المللی به   بين کنسرسيوم  است.  شده  تهيه  
لوله  خط  منظور  همين  به  ) BP» (پتروليوم بريتيش «
  ميدان  گاز  که  ساخت  را  ارزروم   – تفليس   – باکو  
آذربايجان را به بازارهاي اروپايي  » دنيز شاه » 
در  ميدان  اری از اين بهره برد است  قرار  .  برساند 
اين  منابع  ولی  شود،  آغاز   2017-2018 های  سال 
  .است محدود  خاستگاه  

 
هر  است  قرار  هاي انجام شده،  ريزي برپايه برنامه

توليد  گاز در اين ميدان  مکعب  متر  ميليارد   16 سال  
اساس  بر  مکعب آن  متر  ميليارد   6 که  شود  
شد و  خواهد  صادر  ترکيه  به  بلندمدت  های  قرارداد 
در  اين   58ماند. می گاز  مکعب  متر  ميليارد   10 تنها  

                                                 
. بر پايه قرار داد نوی که ترکيه با آذربايجان بسته  58

قرار است تا با احداث يک خط لوله ديگر، ساالنه ده است، 
ميليارد متر مکعب ديگر هم به ترکيه انتقال داده شود. 
با اين کار، ترکيه می خواهد وابستگی گازی خود را از 
روسيه و ايران کاهش بخشد. با تکيه به همين دستاويز است 
که ترکيه آغاز به مانوردهی در برابر روسيه نموده است و 

اهگاهی مقامات اين کشور اعالم می دارند که تمايل گ
از روسيه به ترکيه » جريان جنوب«چندانی به کشيدن لوله 

 ندارند. 
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طرف  از  است  مايل  اروپا  اتحاديه  که  است  حالی 
 و   ITGI، »ناباکو«گاز  انتقال  لوله  خط  سه  ترکيه  

TAP   50 حدود  ها  آن اسمی  ظرفيت كل  که  بسازد 
که  ناباکو  لوله  خط  بود.  خواهد  مکعب  متر  ميليارد  
برای  است،  مهمتر  همه  از  اروپا  اتحاديه  برای  
 .است شده  طراحی  گاز  مکعب  متر  ميليارد   31 انتقال  

 
اين  به  ترکمنستان  با پيوستن   تواند  می کمبود  اين 

تر م ميليارد   60 حدود  اكنون  که  شود  حل  ها  پروژه 
مقادير  اکتشاف  از  ولی  کند،  می توليد  گاز  مکعب  
که  کرده است  اعالم  آباد  عشق دهد.  می خبر  گاز  عظيم  
گازی  ميدان  استخراج  قابل  شده  بينی  پيش ذخاير  
مکعب  متر  تريليون   13 تا   4 از  » جنوبی يولوتن «
ذخاير  اکثر  حد  که  در حالی  است،  يافته  افزايش  
متر  تريليون   21 تا   12 از  ميدان  شده اين  بينی  پيش 
  است. رفته  باال  مکعب  

 
مدير تجاری کمپانی بريتانيايی  –جيم گيپت 

چندی پيش در باره    (GCA)گرافين کالين اند اسوشئتد
کشف و جا داشتن مقادير بزرگ گاز در ترکمنستان 

استخراج سخن گفت. به گونه مثال، ذخاير قابل 
پيشگويی شده خاستگاه يولتون جنوبی در نزديکی 

تريليون  4تريليون متر مکعب به جای  13.1مرو 
پيشين ارزيابی می گردد. ذخاير عمومی اين 

تريليون برآورد می شود. به جای  21.2خاستگاه 
تريليون  12پيشگويی های پيشين که ميزان آن را 

 ارزيابی می کردند.   
. 

 
آسياي مركزي برنامه هاي ميان و  چين براي گاز

بلند مدت دارد كه مي تواند حجم وسيعي از گاز 
اين منطقه را به شرق انتقال دهد. در آسياي 

 ٣٠ساالنه  ٬سال ٣٠مركزي ترکمنستان به مدت 
کنون  کند. ميليارد متر مکعب گاز به چين صادرمي

کشيدن خط لوله دوم در دستور کار قرار دارد که 
حجم گاز صادراتی ترکمنستان  ،زی آنبا راه اندا

ميليارد متر مکعب باال خواهد  70به چين ساالنه تا 
 رفت.



 148

  
وقتي اين قرارداد را در كنار قرادادهاي گازي 

گذاريم، اين  تركمنستان با روسيه و حتا ايران مي
پرسش ايجاد مي شود كه آيا تركمنستان مي تواند 

 » بخشي از گاز خود را به اروپا برساند.
 

 يک پژوهشگر ايرانی در زمينه می نويسد:
فاصله گرفتن امريکا از جمهوري آذربايجان و «

همنوايی با ارمنستان با توجه به اين كه اين دو 
از آغاز فروپاشي شوروي و استقالل خود به خاطر 
مناقشه قره باغ در دشمني مداوم به سر مي برند، 

باكو، آذربايجان را به عنوان بزرگ ترين اميد نا
به اين شك انداخته است كه پاي خود را از طرح 

 .انتقال گاز به اروپا پس بكشد
 

روسيه و همچنين  –امضاي قرارداد گازي آذربايجان
چين و حتا ايران مي تواند جايگزين  –آذربايجان

مناسبي براي تامين منابع مالي باكو باشد. در 
واقع چرخش سياسي امريکا به سوی ارمنستان و 

تش از بحث عادي سازي روابط تركيه و حماي
ارمنستان كه هنوز راه به جايي نبرده است، 
آذربايجان را به حلقه سياسي روسيه و ايران 
نزديك كرده است. تا جايي كه باكو از طرح 

دست كم در  -ميانجيگري ايران در مناقشه قره باغ 
موافقت كرده است. اين در حالي است كه پيش  -لفظ 

آذربايجان به شكل تمام قد در صف  از اوباما،
 امريکا قرار داشت.

 
روسيه سعي مي كند از راه های گوناگون براي 

گيري از تحوالت سياسي  ناباكو مانع بتراشد كه بهره
 –و همچنين بهره گيری از قرارداد نفتي روسيه

آذربايجان از جمله آن ها است. خط لوله قازی 
وکار موزدک با مشاركت دو شركت س –محمد 

(آذربايجان) و گازپروم (روسيه) و با ظرفيت 
انتقال پنج ميليارد متر مکعب در سال، گاز 
آذربايجان را از راه قفقاز شمالي به شمال روسيه 

 2014تا  2010وصل مي كند. مدت قرارداد نيز از سال 
 .در نظر گرفته شده است

 



 149

باكو، ايران براي  -بر پايه قرارداد گازي تهران
ازهاي گاز شهرهاي شمالي خود از تامين ني

آذربايجان كمك مي گيرد. طول اين خط لوله گازی 
کيلومتر آن در خاک  5/296کيلومتر است که  5/1474

آذربايجان و مابقی در خاك ايران است. اين طرح 
آستارا است که در  –بخشی از خط لوله گاز قزاق 

 احداث شده است.  1971سال 
 

با دو مشكل عمده روبرو در کل، خط لوله ناباكو 
 است :

يي و  نخستين مشكل مربوط به تحوالت منطقه
المللي است كه آرايش تيم هاي سياسي منطقه يي  بين

المللي را به هم ريخته است. نمونه  و حتا بين
سازي روابط  منطقه يي اين تحول، تالش براي عادي

ميان تركيه و ارمنستان است كه واكنش تند جمهوري 
ن را به عنوان قطب انتقال گاز به اروپا آذربايجا

به همراه داشته است. اين مساله نشان مي دهد كه 
يي چگونه به   قره باغ به عنوان يك مناقشه منطقه
  .يك تصميم فرامنطقه يي گره مي خورد

 
مشكل دوم جغرافياي ناامن رسانايی گاز به اروپا 
است كه در منطقه خاورميانه بيشتر خود را نمايان 
مي كند. به هر جهت اين طرح بيشتر در مثلث 

شود كه بازيگردان  اروپا و تركيه بازي مي  روسيه،
آن در واشنگتن نشسته است. بنابراين منافع ملي، 

يي كشورهاي تاثيرگذار و   يي و فرامنطقه  منطقه
المللي، آينده اين  ها و تحوالت بين گيري همچنين جهت

  .»طرح را رقم مي زند
 

يا جريان  ٬Nabucco  ITGI«اجی يف، در مقاله گ. حآ. 
رژيم که بايسته يادآوری است «می نويسد: » جنوبی؟

 یاز استانداردها هيدر ترک یعيگاز طبرسانايی 
پروژه  یساز ادهيپامر  نيمتفاوت است. ا يیاروپا

 رسانايی و گريد ینابوکو، و پروژه هاهايی چون 
پيچيده  ،هيترکلوله های  قياز طررا گاز  تيترانز

 و دشوار می سازد.
 
گاز ديگر کنندگان  نيتام -و ترکمنستان رانيا
 هم در پيوند با ناسودمندی اقتصادی کسپين یايدر
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ITGI  موقف های : ابراز نگرانی کرده اندو نابوکو
» جنوب دوريکر« ندهيآاين دو کشور برای سرنوشت 

پر معينی در  چون دشواری های، اهميت بزرگی دارد
 هست. ندهيگاز در آهای رسانايی وله کردن ل

 
) ترکمستان Iolotanيوالتان جنوبی (خاستگاه های گاز 

خط  نيا می توانند ريذخا و تثبيت برآوردپس از 
گاز رای بهره گيری از اما بد. ننماي پررا  لوله

ترانس «گاز رسانايی ساخت خط لوله  هترکمنستان ب
به ر اين کاکه به نوبه خود، نياز است » کسپين

نياز  نپيرامون دريای کسپي پنج کشور هرتوافق 
 .دارد

 
و ترکمنستان،  جانيآذربا اکه حتاست  یدر حالاين 

ند، پروژه ا نيدر اباهمی منافع بالقوه که دارای 
حال،  نيبا ا نمی توانند با هم به توافق برسند.

ترانس « خط ساخت و ساز در زمينه ها  اگر آن احت
 »نابوکو«چشم انداز برسند، به توافق هم » کسپين

   .ماند یم رهيتباز هم 
  

با ، عرضه گاز و سنجش ها برآوردها بر پايه همه
و  جانيآذربااز کان های  »نابوکو«لوله های 

گرانتر مصرف کنندگان در اروپا  یترکمنستان برا
 ن،يا بر است. بنا هيخط لوله روسسامانه گاز از 

 وروينطقه ماز سوی کشورهای  ارانهيدادن بدون 
کنندگان  نيخود تام یپروژه برا نيمشارکت در ا

تقاضا در حالی که  ژهيبه و ،استناسودمند  گاز
 .وجود دارددر ديگر بازارها گاز  یبرا
 

در بر گاز  یجنوب داالن يا دهليز یپروژه ها
ترانس «، خط لوله »نابوکو«: خط لوله گاز گيرنده

ان و ترکيه، يون«)، خط پيوند TAP» (کياتيآدر
 یمنبع اصل اند.» ديسف انيجر«و ) ITGI59» (ايتاليا

شده در مرحله  دي، گاز تول»جنوب دوريکر« یبرا
 چهارچوباست. بر  »زيشاه دن« دانيدوم توسعه م

متر مکعب  ارديليم ده جانيآذربا »2ز يشاه دن«
  »رد.زانی خواهد کبه اروپا اررا گاز 

                                                 
59   .Interconnector Turkey-Greece-Italy 
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گاز از در حالی که از پروژه لوله های رسانايی 
ترکمنستان به پاکستان و هند از راه افغانستان و 
پروژه نابوکوخبری نيست، چين توانسته است انتقال 
گاز ترکمنستان را به خاک خود آغاز کند. همين 
گونه در حالی که قزاقستان و ايران توانسته اند 
به بزرگترين کشورهای ترانزيتی در منطقه مبدل 

بازی خالی است و  شوند، جای افغانستان در اين
پروژه راه آهن گوادر به کوشکا به دست فراموشی 

 سپرده شده است.
 

اين گونه افغانستان بزرگترين بازنده بازی 
 جيواکونوميک در منطقه می باشد.

 
پرسشی که جا دارد، مطرح شود اين است که در اين 

ميليارد دالر  60باخت به رغم سرازير شدن بيش از 
ر يک دهه  گذشته به کشور چه کمک جامعه جهانی د

 - کيلومتر راه آهن ترمز 75شده است که به غير از 
مزار شريف که آن را هم امريکايی ها برای رساندن 
بارهای نظامی خود به پايگاه هوايی مزار شريف، 
ساخته اند، هيچ کاری صورت نگرفته است. در حالی 
که در ايران همسايه طی دو دهه گذشته نزديک به 

هزار کيلومتر راه آهن ساخته و نوسازی شده  بيست
  60است.

 

                                                 
. افغانستان شانس بسيار خوبی داشت تا با دادن قرار 60

داد بهره برداری از کان مس عينک، از پيشنهاد قزاقستان 
تورخم  –لوگر  -کابل -اختن جاده راه آهن ترمزبرای س

برخوردار گردد. مگر با دادن اين پروژه به چين، اين 
 شانس را فروگذار کرد.

آوازه هايی هست مبنی بر اين که کميسيون مسوول پروژه 
متشکل از شش وزير با گرفتن رشوه از شرکت چينی به رغم 

 سودمندی طرح قزاقستان، آن را به چين دادند. 
 

 191خواف به طول  –شايان يادآوری است که خط آهن هرات 
آن در خاک افغانستان است، يگانه پروژه  124کيلومتر که 

يی است که در زمينه راه آهن در کشور زير کار. طرفه اين 
که اين پروژه نه در چهار چوب پروژه طرح راه ابريشم 

 امريکا، بل با هزينه ايران انجام می شود.
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در متن پيشرفت های بزرگ و برق آسای کشورهای 
همسايه چون ايرن و قزاقستان، جا دارد سر به 
گريبان فرو ببريم و از خود بپرسيم: گناه اين 
عقب مانی، ناکامی و سهل انگاری به گردن که است؟ 

 دولت افغانستان و يا جامعه جهانی؟
 

برخی از کارشناسان در اين کار کشورهای همسايه 
به ويژه پاکستان را به دليل دست اندازی های 
پايان ناپذير در امور داخلی افغانستان گناهکار  
می پندارند. شماری هم دولت افغانستان را مقصر 

بی تفاوتی، بی هرزگی و بر آن اند که می دانند و 
ی ها  موجب ناکارگی اين دولت به دليل ندانم کار

 ناکامی شده است.
 

ميليارد  60شماری هم جامعه جهانی را که در پهلوی 
، »فاسد افغانستان«دالر کمک غير نظامی به دولت 

ميليارد دالر هزينه نظامی را برباد داده  600
 ، به باد نکوهش می گيرند.است

 
با اين حال، ناگفته پيداست که هرگاه امريکا به 

جنگ خونبار يک دهه يی که جای به راه انداختن 
فرجام آن هنوز هم روشن نيست، اين همه پول را در 
اقتصاد پاکستان، افغانستان و کشورهای آسيای 
ميانه سرمايه گذاری می کرد، نه تنها کشور ما به 

امريکا گرهگاه شمال و جنوب مبدل می گرديد، بل 
برنده شماره يک بازی جيواکونوميک در منطقه می 

 گرديد. 
 
يی امريکان چه مربوط به پروژه های افسانه يی آ

چونان راه ابريشم بزرگ، می گردد، کماکان افسانه 
 يی مانده اند. 

 
شايان يادآوری است که پروژه هايی چون راه آهن 

کوشکا و لوله های -هرات-قندهار-چمن -گوادر-کراچی
رسانايی گاز تاپی می توانند عملی گردند. مگر 

ه است تا زمينه برای صلح و برای اين کار بايست
ثبات در کشور فراهم گردد. دردمندانه بايد گفت 
که مادامی که در راهبرد اياالت متحده در قبال 
افغانستان و منطقه دگرگونی بنيادی رونما نگردد 
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و در کشور يک تحول ريشه يی (که منجر به روی کار 
و فراگير  بی طرفآمدن يک نظام مستقل، آزاد، 

مشارکت همه اليه های جامعه برشالوده مردمی با 
قانون، عدالت، دموکراسی و برابری حقوق شهروندان 
شود)، رخ ندهد؛ نبايد انتظار تحقق چنين آرمان 

 هايی را داشت.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :پروژه راه ابريشم نو چين
 

در کنار پروژه های امريکايی و روسی راه ابريشم 
يشم خودش را نو، چين نيز کوشيده است طرح راه ابر

داشته باشد. يکی از اين طرح ها کشيدن راه آهن 
است که از طريق تاجيکستان و افغانستان به ايران 

 - را به هم پيوند می دهدسه کشور پارسی زبان 
چيزی که با مخالفت شديد امريکا رو به رو شده 

 است. 
 

با اين هم، با توجه به پيچيده تر شدن اوضاع در 
به ويژه در وری افغانستان، استان های شمال خا

بدخشان و تخار، و شمار ديگر مالحظات، چين در ماه 
های اخير بيشتر متمايل است تا راه آهن نو تا 
ايران را از طريق قرغيزستان، ازبيکستان و 

 ترکمنستان بکشد.
 

اجرای «در مقاله  یجعفر هيمهدبانو در اين پيوند 
ده جا یاياح :یمرکز یايپروژه خط آهن در آس

 در زمينه می نويسد:  »ايراس«در تارنمای  »شميابر
توسعه خط آهن، آن هم ميان سه كشور فارسي  «...

 وردهاي اقتصادي، رهآ بر ره افزونتواند  زبان مي
وردهاي هويتي و فرهنگي هم در پي داشته باشد. آ

همين توسعه خط آهن ميان سه كشور ايران، 
كارشناسان باعث شده تا  يكستانافغانستان و تاج
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از آن به احياي يكي از قديمي ترين مسيرهاي جهان 
يعني جاده ابريشم ياد كنند. مسيري كه به سياق 

ي را براي اين سه ي  تواند آثار برجسته گذشته مي
كشور و فراتر از آن در آسياي مركزي به ارمغان 

 آورد.
 

چين از طريق  غرخطوط ريلي ايران به كاش اتصال
است که هم اکنون در  یكستان طرحافغانستان و تاجي

 ران،يو سه دولت ا شود یدنبال م یمرکز یايآس
طرح  نيا یاجرا یو افغانستان برا کستانيتاج

اند و آن را در دستور کار خود قرار  توافق کرده
 داده اند.

  
طول مسير خطوط راه آهني كه قرار است ميان ...

 ايران، افغانستان و تاجيكستان احداث و از اين
 ٢آهن قرقيزستان و چين متصل شود،  طريق با راه

 سباتكيلومتر بوده و بر اساس محا ٢۶٠هزار 
 ٢٠٠ميليارد و  ٣مقدماتي، هزينه احداث آن 

 نيميليون دالر برآورد شده که نشان دهنده عظمت ا
 .پروژه است

 
 یطرح خط آهن برا نيچند رياخ یها سال یط...

از  یمرکز یايسآ یکشورها نيبار و کاال ب تيترانز
 یقابل محسوس جيبه اجرا درآمده و نتا رانيجمله ا

ها،  طرح نياز ا یکيگذاشته است  یدر منطقه به جا
در منطقه سرخس  ١٣٧۵بود که در سال  رانيآهن ا راه

انه وصل و يم یايجا به آس به ترکمنستان و از آن
 ینيبتواند نبض حمل و نقل زم رانيموجب شد ا

 راه اندازد. را به یمرکز یايآس
  

آهن بافق به مشهد به طول  با افتتاح راه نيهمچن
، موجب شد در عمل ١٣٨۴در سال  لومتريحدود هزار ک

فارس  جيبه خل لومتريهشتصد ک انهيم یايآس
کردن  یاقتصاد یخط آهن برا نيشود. ا کترينزد
 –تهران  –خط آهن بندرعباس یلومتريک ٢۴۴٠ريمس

 شيزاداشت و اف یدينقش کل انهيم یاسرخس به آسي
 انهيم یايآس یها یبا جمهور کيامکان ارتباط نزد

حمل و نقل را  نهيآزاد و کاهش هز یها با آب
تركمنستان  -  رانيا انيم یليخطوط ر .فراهم ساخت

آهن سه كشور  مهم راه یها پروژه زازيو قزاقستان ن
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 انهيم یايکه امكان اتصال آس شود یمذکور محسوب م
 . سازد یم همفارس را فرا جيلگرم خ یبه آبها

 
تركمنستان و قزاقستان در  ران،يمشترك ا یهمكار

 - اترك -برون نچهيا -پروژه احداث راه آهن گرگان
در رشد مبادالت  یا اوزن در واقع نقش عمده -بركت
 شود یكشورها خواهد داشت و موجب م نيا یتجار
 یحمل كاالها ريدر مس رانيا یاسالم یجمهور
 .رديگ زاقستان و تركمنستان قرار ق یتيترانز

 
از طريق راه آهن رشت  رانيجا که ا از آن نيهمچن

آستارا به آذربايجان و از طريق  -انزلي  -
متصل  زيهرات به افغانستان ن -آهن خواف  راه
از لحاظ ارتباط با  یمناسب تيموقع ،شود مي

دارد اما لزوم  یليخطوط ر قيمنطقه از طر یکشورها
و  یاز لحاظ اقتصاد رسد یبه نظر م گريدطرح  یاجرا

منطقه  یو از جمله کشورها رانيا یبرا یاسيس
 داشته باشد.  یدر پ یگريد یتيمز
 
آهن ايران به چين از مسير  هر صورت اتصال راه در

افغانستان و تاجيكستان موجب دسترسي تاجيكستان و 
قرقيزستان با مسافت كمتر (نسبت به مسير سرخس) 

گردد و  به سمت ايران، خليج فارس و خاورميانه مي
كشور  یبه مسير داخل شود یاين طرح موجب م یاجرا
 .نباشد یازيكستان نيازب
  

 یطرح باعث ترانزيت بار کشورها نياز همه ا تر مهم
هاي آزاد جنوب كشور، به سمت  ذکر شده عالوه به آب

ويژه تركيه و عراق و اتصال ه كشورهاي همسايه ب
. شود یغربي م -المللي شرقي به كريدور ترانزيت بين

افزايش حجم  نفع،يطرح توسط كشورهاي ذ نيا یاجرا
و موقعيت  صاديترانزيت و تقويت مناسبات اقت

باعث رشد و توسعه اقتصادي،  نيسياسي ايران همچن
اجتماعي و فرهنگي منطقه و شهرهاي واقع در مسير 

 یو افزايش امنيت در منطقه و خارج شدن کشورها
 از انزوا خواهدشد.  قرغيزستانو  کستانيتاج

 
 ران،يخط راه آهن که ا نياحداث ا رسد ینظر م به

و  کند یه هم متصل مرا ب کستانيافغانستان و تاج
 قرغيزستانآهن  با راه کستانيتاج قياز طر نيهمچن
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 یا منطقه یها از برنامه یبخش شود یمتصل م نيو چ
سازمان شانگهاي،  نياست. بنابرا یسازمان شانگها

المللي از  بين دهايو ديگر نها بانك توسعه اسالمي 
 .دينما یآهن حمايت م خط راه نيبرنامه احداث ا

  
خط آهن تاجکستان، افغانستان،  ادجيا...

 یايدر واقع اح یبه نوع رانيو ا نيچ ،قرغيزستان
 شهياند کايمرامتحده  االتياست اما ا شميجاده ابر

 غيفعاالنه تبل »ديجد شمياده ابرج«خود را به نام 
 کياستوار که  نيآن بر ا یاصل یژگيکه و کند یم

 یايبه آس یمرکز یايحمل و نقل از آس ديراه جد
ساخته شود به  »رانيکشور ا« یبه استثنا یجنوب

آن حذف  ستميس نياز ا ديبا رانيکه ا یمعن نيا
  »شود.

 
استان های شمال باختری و  روشن است کهبه هر رو، 

باختری چين، کنون هم با ايران از طريق شبکه راه 
 آهن های پاکستان و آسيای ميانه وصل اند.  

 
ستان های مرکزی، روشن است که بازرگانی ميان ا

با ايران از راه های  چين جنوبی و شمال خاوری
دريايی صورت می گيرد. در اين ميان، استان های 
شمال باختری چين می توانند کاالهای خود را به 

 -(قزاقستان) Huoceno- Qrshangay ايران از مسير
مرو  -چارچو-بخارا -تاشکنت، سمرقند -تراز، چمکنت

 گسيل دارند. (ترکمنستان)به مشهد
 

همين گونه، استان های باختری چين می توانند از 
- کويته-ملتان -از مسير الهور Khunjrabراه کتل 

زاهدان فرآورده های خود را به ايران صادر 
مگر، دشواری در اين است که ظرفيت های  نمايند.

شبکه های راه آهن پاکستان بسيار پايين است و 
 چين با ايران نيست.پاسخگوی بازرگانی رو به شد 

 
آسيای ميانه بيش موجود همين گونه، شبکه راه آهن 

از اين پاسخگوی بازرگانی فزاينده چين با ايران 
نمی باشد. بايسته يادآوری است که کنون حجم داد 

ميليارد دالر می  50و ستد ميان چين و ايران به 
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 100به  2015رسد که انتظار می رود تا سال 
 ميليارد برسد. 

 
و  اين گونه، چين در برنامه دارد مسير کوتاهتر

ی به سوی ايران بگشايد و دهليز زمينی از ارزانتر
طريق کشورهای آسيا ميانه بکشد. يکی از ابتکارات 
در اين راستا که درست تا چندی پيش بس جدی به 

سری تاش  - Yarkshytan نظر می رسيد، مسير 
 -ن بندرشيرخا –دوشنبه - Zhyrgylyl -(قرغيزستان)

مشهد  -(ايران) عرب آباد -هرات -مزارشريف -کندز
 بود.

 
مشهد در نظر  -تاشکنت-پروژه ديگر، در مسير اوش

 گرفته شده بود.
 

کنون چنين بر می آيد که با به وخامت گراييدن 
اوضاع در افغانستان و يک رشته مالحظات ديگر، 

و افغانستان به  تاجيکستانپروژه آغازين از طريق 
غالب، برای زمان نامعلومی کنار گذاشته شده گمان 

است. در همين باره در سايت دويچله ويلی چنين می 
 خوانيم: 

 
 ها،ريمس زمينه بررسیدر  های دوامدارس از بحث پ«

طريق قرغيزستان از  »یشمالراه «سر انجام، مسير 
راه آهن  یانيکاشغر، که نقطه پا ینيشهرستان چاز 

از طريق ناحيه  ،ه می شودشمرد انگيک نيدر جنوب س
، رشته کوه های دره آرپا قياز طر   Torugart مرزی 
به  یبا دسترس با برآمدن به اوزگن ،فرغانه
ناحيه مرزی در ازبيکستان برگزيده شد.  –کاراسو
 268.4 -زستانغيقر ششده بخ یزيبرنامه ردرازی 

 است.  لومتريک 165 ،ینيچبخش  و لومتريک
 

 900از  ترشيب اهروکنونینو از ربزرگراه ...
حمل وضعيت احداث راه آهن کوتاهتر است و  لومتريک

آسان  یدسترس و یمرکز یايآس یکشورهاميان و نقل 
 بخشد. یرا بهبود م ايبه درآن ها 

 
 زستانغيقر ه،ياولر پايه سنجش ها و برآوردهای ب

يی از کايمرالر  اد ونيليم 200 همه ساله نزديک به
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به دست قلمرو آن  قياز طر کاالبابت ترانزيت 
ها برآورد بنا به خوشبينانه ترين .خواهد آورد

درصد  5از  شيب زستانغيقر یداخل یحجم محموله ها
ساخت و ساز راه آهن در قلمرو  نهيهزنخواهد بود. 

الر د ونيليم 340و  ارديليم کي زستانغيقر
خود  زستانغيقرچون . می شودزده  نيتخم يیکايمرا

ندارد، روشن است بزرگراه ای ساختن منابع مالی بر
 در عوض  هزينه آن به دوش چين خواهد بود.

هزينه آن را با مواد معدنی خود  زستانغيقر
 پرداخت  خواهد نمود.

 
 تاجيکستان قيپروژه راه آهن از طرآن چه مربوط به 

 زير ناممقاله  کيدر  می گردد، و افغانستان
 ،»رها کردرا » کستانيتاج« نيپروژه راه آهن: چ«

 :می خوانيم
باورند که  نيبر ا کستاني... کارشناسان در تاج«

 ،کستانيازب قيپروژه راه آهن از طر یبا اجرا
توجه با  کستانيتاج قيراه آهن از طرلزوم کشيدن 

 مالی آن منتفی می گردد.گران به هزينه های 
 

در «ی، می پندارد که... کارشناس اقتصاد-عمر اف 
چينی ها  اديبه احتمال ز گرفتن اين تصميم،

را مد نظر داشته اند.  یو اقتصاد یمال آوندهای
کستان يو ازب زستانغيقر قيپروژه از طر نيا یاجرا

 رساختيز ن،يبر ا افرون. «ارزان تر خواهد بود
همين  شورهاک نيآن در ا یاجرا یالزم برا یها

 کستانيتاج قياز طرالبته، وجود دارد.  اکنون
 یليپروژه خ یاما اجرا ابد،ي یم کاهش ريمسمسافه 

 گران تر  و پرهزينه تر خواهد بود.
 

است  ديعتاکيد داشت که ب تاجيکستانی اقتصاددان
را  کستانيساخت و ساز راه آهن در قلمرو تاجچين 

 زستانغيراه آهن قرشبکه با برای وصل کردن آن 
، عامل در گام نخست جا، نيدر اتمويل نمايد. 

. اه ها به سنجش گرفته می شوددر ر کيتراکم تراف
ندارند که   یبزرگ مبادله کااليی نيو چ کستانيتاج

مقدار  کي یبرارا  الرد اردهايليم به خاطر آن
 »بارها به هدر بدهند. یکم
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در تبصره ديگر راديو دويچه ويله چنين آمده   
ی بسازند راه آهن دنخواه یم رانيو ا نيچ«است که 

متصل به هم  یمرکز یايآس راهها را از  آن که
است  کستانيتاجاز راه پروژه ها  نياز ا یکي. کند

 .کستانيازب و ديگری از راه
 

 زستان،غيقر قياز طر دتوان یمچين  جاده از
کستان و افغانستان (احتماال با گنجاندن بخش يازب

 کستانيتاج زستان،غيقر قياز طر ايترکمنستان) و 
  کشيده شود. رانيبه ا ستانو افغان

 
خبرگان متحده کننده شبکه هماهنگ ه گفته ب

 رانيو ا ني، چخاريتونوا  اياتالن – Jeen يیايسآاور
 بر کت کنند. بناهر دو پروژه شردر آماده اند 

مشارکت به دست آورده است فرصت  زستان،غيقر ن،يا
در نظر داشته دو پروژه راه آهن هر ر خود را د

 .باشد
 

 کيژيالعات استراتکارشناس مرکز مط -وفا نيازبيکف
ی تاجيکستان در اين باره می گويد که جمهور تسيار
 یمبه دوشنبه امکان را  نيا داالن حمل و نقل نو«

سال زيرا اين . ببخشدکاهش مخاطرات را دهد که 
های تاجيکستانی عبور قطارنيست که در زمينه اول 
 ».مشکالت بروز می کند. کستانيقلمرو ازباز 
 

ر وزيران ترانسپورت چين، اين پروژه در ديدا
قرغيزستان، تاجيکستان، افغانستان و ايران به 

 392هماهنگ گرديده بود. بخش تاجيکستان  2010سال 
 47کيلومتر، خواهد بود که در برگيرنده چند تونل، 
 8پل خواهد بود و هزينه هر کيلومتر راه کمتر از 

 ميليون دالر نخواهد بود. 
 

بر  سياسی تاجيکستانی کارشناس -موفيعظ یعبدالغن
 کيشکيدر ب« دوشنبه می پندارد که است کهآن 

باتوجه به بلندپروازی ها و ادعاهای ازبيکستان 
مبنی بر بازی نمودن نقش رهبری کننده در پروژه 

، )ريگيونال ترانسفرامنطقه يی (های ترانسپورتی 
 - ترکمنستان -کستانيازب -زستانيغقر -نيچ ريمس به

 نيا شايد ارجحيت می دهند. نرايا -افغانستان
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بر و دوشنبه  تتاشکنميان نوع رقابت  کي مجادله
پروژه  نيدر ا یديکل کنينقش بازسر بازی نمودن 

 »باشد. بلندپروازانه
 

دهی می کند نشان خريتونوا ايبه نوبه خود، ناتال
کستان مطمئن است که شبکه راه آهن يازب«که 

 هيهمسا یاکشورهخاطر توان به  موجوده آن را نمی
از حد گران  شيبچنين چيزی  –به جايگاه دوم راند

 نيتر تيپرجمعبزرگ  یبازار داخل همچنين است. 
از  به سنجش نگرفت.توان  ینمهم منطقه را کشور 

در پروژه راه  1997، که از سال تتاشکنهمين رو، 
در مشارکت دارد، کستان يازب -زستانغيقر -چين آهن

داالن  جاديازمينه در ا سازشنامه يی ر  2011سال 
سپس (و  رانيا- ترکمنستان  -کستانيحمل و نقل ازب
و   ، امضاء کرد  عمان و قطر) تافراتر از آن 

نمی کند که قرغيزستان بحث باره  نيدر اکنون 
 رانيبه ا نيبه عنوان جاده چ کدام مسير را 

از  ايو  کستانيتاجاز راه  -خواهد داد حيترج
  .کستانيازب قيطر
 
 نيچهم برای  و رانيا هم برایاست که  یگريدث بح

نفوذ سايه  کمتر زيرکه است مطلوب بزرگراهی 
کنون به  تکه تاشکناين با توجه به  امريکا باشد.

 قياز طر ريمس ،يی می شتابدکايمراآبراه سوی 
تر می  دلپسند رانيو ا نيچ برای کستانيتاج

با  می تواند نمايد. در اين گزينه، پيکنگ
بر سر کشيدن خط ريل [با  زستان،غيو قر ستانکيتاج

 1435 استاندارد بين المللی يعنی] با بر (عرض)
ملی متری به توافق برسد که امکان می دهد از 
گذاشتن واگن ها از خط چينی به خط ريل پهن تر 

رفتار سرعت با اين کار و رهايی يافت  ازبيکستان
  قطارها را تامين کرد.

 
 نيچ ياننظامبازرگانی، برای ... و اين در کنار 

گنجيه های به  یدسترسبا  افغانستانهم که در 
 رانيو در ا رنگی منافع راهبردی يافته اندفلزات 

هم با توجه به داشتن گنجيه های بزرگ 
 ، مهم است.هايدروکاربنی منافع همانندی دارند
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آماده گردد، آن کشور  یم رانياآن چه مربوط به 
به گستره های است که آن را  یيشرکت در هر پروژه 

  .الر پيوند بدهدو د وروياز  ی بيرون تجار
 

رسانايی نفت و  یاهلوله متفاوت از مورد،  نيدر ا
 ايگاز  مقادير محدودبه پر کردن  ازيکه ن گاز، 

حمل و نقل در رقابت کمتر  ی، شاخه هادارند نفت
 ميانحجم حمل و نقل  چون، قرار دارند گريکديبا 

هر دو تحقق  توان یمن .استنامحدود  نيچ و رانيا
تالش خواهد کرد  کيشکي، اگر چه بکرد دپروژه را ر

در هر دو طرح مقرون به صرفه بر سر تعيين راه تا 
  ».نمايدچانه زنی 

 
 یايبازار آزاد آسپژوهشکده « کارشناس -یسيع زيعز

راه کشيدن «که  بر آن است زستانغيقراز  » یمرکز
 یکشور م نيبه اقتصاد انوی  زهينگا ،نيآهن به چ

 یعالبسيار هم  رانياراه به سوی  نگشوده شددهد. 
ممکنه را  یهاهمه طرح  ديما با ،نيا بر است، بنا

طرحی با طرح ديگری تداخل  دينبابررسی نماييم و 
 » يک ديگر مزاحمت نمايد.اجرايی شدن يابد و به 

 
 DW تبصره ديگر راديو دويچه ويله به تاريخ کيدر 

راه آهن ...«آمده است:  نهيزم نيدر ا (05.07.2012)
می گذرد.  کستانيتاجاز کنار  رانيبه ا نياز چ

 یمرکز یايآسمسايل کارشناس  -ازوفينکالکساندر 
از پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسيه 

: دهدمی  حيتوض ی را اين گونهميتصم چنين داليل
توجه به با کستان يازب قيجاده از طرکشيدن «

 نيادر  هنراه آموجوده  یها رساختيز موجوديت 
کم هزينه تر  ،قلمرو آن همواری نيو همچن کشور
 »است.

 
 به پيکينگ دلچسپی فزاينده ديبا ن،يبر اافزون 
 اديبه  ت را نيز بايدتاشکن یاقتصاد ليپتانس

روی به  یتنها به تازگکه کستان، يداشت. ازب
از ديد ، شده استباز  ینيگذاران بزرگ چ هيسرما

بزرگ است.  امکاناتبا  ميدانگاه نو کآن ها ي
 30به  کينزد یتيبا جمعاين کشور مثال،  یبرا
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بزرگتری نسبت به  اريبازار بس نفر، ونيليم
 61»هشت ميليونی است. کستانيتاج
 

مقامات از  ستانکيتاج یجامعه کارشناس ندگانينما
. کشور می خواهند که دست روی دست نگذارند

دوشنبه بر باورند که امروز  نيبر ا لگرانيلتح
وفا  .نو برآيدگذاران  هيسرمااست تا در جستجوی 

 تسيار یکارشناس مرکز مطالعات راهبرد -نيازبيکف
 یبه پول برا ازين می گويد که کستانيتاج یجمهور

به  ني(راه آهن از چ زستانغيبه شاخه قر وستنيپ
کرد. با  راه پيدا نيچ است تا دست کم به) رانيا

پروژه تاجيکستان که  کردفراموش اين هم نبايد 
 را هم در برنامه دارد. رانيابه راه آهن کشيدن 

که از اين پروژه  استآمادگی کرده تهران  اعالم 
  ».حمايت نمايد

 
است  بر آن ک،يتاج ديگر لگريتحل –عبدهللا  یغن ديرش

پروژه راه  پيوستن به یاه برنامهبرهم خوردن «که 
را وا می دارد تا دوشنبه  ،رانيبه ا نياز چ آهن
. ها بپردازد بزرگراه نساختا پويايی به ب

برآمدن به منابع به  یدسترس مندازين کستانيتاج
با کنار گذاشتن ترکمنستان،  یربنادروکيه یغن

بزرگراه از  کساختن يتوان با  یمازبيکستان است. 
 ، وچنين هدفی دست يافتخاک افغانستان به  قيطر

راه است در همين مسير   ريامکان پذ  تيدر نها
  ».هم کشيد آهن
 

راه آهن از کشيدن  دهيبه ا فيازينکالکساندر 
او،  به پنداشت. دارد ديبه جنوب ترد کستانيتاج

ی نخواهد کشور امن ندهيآ یافغانستان در دهه ها
خاک  قياز حمل و نقل از طر یطرات ناشاخم، و بود

خواهد  باال اريبس یت طوالنمد کي یرا براآن کشور 
تمايل دوشنبه را  فيازينتوجه به اين، ک. با بود
مستقل  یدر کشورهااش  یسنت نکايشر ویبه س تنها

کشيدن  ،به گونه عينی«همسود پيش بينی می کند: 
راه آهن به سوی قرغيزستان، پيکان اصلی و يگانه 

                                                 
ی ديگر، نبايد فراموش کرد که ازبيکستان گنجينه از سو.  61

های بزرگ کان های طبيعی دارد که بيش از هر چيزی برای 
 چينی ها دلچسب است.
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قزاقستان و  یبه بازارها یدسترسراه اميدبخش 
مشارکت در پروژه  یبه معناين طرح،  است. هيروس
  .»است ايسآدر فرمت اور یساز کپارچهي یها
 
 یدر سال ها کستانيکنند که تاج یرد نمگاهان آ
مبدل  کيتيپولهای جيو یبازميدان به شايد  ندهيآ

يکی از برگ های برنده که در آن راه آهن  گردد
کارشناس  -فپ اپ یتريميده گفته . بخواهد بود
 نيدر اکنون  ه،يوسراهبردی رمطالعات  پژوهشکده

طرح  -طرح ديده می شودبرخورد دو  شکاراآ جا
 هياتحاد«طرح  و »نو شميابر دهجا«امريکايی 

 .هيروس »يیايسآاور
 
از  کستانيتاجروگردانی  ،متحده االتکانسپت اي«

 جنوبمحور  به هيروسسوی به مسيرهای سنتی شمال 
ی را مد نظر نوبج یايبه افغانستان و آستمايل با 

 یاجرا یبراامريکايی ها  ،دارد. به باور پاپف
 برای یجهان یمال سساتمو قيخود از طر یبرنامه ها
 یها رساختيزدر پی تدوين پروژه های دوشنبه 

 کينزد ندهيکه در آ هستامکان  ني. ابايسته اند
روشن است  هم پيشکش شود. پروژه راه آهن

به ، ابتکارات اين گونهبه پيشواز  کستان،يتاج
ترانسپورتی بست  ناز ببرونرفت  یبرا یعنوان راه
 ».خواهد شتافتپديدآمده 

 
آن خواهد بود که کشيده شدن راه نيشخند تاريخ در 

ايران و بازشدن راه چين به قفقاز و  -چينآهن 
، از و دريای کسپين ترکيه از طريق آسيای ميانه

بزرگ   سويی کاالهای چينی به اين کشورها به مقادير
و از سوی ديگر، زمينه برای  سرازير خواهد گرديد

بردن منابع معدنی سرشار اين کشورها به چين 
بيشتر فراهم خواهد گرديد. اين در حالی است که 
تراسيکا بردن اين منابع به اروپا را در دستور 
کار داشته است. يعنی همه چيز خالف برنامه 

  واشنگتن برعکس جريان خواهد يافت.
 
 :قايسه ديدگاه ها در باره راه ابريشم نوم
 



 164

در اين جا برای مقايسه ديدگاه ها در زمينه راه 
ابريشم نو، فشرده دو مقاله از دو پژوهشگر روسی 

 و ازبيکستانی را می آوريم:  
دون نو ب شميابر راه«وگين  در مقاله چنيکالی کول

 می نويسد:» انفو روس«در تارنمای » ؟رانيا
ابتکار خود را به با شور و پويايی ده متح االتيا« 

 یژگيواشتهار می کند. » نو شميجاده ابر«نام 
بايد ايران که آن است  اين راه نو پيچيده یاصل

د داالن حمل و وشمی  شنهاديپ ،یعنيرا دور بزند. 
يانه به آسيای جنوبی با کنار م یاياز آسنوی نقل 

 ،ايجغراف با ناديده گرفتن »سرکش کشور« گذاشتن
 کشيده شود. ميتدارکات و عقل سل

 
شاهراه واحدی تنها هيچگاه  شميابرجاده بزرگ 

از  یاريبس یشاخه هاآن  امانهسنبوده است. در 
 راهيان آن که ی بافت می خوردندکاروان یراه ها
کشورهای کوچک می گذشتند و ها  یامپراتور قياز طر

ها و کتل ، کوه و دشت ها رودخانه ها و جلگه هاو 
را پشت  یها و موانع آب ابانيب ،شته کوه ها، رها

وانگهی که امپراتوری ها فرو می  د.شتنگذ یمسر 
پاشيدند و کشورها چند پارچه می گرديدند، 
بازرگانی نيز با دگرگونی اوضاع سياسی در جهان 
تغيير می يافت و مسيرهای راه ابريشم نيز چونان 

 پيامد اين تحوالت تغيير می کرد. 
  

رانسی که چندی پيش در شهر دوشنبه در در کنف
پيوند با بررسی مسايل همکاری های اقتصادی منطقه 
يی مربوط به افغانستان برگزار گرديد، اياالت 

راه ابريشم «متحده به تبليغ ابتکار خود به نام 
ويژگی اين طرح در آن است که بايد پرداخت. » نو

ايران از آن کنار گذاشته شود. يعنی دهليز نو 
ترانسپورتی از آسيای ميانه به آسيای جنوبی بايد 

را کنار بگذارد و دور » کشور سرکش و نافرمان«
 بزند.  

 
 یمتحده برا االتيخارجه ا ريمعاون وز -کيرابرت بل

طرح ساخت خط راه  با ،یجنوبآسيای و  يانهم یايآس
و ) به هرات (افغانستان) نيآهن از کاشغر (چ

 دهياخن بگوييم، يق ساگر دق .مخالفت کرد رانيا
و  افغانستان کستان،يتاج زستان،يغقر ن،يچاتصال 
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برای  یيپروژه منطقه  کيدر چارچوب  رانيا
 ها خوشايند نيست. يیکايمرا
 

نقش به ايران پروژه  نيادر است که سخن بر سر آن 
استخوان چيزی که مانند  -يی داده می شودبرجسته 

 ی واشنگتن نمی گذرد.  گلواز 
 

فرانس مطبوعاتی از بليک پرسيدند که چگونه در کن
در کل ممکن است پروژه های ترانسپورتی در گستره 
ميان آسيای ميانه و آسيای جنوبی را بدون مشارکت 
ايران در حالی که افغانستان [درگير جنگ] هنوز 

 شبکه خط آهن ندارد، تصور کرد؟  
 

پاسخی که بليک داد، از ديد طرز استدالل بس جالب 
 : بود

مريکا ا یها ميکه مطابق با تحر ميگوب دياجازه ده
متحده مصرانه همه  االتيا ران،يا در برابر

از را به آن فرا می خواند که منطقه  یکشورها
خودداری  رانيبا دولت ات تعامالساير تجارت و 

 جهانیجامعه  ابناگزير گردد  ورزند تا آن کشور
در للی از نگرانی جامعه بين المو نمايد  یهمکار
 .بکاهد دخو یيبا برنامه هسته پيوند 

 
وجود  یخوب اريبس نيگزيجا در اين جا ،به باور ما

رسانی گاز از دارد. به عنوان مثال، خط لوله 
هند  به [پاکستان و] افغانستاناز راه  ترکمنستان

 یلوله هابرای شمار ديگر  یخوب اريبس نيگزيجا
پشت اين  با پويايیو ما  است  شدهمطرح  رسانايی

بر آنم که من ايستاده ايم.   TAPI پروژه -وژهپر
دارد آغاز می آن  یکه کار بر رواست  همم اريبس
 ر چهار کشور شرکت کنندهاز حمايت هو  شود
  ردار است.وبرخ

 
به های رسانايی گاز چه ربطی لوله  وطخطاين که 

 ن،يچ بهتواند  یمه و چگوندارد راه آهن 
 یبه کشورها یدسترسامکان  کستانيو تاج زستانيغقر
را  هند انوسيدر اق یبار هایو بندر یجنوب یايآس

 .تاس يیکايمرطراز ا یپلماسيد معمای بدهد،
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 استيسزمينه ، از جمله در از جناح خاور ديکاخ سف
حال افتادن در به گونه ترسناکی  ران،يدر قبال ا
طرفه اين که ايران،  ژرف است. گودالدر يک 

گونه يی شگفتی به را  د در منطقهنفوذ خو شيافزا
از سر با  که متحده است االتيا برانگيزی مرهون
از آن در جهان عرب  یدشمن اصل -راقراه برداشتن ع

ی قدرتی را در اين خال انه،يخاور م یاسيس صحنه
بر سر  رانياکنون ديگر  که در گستره پديد آورد 

 .افکنده است هيساآن 
 
آرامش  یها برا يیکايمرا است که سال دهاز  شيب 

در تالش اند. در اين حال،  افغانستانبخشيدن به 
يکسره نقش ايران را در مبارزه با طالبان [و در 

می  دهينادگ.] -کل برقراری صلح در اين کشور
 . گيرند

 
» نو شميجاده ابر« تازه برای آسيای ميانه هم طرح

رسانايی گاز پيش می خط لوله  را در سيمای کشيدن
اصلی آن دور زدن و کنار گذاشتن » مزيت«که کشند 
! و در اين حال  خاورشناسان است رانيا نيسرزم

سرشار که ترکمنستان  تيواقع نياواشنگتن نشين از 
 ،»آبی رنگ« به سوختمنِد ازيناز گاز را از هند 

سرزمين ناامن و فروپاشيده به ده  لومتريصدها ک
 نستان،مسلح در افغا ها بخش زير کنترل جنگجويان

 هم جدا می سازد، خم به ابرو نمی آورند.از 
 
جاده «آن چه مربوط به روسيه می گردد، اين کشور  

و در  رانيا پويایخود را با مشارکت » نو شميابر
 ت پتربورگ،کناگشوده است. در سآن سراسر قلمرو 

نامه سازش یبا امضا 2000سپتامبر،  12 به تاريخ
 یالملل نيو نقل ب راهرو حملزمينه در  یدولت نيب
به امضاء و هند  رانيا ه،يروس انيم »جنوب -شمال«

سپرده «کشور در اين سازشنامه ايران چوناِن . رسيد
برگزيده شده است... هم  »)ديپوزيتور» («گذار

ارمنستان، بالروس،  جان،يآذرباکشورهای  اکنون 
ه وستيپ به اين سازشنامه هيسورو  قزاقستان، عمان

نيز  نيو اوکرا هيترکه کشورهای همين گون. اند
 برای الحاق به آن درخواست داده اند.
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داالن ترانسپورتی بين  به اريبسدلچسپی کشورهای 
ی آن به درازی نيزمپل  .ستين یتصادف المللی

بندر  کيبالت یاياز در -لومتريهزار ک 4٬5نزديک به
و  باختری یشمالاروپای  ،ارسپ جيعباس در خل

 یجنوب یايو آس انهيخاورم یهابا کشور يانی رام
 پيوند می زند.

 
(به  گريد یرهايسمبرابر راهرو در  یاصل تيمز
در آن انال سوئز) ک يیايدربرابر داالن در  ژهيو

کوتاه تر می از دو برابر  شيبراه را است که 
را نسبت به حمل و نقل  نهيهزسازد. در اين حال، 

 د.مسير دريايی به گونه چشمگيری کاهش می بخش
 

در  انهيم یايو آس هياز روسرسانی کاال ريسه مس
 رانيها به ا همه آن هست که» جنوب -شمال«داالن 

 می انجامد:
 هایبندر قياز طرکسپين  -ترانسمسير  -

باررسانی به  ماخاچ قلعه کهو  ا،يآستاراخان، عل
 انجام می گيرد. هيراه آهن روس اين بندرها با

 
ن و کستايقزاقستان، ازب مسير ديگر، -

دسترسی  هيسبه شبکه راه آهن رو است که ترکمنستان
مربوط  یهابخش ، ساخت و ساز 2011که در سال دارند 

جنوب  -واحد داالن شملخود را در خط راه آهن به 
و اتصال با گذرگاه  رانيا يکراست  به یبا دسترس

 سرخس به پايان رساندند. -های مرزی تجن
 
لمللی ديگر باختری داالن بين اشاخه يک  -

 آکتا –آستاراخان ترانسپورتی هم هست در محور 
 جانيآذرباکه سپس در خاک سامار   -(ماخاچ قلعه)

به ايران وصل می آستارا  یمرز ستگاهيا از راه
دست اندر کار ساخت  یرانياجانب  هم اکنون. گردد

با  ،یبندر انزل -رشت  - نيخط راه آهن قزوو ساز 
 .ن استجايبا آذربا مرزتا آستارا يی به سوی شاخه 

 
و ساز  و راه در حال ساخت  رانيا ن،يبر اافزون 

، که است زاهدان –خط راه آهن بافق اندازی 
فراهم را و پاکستان  رانيا ميان  يکراستارتباط 

جنوب  -اين کار زمينه پيوستن داالن شمالکند. می 
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 های در بندر یاضافبارگيری بدون  ايجنوب آسرا به 
 .کند یمامين ت ،فارس جير سواحل خلواقع د ران،يا
 
 -شمال يی داالنبه گفته کارشناسان، بازار کاال 

تن  ونيليم 26-25 به  2015مقارن با سال  جنوب
شايانی سهم در آن  رانياارزيابی می گردد که 

 خواهد داشت.  
 
در دريای [ رانيا اصلیچهار بندر هم کنون توان  

 تيبرابر ظرفتا دو  ميو ن کياز  شيبگ.] -کسپين
و  هيترکمنستان، قزاقستان، روسکلی بندرهای 

 .»است جانيآذربا
  

 کستانيازب »یاسيمرکز مطالعات س«از  محمودف  رستم
و غرب  راناي«در مقاله » ايران رو«در تارنمای 
 یايگاز از آس سر رسانايی بارها و در مبارزه بر

 می نويسد: »يانهم
 نهيدر زم آسيای ميانه کيتيوپولبه مسايل جي«

 گونهبه  ،یارتباطات حمل و نقل و صادرات انرژ
متحده  االتيا ميانمنشور رقابت ال به الی از  یسنت

نگريسته می  نيو چ هياروپا با روس هيو اتحاد
 نيدر ا رانيا در اين حال موضوع مشارکت شود.
چندان  جيو اکونوميک و  يوپوليتيکبزرگ ج یباز

 رانياجهات، از  یاگر چه در برخ اشتهار ندارد. 
برآمد می  یغرب یقدرت هاجدی يی مخالف  چونانِ 
 .نمايد

 
اوضاع در يانه م یايآس ، کنون برای کشورهایتهران
در افغانستان، در  دامنه دار روان یها یريدرگ
از و است  »جنوب يی به سوی دروازه« چونانِ  واقع

با توجه به همين نکته، راهبردهای  ،رو نيا
به پيمانه چشمگيری  را در منطقه دجيوپوليتيک خو

 پی ريزی می کند. 
 

 یايآس یکشورهايافتن استقالل تهران، از آوان 
سامانگرانه و پيگيرانه يی را در  استيس يانه،م

پيش  ها سازنده با آن زمينه برپايی مناسبات
توان گفت که  ی. در واقع، امروز مگرفته است

از  بسابر جدی يی تاثير گذار عامل به  رانيا
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يانه م یايدر آس یو اقتصاد یاسيس یندهايفرآ
 تبديل گرديده است. 

 
 استيکرد که سخاطرنشان ساخت  ديزمان، با عينر د 
 یايآس(با توجه به اين نکته که در منطقه  رانيا
يانه از دير باز بدين سو، ناگهانی به گستره م

جيوپوليتيک و جيواکونوميک منافع رويارويی های 
 االتيا از جمله یجهان استيسلی اص گريبازچند 

 خيتار یکه دارايی اروپا هيمتحده، ناتو و اتحاد
ند، مبدل گرديده ا رانياز روابط با ا یي دهيچيپ

 ی رو به رو است.دشوار اريبسبا چالش های  است)؛
 
 یژيبر استرات يکراستی ري، تاثروشن استهمه،  نيا

به رقابت  آمدن به ميدانبه ناگزير تهران، که 
 یايدر آس اه افتاده بر سر دستيابی به جايگاهر
ها  رقابتيانه است، می گذارد. هر چند، بيشتر م

از  احت ايو  پنهانی اند و چندان آفتابی نيستند
ا اين ، برد هم می گردند گرانياز باز یاريبسسوی 
حاشا رفتن ها ره به جايی نمی برد و  نيا هم،

 .همچشمی ها سر جای خودشان اند
 

دلچسپ تواند  یمن يانهم یايآس ران،يا یبرا
. يیايجغراف یکينزد ليبه دلدر گام نخست  -نباشد

، متر مربع ونيليم 3.994گستره منطقه بزرگ در  نيا
 کسپين و یايو درايران خراسان  با سو کيکه از 
 ن،يچ ،یقفقاز جنوب ه،يروسبا  گر،يد یاز سو

 60از  شيبهم مرز است،  اکستانپ و افغانستان
منابع  سرشار از و باشنده دارد  نفر ونيليم

 .است یانسان ظرفيت هایع و ايصن فراوان مواد خام،
داد تا فرصت  رانيبه اپيشين  یشورو یفروپاش 

بخش ديام یاسيس -یاقتصادميدان  نياپا به دوباره 
و دارای چشم انداز و دورنمای روشن که دسترسی به 

 آن  یبرابيستم  آن در درازای چندين دهه سده 
  محدود بود، بگذارد و ره يابد.

 
و افغانستان، راه يانه م یايآسگذشته از اين ها، 

 نيمهم چ و کيتيوپوله سوی مناطق حساس جيرا ب
-اورال کيتيوپولجي(هسته  هي) و روسانگيک ني(س
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و پاکستان (پشتونستان و  راني)، اسايبری
 می گشايد. بلوچستان)

 
ی فرامنطقه يی چوناِن يک نيرو متحده، االتيا 
)extraregional( ، ديگر يک دهه آزگار می شود که

را به ياری در منطقه  یديکل یها شيگرابسياری از 
بيش از صد هزار نفری  ینظامبندی سنگين حضور گروه

 در افغانستان، رقم می زند. ناتو
 

 یايآسيی امريکا نيز ايسآاور کيتيوپولجيدر 
 نفت و سترگگنجينه های  یدارايی منطقه يانه م

 تيموقعبرخوردار از و  کانسارهای فراوان گاز و
در پی  رو، واشنگتن نياز ا  .حمل و نقل مطلوب است

آن که  است برجسته گريباز گاهيجا به دست آوردن
 و یو اقتصاد یاسيستا اقليم  سازد یرا قادر م
از مناطق  یاريدر بساع را وضاتوسعه راه های 

تعيين  یو نقل و انرژاز جمله بخش حمل  ا،ياوراس
 نمايد.

 
توجه به فرا منطقه يی با امريکا، حال،  در اين

مانند تواند  یمن -بودن و فرا قاره يی بودن
 یکينزدهمسايگی، پيوستگی و عامل ايران از 

 بهره برداری نمايد. انهيم یايآس ابسرزمينی 
 

و اقدامات روی  طرح ها ديبااز همين رو، امريکا 
ترانزيتی را در هماهنگی با ديگر هم رفته پيچيده 

به آن ، که يیاروپا هياتحادخود در » انيبازهم«
 ،یبازار مصرف انرژچوناِن  یجبرانو  ینقش کمکها 

  بارگيری داده می شود، تدوين نمايد. و مرکز
 

اقتصادی  –بازرگانی نکايشراز  راني، اکنون
يانه است که به پيمانه م یايآس یکشورها برجسته

طرف در دو نافع به اين کار گره خوردن مچشمگيری 
در حوزه ارتباطات  گام نخستاز بخش ها، در بسا 

 مساعدت می کند.حمل و نقل 
ترابری  ليپتانستا مهم است  رانيابرای  

 تحقق ببخشدحمل و نقل  (ترانزيتی) خود را در بخش
 یاسيوزن سگرديده،  اشتغال زايیباعث  اين کار که

 در منطقه باال می برد.را  کشورهاهمه  یو اقتصاد
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می گردد،  انهيم یايآس یکشورها به طآن چه مربو

در دو دهه برای آن ها حمل و نقل  یرهايتنوع مس
 تيقوحکيم و تت یبرا یديکل یهانديشه گذشته، از ا

 شان بوده است. یاسياستقالل س
 
 یارتباطباال از شبکه های مواصالتی و  یابستگو 

برای ها، خطوط لوله) (راه آهن، جاده  هيروس
ميانه پذبرا نبود و  يیايآس یديکل هایاقتصاد

 چهو  ،یاقتصادريسک های معين از لحاظ نيست. چه 
 ني. در ایکيتيوپولدارای بار جي ليداللحاظ به 

 رانيا قياز طرجنوبی حمل و نقل محورهای ، پيوند
ارزيابی می  هکنند دواريام نيگزيجا کيبه عنوان 

 .گردد
 

راه آهن موفقيت آميز در زمينه، روژه پنخستين 
 یآن کشورها قي، که از طربود» مشهد -سرخس -تجن«
ارس و از پ جيخل بندرهای و هيبه ترکيانه م یايآس
جنوب و جنوب  انه،يمخاور یها به بازارها آن قيطر

 دسترسی يافتند. ايآسخاوری 
 
 - قزاقستان«راه آهن ساخت و ساز  2011سال  به 

 ستی بهي، که باآغاز گرديد» رانيترکمنستان و ا
 کسپين یايدرنوار کرانه يی  گسترهتوسعه 

به  ومثبت بگذارد  ريتاث ترکمنستان و قزاقستان،
 هيو روس رانيا پيوند دهنده ترانزيتیهاب گره يا 

 مبدل گردد.
 

کار بسياری در راستای  رانيا ر،ياخ یدر سال ها
ا خود بحمل و نقل  یها رساختيتوسعه و بهبود ز

های حجم عبور کاال شيافزا یبرانو  یراه هاساختن 
اين کشور  نيهمچن ترانزيتی انجام می دهد. 

توسعه مناطق آزاد زمينه در پويايی هايی بسياری 
 خطوط مواصالتی داشته است. نيمرتبط به ا یاقتصاد

 
عرصه در  رانياتاثير  شتريب حکيم، تهمه نيبا ا
يانه با م یايدر آس یحمل و نقل و بخش انرژهای 

کشور زير سوال آن  کيتيپولجيومخالفان اقدامات 
 يیاروپا هياتحادهماهنگی با در  کايمرامی رود. 
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در برابر مزيت های  رانيا ادر مخالفت ب
 از دستاويزهای جغرافيايی آن کشور در منطقه،

 نيبتحريم های  یعني ،یو اقتصاد یاسيفشار س
  در برابر ايران بهره می گيرد. یالملل

 
ها  ميتحر ني، در بخش حمل و نقل، ابه گمان بسيار

باال رفتن وزن د به نتوان یم کينزد ندهيدر آ
داالن  جاديا که متوجهغرب زير حمايت  یپروژه ها

از يانه م یايآسبرای  کيتيوپولجيحمل و نقل های 
[( از راه  یو قفقاز جنوب کسپين یايدر قيطر

می باشند، به اروپا گ.] -آذربايجان و گرجستان)
 بينجامد.

  
مقصد کشيدن مسيرهای به  آغازپروژه ها در  نيا

و يانه م یايآسکشورهای  ارتباطی و مواصالتی برای
جنوبی برای دور زدن و کنار گذاشتن قفقاز 

آن در برابر  هيروس های مواصالتی و ارتباطیريمس
 در زير سايه مگر، کشور نشانه گيری شده بودند

اين پروژه  ،و غرب ان ايرانميروابط  رياخ تيرگی
يی برای راه  یجدبس  چونان رقيبانتوانند  یم ها

 هم مبدل گردند. رانياهای آهن و جاده های 
 

که است » قارص -سيتفل -باکو«راه آهن سخن بر سر 
شود.  یراه انداز 2012در اواخر سال بايستی 
می شود که از طريق اين راه آهن  یزيبرنامه ر
. جا به جا شود تن بار ونيليم 25 تا 10  ساالنه از

پروژه  کياز  یبخش وند،ش ليتکمراه ها اگر 
با  هيترک و یبزرگتر اتصال راه آهن قفقاز جنوب

 را خواهند ساخت. اروپا
 

متحده و  االتيا ،یگازرقابت های  در کارزار
 سر در مبارزه بر ران،يا مانند يیاروپا هياتحاد

به آن رسانايی  یرهايو مس یعيگاز طب دستيابی به
 ميدان آمده اند.

 
 یعيگاز طبرسانايی تواند دو خط لوله  یم رانيا

را در دفترچه دستاوردهای خود از ترکمنستان 
کورت  -کورپيجی« ، خط لوله1997. در سال بنويسد
 8 رساندن تيظرف) با Korpeje – Kurtkui» (کوهی
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ساخته شده بود. در گاز در سال متر مکعب  ارديليم
 –دولت آباد« خط لوله گاز به نام نيدوم 2010سال 
 12٬5 نيتام یبراراه اندازی شد که  »آهنگران-سرخس

است. در  سنجش گرديده در سال متر مکعب ارديليم
دو طرف با هم تطابق ، منافع عرصه نيز نيا

 رسانی قادر به حل مشکل گاز رانياچون  -يافتند
 .خود گرديد یشمال یبه استان ها

 
که  به گونه يیشنگتن و بروکسل، ، وابه نوبه خود

پروژه  کيدئولوژيا یاصل انيحام م،يدان یم
، که اند» ترانس کسپين«و خط لوله گاز »نابوکو«

 در برابراما در همان زمان،  هيروس در برابر
رسانايی  نهيدر زمدر گام نخست  رانيمنافع ا

 ، نشانه گيری شده است.یانرژ
 

 هم چونانِ تواند  یم رانيا سخن بر سر آن  است که
و  يانه به اروپام یايگاز از آس تيشور ترانزک

چوناِن تامين خود  سرشار ريبا توجه به ذخانيز 
 برآمد نمايد. يیاروپا یبازارها کننده گاز برای

 سرسختانه به دليل مخالفتحال، تهران  نيبا ا
، تا کنون موفق به اين کار در برابر آنامريکا 

 نگرديده است.
 
 یبرا رانيها، شانس ا ميتحر زير داربستدر  کنون 

گاز از  رساندن یبرا یتيکشور ترانز کيبه اين که 
 مبدل گردد، يیاروپا یترکمنستان به بازارها

 خارجهاست، اگر چه، به گفته وزارت  نييپا اريبس
و ترکمنستان  راني، ا2011 لياپردر ماه  ،رانيا

رمکعب مت ونيليم 20 سازشنامه يی را برای ترانزيت
 به امضاء رساندند. روزگاز در 

  
 - ترکمنستان«اين که پروژه لوله های رسانايی گاز 

ميانه های سال های دهه نود در که » ترکيه -ايران
سده بيستم در دست بررسی قرار گرفت، خود نيز 

داالن تواند به  یم رانيکه ابر آن است  گواه
 يیاروپا هيو اتحاديانه م یايآس ترانزيتی ميان

ساخت حتا يادداشت تفاهم  1997در سال  مبدل گردد.
مگر د، رسيامضا  ی بهدولتتراز در اين طرح و ساز 

بار  هيترکتحقق نرسيده است. هر چند به  تا کنون
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پس از  1997سال ديگر به سازشنامه امضاء شده در 
 - سرخس -خط لوله دولت آباد  2010در سال که آن 

از دلچسپی نموده گرديد، ابر یراه اندازآهنگران 
  است. 

 
به عنوان يک بازيگر در تنها  رانيحال، ا عيندر 

آن کشور ، برعکس. ستينمنطقه  یانرژگستره خريد 
رای غرب بهای در تالش يی در برابر  یجد خود سد
از راه  يانهم یايآس گاز داالن رسانايی ساختن

 قفقاز جنوبی است.
 

 نساختی در راستا تالش ها به ويژه از همهتهران، 
گاز کسپين برای رسانايی  یايدر ريزبستر خط لوله 

 ساختن دستاويزبا ، جانيترکمنستان به آذربا
 یايدربين المللی  یحقوق تيله حل نشده وضعامس

 . کسپين جلوگيری می کند
 

 ی کسپين،ايبخش در در زمينهخود گزينه بر ايران، 
 با ادعای داشتن سهم بيست درصدی، پا می فشارد،

رسيدن به توافق حقوقی بر سر مانع از ين کار اکه 
 ران،ياميان مرزها تثبيت و  يیايدر یبخش ها
 .گرديده استو ترکمنستان  جانيآذربا

 
تهران آشکارا مخالف هر گونه تالش  ن،ير اافزون ب

ترکمنستان و  ميانخط لوله گاز کشيدن  یبراها 
هر پنج  یها دگاهيدا ناديده گرفتن ب جانيآذربا
کشورهای پيرامون و است  کسپين یايدر یساحلکشور 

 يیبه بزرگ نماکسپين را به آن فرا می خواند تا 
متحده  االتياز جمله ا گر،يد یکشورها یتالش ها

ها بپردازند. در اين  یريگ ميشرکت در تصم یبرا
همبستگی نشان می  هيتهران با موضع روس زمينه، 

 دهد.
 

 یعيگاز طب ديرخآوردگاه در تالش است تا در  رانيا
های لوله های پروژه کاهش دادن حجم ذخاير  یبرا
  ،انهيم یاينه تنها در آسزير حمايت امريکا  یگاز
 هماننيز بازی نمايد.  یکه در قفقاز جنوب بل

در گام  دها،يخر ني، اپيشتر يادآور شديمگونه که 
 یدر مناطق شمال رسانیحل مشکالت گاز نخست برای
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عد حال، ب  نيبا ا ،ده انددر نظر گرفته ش شورک
از سنجش به شود  ینم مساله را هم یکيتيوپولجي

 دور انداخت.
  

گاز ترکمنستان  ديحجم خر شيافزادر پهلوی  ،ايران
 یجمهور یعيگاز طب داريخراز چندی بدين سو 

 دانيم نيکه بزرگترنيز گرديده است  جان،يآذربا
پروژه  یبرا یبه عنوان منبع »زيشاه دن«آن 

 رانيبازار ابه ، کنون به شمار می رود.» وکوناب«
متر مکعب  ونيليم در شبانه روز دو جانياز آذربا

 .شود یم واردگاز 
 
و شرکت  جانينفت آذربا ی، شرکت دولت2010جنوریر د
ر يدامق سازشنامه يی را در زمينه رانيگاز ا یمل
صادر شود و  رانيبه اقرار است  ندهيدر آ ی کهگاز

متر مکعب گاز در  ونيليم 5-3 ميزاندر نظر است به 
 .، به امضاء رساندندابدي شيروز افزا

 
 جانيآذربا یاز جمهوردر آينده  استتهران آماده  

ی را که آن کشور آماده باشد گاز مقدارهر 
 - غازی«بفروشد، از طريق لوله های رسانايی گاز 

 آن ده تيظرفکه » بياند -بند -آستارا-دمحم
 .، بخردر سال استمتر مکعب د ارديليم

 
در  رانيکنند که اگر ا یم نشاندهیکارشناسان 

ی خود را از گاز آينده بتواند حجم خريدهای
واردات آذربايجان افزايش بدهد، در پهلوی 

 االتيا برای ه،يبه روس جانيگاز آذربانده يفزا
 جانيآذربا یدر جمهور يیاروپا هيمتحده و اتحاد

 واهد ماند. نخ» نابوکو«پر کردن گازی برای 
 

 هيمتحده و اتحاد االتياگذشته از اين ها، 
 يانه رام یايند منابع آسنتوا بيخی می يیاروپا

، رانيو ا هيروسافزون بر ، هند. چوندباز دست 
يانه م یايآسچين نيز آغاز به وارد کردن گاز 

بزرگترين به در آينده می تواند که  ،نموده است
رکمنستان، از تها  ربنادروکياوارد کننده ه

 مبدل گردد.کستان و قزاقستان يازب
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و  کايمرپرسشی که مطرح می گردد، اين است که ا
 تيموقع تيتقويی برای تحکيم و اروپا هياتحاد
 یانرژمحور در  رانيبا ا یخود در باز یرقابت

 ؟يانه چه راهکاری روی ميز داردم يیايآس
 

حمل و نقل، به مواصالت و ارتباطات درست در مورد 
 یها ميتحر دستاويز بار ديگر از ،بسيارحتمال ا
کار  یو مال یدر بخش بانک ژهيبه و ،یالملل نيب

 گرفته خواهد شد.
 

به  یکينزد ،يیايجغراف از برتری رانياآری! 
فروش، داشتن بندرهای مناسب و... برخوردار  بازار
اروپا، به عنوان  هيمتحده و اتحاد االتياما ااست 

 غير قابل مقايسه توانمندوزنه مخالف، منابع 
فشار با آوردن  در دست دارند که یاسيو س یمال

پويايی های  یبر رو ها همين اکنون همآن کاربرد 
 خارجی ايران تاثير وارد آورده اند. یقتصادا

 
 ی رابزرگ یهاواقع، دستاورددر  رانيابی ترديد، 

خود و هنر   یعيطب یها تياز مزبهره گيری با 
اشته است. مگر، آيا خواهد توانست سی خود دپلمايد

در  متن فضایو در  دها را نگه داراين دستاورد
بدهد؟  توسعه یالملل نينامطلوب ب طيحال ظهور مح

 نشان خواهد داد.زمان اين را 
 
نا به هنجاری ها و نابه اگر بيخی محتمل است که  

و  کايمراشده در رونما یاقتصاد سامانی های
از  ینوموج  وه نشده زدود يی،اروپا هياتحاد

را بزايند،  یجهان یو اقتصاد یمالهای بحران 
جهانی با تغيير توازن موجود نيروها  تيوضع شايد

 دگرگون گردد.   از ريشه
 
 
 

 
 سازمان سارک طرح آسيای جنوبی بزرگ يا -2

(اتحاديه همکاری های منطقه يی کشورهای آسيای 
 62جنوبی)

                                                 
62  .(SAARC) South Asia Association For Regional Cooperation 
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در  .ايجاد شد  1985 دسامبر سال 8سازمان سارک در 
ريس جمهور بنگله  -ضياء الرحمن 1970اواخر دهه 

در بر  بازرگانیديش پيشنهاد ايجاد يك اردوگاه 
هاي جنوب آسيا را مطرح كرد. براي  گيرنده كشور

وزيران خارجه هفت كشور  1981نخستين بار در اپريل 
: هند، پاكستان، بنگالدش، سريالنكا، جنوب آسيا

يك  پی ريزیبه منظور ان نپال، مالديو و بوت
پايتخت سريالنكا گردهم  -اتحاديه تجاري در كلمبو

اتحاديه   نيز كميته 1981آمدند. در اگست 
هاي جنوب آسيا تاسيس شد و طي  هاي كشور همكاري

يي  هاي منطقه اعالميه يي پنج مورد را براي همكاري
هاي بعد به اين  برشمرد. موارد ديگري نيز طي سال

 افزوده شدند. خستيننپنج مورد 
 

بنا به درخواست هند  2005نوامبر  31افغانستان در 
يي جنوب   هاي منطقه به عضويت ناظر اتحاديه همكاري

رسما عضو اين  2007اپريل  3آسيا درآمد و در 
با احتساب افغانستان، اين گونه، اتحاديه شد. 
 .هاي عضو سارك به هشت كشور رسيد شمار كل كشور

 
 ايفق نامه تجارت آزاد در جنوب آس، توا2006در
)SAFTA ( قيتعمنافذ گرديد. اين توافقنامه متوجه 

 .است اعضا انيم یاقتصاد یها یتجارت و همکار
کاهش  ،هابرنامه  )یآزادسازليبراليزاسيون (

در سال  را منطقهساخت محصوالت ی تعرفه ها یجيتدر
 در نظر دارد.   2016

 
يي   سازمان منطقهاز نگاه جمعيت سارك بزرگترين 

ميليارد نفر باشنده  1.5در جهان است که نزديک به 
 5/ 136مساحت آن  .درصد نفوس جهان) ٢٣دارد (

ميليون کيلومتر مربع است. سهم آن در توليد 
درصد و  ٢درصد، در صادرات جهانی  ٢ناخالص جهان 

درصد است که کمترين تراز  ۶نيز در واردات جهانی 
  در جهان می باشد.

 
 عرصه های پويايی سازمان :

 کشاورزی و توسعه روستايی-
 ناداریبهداشت، کنترل جمعيت و مبارزه با  -
 زنان، جوانان و کودکان -
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 حفظ محيط زيست و جنگل ها -
 علوم، تکنولوژی و هواشناسی -
 توسعه منابع بشری -
 ترانسپورت -
 مبارزه با آفات طبيعی -
 .مبارزه با تروريسم -
 

اين سازمان از سوی کشورهای عضو و هزينه های 
جاپان پرداخت می شود. مقر سازمان سارک در شهر 

 پايتخت نيپال است. -کتماندو
 

 :اهداف سارک
سازمان سارک با توجه به تحکيم روابط خوب 
همجواری، حفظ استقالل و تماميت ارضی و حاکميت 
ملی کشورهای عضو، عدم مداخله در امور يکديگر به 

ر دشواری ها و تنش های منطقه يی و منظور نيل ب
توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه اقتصادی، 
زدودن فقر و عقب ماندگی، برپايی مناسبات و 
همکاری های منطقه يی و گسترش مبادالت آزاد تجاری 

 .بنا نهاده شد
باالبری تراز رفاه زندگي مردم باشنده جنوب  -1

 زندگي آنان تآسيا و بهبود بخشيدن كيفي
رعت بخشيدن به تراز رشد و توسعه اقتصادي، س -2

پيشرفت اجتماعي و توسعه فرهنگي در منطقه و 
فراهم كردن موقعيت براي تمامي افراد برای 

 هاي خود استفاده از تمامي توانايي
ارتقا و تقويت اعتماد و اتكا به نفس ميان  -3

 هاي جنوب آسيا كشور
هاي  مسائل كشوراعتماد و درك دو جانبه از  -4

 سارک عضو
ها و مساعدت دو جانبه  النه همكارياارتقاي فع -5

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي،  در زمينه
 تكنيكي و تكنولوژيكي

 رو به رشدهاي  ها با كشور تقويت همكاري -6
 باهاي عضو سارك  ها ميان كشور تقويت همكاري -7

المللي در باره  هاي بين  برگزاري كنفرانس
 .منافع مشترك

ي ي المللي و منطقه هاي بين نهمكاري با سازما -8
 كنند كه اهداف همانند را دنبال مي
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برای پيگيری اهداف اين سازمان، نهادهای تخصصی و 
کميته های کاری ايجاد شده، تحقيقات و مطالعات 
گسترده يی در بخش های محيط زيست، اقليم و 

انجام گرفته و چالش ها و دشواری  بومیتکنولوژی 
  ه ها نيز مشخص شده استهای تحقيق اين برنام

 
اي جنوب آسيا از سوی  هاي منطقه اعالميه همكاري

در دهلي نو  1983وزيران امور خارجه سارك در سال 
پذيرفته شد. در جريان اجالس دهلي نو، وزيران 

هاي عضو همچنين آغاز يك برنامه  امور خارجه كشور
 را در نه بخش توافق شده رقم زدند. (IPA) جمعي عمل

 
امريکا و كوريای جنوبي نيز  2006اپريل در 

درخواستي را مبني بر عضويت ناظر در اين اتحاديه 
درخواست  2007مارچ  4ايران نيز در  .ارائه دادند

عضويت ناظر در سارك را رسما مطرح كرد. کنون 
ايران، چين، موريس، جاپان، کوريای جنوبی، 

  امريکا و اتحاديه اروپا، اعضاي ناظر سارك اند.
 

افغانستان در انديشه آن است تا ميان کشورهای 
اين سازمان و کشورهای آسيای ميانه نقش پل پيوند 
دهنده را بازی نمايد. به ويژه گاز ترکمنستان و 
برق تاجيکستان را به پاکستان و هند برساند. مگر 
اوضاع نا به سامان و جنگ ديرپا در کشور مانع از 

ی دو پاره بزرگ آن است تا بتواند در پيوند ده
 آسيايی نقش بايسته يی بازی نمايد. -تمدن آريايی

 
بزرگترين مانع بر سر گسترش اين سازمان، دشمنی 

دو کشور اصلی عضو آن  -های ديرينه هند و پاکستان
 است.

 
کشورهای عضو سارک با محدوديت ها و موانع 
ترانزيتی و اقتصادی، رشد جمعيت، محدوديت منابع 

و تنش های داخلی و خارجی روبرو  و کمبود سرمايه
هستند. اين کشورها با توجه به توسعه همکاری چند 
جانبه اقتصادی، مسلما بايد بتوانند اين همکاری 
ها را نهادينه سازند و سرانجام مانند ساير 
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، به حل تنش های سياسی منطقه ااتحاديه های کار
  يی نيز نايل آيند.

 
نوان عضو ناظر همکاری اعضا و کشورهای که به ع

به عنوان  دحضور دارند، اين سازمان را می توان
 .نهادی توانا و تاثير گذار در منطقه تبديل کند

 
توسعه و گسترش شبکه های مواصالتی که کشورهای 
جنوب آسيا را به آسيای ميانه وصل می کند، و 
توسعه زيرساخت های مخابراتی و حمل و نقل می 

اری منجر شده و توسعه تواند به گسترش مبادالت تج
  .اقتصادی منطقه را به دنبال داشته باشد

 
البته همه اين ها بستگی کامل به اين دارد که 
اعضای سارک چه حدی را در نظر دارند و چه ميزانی 

ل های خود استفاده کنند. در يانستمی خواهند از پ
واقع از زمان تاسيس سارک تاکنون اين اتحاديه 

داخلی کشورهای عضو و همچنين زير تاثير مشکالت 
رقابت های کشورهای عضو به خصوص هند و پاکستان 
بوده است و تصميم های تجاری آن برای کمک به 

 های تحقق اهداف اوليه سارک در عمل و در طول سال
 .گذشته به طور کامل اجرا نشده است

 
هدف عمده سازمان سارک را تعهد به تجارت آزاد و 

ری ميان کشورهای عضو، توسعه کاهش تعرفه های تجا
جهانگردی و همکاری علمی و فنی بين کشورهای عضو 

  .تشکيل می دهد
 

کشورهای عضو سارک که در مجموع يک پنجم کل جمعيت 
 ، دارای روابط تجاری بسيار پايينیدارندجهان را 

آن ها حجم  مياند و به رغم تعهدات تجاری آزاد ان
درصد توليد  تنها پنج شانمبادالت تجاری بين 

در اتحاديه  نت. اين ميزاشان اسناخالص ملی 
 .درصد است 35اروپا 

 
 
 
 

 ومسبخش 
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پروژه های همگرايی طراحی شده از سوی قدرت 

 های تيلوروکراسی
 

در چهارچوب سازمان  کاری و همسويیهم -1
  :اروآسيايی شانگهای

 
نويسنده، در بسياری از کنفرانس های بين المللی 

به شانگهای به نمايندگی از کشور  در باره سازمان
 سخنرانی نموده و اشتراک ورزيدهعنوان رييس هيات 

در ايسيک قول  2008(برای نمونه در کنفرانس ام 
  63.قرغيزستان)

 
  2007در همايش سران سازمان شانگهای در  ،همچنين

در بيشکيک و نيز در همايش سران حکومت های 
ترکيب هيات  در 64در آستانه 2008سازمان شانگهای 

حضور داشته ام . در اين پيوند، در برخی از  کشور
ديدارهای رييسان جمهور افغانستان و برخی از 
کشورهای عضو سازمان مانند روسيه، چين، قزاقستان 
و قرغيزستان و نيز ديدارهای معاون اول رياست 

با معاون اول رييس جمهور ايران و  کشورجمهوری 
قزاقستان در ترکيب  نخست وزيران تاجيکستان و

هيات کشور اشتراک داشته و باری يا دبيرکل 
سازمان در يک همايش بين المللی در استانبول سه 

از اين رو، با  65روز همسفر و همسخن بوده ام.
از نزديک اين سازمان بسياری از مسايل و مشکالت 

 آشنايی دارم.  
 

                                                 
از سوی بنياد کنيازيف به راه انداخته . اين کنفرانس  63

سازمان همکاری شانگهای «  :کتاب نگاه شود به .شده بود
مرکزی: پتنسيال  به عنوان فاکتور همگرايی اروآسيای

 - ايسيک، 2009، بيشکيک، »کشورهای ناظر و کشورهای همسايه
  قول.

معاون اول  -. در اين نشست، آقای احمد ضياء مسعود 64
نخست وزير  -رييس جمهور افغانستان از سوی کريم معصومف

  ص دعوت شده بود.قزاقستان، به عنوان مهمان خا
65 IVth International Turkish-Asian Congress-"Regional Organizations in 
Asia/ Institutionalization and Cooperation"organized by TASAM (Turkish-
Asian Centre for Strategic Studies) in Istanbul, (27-28 may 2009). 
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پديدآيی سازمان شانگهای يکی از بزرگترين 
سياسی جهان به شمار می رود که در بعد رويدادهای 

جهانی شدن يکی از برجسته ترين مظاهر همگرايی 
کشورهای قاره کهن آسيا و کشور اروآسيايی روسيه 

ايجاد سازمان همکاری شانگهای را بی گزافه  است.
بين المللی  کليدیمی توان به شمار رخدادهای 

 نه تنها در ابعاد منطقه يی بيست و يکمآغاز سده 
 بل دارای مقياس جهانشمول پيوند زد.  

 
دو سوم اروآسيا و نيمی از خشکی جهان  ،شانگهای

شانگهای بزرگ ترين سازمان  را در بر می گيرد.
هم از نظر نفوس و هم از  -منطقه يی جهانی است

و  هسته يینگاه گستره. چين و روسيه هر دو قدرت 
يه اعضای دايمی شورای امنيت سازمان ملل اند. روس

پهناورترين کشور جهان و چين پرنفوس ترين کشور 
حال چه  -جهان است. هرگونه نزديکی ميان آن ها

رسد به هماهنگی در چهارچوب  يک ساختار واحد، 
  خود به خود  دارای اهميت بسيار است. 

 
گستره بزرگ و نفوس بسيار، انرژی فراوان، گنجينه 

وم، های بزرگ نفت، گاز، چوب، زغالسنگ، يوراني
زمين، آب، برق و امکانات بزرگ ترانسپورتی 

 نشانگرهای اساسی سازمان شانگهای اند.
 

نقش شانگهای چونان سازمان نيرومند منطقه يی در 
چنين عرصه هايی چون استخراج و تقسيم منابع 
انرژيتيک، ايجاد راه های بزرگ ترانسپورتی، 
اتصاالت و مخابرات، تحکيم همکاری های منطقه يی 

صادی، زمينه سازی برای بازرگانی و سرمايه اقت
 .گذاری به ويژه متبارز است

 
به پنداشت شماری از کارشناسان، سازمان شانگهای 
برای رويارويی با سياست های هژمونيک امريکا از 
سوی روسيه و چين به ميان آمده است. به گونه يی 

رييس مرکز تحقيقات  –که داکتر محمود واعظی
ع تشخيص مصلحت نظام ايران در استراتيژيک مجم

روند تکاملی سازمان همکاری شانگهای: «مقاله 
نوشته است، در سال  »اهداف و منافع بنيانگذاران

آخرين رئيس جمهور  -، ميخائيل گورباچف١٩٨٦
شوروی، در نشست والدی وستک تمايل خود را برای بر 
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اختالفات چين و روسيه اعالم نمود و  کنار گذاشتن
ديداری تاريخی از چين و با با ، ١٩٨٩ه در ماه م

ای با دنگ شيائوپنگ، تصميم به  امضای موافقتنامه
 روابط دو جانبه گرفت.  بهبود بخشيدن به

 
، يك توافق اوليه 1990در چنين شرايطی در سال 

ميان شوروي و چين براي كاهش تأسيسات و نيروهاي 
نظامي در نواحي مرزي دو كشور و اتخاذ اقدامات 

سازي، منعقد گرديد، اما اين توافق به  تماداع
دليل فروپاشي شوروي به اجرا در نيامد. در 
نهايت، در تحولی مهم پيمان دوستی و همکاری ميان 

ترين  منعقد شد که مهم١٩٩٥روسيه و چين در سال 
رئوس آن را مقابله با هژمونی امريکا، 

کيلومتر مناطق مرزی بين دو کشور  ٤٣٧٠گذاری نشانه
انتقال و فروش تکنولوژی نظامی و عرضه انرژی و و 

گرايی در  مواد خام و مقابله با افزيش موج اسالم
  داد. آسيای مرکزی تشکيل می

 
آوريل سال  26بر بستر چنين تحوالتی، در تاريخ 

، پنج كشور روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان 1996
و تاجيكستان در شهر شانگهاي چين تصميم گرفتند 

به منظور تقويت اعتماد نظامي در نواحي مرزي كه 
تشكيل » گروه شانگهاي پنج«به نام خود، تشكلي 

بار در تاريخ، چين،  نخستيندهند. در واقع برای 
روسيه و کشورهای آسيای مرکزی در قالب 

های نظای و اقتصادی گرد  ای برای همکاری توافقنامه
تور هم آمدند و حفظ و ثبات امنيت منطقه را در دس

 کار خود قرار دادند.
 

نسبي و   با گذشت زمان، عملكرد مناسب، موفقيت
گسترش حوزه وظايف و ماموريت گروه شانگهاي پنج 

ساز تبديل آن  با توجه به توافقات اوليه، زمينه
سازمان همكاري «ای تحت عنوان  به يك سازمان منطقه

شد. از سويی ديگر در همين  2001در سال  ،»شانگهاي
کستان به عنوان ششمين عضو سازمان يزبسال ا

پذيرفته شد. پيوستن چهار كشور ايران، هند، 
پاكستان و مغولستان به اين سازمان به عنوان 

، موجب افزايش بيش از پيش 2004اعضاي ناظر در سال 
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توجه جامعه جهاني به سازمان همكاري شانگهاي 
 گرديد. 

 
نگهاي کنون كشورهاي عضو و ناظر سازمان همكاري شا

باشند.  هاي بالقوه وسيعي برخوردار مي از توانايي
ميليون كيلومتر  37وسعت جغرافيايي اين سازمان 

مربع و جمعيت آن بالغ بر دو ميليارد و هفتصد 
درصد ذخائر نفت  بيستباشد. حدود  ميليون نفر می
درصد ذخائر گاز جهان در حوزه  پنجاهجهان و حدود 

  »اين سازمان قرار دارد.
 

سازمان «داکتر سويونبايف ام. ن. در مقاله 
، مواد و مدارک »همکاری شانگهای: حدود رشد

سازمان همکاری «کنفرانس بين المللی زير عنوان 
  2006، آلماآتی، »شانگهای: برآيندها و دورنماها

سازمان شانگهای را بيشتر چونان سازمانی می 
 :نماياند دارای بار تعاونی تا همگرايانه

 
ته است کوپراسيون (تعاون) و انتيگراسيون بايس«

(همگرايی) را هم در عرصه اقتصادی و هم در عرصه 
 –نظامی از هم تفکيک کرد. از اين ديدگاه، ناتو

سازمانی است در عرصه انتيگراسيون نظامی. جامعه 
سازمانی است در عرصه همگرايی اقتصادی و -اروپايی

ای سياسی. در حالی که سازمان همکاری شانگه
سياسی و  -سازمانی است در عرصه کوپراسيون نظامی

  66 ».اقتصادی
 

در تارنماهای انترنتی مطالب بسياری در باره 
سازمان شانگهای نوشته اند. در اين جا گوشه هايی 
از يادداشت های خود را در باره اين سازمان 

 پيشکش می کنم:
 

يک سازمان نظامی مانند ناتو سازمان شانگهای «
ن سازمان همين گونه مانند آسه آن نيست. اي

)ASEAN ینم) يک جامعه باز منظم در زمينه امنيت 
 ی. اهداف اصليانی را داراستم تيموقعبل باشد، 

                                                 
 ،»انگهای: حدود توسعهسازمان ش«سوينبايف، م. ن.،  . 66

سازمان شانگهای: «آلماآتی، کنفرانس بين المللی 
 . 2006، آلماآتی، »دستاوردها و چشم انداز
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گستره در  تيثبات و امن تيتقو -سازمان نيا
عضو،  یکشورهااست که متحد کننده تر پهناور

 ،يیگرا طو افرا یطلب يیجدا سم،يمبارزه با ترور
مشارکت  ،یاقتصاد یها یمخدر، همکار قاچاق مواد

 است. یو فرهنگ یعلم یها یهمکار و یانرژدر عرصه 
 

سال های در  یشانگها یف سازمان همکاراهداو داليل 
که  ی، زمانبيستم مطرح گرديدند هشتاد سدهدهه 
حل و  یبرا پای ميز گفتگوها نيو چپيشين  یشورو

 .نشستند خود یفصل اختالفات مرز
 
اعضای نو سازمان در  ،یشورو یپاشپس از فرو 

 يانه پديد آمدند. م یايآسکشورهای و  هيروسسيمای 
 
با خود را  یاختالفات ارض نيچآن که پس از  

همسود مستقل  یورهاعضو جامعه کش هيهمسا یکشورها
حل  )کستانيو تاج زستانيغقزاقستان، قر ه،ي(روس
 یيمنطقه  یها یتوسعه همکار یبرا ی، فرصتکرد

   آمد.پديد 
 

پس از شد.  سيتاس »یشانگهاپنجگانه « 1996در سال 
در مسکو، در  1997سال  آن، نشست های سازمان در

در  شککيدر ب 1999در سال ، در آلماآتی 1998سال 
 برگزار گرديد. در شهر دوشنبه 2000سال 

 
 یدائمهای  سميمکان ،کيشکينشست ببرگزاری  سر از
های و گروه  نرايوزديدارهای : شد جاديا یهمکار

. کارشناسی به گونه سامانمند برگزار گرديد
. آغاز به شکلگيری نمود یالملل نيبنو ازمان س

 گماشته شدند. هر کشور  یملگان هماهنگ کنند
 

در برگزار شد.  یشانگهاشهر در  نشست، 2001در سال 
را به عضويت  کستانيازب ،نج کشور عضواين نشست، پ

 نياگردانی نامر سازمان پذيرفتند که اين کا
 یسازمان همکارپنجگانه شانگهای به سازمان از 

 گرديد. » یانگهاششگانه ش« ايو  یشانگها
 

از سوی سازمان شانگهای شده  بيتصو داسننخستين ا
) (SCO، »سازمان شانگهای سيتأس هياعالم« ،
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مبارزه با زمينه در  یشانگها ونيکنوانس«
 اند. »يیو افراط گرا یطلب يیجدا سم،يترور

 
 سانکت  در 2002سال  جوننشست سران کشورها در ماه 

ساختن سازمان شانگهای ادامه  نهينهادبه پتربورگ 
 - دو سند  یسازمان در امضا سيتاس هياعالمداد. 

 یعضو سازمان همکار یسران کشورها هياعالم«
سند «آن را  هيخارجه روس ريوز که ،»یشانگها

سند بنيادی  -ایشانگه و منشور ناميد» یاسيس يینها
 آيين نامه آن، بازتاب يافت. 

 
 رخانهي) دب2003 ماه می 29-28اجالس مسکو ( در نتيجه

آن در  یبا دفتر مرکز یشانگها یسازمان همکار
که ( یستيضد ترور یيو ساختار منطقه  پيکينگ

ت کنادر س ش،يسال پ کيسازشنامه پی ريزی آن 
در اين نشست،  .شد جاديا ،)ء رسيده بودامضابه بورگ پتر
مبارزه با مسايل  ،شرکت کننده یکشورها سران
به  به بررسی گرفتند.را  يیافراط گراو  سميترور

 »ريحزب التحر« پويايی هایبه  خاصیتوجه ويژه، 
امضاء رسيده در سند به  در ميان سیپرداخت شد. 
عملکرد  ی شايان يادآوری است کهمقرراتآن هنگام، 

مقررات  -عين می نمايدرا مسازمان ارگان های 
شورای سران دولت ها، سران حکومات و شورای سران 

 وزارت های خارجه کشورها.
 

 انيبه پا شانگهای يابیاجالس مسکو دوره سازمان در
سازمان شانگهای ، 2004جنوری  1از سر و  ديرس

دارای  اريتمام ع یالملل نيازمان بچوناِن يک س
به ز جه، آغاساز وکارهای خودی، کارمندان و بود

 .کردفعاليت 
  

)، 2007(آگوست  کيشکياجالس بمهم ترين سند نهايی 
کشورهای عضو بلند مدت  یو همکار یمعاهده دوست

 انسر کيشکيب هيو اعالم یشانگها یسازمان همکار
در کار  .بود یشانگها یسازمان همکاردولت های 
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 –اجالس، همچنين رييسان جمهور دو کشور ناظر 
 67 .حضور داشتند ران،يا ستان ومغول

سران  نبورگِ يکاتريديدار ا، در 2009در سال 
به  ميتصم ،یشانگها یعضو سازمان همکار یکشورها
 الروسيو ب النکايسر به گفتگو کيشر موقف یاعطا

 »داده شد.
 

بررسی متفاوت با  یروس اقتصاددان -آر. اندريشيف
 ،یشانگها یسازمان همکارکشورهای عضو منافع بودن 
 چيهدر سازمان شانگهای «که  ه استکردانی يادده

 ». وجود ندارد یهمکار یبرازمينه يی 
 

و  انهيم یايآس کشورهایاکراه «، به پنداشت او
تحميل  یها استيساز پذيرش  نيو چ هيروس نيهمچن

گستره  در زمينه متحده االتيدولت اشونده از سوی 
منافع  که با پويا یو اقتصاد یاسيتوسعه سجويی 

همخوانی ندارد، چونان عامل کشورها  نيا
 ثبات مساله ی را کمترنه  تي. اهمبازدارنده است

و  حل نگرديده استمنطقه در ، که هنوز هم دارد
فقدان «غرب از  موجب آن گرديده است که 

پيشين سخن  یشوروجمهوری های در » یکراسدمو
  »بگويد.

 
 پژوهشکده سيير -)A Koltyukovکولتيوکف ( ه گفتهب

پاکستان،  ن،يچ« روسيه، وزارت دفاع ینظام خيتار
ی ابزار سازمان شانگهای را چونانِ و هند،  رانيا

در  امريکا نظامی حضور ايستادگی در برابر برای
را با کشورها  نيا تيامن ی چون و چراکه ب منطقه

  ».ارزيابی می کنند تهديد رو به رو می گرداند،
  

شانگهای  که سازمان نشاندهی می کنندکارشناسان 
از  کپارچه،يه رغم داشتن نمای بيرونی فريبنده ب

برخاسته از که رنج می برد مسائل رشته کاملی از 

                                                 
در اين اجالس، افغانستان به عنوان کشور مهمان حضور . 67

داشت. نويسنده (آريانفر) نيز در ترکيب اصلی هيات 
با افغانستان حضور داشتم. در جنب اجالس، هيات افغانستان 

رييسان جمهوری چين، روسيه، قزاقستان و قرغيزستان و نيز 
دبير کل سازمان شانگهای ديدارهای جداگانه داشت که من 

  هم در همه ديدارها اشتراک داشتم.
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 یجدکه ، اعضای آن می باشد یها استيدر س هاتضاد
 یاسيمنافع س يیمربوط به واگرا شتريبترين آن ها 

  می گردد. نيو چ هيروس یو اقتصاد
 
 یشانگها یارسازمان همک هایکشورارزيابی با  نيچ

است که  وربا نيبر ا ،بخشديبازار ام کيبه عنوان 
و  یستيضد ترورميان پويايی های   SCOهای  تياولو

پيمانه برابری به اشتراک به  ديبا ،یاقتصاد
ی م یاقتصادراهبردهای لند مدت بو در  گذاشته شود

پويايی های سازمان در تواند جايگاه برجسته را 
 .بگيرد

 
سازمان  یسنتحفظ پويای های بر  ،برعکس ه،يروس

(طبق ترمينولوژی » سه شر«در مبارزه شانگهای 
افراط  سم،يترور پذيرفته شده در سازمان شانگهای):

 یاقتصاد یهژمون ازو است  یطلب يیو جدا يیگرا
و  ،هراس دارد یشورو یپس از فروپاش یايدر آس نيچ

 پيکينگگام هايی می بردارد برای آن که پيشنهاد 
 در یاقتصاد یها یهمکار تيتقو در زمينه را 

 مهار بکند.   SCO چهارچوب
 

متفاوت از روسيه  ممکن است ني، چگذشته از اين ها
جلوه  شيفتگی چندانی به و کشورهای آسيای ميانه،

دهشت افگنی سازمان نداشته ضد  ینظامگری سازواره 
ها پايان غوريمشکل اوبه اساسا  نيچباشد. چون 
 ن،يچ یخارج استيس ن،يبر اافزون . بخشيده است
را در صدر فهرست مطالبات  ینيسرزم یخيمسائل تار

چهارچوب سازمان ازبيرون که خود می گذارد 
رای دستيابی ب هک وان،ياتحاد با تا -شانگهای است

در عدم دخالت  امريکا مبنی بروافق تبه به آن 
   .دارد زمينه

  
تنگاتنگ  یساز کپارچهيهمگرايی و  به دنبال هيوسر

بخشی از   بر شالوده در هم آميختنتر  کيدتر و نز
 یفرامل ینهادهااز طريق  منطقهکشورهای  تيحاکم

و CSTO) مانند سازمان پيمان امنيت دسته جمعی (
 نيچ جامعه اقتصادی اروآسيايی است. در حالی که 

در  یگريد شوربا کخود را  تياکمنظر ندارد حدر 
  .اشتراک بگذارد
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را   SCOگسترهدر  یاقتصاد یساز رچهکپايمسکو 
نمايی ارزيابی می نمايد. از هدف دور کيچوناِن 

کنون سخن می تواند تنها  اين رو، از ديد مسکو،
 ريزجداگانه در  یساز کپارچهي یپروژه ها بر سر

سه کشور با  ايدو  ميان یيمنطقه  مجموعه های
 .باشد های همترازاقتصاد

 
 و همگرايی یساز ارچهکپي گستره جاديا بر پيکينگ

 ندهيدر آ یشانگها یدر چارچوب سازمان همکار
کنار گذاشتن موانع بازرگانی . پا می فشارد کينزد
 شيافزا یبرازمينه خوبی را   SCO یکشورها ميان

فراهم می کند. مگر در  ینيچکاالهای عرضه  چشمگير
روشن و  چشم انداز يانه م یايآسبرابر کشورهای 

شايد. چون می تواند اين کشورها ی را نمی گگلگون
 مبدل سازد.  نياقتصاد چدستنگر و پيرو به را 

به باور « ،یپژوهشگر روس -آ. يو. بارانف به گفته
 هب با نزديک شدن نيچ ،متحده االتيکارشناسان ا

خود  یبازاهداف و به دنبال  گام نخست،، در هيروس
 یاسيدر گسترش نفوذ سمگر ، است» هيروس برگ«با 
 .نيست عالقه مند هيانوسيو اق ايدر منطقه آس هيروس

 
و   SCO ساالنه سرانهای در نشست  با اين هم،
تراز، رهبران  نيدوجانبه در باالترديدارهای 

در  یهمکارکشورهای روسيه و چين تمايل شان را به 
در : به نمايش می گذارند یديکل عرصه هایاز بخشی 

يا و حوزه آسو اقتصاد در  استيسعرصه های 
 .آرام و فراتر از آن انوسياق

 
ميان کشورهای  بلندمدت یو همکار یوستتوافقنامه د

گوست ا 16در ( کيشکيدر اجالس سران در بعضو که 
امضاء رسيد، برخاسته از تحکيم مناسبات ه ب) 2007

آ.  ه باوربدوستانه ميان کشورهای عضو بوده است. 
 ،یسبرجسته روو سياست شناس  استمداريس -کوکشين

در  یمهم اريتواند نقش بس یتوافقنامه م نيا«
جهان، نظم  استيس امانه نوتوسعه سنهادينه شدن 

دادگری بهتر بازی نمايد که کمتر  و یجهان نينو
پديدار شده  ، (مانند بحران هایحادهای بحران با 

کشور که در آن  ینظام دو قطب یپس از فروپاش
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ابرقدرت به عنوان تنها کوشيد  امريکا -پيشتاز
 جهان بماند)، دست به گريبان باشد. 

 
آغاز به منظور پاسداری باهمی در  SCO اين کهبا 
به ميان آماده  ه،يهمسابا هم  یکشورها یمرزهااز 

 یريجهت گ بود، پويايی های آن در عمل بی درنگ 
 آغاز کارچند ماه پس از را گرفت.  یاقتصادهای 
SCO شورهای ک رانينخست وزنخستين نشست ر ، د

مسائل مربوط آن ها به بررسی  ،در آلماآتیسازمان 
 ،یاقتصاد یها یو همکار یيمنطقه بازرگانی به 

پرداختند و يادداشت  مشکالت گريو د  SCO توسعه
باره در  SCO عضو یکشورهاحکوت های  ميانتفاهم 

 یيمنطقه  یاقتصاد یها یت همکاراو جه یاهداف اصل
تجارت  یبراتر هموار بس جادياراه اندازی روند و 

 .دندامضا کررا  یگذار هيو سرما
 

 یکشورها حکومت های، سران 2003در سپتامبر سال 
 یها یچند جانبه  همکار یبرنامه تجار SCO عضو

. در سال امضا کردند بيستمدت را برای  یاقتصاد
چهارچوب  در یآزاد تجارگستره  اين نشست، برپايی

SCO گردش شيو افزا هدف بلند مدت کي، به عنوان 
چونان يک هدف کوتاهمدت ارزيابی کاال در منطقه 

ها در بر گيرنده و  یهمکاربر آن شدند تا . گرديد
حمل و نقل،  ،یانرژ یها نهيزمپوشش دهنده 

 ست،يز طيارتباطات از راه دور، حفظ مح ،یکشاورز
توسعه در زمينه  اتبرنامه اقدام ...باشد.و 

امضا به   2004 مبر ال بعد، در سپتاها س یهمکار
  رسيد.

 
 ژانگ ،در اجالس مسکو 2005، 26اکتبر به تاريخ 

خاطرنشان  یسازمان شانگهاوقِت کل  ريدب -ديگوانگ
 یانرژ یپروژه ها یتمرکز بر رو SCO که ساخت

مشترک، از جمله توسعه نفت و گاز، اکتشاف 
منابع  بهره گيری باهمی از و ها  ربنادروکياه
 کار خود دارد. ی را در دستور آب
 

 سيرئ -نيپوت ريميوالدانديشه مطرح شده از سوی 
 یشانگها 2006ون سال ماه جدر اجالس  هيجمهور روس

 یسازمان همکار یباشگاه انرژ« سيتأسباره در 
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 کننده متحد سميمکان کيبه عنوان  ،»یشانگها
و  همصرف کنندکشورهای ، هکنند ديتولکشورهای 

 گريداز سوی  ،یرژمنابع ان کشورهای ترانزيتی
 .قرار گرفت تيمورد حماها  تدولسران 

 
نشست زمينه تحقق طرح ها، در در  های مشخص ميتصم

دوشنبه گرفته شد، به خصوص شهر در حکومت ها سران 
 شنهاديپ فرادکف ليخائيم -هيروسوقت  رينخست وز

زمينه در  یالملل نيمرکز ب   SCO چارچوب در کرد
   ايجاد گردد. یيسته ارائه خدمات چرخه سوخت ه

 
افزون بر روسيه، گام های موثری را در راستای 

 زيو قزاقستان ن نيچ ،در منطقه یتوسعه انرژ
طرح های  به رانياپيوستن احتمال  برداشتند.

بازار گازی  مخصوص وزنانرژيتيک در منطقه هرگاه 
SCO    ز حجم جهانی ا یميناز تراز  نانياطم با

   .دبگذرد، منتفی نمی باش
 

 نيو همچن نبورگيکاتريااجالس سران در  انيدر پا
 جون 17که روز بعد به تاريخ ،  BRICدر نشست گروه 

 کي نيو چ هيبرگزار شد، روسدر آن شهر  2009
را به ميزان  یسابقه در بخش انرژ یب نامهتوافق
 . به امضاء رساندندلر اد ارديليصد م

 
پس از  ه،يروسوقِت جمهور  سيرئ -مدودف یتريميد

امضای   ،نيرهبر چ -ائوت نيبا هو جگفتگو 
 ميانروابط دوجانبه  خيدر تارمعامله  نيبزرگتر

 را اعالم داشت. نيو چ هيروس
 
راهکار نو در  کي رهبران دو کشور روی ارائه 

زمينه انجام معامالت به ارزهای ملی دو کشور يعنی 
 است یدر حالاين  به توافق رسيدند. وانيروبل و 

انجام لر ابه د نيو چ هيروس ميانمعامالت  ههمکه 
تنها نه  اين طرح، در صورت اجرايی شدن،. می شود

ر کل تجارت ب  ، بل کهنيو چ هيروابط روس رب
نظر در  پيکينگمسکو و  تاثير خواهد گذاشت. یجهان

 ».نمايندلر اد نيگزيجارا و روبل  وانيدارند 
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کشورهای ايرانی تبار چون آن چه مربوط به 
 و افغانستان، پاکستان، ايران و تاجيکستان

ترکی زبان آسيای ميانه مانند  -کشورهای تورانی
می قزاقستان، قرغيزستان، ازبيکستان و ترکمنستان 

در گستره گردد، با توجه به اين که اين کشورها 
جغرافيايی سازمان شانگهای قرار دارند، در آن 

 مستقيم يا غير مستقيم عضويت دارند. 
 

ن عضويت کامل کشورهايی چون افغانستان، کنو
ايران، پاکستان، و حتا هند در سازمان شانگهای 
با دشواری هايی رو به رو است. مگر پيوستن 
کشورهايی چون ترکمنستان (در صورت ويرايش قانون 
اساسی آن کشور) و مغولستان متحمل تر است. 
افغانستان، به رغم اين که در گستره جغرافيايی 

شانگهای واقع است، با اين هم، مادامی که  سازمان
نيروهای امريکايی در خاک آن حضور داشته باشند، 
نمی تواند به عضويت دايمی آن در آيد. آن چه 
مربوط به ايران می گردد، بايد گفت که مادامی که 
مشکل اين کشور با امريکا و اسراييل برجا باشد، 

ضويت شانگهانی نخواهد توانست آن کشور را به ع
 کامل خود بپذيرد.

 
آن چه مربوط به پاکستان می گردد، مادامی که اين 
کشور نتواند با مواد مخدر و دهشت افگنی پدرود 
گويد، نمی تواند شانسی برای ورود به سازمان 
شانگهای به عنوان يک عضو کامل و دايمی داشته 

 باشد.   
 

تعارض منافع ميان روسيه و چين در آينده پس از 
ن رفتن امريکا از آسيا، شايد اين پيمان را بيرو

کمرنگ تر سازد. از سوی ديگر، رويدادهای اخير 
نشان می دهد که ميان روسيه و ايران نيز تقابل 
منافعی هست. از اين رو، همه اين باريکی ها، 
آينده اروآسيای بزرگ مد نظر جيوپوليتيک دان های 

د ما روسی را زير سايه می برد. بنا بر اين، باي
برای حفظ ماتقدم، بايد ساختارهای خودی خود را 

را » ارو آسيای ميانه بزرگ«داشته باشيم. ساختار 
در ميان سه ابر قدرت روسيه، چين و هند و جزيره 

 نمای عرب.
 



 193

آن چه مربوط می گردد به شانگهای، افغانستان با 
 ايجاد اين سازمان پيوند مستقيمی می گيرد.

چونان واکنش طبيعی  1996ال پنجگانه شانگهای به س
شماری از کشورهای آسيای ميانه در برابر خطر جدی 
مبدل شدن منطقه به گستره بی ثباتی مستمر به 
خاطر پويا شدن شديد تروريزم بين المللی، تندروی 
مذهبی، افزايش توليد و قاچاق مواد مخدر و جدايی 
طلبی تباری به ميان آمد که امنيت هر پنج کشور 

 يد می کرد.را تهد
 
کشورهای افغانستان از ديدگاه جغرافيايی در ميان  

کشورهای نيازمند و  غنی از ديدگاه منابع انرژی
واقع است. اين فاکتور  به افغانستان به انرژی 

امکان خوبی می دهد تا به پلی مبدل گردد ميان  
 کشورهای منطقه.

 
افغانستان کشوری است که همزمان هم بخشی از 

وبی و هم بخشی از آسيای ميانه به شمار آسيای جن
می رود  و توسعه همکاری های اقتصادی منطقه يی  
و به خصوص توسعه  همکاری ها با  سازمان شانگهای 
برای  رفتن به پيش در عرصه شگوفايی اقتصادی و 
باال رفتن رفاه  مردم منطقه مهم است.  به اين 

زمان دليل، افغانستان بايد روابط خويش را با سا
شانگهای مخصوصا روابط دو جانبه با کشورهای عضو 
سازمان شانگهای را گسترش ببخشد. اين کار با 
منافع ملی ما هماهنگی دارد.  افغانستان بايد 
تالش ورزد تا همکاری های آن  با سازمان شانگهای 
در امر مبارزه منظم و سيستماتيک  با تروريزم، 

 عه پيدا نمايد. تند رويی و قاچاق مواد مخدر  توس
 
بايد اين نکته را فراموش نکرد که افغانستان به  

عنوان يک کشور نيازمند به انرژی، از ديدگاه 
انرژی چه نفت و گاز و چه برق و نيز از ديدگاه 
مواد غذايی به ويژه گندم به همسايگان شمالی خود 

دارد که با  وابستگی روز افزون استراتيژيک
گرم شدن سياره و نيز با  افزايش نفوس در کشور و

توجه به نيازمندی روز افزون غرب و هند و چين به 
خليج فارس و ايران و باال رفتن حوزه نفت کشورهای 

اين وابستگی  مصرف انرژی در خود اين کشورها، 
 بيشتر می شود.
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به رغم اين که از ديدگاه جغرافيايی شانگهای می 

ان عضو تواند افغانستان را در جمع خود به عنو
کامله الحقوق بپذيرد، احتمال پيوستن آن به  
سازمان، دست کم مادامی که نيروهای ائتالف بين 
المللی در آن حضور داشته باشند و درست مانند 
پاکستان مادامی که تندروی اسالمی و قاچاق مواد 

از مخدر در آن جا داشته باشد، بسيار کم است. 
ستان و زمينه پيوستن افغانديدگاه تيوريک 

پاکستان به شانگهای تنها در صورت شکست کامل 
استراتيژی امريکا در منطقه تحقق پذير است. از 
همين جاست که افغانستان برای امريکا اهميت 

 کليدی پيدا می نمايد. 
 

در عين زمان، افغانستان بايد به دقت آگاهانه 
تناقضات و تنش های درونی سازمان شانگهای را زير 

 باشد. نظر داشته 
 

ر برنامه ندارد اعضای تازه د کنون شانگهای
بپذيرد. با اين هم، پيوستن مغولستان و شايد هم 
در مرحله بعدی ترکمنستان(هرگاه در قانون اساسی 
آن کشور ويرايش های بايسته به ميان آيد) و سپس 
هم ايران (در صورت حل مشکالت آن کشور با امريکا 

له هسته يی آن در گام نخست در رابطه با معض
کشور) بيشتر عملی به نظر می رسد. در مورد هند 
مساله ساده تر از ايران است. مگر، شانگهای شايد 
حاضر به پذيرفتن تنهايی هند نباشد و بخواهد 
همزمان هر دو کشور هند و پاکستان را در خانواده 

 خود بپذيرد.
 

چين می پندارد که اولويت های شانگهای در ميان 
های ضد تروريستی و همگرايی اقتصادی، پويايی 

بايست به پيمانه برابری تقسيم شود و در آينده 
استراتيژی اقتصادی می تواند جايگاه عمده را 
بگيرد.  روسيه بر عکس، بر حفظ  پويايی های سنتی 
سازمان در زمينه مبارزه با تروريزم، تندرويی و 
جدايی طلبی پافشاری دارد. مسکو  همگرايی 

دی را در گستره شانگهای مقصد بلند مدت اقتصا
سازمان  می پندارد و بر آن است که کنون می توان 
تنها از  طرح های همگرايانه اقتصادی  منطقه يی 



 195

جداگانه ميان دو يا سه کشور با اقتصادهای 
بر  پيکينگهمتراز سخن بر زبان آورد. بر عکس، 

ايجاد گستره واحد انتيگراسيونی در چهارچوب 
 ان شانگهای در آينده نزديک سخن می گويد.سازم

 
اختالفات هند (که متحد استراتيژيک  سنتی روسيه 
به شما می رود) با چين نيز مضاعف بر همه اين ها 

 می گردد. 
 

هنگامی که روسيه و چين  2000در آغاز سال های دهه 
برای گستره نفوذ در آسيای ميانه رقابت داشتند، 

نطقه آنان را واداشت تا حضور نظامی امريکا در م
به همکاری رو آورند. مگر اين همکاری، دشواری 
هايی فراوانی دارد که پيوند دارد با دشواری های 
عينی  روابط روسيه و چين. مادامی که هدف مشترک 

راندن  امريکا از منطقه هست، دو کشور ناگزير  –
اند به هم نزديک باشند. تا اين زمان، سامان اين 

مگر وقتی امريکا  -شانگهای -کار می کند بازی نيز
رفت، چه پيش خواهد آمد؟  آن گاه چين نيرومند از 
نگاه اقتصادی می ماند و روسيه سرشار از ذخاير 

 انرژی و کل منطقه.  
 

شانگهاي و «در مقاله  داکتر اکبر شاه اسکندرف
در » ناتو در نظام امنيت منطقه يي آسياي ميانه

راهکار تازه   »اويت. روپوست س«سايت انترنتي 
، شانگهای با سازمان ناتو در افغانستانهمکاری 

را به عنوان يگانه راه خردورزانه برونرفت از 
بحران پيش آمده را ارائه داده است که می تواند 
در پايان بخشيدن به بحران افغانستان راهگشا 

  باشد.
 

بر پايه اين مدل، بايد سازمان شانگهاي با 
در افغانستان در امر مبارزه با  سازمان ناتو

تروريزم و مواد مخدر و تامين ثبات و نيز پروسه 
 »افغانيميان «دولت سازي و راه اندازي گفتگوهاي 

و ايجاد يک دولت فراگير مورد پذيرش همه اليه هاي 
 جامعه افغاني همکاري ارگانيک و تنگاتنگ  نمايد. 
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و نات ،در آغاز« وی در اين پيوند می نگارد:
پنجگانه شانگهاي را به سان ساختاري مي پنداشت 

گونه تهديدي از سوي آن براي منافع غرب چ که هي
متصور نبود. برعکس، بر آن بودند که پديدارشدن 

چين در آسياي ميانه به کاهش  -يک بازيگر جديد
پسان مي انجامد. مگر  ،نقش مسکو در آسياي ميانه

سترش همکاري با گسترش شانگهاي و پارامترهاي گ ها
چين با آسياي ميانه و در گام نخست قزاقستان در 

واشنگتن ديد خود را در زمينه عوض  -بخش نفتي
نمود. پس از آن که پنجگانه شانگهاي به سازمان 
شانگهاي مبدل گرديد، از سوي ناتو منفي ارزيابي 

 گرديد. 
 

داليل: نخست اين که در شانگهاي جايگاه نخست را 
راز نمودند که هوادار جهان چند روسيه و چين اح

قطبي و مخالف جهان يک قطبي بودند. چين و روسيه 
در برابر هژموني اياالت متحده در آسياي ميانه 
آغاز به همکاري نمودند. با گذشت زمان، فعاليت 

سياسي متمرکز  -سازمان بر سازواره هاي نظامي
 5گرديد. افزون بر آن، و گذشته از آن، به تاريخ 

) در اعالميه آستانه  2006( سال گذشته جوالي
شانگهاي، رهبران سازمان هم آواز به اياالت متحده 
توصيه نمودند که مواعيد حضور نيرهاي ناتو را در 
سرزمين هاي کشورهاي عضو شانگهاي تعيين و مشخص 
نمايد. اين اعالميه را گروهي چنين تعبير نمودند 

دل شدن به که سازمان شايد در برابر خود اهداف مب
سياسي الترناتيف ناتو  -به کدامين  ائتالف نظامي

را، گذاشته است. از اين رو؛ بسياري رنسانس يا 
رستاخيز  فلسفه (جنگ سرد) ديگري را در يک جهان 

 دو قطبي مطرح مي نمايد.
 

سال گذشته از سوي  ،طرح آسياي ميانه بزرگ
» انستيتوت مطالعات آسياي ميانه و قفقاز«

جان هاپکنس در واشنگتن ارايه گرديد. يونورستي 
هدف اين پالن آن است که آسياي ميانه و افغانستان 

استراتيژيک و  -را در يک ساختار نظامي
جيوپوليتيک پيوند داده و سپس آن را با خاور 
ميانه بزرگ و نيمقاره پيوست. مقصد نهايي طرح 
آسياي ميانه بزرگ، بيرون کشيدن اين مناطق از 

 نفوذ چين و روسيه است. زير گستره 
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در  يک رديففغانستان در اين در حالی است که ا

 داريتوسعه پا کننده ديتهدعوامل فزونشمار  انيم
 کنونی تيوضعقرار دارد.  يانهم یايمنطقه آس

 ینشان مکشور به روشنی  اين در یو نظام یاسيس
پايان خود بسيار فاصله هنوز از  نبردهادهد که 

در  تيثبات و امن یبرايی  یاقعو ديهدتو  دارند
 به شمار می روند. یو کل جامعه جهان انهيم یايآس
 

گذشت زمان نشان داد که نيروهاي ايتالف ضد 
تروريستي که در سرزمين افغانستان متمرکز گرديده 
اند، نتوانسته اند از عهده تروريزم بر آيند. 
قاچاق و توليد  مواد مخدر نيز رو به افزايش 

ته از آن تهديد دايمي گسترش بحران از دارد. گذش
افغانستان به سوي کشورهاي آسياي ميانه نه تنها 

 کاهش نيافته، بل  که افزايش نيز يافته است. 
 

کشورهاي آسياي ميانه با افغانستان هم مرز هستند 
و کامال از تحوالت اين کشورها آگاهي دارند. تجزيه 

نيروهاي و تحليل رخدادهاي روان نشان مي دهد که 
ائتالف ناتو در نابود ساختن تروريزم شتاب 
ندارند. بسنده است بگوييم که سرکرده باندهاي 

گلبدين  –دهشت افگن در افغانستان رهبر حزب اسالمي
عمال نيروهايي را رهبري مي کند که در  ،حکمتيار

برابر  نيروهاي ائتالف عمل مي کنند. در اين 
متيار کرسي هاي اواخر شمار زيادي از هواداران حک

کليدي را در حکومت کرزي مي گيرند. چنين بر مي 
 آيد که  نيروهاي ناتو در انتظار  چيزي هستند. 

 
به باور ما، عمال ممکن نيست که ثبات از راه 

چيزي که جنگ چند ساله در  –نظامي تامين گردد
از  افغانستان آن را به اثبات رسانيده است. 

اله، از طريق تدوين ديدگاه ما، براي حل اين مس
واريانت هاي متقابال پذيرا با روش هاي سياسي 

مساعي مشترک ميان  -يعني از طريق گفتکوها
 شانگهاي  و ناتو ضروري است.

 
ايجاد مدل کامال ممکن است که اين واريانت، آغاز 

را در منطقه در  جديد همکاري هاي بين الحکومتي
 »نظر گيرد.
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شناسان منطقه از يکسو چناني که ديده مي شود، کار

بر آن اند که ناتو در افغانستان در حل همه 
مسايلي که پيش روي آن گذاشته شده است، ناکام 
شده و از سوي ديگر از شکست نهايي و قطعي ناتو 
مي ترسند. چون مي پندارند که شانگهاي بيشترين 
 زيان را در صورت ناکامي نهايي ناتو خواهد ديد و

نند ناتو به تنهايي توان اين سازمان نيز ما
ايستادگي در برابر گسترش تروريزم و تندروي 
اسالمي را که خاستگاه آن کشورهاي عربي و سرچشمه 
هاي تمويل آن دالرهاي بادآورده نفتي کشورهاي 
عربي و پايگاه آن مدرسه هاي پاکستان و پشتيبان 
آن محافل استخباراتي و مذهبي پاکستان است، 

 ندارد. 
 

حال از پيروزي کامل و نهايي نيروهاي در عين 
ناتو در افغانستان نيز مي ترسند. زيرا مي 
پندارند که در آن صورت، امريکا تالش خواهد نمود 
که از سرزمين افغانستان در صورت شکست دادن کامل 
طالبان و تندروان ديگر، به عنوان تخته خيز براي 

ه پرش هاي بعدي به آسياي ميانه و کشورهاي همساي
بهره برداري نمايد و اين کار منطقه را با 
تهديدات و چالش هاي پيش بيني ناپذيري روبرو 
خواهد ساخت که دشوار است ابعاد زيان هاي ناشي 

 از آن را پيش يني کرد. 
 

بهترين واريانت، از اين رو، از ديدگاه آنان، 
براي بيرونرفت از بحران پديد آمده، همکاري ميان 

و شانگهاي به جاي رقابت منفي در دو سازمان ناتو 
 .افغانستان است

 
با توجه به اين که بررسی سازمان شانگهای بيرون 
از چهارچوب پژوهش دست داشته است، بيشتر از اين 

ابرهای آشفته «بر آن درنگ نمی نماييم. در کتاب 
، به تفصيل در باره »و سياه بر فراز افغانستان

ثبات در نقش اين سازمان در تامين صلح و 
 افغانستان سخن گفته ايم. 
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 خاور ميانه نوطرح  -2
در اين جا نگاهی می افگنيم به يکی از طرح هايی 
که به عنوان وزنه متقابل طرح های کشورهای 
تاالسوکراسيک از سوی کشورهای تيلوروکراسيک برای 

طرح «منقطه ارائه گرديده است. اين طرح 
ام دارد که از سوی پروفيسور ن» خاورميانه نو
رييس پژوهشکده ديموگرافی، جمعيت  –يوری کروپنف 

شناسی، مهاجرت و توسعه منطقه يی مسکو ارئه 
گرديده است. اين يک مدل کانسپت نئو اروآسيايی 

 است. 
 

اين طرح را طی کنفرانسی  2009يوری کروپنف در سال 
با حضور نود مهمان از افغانستان ارائه کرد و 

راه به سوی صلح و «س آن را در کتابی زير نام سپ
به زبان های روسی، انگليسی » سازش در افغانستان

 دری و پشتو به چاپ رساند.
 

در همين سال من از سوی پروفيسور کروپنوف به 
مسکو دعوت شدم و در انستيتوت در باره طر ح نوش 

 به تبادل افکار پرداختيم. 
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مهم ترين هدف «بر پايه طرح پروفسور کروپنف؛ 
جيوپوليتيک و ديپلماتيک روسيه در بيست سال 

مبدل ساختن گستره آسيای ميانه و خاور  -آينده
از قزاقستان تا شمال هند و خليج فارس به  –ميانه

يک ماکرو ريگيون اساسا نو دارای ثبات و ترقی 
صنعتی و شالوده استوار برای پيشرفت تسريع صنعتی 

ميان روسيه، هند، چين، سازی و همکاری سامانمند 
ايران، افغانستان، پاکستان، مغولستان، 
قزاقستان، ترکمنستان، قرغيزستان، تاجيکستان، 

 آذربايجان و ترکيه است.
 

 
انديشه کليدی اين گونه ماکرو ريگيون بايست 
ايجاد گستره واحد جيو اکونوميک و جيوکلتوری يی 
گ گردد که به گونه هدفمند از هرگونه رنگ و پيرن

جيوپوليتيکی و به همين پيمانه از اهداف  های
خودخواهانه جيواستراتيژيکی کشورهای جداگانه 

 پاکيزه و پيراسته باشد.

بايسته است اين ماکرو ريگيون را از برخوردهای 
جيوپوليتيکی و بهره گيری های ابزاری به سود 
کشورهای جداگانه ماکروريگيون به استاتوس هسته 

و ميدانگاه » ه اروآسيای ميانهبازار مشترک جامع«
ديالوگ باشندگان بومی و تمدن های ريشه دار در 

 »خاورميانه نو«تنها اين گستره مبدل گردانيد. 
توانايی آن را دارد تا مسايل بحرانی زير برای 

 روسيه و کشورهای همسايه آن را حل نمايد:

احيای افغانستان به عنوان کشور واحد، مستقل  -
اه اقتصادی که نه تنها به صدور و موثر از ديدگ

بی ثباتی، مواد مخدر و دهشت افگنی پايان بخشد،  
بل که نيز به الگوی صنعتی شدن سريع و توسعه 

 مبدل شود. 

سازماندهی گستره به هم پيوسته اقتصادی و  -
لجستيکی پيوند دهنده سايبريای  -ترانسپورتی
(دريای عرب و خليج » درياهای جنوب«روسيه با 

پل قاره يی ميان اقيانوس  -و با گذشت زمان فارس)
 يخبسته شمالی و اقيانوس هند.
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جلوگيری از ايجاد تخته خيز امريکا و ناتو  -
افغانستان آسيای ميانه برای   -در حجاب عاجز ما

 کنترل چين، ايران و روسيه 

ناتو و ايران  –جلوگيری از جنگ ميان امريکا  -
 چونان پاره يی از خاورميانه نو

   و... -

پياده ساختن اين گونه طرح دکترينيال تنها در 
چهارچوب استراتيژی روسيه در قبال افغانستان 

 چيزی که نبود و کمبود آن محسوس است. -ممکن است

ز تخته پرش ماکرو ريگيون را بايسته است ا
برخوردهای جيوپوليتيک و کار برد ابزاری به سود  

رآسيای کشورهای جداگانه به هسته بازار مشترک او
مرکزی و ميدان گفتگوی  تمدن ها و توده های ريشه 

 دار در اين جا درآورد.

تنها خاورميانه نو توان حل مسايل بحرانی برای 
 روسيه و کشورهای همسايه را دارد.

به مسايل جيوکلتوری و جيواکونوميک هنگام پياده 
سازی طرح خاورميانه نو ارجحيت بی چون و چرا 

 داده خواهد شد.

[تخمه » کاشت«ت اين که خاورميانه نو بدون نخس
اصل گفت و پيرامون  های] سامانه نو ارزش ها که

گو ميان تمدن ها و ملت ها به خاطر توسعه مشترک 
 رشد نمايد، ناممکن است.

دو ديگر، برای تحقق طرح خاور ميانه نو بايسته 
جامعه واحد اقتصادی ايجاد  -» بازار مشترک«است 

ميليون  400برای جمعيتی در حدود  گردد، که بتواند
نفر (برابر با جمعيت اتحاديه اروپا) برنامه های 
مولتی اندوستريال ارائه دهد و بتواند 
استانداردهای نوی برای کيفيت زندگی تدوين 

 » نمايد.
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 نوميانه  خاورگستره 

 

 
 خاورميانه اسالمی بزرگ
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طرح های توسعه و «در مقاله  -يوری کروپنف
اسيون اورآسيای مرکزی در چهارچوب ساختمان مدرنيز

می » گستره واحد ميان تمدنی خاور ميانه نو
طرح انتيگرالی روسيه می تواند انديشه «نويسد: 

ايجاد ماکرو ريگيون (منطقه بزرگ) اقتصادی جديد 
از راه همگرايی سيبری باختری  »خاور ميانه نو«

فدراسيون روسيه با آسيای ميانه و خاور ميانه 
 (پاکستان، افغانستان، ايران)، گردد.  

  
تدوين طرح خاور ميانه نو امکان می ، روی هم رفته

گمان زد که ری انتيگراسيون (بازگرايی) گستره  دهد
نه  ندهيآهای ر دهه بازمانده از شوروی پيشين د

 و جهت لاصدر يک، بل همزمان بر شالوده چند 
گاه يا اردوپنج کنون . مختلف سازماندهی خواهد شد

يی منطقه  مدل ايجاد ری انتيگراسيونی خودگردان
 کشور نو بزرگ شکل می گيرد:

 
خاور ميانه نو يا اروآسيای مرکزی از دريای  -1

کارس اقيانوس يخبسته شمالی تا دريای عرب و 
 اقيانوس هند.

 -اروپای ميانه نو بر شالوده محور پراگ  -2
 مسکو -مينسک

ترکيه و  قفقاز بزرگ با داشتن مرز با ايران، -3
 روسيه

 مغولستان -اتحاديه روسيه -4
توسعه خاور دور روسيه با همکاری تنگاتنگ با  -5

 ». کشورهای همسايه شمال خاوری آسيا
 

در چهارچوب اتحاديه  کاری و همسويیهم -3
 :کشورهای آسيای ميانه

 
کشورهای پنجگانه آسيای ميانه از نگاه روشن است 

تحاديه يک او بايد هم تئوريک بالقوه می توانند 
منطقه يی نيرومند را تشکيل بدهند. مگر، 
دردمندانه در عمل، تشکيل چنين اتحاديه يی با 
دشواری ها و موانع گوناگونی رو به رو است.  به 
ويژه سياست انزواگرايی ازبيکستان چونان يک 

با از پيش کشور بيش از حد بسته، همچو  طرحی را 
 شکست رو به رو می سازد. 
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مرکز مطالعات «رييس  -جوره بيکف داکتر گ. ای.

دانشگاه ملی قرغيزستان در » قرغيزستان و چين
پيکان های همگرايی اقتصادی منطقه يی «مقاله 

سمت گيری های «در کتاب » کشورهای آسيای مرکزی
سياست خارجی کشورهای آسيای مرکزی در روشنی تحول 

، »جهانشمول سامانه جهانی مناسبات بين المللی
اجتماعی الکساندر کنيازيف، بيشکيک،  چاپ بنياد

 ، می نويسد: 2009
در  ويژهدوم و به  مهيجهان در ن یاقتصاد توسعه«
نشان داد که بی چون و چرا  سده بيستم انيپا

 ديتولبازروند  شکل توسعه نيترهمگرايی عالی 
های روند يندهشدن فزا یجهاندر اوضاع  .استی جهان

مستقل در  یمشارکت کشورهاگسترش ، همگرايی
يسته است بارا  ها و سازمان یالملل نيب ینهادها

ی؛ بل نيز بايد خيتار یريناگز کي چونانتنها  نه
چونان عامل نيرومند پايداری، چونان مناطق 
جداگانه، و نيز در کل در مقياس همه سياره 
نگريست. در اين اوضاع ديگر اين پرسش مطرح نيست 

مللی مشارکت که آيا در روندهای همگرايی بين ال
 کرد يا نه. توسعه روندهای همگرايی کشورهای
آسيای مرکزی بازتاب مستقيم وضعيت درونی سياسی و 

 ». اقتصادی کشورها است -اجتماعی
 

به رغم زمينه های موجود در همگرايی در گستره 
آسيای ميانه، دردمندانه چالش های فراوانی بر سر 

 68شکل گيری راستين چنين اتحاديه يی هست.

                                                 
.  اختالفات و چالش ها در آسيای ميانه را در کل می  68

 توان به دو دسته تقسيم کرد:
 ذهنی -
 عينی -

می گردد، اين موضوع بر می  آن چه مربوط به اختالفات ذهنی
گردد بر سر مساله رهبری منطقه آسيای ميانه. از يک سو، 
قزاقستان به عنوان بزرگترين کشور آسيای ميانه که دارای 
بزرگترين اقتصاد  و بزرگترين منابع معدنی هم است، 
ادعای رهبری آسيای ميانه را دارد. در اين ميان، وزن 

است که خود را ليدر بی  سياسی بزرگ نظر بايف هم موثر
 چون و چرای آسيای ميانه می پندارد.
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از سوی ديگر، ازبيکستان به عنوان پر نفوس ترين کشور 
آسيای ميانه با ذخاير بزرگی که دارد، و نيز موقعيت 
هسته يی خود و نيز گذشته تاريخی و فرهنگی، مدعی چنين 

ند رهبری يی است. در گذشته، شهرهايی چون بخارا و سمرق
که هر دو کنون در قلمرو ازبيکستان واقع اند، مراکز 
 عمده فرهنگی، اقتصادی، تجاری و سياسی منطقه بوده اند. 

 
از همين رو، کريمف خود را فرمانروای طبيعی آسيای ميانه 
می پندارد و حاضر نيست رهبری قزاقستان و نظربايف را بر 

د. منطقه بپذيرد و خود نقش درجه دوم را بازی نماي
در يک مصاحبه تلويزيونی در پاسخ به  2008چنانچه در سال 

که » اتحاديه آسيای ميانه«يک خبرنگار در باره طرح 
چنين چيزی «قزاقستان بر شگوفايی آن تاکيد داشت، گفت: 

 »!برای ما قابل پذيرش نيست
 

در رابطه با چالش های عينی بايد گفت که اين چالش ها 
ه ويژه انرژيتيک اند. هر چند، بيشتر در زمينه اقتصادی ب

شامل اختالف نظرهايی در زمينه های ارضی، قومی، زبانی و 
... هم می گردند که ميان ازبيکستان و تاجيکستان از يک 

سو و ازبيکستان و قزغيزستان از سوی ديگر وجود دارد.  
المللی آسيای  من در مقاله يی که در  هفدهمين همايش بين

»  و همگرايی  هايی برای همكاری زمينه«ميانه و قفقاز : 
از سوی دفتر مطالعات  2010مارچ  9و  8 به تاريخ های 

سياسی و بين المللی وزارت خارجه ايران در تهران در 
سالون همايش های بين المللی وزارت خارجه با اشتراک 
صدها تن از دانشمندان ايرانی و خارجی از بيست کشور 

آينده «خنرانی زير نام: جهان برگزار گرديد، در س
همگرايی و واگرايی در گستره آسيای ميانه و ديگر 
کشورهای عضو سازمان همکاری منطقه يی (بررسی موردی: 

ضمن يک مقاله پژوهشی  منابع آبی، گاز و انرژی هسته يی)
و دو، سه پيشنهاد مشخص برای برونرفت از بحران انرژيتيک 

اين چالش ها  در منطقه، ارائه کردم، به تفصيل به
 پرداخته ام و به ويژه در  در زمينه های :

) بـر همگرايـی و  Hydropoliticsتاثير هايدرو پوليتيـك( -1
 واگرايی در گستره آسيای ميانه

 و
 آينده انرژی در گستره آسيای ميانه و قفقاز  -2

ديدگاه هايم را ابراز داشته ام. از اين رو، در اين جا 
 بيشتر به آن نمی پردازم.

 
افغانستان سياهچاله «کامل سخنرانی و مقاله در کتاب  متن

 بازتاب يافته است. نگاه شود به:»  بزرگ جيوپوليتيک
  :تارنمای کانون مطالعات و پژوهش های افغانستان در

   www.arianfar.com   
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با توجه به اين که موضوع بيرون از چهارچوب 
پژوهش دست داشته می باشد، در اين جا به آن نمی 
پردازيم. با اين هم، می کوشيم گوشه هايی از 
نوشته های برخی از دانشمندان بومی را در زمينه 

 بياوريم. 
 

همگرايی در «داکتر اکبرشاه اسکندرف در کتاب 
، بر پايه حجم »آسيای مرکزی: جنبه های سياسی

بزرگ منابع دست اول، آمارها و آثار، جنبه های 
سياسی روند همگرايی در آسيای مرکزی را به بررسی 
گرفته است. در اين کتاب، آناليز مقايسه يی 

اقتصادی کشورهای آسيای  -سياسی و توسعه اجتماعی
مرکزی در اوضاع استقالل، ويژگی ها و مراحل اصلی 

شده است و در باره منافع همگرايی آن ها داده 
جيوپوليتيک قدرت های جهانی و منطقه يی در منطقه 
و تاثير آن ها بر روندهای همگرايی تحقيق گرديده 

 است.  
 

 وی در اين کتاب می نويسد: 
جهانی شدن به گرايش پيشتاز توسعه جهانی مبدل «

گرديده است که هم پيامدهای مثبت و هم پيامدهای 
تجربه نشان می دهد که روندهای منفی داشته است.  

دو سويه سودمند همگرايی، مکانيسم موثر متوازن 
 69 ساختن اين پديده می باشد.

  
در آسيای  به شکلگيری نهادهای اقدامات جمعی

، پيش زمينه های عينی، مانند گذشته مشترک مرکزی
تاريخی، يگانگی فرهنگی و همريشگی تباری توده 

افيايی، عامل های باشنده آن، نزديکی جغر
وپوليتيک، تهديدات امنيتی مشترک، شبکه مشترک جي

 70... مساعدت می کند.حمل و نقل و ارتباطات و 
 

در صورت موفقيت روندهای همگرايی، منطقه می 
تواند به گستره يی همانند به اتحاديه اروپايی 
(که در راستای همگرايی راه بس درازی را پيموده 

واقع، توانسته است  و به پيش تاخته است، و در
                                                 

 8.  اسکندر اف، اکبرشاه، همان اثر، ص.  69
 .9ان جا، ص. . هم 70
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نيم قرن از دستاوردهای اجرای سياست های باهمی 
 در زمينه های مختلف، بهره بردارد)؛ مبدل گردد.
 

از زمان  یمرکز یايآس یحاد کشورهاروند ات«
شش خود استقالل تا به امروز در توسعه دستيابی به 

 یاز امضا را پشت سر گذاشته است.مرحله 
و  یفن -ی، علمیتصاداقهمکاری های  سازشنامه«

از سوی سران همه کشورهای  1990سال که در » فرهنگی
يانه و قزاقستان به امضاء رسيد، گرفته مآسيای 

ی ايآس یهمکارسازمان «تا پايان يافتن تشکيل 
اتحاديه اقتصادی «آن با و ادغام » مرکزی

 ».اروآسيايی
  

ی مرکز یايآس راستای همگرايیدر ی که گام نيمهمتر
 از سوی 1994 جنوریقرارداد  یامضا شد، برداشته

 در بارهکستان يقزاقستان و ازب  یسران کشورها
 یها ستميستوسعه و  یاقتصادواحد  گستره جاديا

جمهوری قرغيزستان پس از چهار ماه  ی بود.اقتصاد
 از یاريکه به گفته بس وستيسند پ نيانيز به 

ی مرکز یايآس همگرايی یري، آغاز شکلگآگاهان
يی، رنگ و منطقه به انديشه های همگرايی و  گرديد

  بوی عملی داد.
 

 –چهارچوب سازشنامه گسترش يافت  1998به سال 
جمهوری تاجيکستان به عضويت کامله الحقوق آن 

جامعه «درآمد و اتحاديه منطقه يی به نام 
ياد گرديد. پس از تشکيل » اقتصادی آسيای مرکزی

زه يی در آن اين جامعه سازه های سياسی تا اندا
 تقويت گرديدند. 

 
همگرايی آسيای ميانه يی دارای کانسپسيون دقيق «

مستدل و برنامه واحد عمل که به درجه برابری 
منافع همه کشورهای عضو و نيز بازيگران خارجی را 
در نظر بگيرد،  نيست. ساختار نهايی همگرايی و 

 دورنمای درازمدت آن معين نگرديده است.
 

 - هنگامی که ادغام دو ساختار 2005سر از اکتبر 
سازمان اتحاديه «و » اقتصادی اروآسيايی شورای«

اعالم گرديد، در آسيای مرکزی ديگر » آسيای مرکزی
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هيچ اتحاديه همگرايی منطقه يی وجود ندارد. در 
ساختارهای ديگر، با اشتراک کشورهای آسيای مرکزی 
يا روسيه (برای نمونه در جامعه اقتصادی 

ايی يا سازمان قرار داد دسته جمعی) و يا اروآسي
 چين (در سازمان شانگهای) پيشتاز هستند. 

 
در اوضاع پاگيری کشاکش های جيوپوليتيک، کشورهای 
منطقه مکلف اند به انديشه ايجاد اتحاديه منطقه 

 يی بدون مشارکت کشورهای سومی باز گردند.
 

آسيای مرکزی بايد به يک مرکز مستقل قدرت و به 
سوبژکت مستقل سياست مبدل گردد که خود، راه  يک

آينده خويش را برگزيند. همگرايی کشورهای منطقه 
يکی از شرايط اصلی حفظ ثبات، عامل توسعه پايدار 
و باالبری تراز قابليت رقابت اقتصاد ملی و نيز 
شيوه مناسب دفاع از منافع ملی و منطقه يی در 

  »عرصه سياسی جهانی است.
 
 

سازمان «ونبايف ام. ن. در مقاله داکتر سوي
، مواد و مدارک »همکاری شانگهای: حدود رشد

سازمان همکاری «کنفرانس بين المللی زير عنوان 
  2006، آلماآتی، »شانگهای: برآيندها و دورنماها

 می نويسد:
 
در اين اواخر، مراکز قدرت جهانی و منطقه يی، «

، به مستقيم به آسيای مرکزی با نشان دادن عالقه
اتحاديه های منطقه يی کشورهای منطقه هم دلچسپی 
فراوان نشان می دهند. نيروهای معين خارجی  هم 
هستند که به فعاليت موثر اين سازمان ها مخالف 

 می ورزند.
 

اين واقعيت نشان دهنده موجوديت پيوند معين 
جيوپوليتيک با فرايندهای معاصر همگرايی است،  

بسا از موارد، اولی  آن هم به گونه يی که در
(جيوپوليتيک) بر دومی (همگرايی) تاثير دارد. به 
همين دليل، بس مهم است که به بررسی اوضاع 

در مرحله کنونی  جيوپوليتيک پديد آمده در منطقه
و به منافع کليدی قدرت های جهانی و  پرداخته
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منطقه يی در رابطه با کشورهای آسيای مرکزی را 
 »برجسته ساخت.

 
آشنايی بهتر با ديدگاه های شمار بيشتری از  برای

کارشناسان آسيای ميانه، توجه خوانندگان را به 
 نوشته زير جلب می داريم:

مقاله ، در کيشکياز ب یکارشناس -آقايوا نايلي 
تنوع «نام  زير» ام. ک. آسيا« شده در روزنامه چاپ

 : کارشناسانهمگرايی يا يکپارچه سازیدر موضوع 
 هيتحاد جاديامکان ادر بيشکيک،  در کنفرانسی

به » دی را بررسی نمودنمرکز یايآس یکشورها
آسيای ميانه در  آگاهانارزيابی ديدگاه های 

  :زمينه می پردازد
 

کشورها  سران ناسازگاری و ناهماهنگی مواضع«...
مسايل داغ و  در ويژهمسائل (به  بر سر بسياری از

 يشیبار اعالمی و نما ،)یانرژ آب و سوزان
به گونه که  ،یدولتال نيب یامه هاسازشنامه ن

منظم به امضاء می رسند و به خاطر همين 
نمی بيند، آن ها اجرا الزم  یکس چيهناسازگاری 

دست و اقتصاد، موانع ترازهای گوناگون  نمايد،
که ...؛ عواملی اند و ،یارجپاگير بازرگانی خ

 هياتحاد همانند يیايآس حدواارگانيسم  همجوشی
 را کند می سازند.  روپاا
 

فرخ ايرنظرف و ظفر  یپژوهش یداده هار پايه ب...
 پژوهشکدهاز  ستانیکيکارشناسان ازب -سلمانف

 ، گردانندگان اقتصاد دو کشوریمرکزتوسعه آسيای 
 نيدر بهتر -کستان يقزاقستان و ازب »وزن نيسنگ«

بازارهای شان را » متقابلرخنه «سودمندی حالت، 
يکپارچه ر د -ن حالتيدر بدتر رند ودست کم می گي

مطلقا هيچ سودی را منطقه شدن و همگرايی کشورهای 
  ند.نيب ینم
 

 ،ستانیکيوزنامه نگار تاجر -خيرهللا مير سعيدوف
در  می شود:متمرکز  یمرز یها یريدرگبيشتر روی 

در  ی،مرکز یايآس یکشورها ز استقاللهای پس اسال 
 نيب یسازمان ها از سویدره فرغانه صدها پروژه 

 یها یريکاهش درگ ،یساز کپارچهدر زمينه ي یالملل
 موجود یاجتماع نا به هنجاری های زدايشو  یمرز
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در چشمگيری  غيير، تهم نيبا ا پياده شده است.
 یتا زمان یمرز یها یري. درگديده نمی شودمنطقه 

مرزها حل  یگذار که مساله تحديد حدود و نشانه
  .د دادنرخ خواه ،دونش
 

اقتصاددان شايسته  -داکتر جمعه قادر اکينييف
ی آسيای است که اگر چه کشورها بر آن زستان،غيقر

 یبرابايسته  یهازمينه  شيپ مرکزی از همه
، برخوردار هستند موفق یساز کپارچههمگرايی و ي
شتابی ندارند قدرت  يیباالهای رده نمايندگان 

 .نوند، بش»وندديپ یم قتيبه حقيی را که افسانه «
 حدود نييتع، بی ميلی ايشان در ريتاخ نيا آوند
 ،یانرژتنظيم و  ی، حل مشکالت آبیدولت یمرزها

  ی است.مرز یها یريموانع تعرفه، و درگ
 

 نمايمده پيشين -ماما صالح يف ريشی علبه باور 
متحد  یسال تالش برا ستيسابقه ب زستان،غيمجلس قر
همگرايی و  عدم امکان یمرکز یايآس یکشورهاساختن 

يکپارچه سازی را در حال حاضر به نمايش می 
از حد  شياهداف بنمودن  حگذارد. از همين رو، مطر

 .است امعن یمنطقه ب نيبلند پروازانه در ا
 

از ديد من، پذيرا ترين روش همگرايی برای 
» گام به گامگذار «روش  ،کشورهای آسيای ميانه

 یصادهابا اقت يیدهد کشورها یاجازه م است که 
پويای ساختارهای  را به افتهيکمتر توسعه 

گام اقتصادی ايجاد شده يکپارچه بسازيم. نخستين 
و  زستانغيقرپيوستن  تواندی راستا م نيدر ا
 به ندهيو در آ یگمرک هيبه اتحاد کستانيتاج

 طيشرا بامگر، (اشد ب» يیايسآاور یجامعه اقتصاد
تعهدات انجام  يیتوانايافتن با  ،ترريانعطاف پذ

 .)کشورها یخاص داخلاوضاع  ، با سنجشيیمنطقه 
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ساختار دگرگون  »:اتحاديه اروآسيايی« -4
 71سازنده جهان آينده

که از سوی والديمير » اتحاديه اروآسيايی«ايجاد 
وی » راهبرد دوره سوم رياست جمهوری«پوتين چونان 

ه اعالم گرديده است، در صورت عملی شدن، شايد آيند
 آرايش نيرو در ساختار آينده جهان را رقم بزند. 

 
رييس  -شايان يادآوری است که نورسلطان نظربايف

جمهور قزاقستان، انديشه ايجاد اتحاديه 
مطرح کرده بود.  1993اروآسيايی را هنوز به سال 

مگر روسيه نزديک به يک دهه و نيم آزگار در 
  72برابر آن بی تفاوت بود.

 
 3ن در سخنرانی خود به تاريخ به هر رو، پوتي

ما مدل اتحاديه فراملی «گفته بود:   2011اکتبر 
نيرومندی را پيشنهاد می کنيم که توانمندی مبدل 
شدن به يکی از قطب های جهان معاصر را داشته 
باشد و نقش موثر پيوند دهنده را ميان اروپا و 

 اقيانوس آرام بازی کند. -منطقه پويای آسيا
 

                                                 
پايتخت  –در شهر بيشکيک  2012ماه جوالی  19به تاريخ .  71

مسايل «يی زبر نام ميز گرد بين المللی  ،قرغيزستان
به دعوت نمايندگی مرکز  »مرزهای جنوبی گستره اروآسيايی

بين المللی رسانه های روسيه سازماندهی گرديده بود، که 
چه در اين جا  نويسنده هم در کار آن اشتراک داشتم. آن

آناليز که در سيمای  است سخنرانی من می خوانيد، متن
 ) ارائه گرديد.Descriptive(توصيفی 

اکادميکی  -در شهرآستانه کنفرانس علمی 2008. به سال  72
در باره موضوع اروآسيايسم برگزار گرديد. در اين 
کنفرانس برخی از کارشناسان روسی حتا مخالف ايجاد چنين 

ی بودند. در آن برهه، من ضمن کنکاش با اين اتحاديه ي
دانشمندان روسی بر ناگزير بودن ايجاد چنين اتحاديه يی 

 تاکيد کردم. 
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ين، سيستم متوازن و منطقی اقتصادی افزون بر ا
اتحاديه « و  »اتحاديه اروآسيايی«همکاری ميان 

توانايی آن را خواهد داشت تا برای  »اروپايی
جيوپوليتيک و جيواکونوميک همه قاره  سيمایتغيير 

اروآسيا زمينه های واقعی را ايجاد نمايد و بی 
 ترديد تاثير مثبت جهانشمول خواهد داشت. 

 
اتحاديه اروپايی و  -ديه بزرگ قاره اروپادو اتحا

با اتکاء به  ،اتحاديه در دست تشکيل اروآسيايی
تعامل ميان خود بر قواعد بازرگانی آزاد و تطابق 
سيستم های تنظيم، به گونه عينی از جمله مناسبات 
با کشورهای سوم و ساختارهای منطقه يی، توانايی 

اقيانوس از دارند اين اصول را در سراسر گستره 
گسترش دهند.  سپس منطقی اقيانوس آرام   تا اتلس 

خواهد بود گفتگوی سازنده يی در باره اصول تعامل 
آرام، امريکای  ساقيانو -با دولت های منطقه آسيا

 »شمالی و ديگر مناطق آغاز گردد.
 

به گونه يی که ديده می شود، پوتين چنين می 
يی، برای پندارد که با ايجاد اتحاديه نو اروآسيا
يعنی در  اتحاديه اروپايی يک بازوی تازه بسازد.

واقع، ايجاد اتحاديه اروآسيايی به معنای گسترش 
ساختار يکپارچه اروپايی به سوی خاور تا اقيانوس 

 آرام است.
 

پوتين نيک می داند که اروپای باختری با بحران 
بزرگی رو به رو است. چين و امريکا به عنوان دو 

روپای باختری را به جايگاه درجه دوم قطب بزرگ، ا
رانده اند. هند و برازيل نيز به عنوان قطب های 
نوی سر برآورده اند. روسيهء پس از فروپاشی 
شوروی پيشين نيز دوران خوبی را از سر نمی 
گذارند. حال هرگاه اگر در پهلوی اتحاديه 
اروپايی که در واقع اتحاديه بخش باختری اروپا 

ديه ديگر در خاور اروپا به ميان است، يک اتحا
بيايد، اروپا با داشتن دو بازوی نيرومند 

بار ديگر خواهد  ،جيواکونوميکی و جيوپوليتيکی
توانست در آرايش تازه نيروهای جهانی، نقش و 

 جايگاه سنتی خود را نگهدارد. 
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روشن است اروپا بنا به داليل اقتصادی، بگذار از 
اد ساختار نو سر ناچاری هم که باشد، ايج

اروآسيايی را پذيرا خواهد گرديد. مگر، امريکا 
به ميان آمدن ساختار نوين در بخش خاوری اروپا 

 روی خوش نشان نخواهد داد. 
 

در زمينه  امريکايیمارتا، ب. اولکوت، پژوهشگر 
مخالفت امريکا با هر گونه ساختاری که هژمونی آن 

روسيه و «می نويسد:  ،کشور را بر جهان تهديد کند
چين می کوشند نفوذ خود را در اروآسيا تحکيم 

مبنی بر بخشند. به ويژه تالش های روسيه 
واکنش تندی را از  ،اقتصادی -تاثيرگذاری سياسی

 73».سوی امريکا بر می انگيزد
 

روشن است که در آينده امريکا به  ،با اين هم
تنهايی نخواهد توانست از پس چين برآيد. توان 

ندک است. از اين رو، امريکا با همه اروپا نيز ا
مخالفت، ناگزير خواهد گرديد برای رويارويی با 

 چين، پديدآيی ساختار نو را به تلخی بپذيرد. 
 

ترديدی نيست که يکی داليل ايجاد اتحاديه نو، 
تمايل به ايستادگی روسيه در برابر گسترش حضور 

 امريکا در اروآسيا است. 
 

که از سوی بنياد فريدريش در کتاب مجموعه مقاالت 
ايبرت و دانشگاه ملی الفارابی آلماآتی زير نام 

تاثيرات يازده سپتامبر بر سياست بين المللی و «
به چاپ رسيده  74»پيامدهای آن در آسيای ميانه

بر پهلوهای گوناگون  شماری از پژوهشگران است،
داليل حضور امريکا در قاره اروآسيا اشاره کرده 

    اند.
 

                                                 
کشورهای نو آسيای ميانه، استقالل، . مارتا اولکوت،  73

 179، ص. 1996سياست خارجی و امنيت منطقه يی، واشنگتن، 
Martha  B. Olcott, Central Asia s New States. Independence, Foreign Policy 
and Regional Security, Washington 1996, S. 179.  

 
74. Die Auswirkungen von 9/11 auf die internationale Sicherheitspolitik und 
die Rückwirkung auf Zentralasien; Wulf Lapins: Almaty, 2011.  
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نماينده بنياد  -فيسور داکتر ولف الپينسپرو
فريدريش ايبرت در آسيای ميانه در زمينه می 

 : 75نويسد
در باره بازنگری تغيير سمتگيری  1991به سال «

عمليات «ايی های تهاجمی در چهارچوب يناتو به پو
 76».ت آن تصميم گرفته شديبيرون از گستره مسوول

بيرون از «روشن است که در اين جا منظور از محل 
 قاره اروآسيا است. -»گستره مسووليت ناتو

 
) در Leo Mayer) و لئو ماير (Fred Schmidِفرد شميد (

ناتو، نظم جهانگير اقتصادی  -کالنتر جهانی«مقاله 
می  22، ص. 1999و دکترين نو ناتو، مونشن، 

در اسناد داخلی پنتاگون در زمينه «نگارند: 
چرخش  1992ه سال برنامه ريزی تدبيرهای تدافعی ب

ما بايد «تند و شگفتی برانگيزی را می توان ديد: 
تالش ورزيم از توسعه رويدادهايی جلوگيری کنيم که 
در صورت رخ  دادن آن، کدامين کشور مخاصم با ما 
در کدام منطقه يی حاکميت و تسلط پيدا نمايد که 
منابع آن برای ايجاد يک قدرت جهانی کفايت 

 .77»نمايد
 

برداشت ها، پيش زمينه ها، «ينس در مقاله ولف الپ
تصورات و اولويت های سياست بين المللی امنيت پس 

می نويسد: » سپتامبر 11از پايان جنگ سرد و تا 
منافع سياسی امريکا در آن خالصه می گردد که در «

صورت هر گونه اوضاع حضور خود را در مراکز 
 »د.جيواکونوميک و جيوپوليتيک اروآسيا حفظ نماي

                                                 
تصورات و برداشت ها، پيش زمينه ها، ولف الپينس،  .75

اولويت های سياست بين المللی امنيت پس از پايان جنگ 
 سپتامبر 11سرد و تا 

Wulf Lapins, Perzeptionen, Prämisen, Präferenzen und prioritäten der 
Internationalen Sicherheitspolitik im Wandel der Zeit zwischen Ende des Ost-
West- Konfliks und dem 9/11. 
 
76 . Das neue Strategische Konzept der NATO, http//  www. Ag-
friedensforschung. De-memorandum/ NATO- Strategie.html; eingesehen am 
5. 11. 2011. 
77  . Leo Mayer / Fred Schmid, Welt-Sheriff  NATO, 
Weltwirschaftsordnung und neue NATO – Doktrin, München, 1999, S. 22.  
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زبيگنف «پژوهشگر آلمانی می نويسد:  -اگون ماتسنر

برژنسکی يکی از بانفوذترين استراتيژيست های 
امريکايی همراه با هنری کيسينجر، می پنداشت که 

مقصد اصلی جيوپوليتيک امريکا بايد اروآسيا «
باشد...کنون يک قدرت غير اروآسيايی [چين] 

ی امريکا پيشتاز اين قاره می باشد. حاکميت جهان
به صورت مستقيم وابسته به آن است که حضور 
امريکا به چه پيمانه به مدت دراز خواهد توانست 

 . 78»حفظ گردد
 

روشن است حضور نيرومند امريکا در گستره 
داليل متاجيوپوليتيک دارد و پيوند  -اروآسيا

يکراستی با بحران مالی جهانی دارد. تاريخ گواهی 
ظام سرمايه داری به بن می دهد که هر باری که ن

بست خورده است، برای برون رفت از بحران، جنگی 
بزرگ در مقياس جهانی را به راه انداخته اند. 
چنان که جنگ های جهانی يکم و دوم هم در همين 

مبارزه با دهشت افگنی کنون هم   راستا بوده است.
جنگی است که ظاهری برای توجيه  بهانه يی ،جهانی

نه در تراز جهانی، دست کم در  واشنگتن بگذار
تراز يک منطقه بزرگ در جنوب اروآسيا به راه 

 است.  انداخته
 

پژوهشگر آلمانی در اين  –ديتريش ناکماير -يورگ
در بريتانيای کبير تنها فيليپ «پيوند می نگارد: 

) ژورناليست تايمز مالی به Philips Stephensاستيونس (
راماتيک دگرگونی های د«آن توجه کرد که 

جيوپوليتيک و اقتصادی دهه های اخير به پيمانه 
کمتر مرتبط با بن الدن و القاعده بوده اند و علت 
اصلی آن ها بحران مالی و از دست رفتن حاکميت 

   79». غرب در جهان نو چند قطبی بوده است

                                                 
يگانه قدرت جهانی، استراتيژی حاکميت «. اگون ماتسنر،  78

 .57-53، ص. 2001، فرانکفورت، »امريکا
Egon Matzner: Die einzige Weltmacht, Amerikas Strategie der Vorherrschaft, 
Ffm, 4 Aufl. 2001, S. 53-57. 
 

بر سياست بين  9/11تاثيرات «ديتريش ناکماير  -يورگ . 79
 »لی امنيت و پيامدهای آن برای آلمان و اروپاالمل
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ماير در پيوند با پايين آمدن  يورگ ديتريش ناک

 انی می نويسد: وزن اروپا در پهنه سياست های جه
هرگاه در بازی بزرگ تاريخی سخن بر سر (در «... 

روسيه و  -گام نخست) رويارويی قدرت های اروپايی
بريتانيای کبير بود، کنون اروپا (به استثنای 
روسيه) ديگر نقش بيشتر قاطع را بازی نمی کند. 
در مقايسه با نيروها، انديشه ها و دولت هايی که 

يستم را شکل دادند، زمان ما ب -سده های شانزدهم
استحاله بيخی ديگری را از سر می گذراند. 
بدبختانه، همو اروپايی ها باورمند اند که جهان 
در سده بيست و يکم هم هنوز پيرامون محور اروپا 
خواهد چرخيد و روسيه و امريکا چونان بال های 
تمدن عمومی هستند. اين يک توهم بزرگ است. اروپا 

ورد، نيروی فرعی يی است در درگيری در بهترين م
های پيش رو. اروپا تقريبا در حل مسايل دست 

 ندارد و صرف دستيار بازيگران بزرگ است. 
 

در سده بيست و يکم بر ما است که ديد اروسنتريسم 
(اروپامرکزی) بر جهان را ديگر به گورستان تاريخ 
بسپاريم. هرگاه به نقشه با بازتاب واقعی گستره 

گريم، می بينيم که اروپا موقف مرکزی خود ها بن
نما در باختر  هرا از دست می دهد و به يک جزير

 اروآسيا مبدل می شود. 
 

...ما عادت کرده ايم بپنداريم که جهان 
اروسنترستی (اروپا مرکزی) است. [با اين همه]، 
بحران کنونی مالی به هر صورت افت اروپا را 

 تسريع می بخشد. 
 

وپا صحنه رويدادهای بزرگ سياسی، صدها سال ار
نظامی و اقتصادی بود و در واقع، مرکز جهان. پس 
از پايان جنگ سرد، گستره کشاکش ها و رويارويی 

 ها بار ديگر به اروآسيا بار ديگر باز می گردد.
 

                                                                                                                                                             
 Jörg-Dietrich Nackmayar, Die Auswirkungen von 9/11 auf die 
internationale Sicherheitspolitik und ihre Rückwirkungen auf  Deutschland 
und Europa 
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از سرگيری بازی بزرگ نه آن چنان با اقدامات 
دهشت افگنانه القاعده که با آن فاکت پيوند می 

د که چين و هند می خواهند بار ديگر مواضع خورن
تاريخی خود را برای در دست گرفتن رهبری 
 ،جيوپوليتيک قاره آسيا باز يابند. اين دو کشور

می  ،ديگر به پيمانه کافی رشد يافته اندکه 
 خواهند قهرمانان واقعی جهان گردند. 

 
...اين گونه، پس از پنج سده حاکميت اروپا بر 

ه به جزيره نمای مبدل می گردد در جهان، اين قار
 حومه قاره رو به شگوفايی اروآسيا. 

 
تالش های امريکا مبنی بر تک قطبی ساختن جهان پس 
از فروپاشی شوروی از همان آغاز محکوم به شکست 
بود. امريکا از خطوط سرخ ممنوعه پا فراتر 

بروی آگذاشت. اين بلندپروازی زيان جدی يی بر 
هکاری بزرگ امريکا به رقيبان امريکا رساند. بد
يست که بتوانيم آن را ناديده نجهانی آن چيزی 

 بگيريم. 
 

همه اين ها نتيجه سياست اجتماعی بيل کلينتن بود 
که دادن اعتبارات را برای همه شهروندان 
امريکايی برای ساختن خانه های رهايشی بدون 
داشتن تضمينات بايسته مالی ترغيب می کرد. پس از 

بحران مالی يی آغاز  Faunine Mae بانک ست شدنورشک
گرديد که تا به امروز ادامه دارد. به اين کار 
بدهکاری های ناشی از هزينه جنگ های بوش و 

 اوباما در عراق و افغانستان افزود گرديد. 
 

بدهکاری های کشورهای دمکرات غرب در آينده نزديک 
هند جا به جايی مراکز گلوبال قدرت را در پی خوا

 ». داشت
 

پس از پايان جنگ سرد، ميان اروپا و امريکا درز 
افتاد. اختالفات به ويژه زمانی افزايش يافت و 

 علنی شد که امريکا به عراق حمله کرد. 
 

پژوهشگر آلمانی  -)Wilfrid Schreiberويلفريد شرايبر (
تالش ها برای اين که «در زمينه می نويسد: 
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روندهای جهانشمول رويدادهای روان را در متن 
(گلوبال) دگرگونی جهانی ارزيابی و بررسی کرد، 

 بسيار اندک اند.      
 

جنگ در برابر ترور، امريکا را از اروپا دورتر 
ساخته است. پس از گسترش ناتو به سوی خاور، 
اختالف نظر ميان اعضای ناتو بيشتر گرديده است و 

ع ائتالف را ناکارا ساخته است. غرب ديگر مناب
اقتصادی و معنوی خود را يکسره به مصرف رسانيده 
است. باشندگان امريکا و اروپا از ناکامی های پی 
در پی کارزارهای رزمی رهبران کشورهای خود خسته 

 شده اند...
 

... تداوم جنگ در افغانستان گواه بر اين امر 
در » نو کهنه و«است. برخوردهای نظامی نيروهای 

ی ثباتی کنترل ناشونده اين منطقه تنها به ب
سياسی و اقتصادی در ابعاد جهانشمول خواهد 

 80»انجاميد.
 

ی درمانده، ناچار به گونه يی که می بينيم، اروپا
از ديد تيوريک مخالف آرايش چنين اتحاديه يی 
نخواهد بود. چون امکانات گسترده يی در اختيار 
آن قرار خواهد گرفت. مگر مخالفت امريکا با آن، 

 به شرح و بيان ندارد. نيازی
 

برخورد برخی از کارشناسان غربی با اين طرح از 
همان آغاز منفی و ناشيانه بوده است که آن را 

، »احيای امپراتوری روسيه تزاری«چونان چيزی چون 
و طرحی در راستای تامين » احيای شوروی پيشين«

 هژمونی روسيه ارزيابی کردند.  
 

که اروپا يا امريکا با اين هم، قطع نظر از اين 
با ايجاد اتحاديه اروآسيايی مخالفت يا موافقت 
کنند، روسيه بنا به داليل عينی چاره يی جز ايجاد 

                                                 
 - »ده سال جنگ در برابر ترور«ويلفريد شرايبر،  .80

 .2011، برلين. »ست امنيتیارزيابی از ديدگاه سيا
10 jahre „krieg gegen den Terror“–Versuch einer sicherheitspolitischen 
Einordnung 
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آن ندارد. از اين رو، ايجاد اتحاديه امری 
 اجتناب ناپذير است.

 
داکتر سوينبايف می پندارد که تشکيل اتحاديه 
اروآسيايی بنا به سه گونه فشار، امری ناگزير 

 ست:ا
فشار از غرب، گسترش ناتو به خاور سر از سال  -1

سده گذشته و ايجاد سپر موشکی   1990های دهه 
 2010دفاعی در اوايل دهه 

با تشکيل سازمان  2001تقويت تاثير چين سر از  -2
شانگهای [با گستره جويی آهسته و نرم و بی سر و 

 صدا]
فشار از راستای جنوب، با اشغال افغانستان   -3

ارزه با تروريسم از سوی امريکا [و زير نام مب
 راه اندازی جنگ ترياک در برابر روسيه].

 
وی داليل ديگری را که روسيه را وادار به آرايش 

 اتحاديه نو می گرداند، چنين بر می شمارد: 
بدون ايجاد اتحاديه اروآسيايی، روسيه محکوم به -

فروپاشی تدريجی به چندين بخش است. ايجاد 
يايی شيوه يی است برای تداوم کشور اتحاديه اروآس

 روسيه در اوضاع بحران رو به پاگيری جهانی. 
روسيه بدون اوکرايين، قزاقستان و بيالروسيه بنا -

به داليل صرفا اقتصادی نمی تواند به گونه عادی 
وجود داشته باشد. حال چه رسد به اين که توسعه 

 81»بيابد.
 

ه در نظريه آرايش اين اتحاديه از ديد تيوريک ريش
لئو گومليف (دقيق تر نئو » اروآسيايسم«

 اروآسيايسم) دارد.
 

ساختار اتحاديه اروآسيايی تازه پيشنهادی روسيه، 
نو متاجيوپوليتيکی، قاره يی، فراملی، مولتی 
کلتورال (چندفرهنگی)، همگرايانه  است که در بخش 
بزرگی از  گستره جامعه کشورهای مستقل همسود 

تشکيل خواهد شد و  نوعی (شوروی پيشين)
کنفدراسيون اروآسيايی همانند با اتحاديه 

                                                 
مسايل مبرم داخلی و سياست خارجی، « . مراد سوينبايف،  81

 .2011بيشکيک، 
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يعنی ساختاری را در اروپايی را تداعی می کند. 
 نظر دارد همانند با ساختار اتحاديه اروپايی.

 
اين ساختار به گمان غالب، دارای ارز واحد، 
گستره رواديدی واحد و در آينده شايد پارلمان 

 اروآسيايی خواهد بود. 
 

پيش از پرداختن به اين اتحاديه همچون يکی از 
اولويت های بس مهم سياست خارجی روسيه، بايسته 
می دانيم يادآور شويم که اتحاديه اروآسيايی 
پديده نوی غير از جامعه کشورهای مستقل همسود 

جامعه کشورهای مستقل همسود که به جای  است.
 شوروی پيشين به ميان آمد، يک ساختار ارگانيک
نيست و در دو دهه گذشته نتوانست کارايی خود را 

 در پهنه جهانی به نمايش بگذارد. 
 

شوروی پيشين ساختار کالسيک دارای بار 
ايدئولوژيک، توتاليتار (کليت گرا)، و ديکتاتوری 
بود. در حالی که اتحاديه اروآسيايی ساختاری 

همگرا که  و خواهد بود پراگماتيک، دمکراتيک
از اين رو، تشکيل  کيل خواهد گرديد.داوطلبانه تش

اتحاديه اروآسيايی به هيچ رو، به معنای احيای 
 شوروی پيشين نخواهد بود.

 
همين گونه، سازمان شانگهای که برای رويارويی با 
هژمونی غرب به ميان آمد، نيز تکيه گاهی نيست که 
در دراز مدت برای روسيه کشش داشته باشد. مادامی 

يکه تاز جهان است و سياست که امريکا قدرت 
پيشروی به سوی خاور را در دستور کار دارد، 
شانگهای، هر چند هم با سردمداری چين، تنها 
ساختاری است که تا اندازه يی می تواند توازن 
استراتيژيک در جهان را نگهدارد. مگر، به محض 
اين که امريکا وزن خود را ببازد و چين به عنوان 

ارز نمايد، شانگهای رنگ خواهد قدرت نخست جهان تب
باخت و منافع چين و روسيه در آسيا، از جمله در 
آسيای ميانه، افغانستان و ايران رو در روی هم 
قرار خواهد گرفت. از اين جا است که روسيه به يک 

 ساختار نو ديگر نياز دارد.
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جامعه «همين گونه، اتحاديه اروآسيايی غير از 
که نبايد با آن يکی  است» اقتصادی اروآسيايی

گرفته شود. در جامعه اقتصادی اروآسيايی (که در 
آن، کشورهای روسيه، قزاقستان، بيالروسيه، 
تاجيکستان و قرغزستان عضويت دارند)، سخن مشخص 
بر سر ايجاد گستره واحد اتحاديه گمرکی و تعاون 
اقتصادی است. همين اکنون هم اتحاديه گمرکی ميان 

، روسيه و قزاقستان وجود دارد. سه کشور بيالروسه
در حالی که اتحاديه اروآسيايی حوزه رواديدی 
مشترک، پول مشترک، پارلمان مشترک و همگرايی 

 اقتصادی ارگانيک را مد نظر دارد.
اين اتحاديه، گسترده واحد اقتصادی، بل هم گستره 
يکپارچه راهبردی را نيز به تنهايی در نظر 

 ندارد. 
 

ديه اروآسيايی چيزی غير از همين گونه، اتحا
سازمان قرارداد امنيت دسته جمعی (که در آن 
کشورهای روسيه، قزافستان، بيالروسيه، تاجيکستان، 
قرغزستان و ارمنستان عضويت دارند)، است. سازمان 
امنيت دسته جمعی سازمان منطقه يی يی است دارای 
بار دفاعی که متوجه تامين امنيت جيوپوليتيک در 

کشورهای عضو است. حال آن که اتحاديه گستره 
اروپايی سازمانی خواهد بود در مقياس جهانی و 
گلوبال دارای ابعاد راهبردی که نه تنها متوجه 
تامين امنيت گستره کشورهای عضو اتحاديه خواهد 
بود، بل خواهد توانست نقش سازنده يی را در 

ثبات در تراز جهانی بازی  وتامين امنيت، صلح 
  نمايد.

 
هر چه است، پوتين به روشنی درک می کند که برای 
تبارز در جهان چند قطبی آينده همچون يک قطب 
نيرومند و رويارويی بايسته با هژمونی امريکا و 
چين و رقابت با قطب های ديگر قدرت چون مجموعه 
کشورهای امريکای التين، هند، جاپان، اتحاديه 

توان روسيه  کشورهای عربی و... ابعاد، امکانات و
به تنهايی بسنده نيست و با آرايش اتحاديه يی 
تازه، متشکل از بخش بزرگ کشورهای عضو جامعه 
مستقل همسود و حتا کشورهای بيرون از آن، می 
توان برای روسيه جايگاهی کم و بيش نزديک به 
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جايگاه شوروی پيشين در عصر جنگ سرد دست و پا 
 کرد.

 
شور جهان از ديدگاه روسيه به عنوان بزرگ ترين ک

گستره سرزمينی، دارنده بزرگترين گنجينه های 
کانی جهان و يکی از دو ابرقدرت نظامی جهان، 
روشن است وزن بزرگی در نظام مناسبات بين الملل 
دارد. با اين هم، هرگاه بتواند اردوگاه نوی را 
در سيمای اتحاديه اروآسيای همانند جامعه 

نات و توانمندی آن در اروپايی آرايش بدهد، امکا
تعامالت آينده جهان چه از ديدگاه  سياسی و چه از 

 ديدگاه اقتصادی افزايش خواهد يافت.         
  

روشن است، در اين اتحاديه روسيه در هسته قرار 
خواهد داشت. کشورهايی چون بيالروسيه و قزاقستان 
در اليه دوم ساختاری آن قرار خواهند گرفت. در 

کشورهايی چون قزغيزستان، تاجيکستان و  اليه سوم،
ارمنستان جا خواهند گرفت. يعنی در گام نخست، 
اتحاديه می تواند از همين شش کشور تشکيل يابد. 
همين گونه، کشورهای ازبيکستان و ترکمنستان هم 
می توانند به آن بپيوندند و شمار کشورهای عضو 

 اتحاديه به هشت برسد. 
 

سه گانه بالتيک که گرايش روشن است که کشورهای 
اروپايی و همسويی با ناتو دارند، به چنين 
اتحاديه يی نمی پيوندند. همين گونه، هرگاه در 
گرجستان کدام تحول ريشه يی رخ ندهد، احتمال 
پيوستن گرجستان به آن نمی رود. با اين هم، به 
گونه غير مستقيم پيوستن کشورهای نو اوسيتای 

ز پريدنيسترويا به آن عملی جنوبی و ابخازيا و ني
 است.

 
آن چه مربوط به کشورهايی چون اوکرايين، ملدوای 
و آذربايجان می گردد، پيوستن آن ها به اتحاديه، 
هر چند هم با چون و چراهايی همراه است، با آن 
هم از نگاه تيوريک، در سر انجام کار ممکن 
پنداشته می شود. دست کم هرگاه اين کشورها به 

مام عيار به ساختار اتحاديه اروآسيايی گونه ت
نپيوندند، می توانند در مراحل نخست به عنوان 

 کشورهای عضو فوورم اتحاديه حضور داشته باشند. 
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پس از فروپاشی شوروی تا به امروز، روسيه بسياری 
از متحدان خود را در جهان از دست داده است.  
کشورهای اروپای خاوری به اتحاديه اروپايی 

يوسته اند. يوگوسالوی پيشين فروپاشيده است. پ
کشورهايی چون اتوپيا، انگوال، الجزاير، مصر و 
ليبيا، يمن دموکراتيک، عراق و افغانستان که در 
گذشته از شريکان نزديک مسکو به شمار بودند، 

ند و برخی ه ابيرون از دايره نفوذ آن قرار گرفت
 ند.ه اداز آن ها به متحدان نزديک امريکا مبدل ش

 
در يک سخن، پس از فروپاشی شوروی پيشين، در برخی 
از مناطق جهان از جمله، اروپای خاوری و 

خالی قدرت راهبردی يی پديد آمد که  ،خاورميانه
امريکا بی درنگ برای پر کردن آن اقدام کرد و پس 

سپتامبر حضور نيرومندی  11از رويدادهای دراماتيک 
 و افغانستان يافت. در اين مناطق از جمله عراق 

 
نه سازمان شانگهای و نه جامعه کشورهای همسود، 
هيچ کدام نتوانسته اند به روسيه در بازگردانيدن 
اعتباری همانند به دوره شوروی پيشين ياری 
رسانند. از اين رو، پوتين رسيدن روسيه به 
جايگاهی در خور شان آن کشور را همچون يک ابر 

 بيخی نو می بيند.  قدرت در آرايش يک ساختار
 
در اين ميان، چيزی که بسيار شايان توجه است،  

تعامل اين اتحاديه نو با ساختارهای قدرت در 
 تراز جهانی و محيط پيرامون گستره آن خواهد بود.

   
روی هم رفته، گستره استراتيژيك روسيه در 

 هاي همسايه، پنج ساختار را در بر می گيرد:   حوزه
 ه بالتيك،کشورهای سه گان -1
جمهوری های غربی چون اوکرايين، بيالروسيه و   -2

 ملداويا در شمال درياي سياه،
گستره قفقاز، از جمله کشورهای آذربايجان،   -3

 گرجستان و ارمنستان
 کشورهای پنجگانه آسياي ميانه   -4
 حوزه خاور دور.   -5
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همين گونه، در تراز جهانی، روسيه با چند ساختار 
ر تعامل است که در قبال و منطقه بزرگ و کوچک د

 هر يک سياست به خصوص خود را دارد:
 

گستره امريکای جنوبی و  گستره امريکای شمالی،
مرکزی، گستره اروپای باختری، گستره اروپای 
خاوری، گستره کشورهای اسکندناوی، گستره افريقا، 
گستره کشورهای عربی عضو شورای خليج 

ات و عمان) فارس(عربستان، قطر،کويت، بحرين، امار
و اردن، گستره کشورهای عربی شمالی (عراق، 
سوريه، لبنان و فلسطين)، هند و پاکستان، چين، 
کشورهای خاور دور (جاپان، کوريا ...)، 
مغولستان، کشورهای حوزه جنوب شرق آسيا،  ترکيه، 

 ايران، افغانستان.
 

از جمله اين ساختارها و مناطق، برخی از کشورهای 
يکای مرکزی و جنوبی، شماری از گستره های امر

کشورهای افريقايی (از جمله مصر و ليبی)، 
باالقوه می توانند در آينده چونان شريکان 
گفتگوی اتحاديه اروآسيای به رهبری روسيه 

 ارزيابی گردند.
 

 - با شکست دکترين مونروبايد توجه داشت که 
ياالت قاره امريکا به رهبری ا يکپارچه ساختن

جاذبه های انرژيتيک آسيا، شيرينی ز ، و نيمتحده
از امريکای جنوبی به سوی آسيا يورش  ياالت متحدها

 از شکست در سآورد. کنون چنين بر می آيد که پ
آسيا، توجه امريکا بيشتر به  امريکای جنوبی و در
د. از اين رو، در آينده گردقاره افريقا جلب 

نزديک افريقايی ها تمايل چندانی به روسيه 
در  شايد هند داشت. تنها مصر و سودان ونخوا

 آينده ليبی از اين قاعده مستثنی خواهند بود.   
 

گستره کشورهای عربی شمالی (عراق، سوريه، لبنان 
و فلسطين)، هند و پاکستان و چين نيز می توانند 

 در طراز چنين کشورها به شمار روند.
 

برخی ديگر از کشورها مانند مغولستان، کوريای 
اروپای خاوری که کشورهای ی، شماری از شمال

اتحاديه اروپايی نمی تواند آن ها را در خود جا 
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بدهد، از جمله صربستان،کشورهايی اند که می 
 توانند بالقوه شامل اتحاديه شوند.

 
ايران و افغانستان (هرگاه امريکا ناگزير به ترک 
اين کشور گردد) و به گونه مشروط حتا ترکيه، 

که از ديد تئوريک می توانند در  کشورهايی اند
 پيوندند. بآينده به اتحاديه 

هم فرا راه پديدآيی  بسياریروشن است دشواری های 
اين اتحاديه است. به ويژه مشکالت فراوانی که در 

ازبيکستان و –ميان کشورهای آسيای ميانه 
اوضاع در مرزهای  تاجيکستان و قزغيزستان است.

وب نيست. بحران سر در جنوبی اتحاديه هم چندان خ
گم افغانستان، پرونده هسته يی ايران و برنامه 
های پاکستان مبنی بر تسلط يابی بر افغانستان، 
چالش هايی اند که آينده منطقه را تيره و تار 

 ساخته اند.
 

از ديد تاريخی، آن چه که کنون در افغانستان 
روان است، ادامه بازی بزرگ سده های نزدهم و 

ت. تنها سيمای آن عوض شده است. در بيستم اس
گذشته بازی بزرگ ميان روسيه و انگليس و سپس هم 
شوروی و امريکا روان بود. کنون در افغانستان 
امريکا حرف نخست را می زند و نقش انگليس فرعی 
است. مگر روسيه کماکان يکی از طرف های مطرح 
است. با اين که حريف اصلی جيوپوليتيک امريکا در 

 چين است.   -در مرحله کنونی انستانافغ
 

پژوهشگر آلمانی در اين  –ديتريش ناک ماير -يورگ
معموال چنين پنداشته می شود که «پيوند می نگارد: 

بازی بزرگ با شکست روسيه از جاپان به سال های 
چون همو در آن هنگام تالش پايان يافت.  1905/ 1904

متوقف های روسيه مبنی بر پيشروی به سوی جنوب 
اما چنين نيست. تاريخ نشان می دهد که  82گرديد.

                                                 
. برخی ها می پندارند که هرگاه رويدادهای بزرگی چون  82

ت بر روسيه، جنگ روس و جنگ کريمه، يورش ناپليون بناپار
جاپان و جنگ های يکم و دوم جهانی و انقالب اکتبر نمی 
بودند، روسيه به گونه حتمی به پيشروی به جنوب ادامه می 

ران، ون ديگر اثری از کشورهای مستقل ايداد و کن
 افغانستان و ترکيه نمی ماند.
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بازی بزرگ راستين هنگامی آغاز گرديد که 
ديپلماسی انگليس آگاهی يافت که آلمان صنعتی 

حريف اصلی آن، تالش می ورزد به يک قدرت  -شده
 دريايی مبدل گردد. 

 
از ديد لندن، اتحاد باالقوه آلمان با روسيه، 

اتحاد موجود در آن برهه،  تهديد دوگانه يی برای
مسکو می توانست  -می  گرديد. محور قاره يی برلين

تهديد مستقيمی در نزديکی دروازه های بريتانيا 
باشد و در دست روسيه منابع الزمی فنی و اقتصادی 
را برای تسلط بر اروآسيا بگذارد. روسيه می 
توانست در کشاکش در زمينه تاثيرگذاری بر قاره 

 هند، به پيروزی دست يابد. اروآسيا و 
 

درست مانند آن زمان، مبارزه بر سر هندوکش می 
تواند آغاز درگيری بارها بزرگتری گردد. در سده 

اند «بيستم در نتيجه بازی بزرگ در هندوکش، 
(بازی نهايی) در سيمای دو جنگ جهانی از » اشپيل

کار برآمد. بازی بزرگ راستين از تالش های 
مبنی بر جلوگيری از اتحاديه بريتانيای کبير 

روسيه و آلمان آغاز گرديد. انديشه سياست خارجی 
بريتانيا در بستن اتحاد در برابر نيرومندترين 

با حريف درجه دو می چرخيد. اين گونه،  -حريف
لندن توانست در فرجام کار، رهبر ارکستر اروپا 

 از کار برآيد...
 

از  نه تنها به عنوان بخشی -درک اين روندها
تاريخ آموزنده است، بل که به ما ياری می رساند 

تا بازی عصر خود را نيز بهتر ارزيابی نماييم.  
امروز درست مانند آن برهه، نيروهايی که برای 
مبارزه بر سر افغانستان کشانيده شده اند، می 
توانند متحد گردند يا بر سر مسايل بيخی ديگر و 

 مايند.قرينه های ديگری، با هم برخورد ن
 

...و بار ديگر افغانستان در مرکز توجه قرار می 
گيرد. با داوری از روی همه چيز،  ميدان 
زورآزمايی بر سر تسلط در سده بيست و يکم، نه 
تنها افغانستان، بل که آسيای ميانه هم خواهد 

 » بود.
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روسيه با حضور مشروط امريکا در به هر رو، 
ن کشور را در افغانستان مادامی که منافع ملی آ

منطقه خاور ميانه و آسيای ميانه با خطر جدی رو 
به رو نکند، مخالفتی ندارد. اگر چنين چيزی رخ 
بدهد، ابزارهای فشار نيرومندی برای راندن 
امريکا در دست دارد. بر عکس، چين حضور امريکا 
 ،در افغانستان را برای خود خطر راهبردی پنداشته

ری را پيش گرفته است و با آن مبارزه خستگی ناپذي
 - برای راندن آن به کمک متحد راهبردی خود

 پاکستان می کوشد.
 

افغانستان برای روسيه و کشورهای آسيای ميانه و 
در کل اعضای اتحاديه آينده اروآسيايی از چند 

 بعد چالش آفرين است:
با توجه به آهنگ رشد باالی توليد و قاچاق    -1

و کشورهای عضو مواد مخدر، امنيت ملی روسيه 
اتحاديه کماکان در معرض تهديد جدی است. در 

 30پهلوی ساالنه ميلياردها دالر زيان مالی، بين 
هزار جوان روسی در اثر استمعال مواد مخدر  40تا 

جان می بازند. اين گونه، هرگاه در طی ده سال 
حضور نيروهای شوروی در افغانستان شمار تلفات 

نفر می رسيد، می توان  هزار 14جنگ به نزديک به 
تی در معرض جنگ تمام سنتيجه گرفت که روسيه به را
 عيار ترياک قرار گرفته است.

با توجه به حضور بلند مدت نيروهای     -2
امريکايی در اين کشور، خطر صدور بی ثباتی به 
کشورهای عضو اتحاديه (در گام نخست، آسيای 

گی ميانه) از جمله در سيمای صدور انقالب های رن
 باالقوه هست.

در صورت قدرت گرفتن نيروهای تندر رو، خطر   -3
گسترش بد امنی به گستره آسيای ميانه باال می 
رود. به ويژه هر گاه امريکايی ها موفق گردند با 

 طالبان کنار آيند.  پاکستان و 
با پا گرفتن چالش های زبانی، تباری و    -4

يی مذهبی خطر سرايت اين چالش ها به گونه دومينو
 به آسيای ميانه می رود. 

در صورت شکست کامل امريکا و بيرون رفتن  -5
نيروهای آن کشور، خطر رويارويی چين و روسيه در 



 228

سازمان افغانستان باال می رود که می تواند 
  »رو به رو گرداند.فروپاشی شانگهای را با خطر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش چهارم
 

  گستره پروژه های همگرايی در
 ی ايرانستانیکشورها

 
 همگرايی منطقه يی در گستره متاجيوپوليتيکی -1

 (گستره اکو)  اروآسيای ميانه بزرگ
با توجه به چالش ها و با توجه به آرايش نيرو در 
منطقه، پارادايم همگرايی منطقه يی در گستره 

-(جيوپوليتيکیمگاترند متاجيوپوليتيکی 
 جيوسويليزاسيونی) -جيواکونوميکی و جيوکلتوری

روآسيای ميانه بزرگ به ويژه برای افغانستان از ا
اهميت به سزايی برخوردار بوده و بايسته است در 
محراق توجه دولتمردان، سياست سازان و 

 سياستگذاران کشور در آينده قرار گيرد.
  

چنانی که گفتيم جهان به سوی جهانی شدن 
پيش 83(گلوباليزم) و منطقه يی شدن (ريگيوناليزم)

ديگر در سده بيست و يکم، کمتر کشوری می رود و 

                                                 
. شايد هم بهتر باشد بگوييم نيوگلوباليزم و نيو    83

 يزم.ريگيونال
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می تواند در برج عاج خود در تنهايی و تجريد به 
سر برد. امروزه، ديگر مقوله هايی چون اقتصاد، 
امنيت و مانند آن نمی تواند در چهارچوب  يک 
کشور تعريف شود، بل با گذشت هر روز، گستره های 
  بزرگتری را در بر می گيرد. از اين رو، منطقه ما

 نياز مبرمی به همگرايی دارد. 
 

بايسته است تا در روشنی روند جهانی گرايی و 
منطقه گرايی، زمينه های سه گانه پارادايم  

تمدنی) را -همگرايی (اقتصادی، امنيتی و فرهنگی
در » اروآسيای ميانه بزرگ«در پهنه مگاترند 

چهارچوب متاجيوپوليتيک نوين به بررسی گرفته 
 شود.

 
ميانه بزرگ از ديد جغرافيای سياسی  اروآسيای

ترکی را در -مجموعه کشورهای ايرانستانی و تورانی
بر می گيرد، که امروزه در گستره سازمان همکاری 

 اکو شامل می باشند. 
 

همين گونه، اين گستره، از ديدگاه گيتاشناسيک 
تقريبا با گستره کشورهای عضو اکو که فالت 

را می سازد،  جغرافيايی ايران بخش بزرگ آن
همخوان است. مهم تر از آن، از ديدگاه جيوکلتوری 
و جيوسيويليزاسيونی اين گستره با بخش بزرگی از 

انطباق دارد » ايران بزرگ«تمدنی  -گستره فرهنگی
و از ديدگاه جيو اکونوميک هم با گستره اکو 

 همخوان است.
 

 
 

اسالمی  -همگرايی در چهارچوب سازمان اقتصادی آسيايی
ترکی) اکو (گستره اروآسيای ميانه -تورانی -ايرانی(

 )بزرگ
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 Economic: یسي(به انگل یاقتصاد یسازمان همکار
Cooperation Organization سازمان  کياکو -آن )، مخفف

پاکستان و  ران،ياست. سه کشور ا یي منطقه یاقتصاد
 نيبار ا ني) نخست١٩۶٢( ١٣۴١در سال  هيترک

 ردند.ک یزير هيسازمان را پا
 

سازمان همكاري اقتصادي(اكو) در ابتدا با مشاركت 
سه كشور ايران، تركيه و پاكستان بر اساس معاهده 

زندگي اقتصادي مردم باالبری تراز ازمير و با هدف 
گرديد. كشورهاي  پی ريزی 1984منطقه در 

 كستان،يازب تاجيكستان،آذربايجان، افغانستان،
به اين  1992در  قرقيزستان قزاقستان، تركمنستان،

 . پيوستندسازمان 
 

 اکو چنين برشمرده می شود: اهداف
 
براي توسعه اقتصادي پايدار  فراهم آوردن زمينه -
 زندگي و رفاه مردم. باالبری ترازو 
ي و يي و فرامنطقه يگسترش تجارت درون منطقه  - 

 حذف موانع تجاري.
تجارت كشورهاي منطقه با  همگرايیتالش در جهت  - 
ارت جهاني و ارتقائ همكاري هاي اقتصادي، تج

 اجتماعي،فرهنگي، فني و علمي.
 توسعه زيربناهاي حمل و نقل و ارتباطات. - 
توسعه همگرايي بخش دولتي و خصوصي با تاكيد  - 

 بر آزادسازي اقتصادي.
تدوين برنامه مشترك جهت توسعه منابع انساني  - 

 و بهره برداري از منابع طبيعي.
 
 

 یکشورها ١٣٧٢در سال  ،یشورو یفروپاشاز  پس
قزاقستان،  جان،يآذربا یافغانستان، جمهور

 کستانيکستان، و تاجيازب ،قرغيزستانترکمنستان، 
اکنون  سازمان هم ني. اوستنديبه سازمان اکو پ زين

و  تيتن جمع ونيليم 400با ده عضو، حدود 
مربع وسعت کشورها، امکانات  لومتريک ۶٩٧،۶٢٠،٨

 دارد. اريو صنعت در اخت گاز ،نفت
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 طيبهبود شرا یسازمان، اکو برا نياساسنامه ا طبق
و  کند؛ یعضو تالش م یکشورها داريپا یتوسعه اقتصاد

منطقه  نيدر ا یموانع تجار یجيحذف تدر یبرا
برنامه  هياهداف اکو، ته گريدارد. از د تيفعال

ده کشور  نيدر ا یتوسعه منابع انسان یمشترک برا
برنامه  عيتسر یبرا نيچن سازمان هم نياست. ا

. زبان کند یم تيتوسعه حمل و نقل و ارتباطات فعال
آن، شهر تهران  یاست و مقر اصل یسياکو انگل یرسم
 است. رانيدر ا

 
روشن است برای ساختارهای منطقه يی آينده، نياز 

همه جانبه داريم.  »انديشه استراتيژيک« به يک 
» اروآسيای ميانه بزرگ«در اين جا می کوشيم طرح 

پرسشی که مطرح می گردد، اين است  پيشکش نماييم:
که ارو آسيای ميانه بزرگ چيست؟ اين موضوع برمی 

  84».نئو اروآسيايسم«گردد به تيوری 
 

سخنرانی يی در  2002در همين راستا در ماه دسامبر 
جيوپوليتيک، جيو استراتيژی «لندن داشتم زير نام 

ه در آن به تيوری اورآسيايسم ک» و جيو اکونوميک
  85و نيو اروآسيايسم اشاره هايی داشتم.

 
 2004را در سال های » اروآسيای ميانه بزرگ«تيوری 

هنگامی که در کرسی رياست مرکز مطالعات  2006 –
استراتيژيک وزارت خارجه کار می کردم، مطرح 
نمودم. موضوع بررسی اين تيوری نه به گونه 

اروآسيای ميانه «بل گستره تجريدی افغانستان، 
يعنی گستره يی نزديک به گستره کشورهای » بزرگ

 اکو(سازمان همکاری اقتصادی)  است. 
 

بازسازی، «سر انجام، در کنفرانس بين المللی 
» ثبات و امنيت در افغانستان: نقش کشورهای منطقه

در کابل برگزار گرديد در مقاله  2006که در اپريل 

                                                 
نگاه شود به کتاب: آريانفر،  افغانستان به کجا می .  84

، کابل، انتشارات  344-317رود؟  سخنرانی در لندن، ص.ص.

 2003، »ميوند«
 
 . همان جا 85
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يه داشتم، اين تيوری را رسما يی که در همايش ارا
مطرح نمودم. متن مقاله در شماره دهم مطالعات 
 استراتيژيک به زبان دری و نيز در کتاب:

بازسازی، امنيت و ثبات در افغانستان : نقش «
که از سوی مرکز مطالعات  86»کشورهای منطقه

استراتيژيک به همکاری بنياد هانس زايدل آلمان 
ر به زبان انگليسی به زير نظر داکتر کارل فيش

 چاپ رسيد، بازتاب يافته است. 
 

افغانستان به کجا می «پيشتر از اين، در کتاب 
کوششم اين بوده است که زمينه های تيوريک » رود؟

 بزرگ را مطرح نمايم.» اروآسيای ميانه«انديشه 
 

گستره اروآسيای بزرگ، از ديدگاه گيتاشناسيک 
و که فالت تقريبا با گستره کشورهای عضو اک

جغرافيايی ايران بخش بزرگ آن را می سازد، 
همخوان است. مهم تر از آن، از ديدگاه جيوکلتوری 
و جيوسيويليزاسيونی اين گستره با بخش بزرگی از 

انطباق دارد » ايران بزرگ«تمدنی  -گستره فرهنگی
و از ديدگاه جيو اکونوميک هم با گستره اکو 

اه روشن است، از ديدگ همخوان است.
جيوسويليزاسيونی، هسته اروآسيای ميانه بزرگ 

 - خراسان بزرگ تاريخی«همان «تقريبا گستره 
را تداعی می کند که روزگاری سرزمين » فرهنگی

  تاريخی پهناوری بود. -جغرافيايی
 

مگاترند اروآسيای ميانه بزرگ می تواند از 
تمدنی نه تنها شامل گستره  -ديدگاه فرهنگی

يانه، ايران، افغانستان و کشورهای  آسيای م
پاکستان گردد، بل آذربايجان، مناطق مسلمان نشين 
قفقاز، ترکيه، عراق، جنوب سيبريا، مناطق 
پهناوری از هند و نيز مناطق سينکيانگ جمهوری 
توده يی چين را نيز در بر گيرد. هرچند، کشورهای 

 - روسيه، هند و چين هر يک از خود گستره تمدنی

                                                 
86. RECONSTRUCTION, STABILITY AND SECURITY OF 
AFGHANISTAN- THE ROLE OF REGEONAL CONTRIS, Edited by Dr. 
Karl Fiscer, material of international Conference Held the Ministry of Foreign 
Affairs, Kabul, April 19-20 . 2006, Center for Strategic Studies, and Hans 
Seidel Fondation, Maiwand Publication and Press. 
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ارند، با آن هم، بخش هايی از اين فرهنگی ديگری د
تمدنی  -کشورها را می توان در گستره فرهنگی

 .اروآسيای ميانه بزرگ شامل دانست
 

در اوضاع امروزی، روشن است پاراديم همگرايی 
تمدنی يکی از پايه يی ترين اصول   –فرهنگی

 - همگرايی منطقه يی را در گستره جيوکلتوری
در اين راستا، جيوسويليزاسيونی ما می سازد. 

تمدنی  -تدوين استراتيژی همگرايی گسترده فرهنگی
چيزی که تا کنون به آن  -ميان کشورهای منطقه

کمترين توجه مبذول گرديده است، از اهميت بسيار 
بااليی برخوردار است و در سرانجام می تواند به 
 .همنگری و همنوايی بيشتری در اين راستا  بينجامد

 
نه، همايش های بيشتری در بايسته است در زمي

کشورهای همسرزمين منطقه ما برگزار گردد تا از 
ديدگاه های کارشناسيک بررسی شده و راهکارهای 

با توجه به جهانی . مشخصی برای آن تعيين گردد
شدن اقتصاد که ديگر مرزهای سياسی را به سرعت در 
هم می شکند و تنها به دستاوردهای مالی و مادی 

صل همگرايی اقتصادی منطقه يی در توجه دارد، ا
 جهان ما از اهميت به سزايی برخوردار است. 

 
در جهان امروز، کشورهايی که دارای منافع مشترک 
اقتصادی اند، دست به ايجاد سازمان های اقتصادی 
منطقه يی يازيده اند. دردمندانه، متفاوت با 
ساختارهای اقتصادی پويای موجود در جهان، 

تصادی منطقه يی ما چون اکو، سارک، ساختارهای اق
سازمان همکاری های خليج [فارس]، سازمان همکاری 
های آسيای ميانه و مانند آن، بنا بر داليل 
گوناگون، از جمله داشتن بار سياسی تا اقتصادی، 
از کارايی و پويايی بايسته برخوردار نبوده، 
بيشتر با ايستايی روبرو گرديده و به روی کاغذ 

 اند.مانده 
 

از سوی ديگر، اين ساختارها ميان خود هم کدام 
پيوند ارگانيک ندارندکه  زمينه انتيگراسيون يا 
همگرايی بيشتر آن ها را در چهارچوب مکانيزم های 

 گسترده تر فراهم گرداند. 
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اين در حالی است که برای مثال، کشورهای عضو 
اکو(سازمان همکاری اقتصادی منطقه يی) در گستره 

ميليون کيلومتر مربع (يعنی در واقع  شتاز ه بيش
در پهنايی که بخش بزرگی از گستره مگاترند 
اروآسيای ميانه بزرگ را در بر می گيرد) موقعيت 

ميليون باشنده دارند.  400داشته و نزديک به 
گذشته از آن، بخش بزرگی از گنجينه های انرژتيک 

 جهان در زير خاک های اين کشورها نهفته است.
 

به هر رو، در اوضاع کنونی، کشورهای منطقه می 
توانند در زمينه هايی بسياری با هم همکاری 
داشته باشند که در زير شماری از مهمترين آن ها 

 را بر می شماريم:
در زمينه انرژی برق، نفت و گاز و بهره   -1

برداری از خاستگاه های معادن و در آينده بهره 
 87هسته يیبرداری صلح آميز از انرژی 

                                                 
. شايان يادآوری است که کشورهای عضو اکو نزديک به يک  87

 18ورانيم جهان را دارند.(قزاقستان چهارم گنجينه های ي
درصد و...). اين در حالی است که  4.5 -درصد و ازبيکستان

اين کشورها حتا يک درصد توليد انرژی هسته جهان را هم 
 توليد نمی کنند. 

 
هفدهمين کنفرانس بين المللی آسيای «من، در سخنرانيم در 

فرصت ها برای همکاری و «زير نام » ميانه و قفقاز
، در 2010مارچ  9و  8(برگزار شده به تاريخ های » مگرايیه

تهران، در سالن کنفرانس های بين المللی وزارت امور 
خارجه ايران، با مشارکت صدها نفر از دانشمندان ايرانی 
و خارجی  از بيست کشور و با شرکت وزيران امور خارجه  و 
 انرژی و حمل و نقل ايران و نيز وزير صنعت و انرژی و

معاون وزارت امور خارجه جمهوری تاجيکستان که به عنون 
مهمان ويژه اشتراک داشتند)، چند پيشنهاد مشخص برای 
برونرفت از بحران انرژی و آب در منطقه، از جمله 
استفاده از انرژی هسته بی در منطقه اکو و کشيدن کانال 
های بزرگ آبرسانی از خليج پارس و دريای عمان به اعماق 

يران و ساختن درياچه های مصنوعی در اين کشور؛ خاک ا
 ارائه کردم.  

 
اين پيشنهادها بسيار ارزنده ارزيابی شدند. به ويژه  

وزير امور خارجه ايران با استقبال  -داکتر منوچهر متکی 
و قدردانی از پيشنهادها، آن ها را بسيار سازنده خواند 

مه های و گفت که اين پيشنهادها بايد در چارچوب برنا
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در زمينه حمل و نقل از جمله هوايی، اتصال    -2
 شبکه های راه آهن و راه های اسفالتی

در زمينه کشاورزی، دامداری و صنايع مواد   -3
 غذايی

 در  زمينه جهانگردی و هوانوردی  -4
در زمينه بازرگانی ( به خصوص بخش خصوصی) و   -5

 بانکداری و مديريت
 در زمينه بهداشت و صحت  -6
 در زمينه آموزش و پرورش و توسعه انسانی  -7
 در زمينه های فرهنگی و ورزشی-8
 در زمينه تحقيقات، علوم و فناوری- 9

 در زمينه ساخت و ساز و ساختمان   -10
 ...و در ساير زمينه ها

 
کشوری که در -در اين ميان، برای افغانستان  

بسيار مهم  -مرکز اروآسيای ميانه بزرگ قرار دارد
که برای اجرای نقش خود در روند همگرايی است 

اقتصادی منطقه يی، پيش از هر کاری به تامين 
چيزی که بدون  -امنيت و ثبات در کشور بپردازد

همکاری و تشريک مساعی بی آاليشانه کشورهای منطقه 
و در گام دوم، به گشودن شريان  -بسيار دشوار است
شورهای که آن هم بدون مشارکت ک -های مواصالتی خود

دست  -منطقه در بهترين مورد سخت دشوار خواهد بود
يازد. پيونديابی شبکه راه های افغانستان با 
شبکه های کشورهای همسايه (مخصوصا شبکه های راه 
آهن منطقه يی) پايه يی ترين پيش زمينه برای 
شگوفايی اقتصادی کشور و در نتيجه گسترش همکاری 

نجام همگرايی های سودمند منطقه يی و در سر ا
 اقتصادی منطقه يی است. 

 
از سوی ديگر، افغانستان به عنوان يک کشور جنگ 
زده که با چالش های بسيار و در هم تنيده يی 
روبرو است، نيازمند ياری های بی آاليشانه 
کشورهای منطقه در پهلوی ياری های جامعه جهانی 
است تا بتواند هر چه سريع تر ويرانی های 

                                                                                                                                                             
بررسی و در زمينه اقدامات عملی   ECOسازمان  همکاری 

 انجام شود.
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ز جنگ را بازسازی نمايد و به امنيت بازمانده ا
 پايدار و ثبات دست يابد. 

 
در ابعاد جيو اکونوميکی گسترش و شگوفايی اکو 

 بسيار مهم است. 
 
 

امنيتی در چهارچوب گستره  سويیهم -2
جيواستراتيژيکی کشورهای -جيوپوليتيکی

 افغانستان+پاکستان+ايران
 آن چه مربوط می گردد به ساختارهای امنيتی منطقه
يی، در منطقه کنون ساختار قرار داد امنيت دسته 
جمعی وجود دارد که کشورهای آسيای ميانه عضو آن 
هستند. با اين هم هنوز کدامين ساختار امنيتی 
ويژه آسيای ميانه شکل نگرفته است که کشورهای 
پنج گانه آسيای ميانه را در بر گيرد. روشن است 

ی از اولويت در آينده به ميان آوردن چنين ساختار
 ها به شمار می رود.

 
سه کشور افغانستان، ايران و پاکستان عضو هيچ 
سازمان امنيتی نيستند و از همين رو سخت آسيب 
پذير می باشند. در اين جا انديشه نوی را در 
زمينه آرايش يک اتحاديه منطقه يی نو به بررسی 

 می گيريم:
 

چوب آن چه مربوط به منطقه ما می گردد، هند چهار
امنيتی خاص خودش را دارد. اگر کشور چين را نيز 
در نگاه افغانستان کشوری از کشورهای منطقه 
تعريف کرد، روشن است چين نيز چهارچوب امنيتی 
خودش را دارد. کشورهای آسيای ميانه از يک سو 
سيستم امنيتی درونی خود شان را دارند و از سوی 

همسود با  ديگر، در سيستم امنيتی کشورهای مستقل
روسيه شامل می شوند که در واقع چيزی همانند به 
همان حريم امنيتی شوروی پيشين است و پس از 
فروپاشی تازه در سيستم امنيتی سازمان شانگهای 

 نيز تعريف می شوند. 
 

افغانستان، پاکستان و ايران سه کشوری اند که نه 
ميان خود شان کدام سيستم امنيتی دارند و نه عضو 
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م سيستم امنيتی ديگر هستند. در اين ميان، کدا
افغانستان با نزديک به شش هزارکيلومتر مرز با 
شش کشور منطقه، بی دفاع ترين، آسيب پذير ترين 
کشور جهان از نگاه دفاعی و امنيتی است. اين در 
حالی است که توانايی های کشورهای همسايه آن فوق 

 العاده بزرگ است. 
 

شت که بی ثباتی و نا امنی در بايسته است توجه دا
افغانستان، تاثيرات سوء بسياری بر امنيت منطقه 

 11و حتا جهان (به گونه يی که رخدادهای تراژيک 
سپتامبر آشکارا نشان داد) دارد و بر عکس، ثبات 
و امنيت در افغانستان زمينه ساز ثبات پايدار و 

 گسترش همگرايی منطقه يی و جهانی خواهد بود.   
 
درنظرداشت مسايل باال، تامين امنيت در منطقه  با

با توجه به خطراتی که تروريزم بين المللی و 
مواد مخدر متوجه ما گردانيده است، مستلزم 

 همکاری و تشريک مساعی همه کشورهای منطقه است.
 

روشن است به رغم واگرايی ها، زمينه های خوبی هم 
همه  در منطقه برای همگرايی وجود دارد که بايد

مساعی خويش را در راستای گسترش و نهادينه ساختن 
 آن بسيج نماييم.

 
به پنداشت نگارنده، در گام نخست همگرايی 
اقتصادی و فرهنگی و سپس همسويی استراتيژيک ميان 
سه کشور افغانستان، پاکستان و ايران، زمينه ساز 
روند همپيوندی گسترده تر چند مرحله يی منطقه 

برونرفت از تنگناهای جيوپوليتيک يی، يگانه راه 
و شاهکليد گشايش همه قفل های معضالت منطقه است. 
به گونه مثال، زمينه حل دمکراتيک و شرفتمندانه 
مسايل پيچيده يی چون خط ديورند و مساله 

 را فراهم خواهد آورد. » پشتونستان«
 

از نگاه تاريخی، ضرورت اتحاد استراتيژيک ميان 
يران (پارس پيشين) و بخش خاوری بخش باختری فالت ا

آن (سردار نشين های افغانی) برای نخستين بار از 
حاکم کابل پس از سقوط  -سوی امير دوست محمد خان

نهايی پيشاور به دست سيک ها با کارگردانی و 
پشتيبانی انگليسی ها از پشت پرده؛ به مشوره 
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روسيه تزاری مطرح گرديد. درست هنگامی که پارس 
باختری) در شمال در قفقاز، شکست های (ايران 

سنگينی از روس ها ديده و در پس جنگ هايی که 
تقريبا سه دهه نخست سده نزدهم را در بر گرفت و 
به عقد عهد نامه های ننگين گلستان و ترکمنچای 
انجاميد؛ هفده شهر قفقاز را برای هميشه از دست 

  88داده بود.
 

د خان بنا به با اين هم، پيشنهاد امير دوست محم
عللی که نوشتار دست داشته گنجايش توضيح آن را 

در گام نخست به علت سنگ اندازی های 89ندارد،
انگليس نه تنها عملی نگرديد، بل در اثر جنگ 
هرات (به تحريک روسيه) که به گونه ناخواسته پای 

» بازی بزرگ«سردار نشين های افغانی را به 
ی را زاييد که کشاند، تنش ها و چالش های بيشتر

پيامدهای ناميمون آن تا به امروز گريبانگير ما 
 است. 

 
وزير  -در اوايل سده بيستم، روانشاد محمود طرزی 

خارجه وقت افغانستان انديشه ضرورت اتحاد سه 
کشور افغانستان، ايران و ترکيه را پيشنهاد کرد. 
مگر، پيشنها او مورد توجه رضا خان که زير تاثير 

بود، قرار نگرفت. روشن است انگليسی  انگليسی ها
 ها با چنين اتحاديه يی مخالف بودند.

 
يکی از جالب ترين طرح ها را در زمينه فيلد 

رييس جمهور متوفی پاکستان  -مارشال ايوب خان
اختالفات ارضی «داده بود. به گونه يی که در کتاب 

می خوانيم:  مارشال  323ص  90»افغانستان و پاکستان

                                                 
. در واقع طرح  ايجاد کنفدراسيون ميان سردار نشين  88

های افغانی (کابل و قندهار) و ايران، از سوی روسيه 
فرستاده دولت تزاری  –ريخته شده بود که از سوی ويتکويچ

ان قندهار مطرح روسيه در کابل به دوست محمدخان و سردار
 گرديده بود.    

شوروی ها و همسايگان جنوبی شان «. نگاه شود به کتاب 89
نوشته پروفيسور ولودارسکی، ترجمه » ايران و افغانستان

 .38-35، ص.ص. 2001عزيز آريانفر، چاپ دهلی، 
. اختالفات ارضی افغانستان و پاکستان به روايت اسناد 90

، به کوشش محمد علی تاريخی وزارت امور خارجه ايران
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خطاب  1341رييس جمهور پاکستان در سال  -ايوب خان
به يک اجتماع بزرگ در کويته گفته بود که 
افغانستان، ايران و پاکستان در بين دو قوه بزرگ 
يعنی اتحاد شوروی و هند قرار گرفته اند و نظر 
به اين وضع برای بقای اين سه کشور برادر، اتحاد 
با هم يک امر ضروری می باشد. زيرا در صورت 

تالفات داخلی، مقابله آن ها با فشارهای خارجی اخ
مشکل خواهد بود و شايد در اين صورت کشورهای سه 
گانه از هم جدا شده و خاتمه بيابند. ولی هرگاه 
اين سه کشور با هم متحد شوند، از خود به خوبی 

 دفاع خواهند کرد. 
  

رييس جمهور پاکستان در ميان کف زدن های ممتد 
چنين پيشنهادی به عمل آيد،  حضار گفت که اگر

پاکستان از همه پيشتر اين پيشنهاد را قبول 
خواهد کرد. وی گفت مردمان پاکستان، ايران و 
افغانستان به يک نژاد تعلق دارند و بين آن ها 
رشته های عميق تاريخی و کلتوری وجود دارد و به 
عقيده وی مردمان اين سه کشور برای دفاع در 

رجی و سعادت خود اين اتحاد را مقابل فشارهای خا
 »می پسندند..

 
چند روز بعد، آقای ذولفقاری سفير ايران در 

وزير  -کابل، هنگام ديدار با سردار نعيم خان
خارجه در باره اين اظهارات ايوب خان گفتگو کرد. 

اتحادی که ايوب «سفير ايران به نعيم خان گفت که 
نعيم ». خان از آن صحبت کرده، آرزوی همه ماست

بله همين طور است. ولی اکنون موقع «خان گفت: 
چنين کاری نيست. اگر ما در حال حاضر دست به 
چنيين اقدامی بزنيم، نابود خواهيم شد. انجام 
اين عقيده کار امروز و فردا نيست و وقت می 
خواهد. به هر حال، در چنين موقع حساس، به هيچ 

 ». وجه جای طرح اين موضوع نيست
 

در اوايل دهه هفتاد، شاه پيشين ايران  پسان ها
متشکل » پان آريايسم«با انديشه آرايش اردوگاه 

از سه کشور ايران، پاکستان و افغانستان با 

                                                                                                                                                             
بهمنی قاجار، چاپ مرکز اسناد و خدمات پژوهشی، تهران، 

1382. 
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حمايت انگليس و امريکا برآمد کرد. در شالوده 
انديشه های استراتيژيک شاه، ناسيوناليسم افراطی 
ايرانی و همپيوندی نظامی زير سرپرستی امريکا 

ار داشت که بنا به علل متعدد از جمله مخالفت قر
شوروی و اختالفات افغانستان و پاکستان بر سر 

 تحقق نپذيرفت.» پشتونستان«مساله 
 

هر چند در اواخر پادشاهی محمد ظاهرشاه (در دوره 
نخست وزيری داکتر موسی شفيق) عمال زمينه برای 
همگرايی سه کشور فراهم گرديده بود، مگر کودتای 

وود خان (با حمايت غير مستقيم شوروی که مخالف دا
سرسخت اين همگرايی زير چتر امريکا بود)، آن را 

 بر هم زد.  
 

آخرين بار، در اواخر رياست جمهوری داوود خان 
هنگامی که او با يک چرخش يک صد و هشتاد درجه يی 
می خواست از شوروی ببرد و مناسباتش را 

پاکستان، مصر و  باکشورهای غربی، عربی، ايران،
کشورهای نفت خيز خليج فارس گسترش بخشد، زمينه 
برای اين کار فراهم گرديد و انديشه همگرايی 
ميان ايران، افغانستان و پاکستان باز هم پا 
گرفت؛ مگر، کودتای هفت ثور در کابل، سرنگونی 
رضا شاه پهلوی در ايران و کودتای جنرال ضيا در 

 ری کرد.  پاکستان از تحقق آن جلوگي
 

چنين به نظر می رسد که کنون نيز طرح موضوع 
دشوار است. مگر در آينده پس از به ته کشيدن 
گنجينه های نفتی کشورهای عربی، وابستگی 
استراتيژيک افغانستان و پاکستان به گاز ايران 
روز افزون خواهد گرديد. آن گاه، پياده سازی اين 

 طرح به واقعيت نزديک خواهد گرديد.  
 

کنون پاکستان در مثلث همکاری با امريکا، چين و 
کشورهای عربی برای رويارويی با هند مانور می 
دهد. در آينده با پايان رسيدن نفت اعراب، ايران 
با ذخاير گازی اش جای اعراب را در استراتيژی 
های پاکستان خواهد گرفت و با ناتوان شدن روز 

بخش آسيا،  افزون امريکا و عقب نشينی آن از اين
وابستگی پاکستان به چين بيش از پيش افزايش 
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خواهد يافت. در اين حال، پاکستان راهی جز از 
 همگرايی با ايران نخواهد داشت.

 
به هر رو، اتحاد جيو استراتيژيک اين سه کشور 
 ،بسيار دارای اهميت است. زيرا اين سه کشور

کشورهای هستند که زير چهار چوب هيچ پيمان و چتر 
دفاعی يی نيستند و ميان خود هم پيمانی ندارند. 
از اين رو، با توجه به همسايگی با سه ابر قدرت 
روسيه، چين و هند و نيز حضور نيرومند امريکا در 
منطقه، سخت آسيب پذير هستند. از اين رو، پس از 
بيرون برآمدن امريکا از افغانستان، بايد بی 

تر را بررسی درنگ دست کم زمينه های همگرايی بيش
 نمايند.

 
در اين راستا، بر ايران است تا در زمينه پايان 
دادن به اختالفات افغانستان و پاکستان با جديت 
تمام پا به ميدان بگذارد. از سوی ديگر، در 
پهلوی دولت های سه کشور، بايد انديشمندان و 

 فرهيختگان نيز تدبيرهايی بسنجند.
 

يت حساس سرزمينی با توجه به تجارب تاريخی، موقع
و آسيب پذيری ها، اين سه کشور بايسته است خاطر 
نشان سازيم که چنين اتحاديه يی بايد به گونه 
جدی بی طرف باشد، زيرا در هر صورت هرگونه تمايل 
به يکی از قطب های جيو استراتيژيک جهانی از سوی 

 قطب ديگر درهم کوبيده خواهد شد.
 

ز سوی سياست طرح همگرايی منطقه يی بارها ا
شناسان و ارباب کياست و خاورشناسان و آگاهان 

 نظامی منطقه به اشکال مختلف مطرح گرديده است.
 
استاد  -به گونه مثال، روانشاد سرهنگ مينه پال 

پيشين دانشگاه حربی کابل، در زمينه می نگارد: 
دانشمندان جيوپوليتيک افغانستان و ايران را از «

و ارزش های جيوپوليتيکی  نگاه موقعيت جغرافيايی
متمم هم می پندارند و اين دو کشور را چونان 
دروازه مستحکم دو پله يی می دانند که پله غربی 
آن ايران است و به سوی راه خليج فارس و آسيای 
جنوب غربی [و نيز قفقاز و آسيای ميانه] گشوده 
می شود و پله شرقی آن افغانستان که راه استيالی 
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نيز آسيای ميانه] را بسته يا باز نيمقاره [و 
 نگه می دارد.

 
از اين رو، افغانستان برای نيمقاره (هند 
وپاکستان) ماهيت دژ مستحکم دفاعی، ماهيت تخته 
خيز به سوی اقيانوس هند و استيالی نيمقاره را 
حايز است [برای آسيای ميانه همچنان]. همچنين 

ا ترکيه و ايران حيثيت دو دژ مستحکمی را دار
هستند برای دفاع آسيای جنوب غربی و شاخ افريقا، 
از تجاوز شمال. از اين جاست که موجوديت دشمن 
مشترک، ترکيه، ايران و افغانستان را به سوی 
تشکيل اتحاديه متين ناگزير می گرداند و نيمقاره 
و کشورهای عربی بايد آن را برای بقای خود تقويت 

 نمايند.
 

استيالی نظامی و يا متحد  شوروی می خواهد از طريق
گرديدن با افغانستان و ايران، به حمايت هند دست 
يابد و متقابال هند به حمايت سياسی و نظامی 
روسيه نياز دارد تا با حمايت همه جانبه آن، 
کشورهای بوتان، نيپال، پاکستان، سيلون و بنگله 
ديش را در نتيجه استيالی نظامی به خود مدغم 

راتوری هند متکی به مرزهای طبيعی گردانيده و امپ
 را به وجود بياورد.

 
ايجاب می نمايد که در آينده اتحاديه کشورهای 
عربی نيز تشکيل شده، عرب ها بار ديگر در منطقه 
به حيث يک قدرت بزرگ تبارز نمايند. البته، در 
آن وقت ايران و ترکيه برای امپراتوری عرب حيثيت 

اهند داشت. با توجه دو قلعه مستحکم دفاعی را خو
به چنين خصوصيات، نبايد ميان کشورهای منطقه 
نسبت عدم دانش کافی، دشمنی و برخوردهايی رخ 
دهد، بل که اين کشورها بايد اتحاديه های نظامی، 
اقتصادی، فنی و فرهنگی (مانند اروپای غربی) را 
به  وجود آورده و منازعات ذات البينی شان را از 

   91».فصل کنندطريق تفاهم حل و 
 

                                                 
افغانستان در آزمون بزرگ «. عبدالحنان مينه پال،  91

 با اندکی ويرايش. 2-1، پيشاور، ص.ص. »تاريخ
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تحليل شاد روان مينه پال بر پايه بينش 
نظامی(جيو استراتيژيک) استوار است. ايشان به 
عنوان استاد پيشين دانشگاه نظامی، به روشنی از 
ناتوانی های نظامی کشورهای منطقه و آسيب پذيری 
آن ها در برابر کشورهای بزرگ آگاهی داشتند. از 

کشورهای منطقه «د که اين رو نتيجه گيری می نماين
بايد اتحاديه های نظامی، اقتصادی، فنی و فرهنگی 

 ». (مانند اروپای غربی) به وجود بياورند
 

هر چند تحليل ايشان مربوط به دوره جنگ سرد است 
و از آن برهه تا کنون اوضاع جهان و منطقه از 
ريشه دگرگون گرديده و فروپاشی اتحاد شوروی و 

ای مستقل مشترک المنافع، پديدآيی جامعه کشوره
بازگشت سپاهيان شوروی از افغانستان، فروپاشی 
ديوار برلين و پيمان ورشو و تمايل امريکا و 
انگليس و شماری از کشورهای عربی به دستيابی به 
آسيای ميانه و قفقاز، سيمای سياسی سياره ما را 
دگرگون ساخته است، با آن هم درستی انديشه اصلی 

اتحاد کشورهای منطقه ترديدی بر نمی شان مبنی بر 
انگيزد و با ان که ايشان نامی از پاکستان نبرده 

می » کشورهای منطقه«اند، با اين هم از عبارت 
توانيم بازيافت نماييم که پاکستان نيز از 

 پرويزن ديد شان بيرون نريخته است.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-در چهارچوب گستره جيوسويليزاسيونی سويیهم-3
وری کشورهای ايرانستانی جيوکلت

 افغانستان+تاجيکستان+ايران
 

اصلی ترين بخش آن را می سازد و  ،اين بخش پژوهش
-جغرافيايی و فرهنگی -بيشتر زمينه های تاريخی
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تمدنی همگرايی ميان سه کشور ايرانی تبار 
تاجيکستان، افغانستان و ايران را به بررسی می 

 گيرد.
 

سياسی که کشورهای  روشن است جدا از مرزبندی هايی
منطقه ما را در چهارچوب واحدهای سياسی با گرايش 
های معين و سمت گيری های مشخص قرار داده است، 
باشندگان سرزمين های گهربار ما در گستره يگانه 

جبيوسويليزاسيونی زيست نموده و در  -جيوکلتوری
درازای تاريخ به همسرزمينی، همريشگی، همتباری، 

هنگی و همکيشی خود باليده اند و همتاريخی، همفر
فراز و نشيب های زمانه را با هم درنورديده و در 
کشيدن درد و رنج مشترک تاريخی همسرنوشت بوده و  

 .نيز افتخارات مشترک تاريخی داشته اند
 

در اين رهرو، بازتقسيم فيزيکی افتخارات و 
مشترکات تاريخی، کاری است بسی دشوار و می شود 

اين افتخارات به پيمانه برابری به  گفت ناممکن.
تمدنی ما  -همه باشندگان سرزمين يگانه فرهنگی

تعلق دارد. نه کم و نه بيش. اين اصل، ما را به 
 –سوی انديشه نوينی در زمينه همگرايی های فرهنگی

تمدنی رهنمون می گردد که افق های ديد خود و 
برداشت های خود را پهن تر ساخته و گستره بينش 

  تمدنی خود را هموار تر گردانيم. –هنگیفر
 

(و اگر » جيوکلتوری«همين مشترکات، شيرازه گستره 
در مقياس بزرگتر مگاترند اروآسيای ميانه بزرگ 

در اين جا می شود از واژه نوی  -ارزيابی نماييم
ما را می سازد. »)  جيوسويليزاسيونی«-کار گرفت

تمدن و  کشورهای واقع در اين گستره گيتايی دارای
فرهنگ به هم پيوسته و باستانی و فرهنگ درخشان و 

  بالنده اند.
 

تمدنی -جستجوی راه های همگرايی و رستاخيز فرهنگی
» ايرانستان«در گستره 

(تاجيکستان+افغانستان+ايران) از اولويت ها به 
فرهنگستان «شمار می رود. در اين راستا، پی ريزی 

ور ايران، ميان سه کش» (اکادمی) علوم مشترک
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افغانستان و تاجيکستان از مسايل تاخير ناپذير 
 .است
 
سه کشور که » صدا و سيمای مشترک« همچنان گشايش 

قرار است در تاجسکستان راه اندازی شود،  از 
 .اهميت فراوان برخوردار است

 
در » مرکز مطالعات افغانستان«همين گونه، ايجاد 

وزارت جنب دفتر مطالعات سياسی و بين المللی 
انستيتوت مطالعات «خارجه ايران و نيز تاسيس 

(ترجيحا در مشهد) از نيازهای تاخير » افغانستان
 .ناپذير است

 
آن چه مربوط می گردد به بررسی ارثيه مکتوب 
مشترک، بايسته است تا کميسيونی ايجاد گردد تا 

- به بررسی و مطالعه آثار مکتوب گستره فرهنگی
تاجيکستان و ازبيکستان تمدنی ما در جمهوری های 

و همچنان در آرشيف ملی افغانستان که نسخ خطی 
 .بسياری در آن است، به کار بپردازند

 
شايان يادآوری است که گنجينه بزرگی از آثار 
مکتوب ما در بايگانی ها و موزه های مسکو و 
سانکت پتر بورگ روسيه هست. بايسته است کميسيون 

تا به کار  مشترکی از سه کشور تعيين شود
 .سامانمند در زمينه بپردازند

 
بايسته است تا کار فرهنگی بزرگی در راستای 
پايان دادن به باز تقسيم ناروای ارثيه بزرگ 

تمدنی يگانه ما انجام شود. برای زدودن -فرهنگی
هر گونه ابهامی، بايد متوجه يک نکته باشيم که 
گذاشتن نام مشترک سراسر فالت ايران بر يک کشور 

کنونی) يعنی گذاشتن يک نام کل بر » ايران«(بر 
يک جز، سردرگمی هايی آفريده است. همين گونه در 

» افغانستان« -بخش خاوری فالت، گذاشتن يک نام جز
که در گذشته نام يک استان دور افتاده سرزمين ما 
(که کنون بيشتر در قلمرو پاکستان واقع است) 

غانستان، کشور کنونی اف -بوده است، بر يک کل
  .اشکاالتی ايجاد نموده است
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 در واقع، ميان چند مفهوم خلط مبحث شده است: 
 يکی فالت ايران يا ايران جغرافيايی، -
 دو ديگر گستره فرهنگی (ايران بزرگ) -
سرزمين سياسی، فرهنگی و  -»ايرانشهر«ديگری  -

دينی همه کسانی که در ايران باستان (به ويژه 
 زيستند، ايران ساسانی) می 

و سر انجام هم کشور جمهوری اسالمی ايران به -
عنوان يک واحد سياسی و يک کشور ملی در تاريخ 

 .معاصر
 

اين مساله، به ويژه در زمينه ميراث بزرگ 
تمدنی گذشته تاثير ناگوار برجا گذاشته  -فرهنگی

است. به گونه يی که در بخش خاوری فالت با توجه 
دشوار گرديده است که  بسيار» افغانستان«به نام 

برای مثال؛ بگوييم فرودسی افغان بود يا از 
افغانستان! اين نام، همه پيوندهای گذشته ما را 

همين گونه، ايرانی  .با ما بريده و گسسته است
خواندن همه بزرگان و انتساب همه افتخارات 
تاريخی به ايران کنونی (جمهوری اسالمی ايران)، 

کشور افغانستان گرديده موجب آزردگی باشندگان 
است. زيرا اين ارثيه بزرگ نياکان، به پيمانه 

از  -برابری به همه باشندگان فالت بزرگ ايران
جمهوری اسالمی ايران گرفته تا افغانستان، 
تاجيکستان، آذربايجان، ازبيکستان پاکستان و 

   .ترکمنستان تعلق دارند
 

ار روشن است امروزه ديگر تغيير نام کشورها دشو
است. همچنانی که در آوردن همه اين کشورها در 
زير چتر يک دولت سراسری (به سان ايرانشهر) نه 
مقدور است و نه مقرون به مصلحت. مگر بهتر است 
در آينده ها در يک فرصت مناسب، نام جمهوری 

و نام افغانستان » ايران باختری«اسالمی ايران به 
ونه تبديل شود. همين گ» ايران خاوری«به 

را » ايران شمال باختری«تاجيکستان می تواند نام 
» ايران جنوبی«به خود بگيرد و حتا پاکستان نام 

  .را
 

تو بزرگی و در «به هر رو، روشن است به مصداق 
، اين فرهنگ سترگ تجزيه »آيينه کوچک ننمايی
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ناپذير و يگانه است. به دشوار بتوان گفت 
ی، فردوسی، سيماهای بزرگ جهانی چون حافظ، سعد

موالنا، ابن سينا و .... را در آيينه کوچک يک 
کشور (يک واحد سياسی) ديد.  از اين رو، هرگاه 

از سوی فرهيختگان ايران، » ايرانستان«واژه 
افغانستان و تاجيکستان پذيرفته شود، شايد بتوان 
راهيافتی برای برون آيی از اين بن بست پيدا 

رگان علم و ادب و کرد. آن گاه می توانيم همه بز
فرهنگ مان را به بی چشمداشت از اين که در کدام 
گوشه يی از اين سرزمين بزرگ پا به گيتی گذاشته 
و در کجا زيسته و در کجا آرام گرفته اند، 

 .بخوانيم» ايرانستانی«
 

آنچه مربوط می گردد به تاريخ مشترک، روشن است 
 تاسيس -پيش از فروپاشی امپراتوری نادر افشار

دولت درانی در خاور فالت و تاسيس دولت قاچار در 
باختر آن، تاريخ دو کشور افغانستان و ايران 
مشترک بوده به پيمانه شايان توجهی از سوی 
دانشمندان خارجی و خودی بررسی شده است.  با اين 

 .هم هنوز کار بزرگی در زمينه پيش رو است
 

ريخ با آن که پس از فروپاشی امپراتوری نادری تا
دو کشور سير متفاوتی را پيموده است، با اين هم 
بايسته است تا تاريخ دو کشور زير چتر تاريخ 
معاصرکل فالت در نظر گرفته شود. چه، بررسی 
تجريدی و جداگانه آن با توجه به استراتيژی های 
قدرت های بزرگ  که  بيشتر برای سراسر منطقه در 

وجه نخواهد نظر گرفته می شده و می شود، چندان م
 بود.

 
جغرافيايی  -در تحقيق دست داشته، شالوده تاريخی

تمدنی تئوری ايرانستان به بررسی  -و فرهنگی
 گرفته می شود.

 
مرکز مطالعات « کلريمد -قاسم شاه اسکندرف کتراد

دفتر پژوهش های «و دبير » افغانستان و منطقه
 راثيو م پژوهشکده خاورشناسی» منازعات منطقه يی

ر مقاله پژوهشگاه علوم جمهوری تاجيکستان دمکتوب 
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گذشته و  »:یرانيجهان ا«در درون تمدنی  تعامل«
 : سدينو یم »حال

 
يا فرهنگ ها  یدر گفت و گواهميت بزرگی را «

 ،یباستان یمراکز مهم تمدن هاها، تمدن تعامل 
مراکز  گريبا دآن ها تعامل  وتوسعه گی های ژيو

و توسعه خيز (احيا) تاثير آن ها بر رستا ی وتمدن
 تشکيالت دولتی دارا اند. مدرن و های فرهنگ 

 
بر پايه کاوش های باستانشناسی و نظر به اشيای 
بر جا مانده فرهنگ مادی، در جهان هفت مرکز اصلی 
تمدن های باستانی وجود داشته است که در آسيا، 
اروپا، و افريقا واقع بوده اند. ايران (سرزمين 

ميانه، افغانستان و ايران  های کنونی آسيای
کنونی که دارای تاريخ پنج هزار ساله اند)، يکی 
از اين هفت تمدن شمرده می شود. هنوز در همان 
گاه باستان مناسبات بسيار خوب ميان تمدنی ميان 

شهرهای آسيای  -» جهان ايرانی«مراکز اصلی فرهنگ 
 ميانه، افغانستان و ايران برپا بود.

 
جهان  یفرهنگرخشان ترين عهد د ،انيسامانعهد 
شکل  رانياباستانی تمدن شالوده ، که بر بود

دوره در  یارس. شگوفايی ادبيات پگرفته بود
فرارود  ر خراسان وفرمانروايی دودمان سامانی د

زبان  یارسپزبان به آن انجاميد که  (ماورالنهر)
 اری گرديد.نوشت اتيادب
 
بر معاصر  نامدار لسوفيو ف تاريخدان -دورانت ليو
 ،انيسامانپادشاهی که در زمان است  باور نيا

علوم و ادبيات معتبر مراکز بخارا و سمرقند 
زبان  رقابت می کردند. و با بغدادشمرده می شدند 

 يابی نموده بود.خود را دوباره باز گاهيجا یارسپ

92 
 

در سده های ميانی در » جهان ايرانی«همين گونه،  
نه تنها در آميزش های  عهد اسالم، نقش مهمی را

درون تمدنی بازی می کرد، بل نيز چونان گره 

                                                 
. ويل دورانت، تاريخ تمدن، ترجمه: انصاری و طاهری،  92

 .261، ص. 1989تهران، 
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پيوند زننده ميان تمدن های اسالمی و هندی شمرده 
حمله مغول ها تراژدی ترسناکی برای  ،می شد. مگر

جهان ايرانی گرديد: صدها شهر و روستا و شبکه 
های آبياری و آبرسانی سوختانده شدند يا ويران 

ران] در ميان مردمی که دست به گرديدند. [يورشگ
مقاومت يازيده بودند، دست به کشتار گروهی 

بلخ،  –يازيدند. بزرگترين شهرهای جهان ايرانی
 مرو، هرات و... با خاک يکسان گرديدند.

 
در اين هنگام دگرگونی های جدی يی در ساختار 
تباری جهان ايرانی پديد آمد. در فرارود 

نه گروهی عناصر (ماورالهنر) و خراسان به گو
مغولی اسکان گزيدند. ديرين ترين  -تباری ترکی

خوارزميان و تا جايی سغديان و  -اقوام ايرانی
مغولی مورد همسان  -تاجيک ها از سوی فاتحان ترکی

سازی (اسيميالسيون) قرار گرفتند. با اين هم، به 
رغم اين تراژدی، فرهنگ ايرانی و زبان پارسی، 

د را حفظ کرد و کماکان به شکوه و عظمت پيشين خو
بازی نمودن نقش مهمی در تعامل درون تمدنی توده 

 های گوناگون باشنده جهان ايرانی، ادامه داد.
   

افزون بر اين، ترک ها و مغول ها خدمات بزرگی در 
گسترش زبان و فرهنگ ايرانيان انجام دادند. با 
لشکرکشی های دودمان های غزنويان، سلجوقيان، و 

ان، زبان و فرهنگ ايرانی در هند و تيموري
ترکستان خاوری نيز پهن گرديد. بزرگترين 
نمايندگان ادبيات و فرهنگ ايرانی به هند 
کوچيدند. زبان پارسی، زبان رسمی اين امپراتوری 
ها گرديد که در آن آثار بس سترگ ادبی آفريده 
شدند. زبان، فرهنگ و ارثيه آفرينشگری نمايندگان 

مهم ترين نقش را در آميزش های » جهان ايرانی«
ميان تمدنی توده ها بازی نمود. اين گونه، ساحه 

بس پهناور بود و » جهان ايرانی«گسترش فرهنگ 
ميان واحدهای گوناگون آن تعامل تنگاتنگی وجود 

 داشت.
 

به گونه يی که در باال نشاندهی کرديم، زبان 
پارسی نيرومندترين عامل پيوند دهنده بود. مگر 

جهان «تمدنی  -ا گذشت زمان، گستره فرهنگیب
 به چند واحد سياسی فروپاشيد.» ايرانی
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هنگامی که جهان باختر پس از انقالب کبير فرانسه 
به جهان بشريت ارزش های نوين بنيادی پيشکش می 
کرد، در خراسان، ايران و فرارود که شالوده 

را می ساختند، برخوردهای مسلحانه » جهان ايرانی«
گين و خشونتباری با دولت های استعماری سهم

 انگليس و روسيه روان بود.
 
» یرانيجهان ا«مرزبندی نو  مبارزه به نيا 

مرزها. پس از انقالب  نو ميترس به -انجاميد
توده های گوناگون  یداريبگرايش به سوی فرانسه، 

 رانيدر ا مگر نوی پديد آمد.فرهنگ  تقويت يافت.
، تسلط ها و روسها  یسيگلانافزايش نفوذ  ليبه دل

 ،گريعامل دچند در ساختار دولت و  عهيمذهب ش
جهان « (سنی) هيبقبخش به  پروايی نسبت یب نوعی

 فرمانفرما گرديده بود. » یرانيا
  

تعامل درون تمدنی ايران با ديگر بخش های جهان 
به گونه جدی کمرنگ گرديد. شايد ايران، هيچ گاهی 

مايد که بر تعامل ميان نتواند زيانی را جبران ن
 وارد آمد.   » جهان ايرانی«تمدنی در 

  
انگليسی ها توانستند با امير  1893به سال 

افغانستان قرار دادی را به امضاء برسانند که 
مرزهای دولت افغانستان را با متصرفات استعماری 
بريتانيای کبير در جزير نمای هند تثبيت می 

» ديورند«نامنهاد نمود. به دليل کشيده شدن خط 
» پارچه شده«پشتون های افغانستان به يک ملت 

 مبدل گرديدند. 
 

هنگامی که مرزبندی نامنهاد  1895مقارن با 
پياده شد، تثبيت مرزها ميان افغانستان » پامير«

و مستعمرات آسيای ميانه يی روسيه تزاری به 
يکی ديگر  -پايان رسيد. به نوبه خود، تاجيک ها

پاره «به يک ملت » جهان ايرانی«اری از عناصر تب
مبدل شدند، که از اين هم بيشتر تعامل » شده

تمدنی توده های ايرانی را تضعيف نمود و  -فرهنگی
با اين کار برای مدت درازی تاجيک ها را از 
تعامل تنگاتنگ با توده های ايرانی در 
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افغانستان، ايران، پاکستان و ديگر کشورها محروم 
  گردانيد.

 
ايسته است نشاندهی نماييم که در عهدهای ب

گوناگون در جهان ايرانی توده هايی با هم 
دوستانه در کنار هم می زيستند که به زبان های 
گوناگون سخن می گفتند و با اين کار، با هم 

 فرهنگ خود را پربار تر می ساختند. 
 

آن ها با ايرانيان در صلح و سازش بسر می بردند 
ونان ابزار نيرومند تعامل و و زبان پارسی چ

آميزش بود که همه را با هم پيوند می داد. همو 
به همين دليل، استعمارگران در گام نخست، 
کوشيدند دامنه گسترش زبان پارسی را محدود 
گردانند. با اسعتمار هند از سوی انگليسی ها، 
زبان پارسی استاتوس دولتی خويش را از دست داد و 

اربرد آن از اين هم محدودتر در آينده، پهنای ک
 گرديد.

 
پس زنی زبان پارسی به گونه جدی  1936سر از سال 

در افغانستان آغاز گرديد. حکومت تدبيرهايی در 
زمينه توسعه و رشد زبان پشتو روی دست گرفت که 
در عمل اين کار در برابر زبان پارسی متوجه بود. 

رای افغانستان، زبان پشتو ب 1964در قانون اساسی 
نخستين بار در پهلوی زبان دری (سر از اين لحظه، 
پارسی يا پارسی کابل دری نام گرفت) زبان دولتی 

 اعالم گرديد.
 

نيز پس  1917در آسيای ميانه، پس از انقالب اکتبر 
زنی زبان پارسی آغاز گرديد. در تاجيکستان، اين 

نام گرفت. برخی از » زبان تاجيکی«زبان رسما 
ش ورزيدند زبان واحد پارسی را که کارشناسان تال

روشن است دارای لهجه های گوناگون می باشد، به 
پارسی، دری و  –سه زبان مستقل و جدا از هم 

تاجيکی تقسيم نمايند. همه اين ها نمی توانستند 
بر تعامل مين تمدمی در جهان ايرانی تاثير منفی 

 بر جا نگزارند.  
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 1991تان به سال تنها پس از استقالل يافتن تاجيکس
بود که تعامل ميان تمدنی در جهان ايرانی گسترش 

انجمن تاجيکان و «در دوشنبه  1992سافت. به سال 
پی ريزی گرديد. کنون » توده های پارسی زبان جهان

رييس جمهوری  -اين سازمان را امام علی رحمان
کشور رهبری می نمايد که خود گواه بر آن است که 

هميتی به تعامل ميان تمدنی در در تاجيکستان چه ا
 جهان ايرانی قايل اند. 

 
پويايی » پيوند«در دوشنبه، همين گونه انجمن 

دارد که در برنامه  دارد به گسترش تعامل ميان 
تمدنی و نزديک سازی توده های پارسی زبان مساعدت 

 نمايد.
 
 150امروزه، جهان ايرانی جامعه يی است که بيش از 

بر می گيرد و مشتمل بر چنين  ميليون نفر را در
کشور هايی چون ايران، افغانستان، و تاجيکستان و 

کردستان  -نيز ساحات بود و باش توده های ايرانی
(در سوريه، عراق و ترکيه)، بلوچستان و 
پشتونستان (در پاکستان) و جمهوری اوسيتای شمالی 

 است. 
 

در اين اواخر در صفحات رسانه ها و در برخی از 
» جهان ايرانی«فل سياسی انديشه ايجاد سازمان محا

ابراز می گردد که در آن بايست سه دولت شامل 
ايران، افغانستان و تاجيکستان. تحقق چنين  -شوند

انديشه يی می تواند غير واقعی بنمايد. مگر، به 
باور برخی از تحليلگران، برخورد ممکنه تمدن ها 

يايی حريف بر پايه نظريه هانتيگتون همراه با پو
ترکيه در زمينه متحد ساختن اردگاه  -ديرين ايران

تمدنی ترکی می تواند به ايجاد لزوم چنين 
 93»اتحاديه يی بينجامد.

 
مسايل همگرايی «محی الدينوا گ. ام.، در مقاله 

منطقه يی در واقعيت های جيوپوليتيک آسيای 
 ، می نويسد: »مرکزی

 
                                                 

خاور ميانه: تجربه تاريخی تعامل ،  . عامل تمدنی در 93
 .2007دوشنبه، دوشنبه، 
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دورنمای  آن چه مربوط است به همگرايی ايرانی،
واقعی يی برای همگرايی جيوپوليتيک تاجيکستان، 
افغانستان و ايران هست: نزديکی جغرافيايی، ريشه 
های مشترک تباری، خويشاوندی و همبودی فرهنگی و 

... 
 

همراه با اين، هر يک از اين کشورها در حال حاضر 
دارای اولويت های سياست خارجی دارای پيکان های 

اشند. سياست خارجی ايران به مختلف الجهت می ب
يی  رغم همه چند محوری بودن آن، به گونه فزاينده

به سوی جهان اسالم متوجه است و در اولويت های آن 
منافع در باختر آسيا نسبت به  آسيای مرکزی 

به گونه  در سياست خارجی آن ارجحيت دارد. هر چند
محسوسی تمايل به تقويت روابط با تاجيکستان ديده 

شود و به گونه نمايان نفوذ ايران در می 
 افغانستان تقويت می يابد.

 
آن چه مربوط به افغانستان می گردد، با آن که 
عامل امريکايی و غربی در سياست خارجی افغانستان 
جايگاه غالب را می گيرد، با آن هم مناسبات آن 
کشور با دولت های منطقه به پيمانه بسنده يی 

بی ثباتی درونی در  ،آن باثبات است. همراه با
افغانستان هنوز برای همگرايی بيشتر تنگاتنگ تر 

 با کشورهای همسايه مساعدت نمی نمايد.
 

هرگاه از همگرايی تنگاتنگ تاجيکستان با جهان 
ايرانی سخن بگوييم، چنين گرايشی هست. مگر،  
واقعيات چنين اند که تاجيکستان به رغم همه چند 

ی خود، همکاری با پارتنر محوری بودن سياست خارج
روسيه و کشورهای عضو اتحاديه های  -راهبردی خود

انتيگراسيونی پديد آمده در دوره پساشوروی را 
 ترجيح می دهد. 

 
اين گونه، کنون هنوز زودهنگام است تا در باره 
همگرايی واحد جيوپوليتيکی ايرانی سخن بر زبان 

 .بياوريم. با آن که اين انديشه اميدبخش است
 

در کل، کشورهای آسيای مرکزی برای همگرايی منطقه 
يی به دليل آن آماده نيستند که دولت های ملی 
هنوز در مرحله قوام هستند و نخبگان سياسی برای 
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همگرايی تمام عيار آمادگی ندارند. افزون بر آن، 
سياسی موجود،  -به دليل مسايل حل ناشده تباری
 د.تضادهای ميان دولتی حادتر می شو

 
گذشته از آن، دلچسپی دولت های بزرگ به منابع 
منطقه، موجب تشديد رقابت می گردد که آشکارا در 

 مدل های پيشنهاد شده همگرايی بازتاب می يابد.
 

کانسپت تاجيکستانی همگرايی آسيای مرکزی که در 
سخنرانی رييس جمهور در برابر نمايندگان پارلمان 

فع صرفا اقتصادی اعالم گرديد، بر منا 2007بهار 
بنا يافته است. تاجيکستان چونان کشور هوادار 
همگرايی منطقه يی، بر آن است که امنيت و ثبات، 
توسعه پايدار اقتصادی آسيای مرکزی، زدايش 
دشواری های دوره گذار و در کل، تامين استقالل 
سياسی و اقتصادی کشورهای منطقه تنها بر شالوده 

 طقه يی ممکن است.همکاری موثر و سودمند من
 

تاجيکستان هوادار پشتيبانی از روند همگرايی در 
منطقه است. از جمله از راه کاربرد ابزارها و 

و نيز » جامعه اقتصادی اروآسيا«مکانيسم های 
 »سازمان همکاری شانگهای در گستره اروآسيايی.

 
 
 
 
 
 

اتحاديه هنوز ريخت نيافته ترکيه، -4
 و فلسطين ايران، عراق، سوريه، لبنان

 
با توجه به اين که پيوستن ترکيه به اتحاديه 
اروپايی با چالش های گوناگونی رو به رو است، و 

لبنان و  ،سوريه ،از سويی هم کشورهايی چون عراق
فلسطين آينده در کدام ساختار منطقه يی شامل 
نيستند، در آينده ناگزير خواهند گرديد ميان خود 

 ورند. اتحاديه يی را به ميان بيا
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روابط نزديک ايران با اين کشورها و همين گونه 
گسترش روابط ترکيه با اين کشورها چنين زمينه يی 

 را  فراهم می آورد. 
 

شايد پياده شدن پروژه رسانايی گاز ايران از راه 
عراق، سوريه و لبنان به اروپا شالوده چنين 

 سازمانی را فراهم بياورد.
 

راه سازمانگری اين کنون موانع بسياری بر سر 
اتحاديه هست. مگر در آينده ايجاد آن ماگزير 
است. شايد در گام نخست ترکيه به آن نپيوندد، 
مگر در آينده به گونه عينی در الحاق به آن 

 ذينفع خواهد بود.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش پنجم
 

 پيونددهی و مقايسه (کوريالسيون) کانسپت های
ای مرکزی آسي«و » اروآسيای ميانه بزرگ« 

 »بزرگ
 

در  یقرغيزستانپژوهشگر  -با داکتر سوينبايف
برگزار شده از سوی  »آسيای مرکزی بزرگ«کنفرانس 

مهمانخانه پروفيسور فريدريک استار در 
در  نشست  سپس ماآشنا شدم.  کابل انترکانتيننال 

 ،ی، آلماتبسياری در بيشکيک یالملل نيبهای 
  ... با هم ديدار داشتيم.و دوشنبه
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سرگرم پژوهش  که او به من گفتما  داريد نخستيندر 

روندهای و در مسايل  مربوط به متاجيوپوليتيک 
که او را (همگرايی) در گستره يی  یساز کپارچهي
يعنی پنج  -می خواند» بزرگ یمرکز اروآسيای«

باره پويايی من هم در  جمهوری آسيای مرکزی است.
تاجيوپوليتيک های خود در زمينه مسايل مربوط به م

می « بزرگميانه  اروآسيای«آن را که گستره يی در 
   يعنی گستره کشورهای اکو باز گفتم. –خوانم 

 
اين گونه، ما دانستيم که روی مسايل بسيار 

او کار  روشن است که نزديکی به همی کار می کنيم.
می  يانهم یايآسهای  یجمهورگستره پيرامون بيشتر 

گستره طور عمده در به من  کارچرخد. در حالی که 
و پاکستان  رانيمانند افغانستان، ا يیکشورها

 .متمرکز شده است
 

 ديدگاهبا هم قرار گذاشتيم تا به مبادله 
چند  2011بپردازيم. سر انجام او در ماه جوالی 

مقاله خود را در زمينه مسايل مورد نظر برايم با 
ن  ترين شا پايميل فرستاد که در ميان آن ها دلچس

عوامل بيرونی و «زير نام بود مقاله يی 
چاپ  »سناريوهای توسعه در اروآسيای مرکزی بزرگ

کزی: رتوسعه کشورهای آسيای م«شده در کتاب 
، مجموعه مقاالت دومين »مخاطراتدورنماها و 

 .189-182ص. ،  2011کنفرانس ساالنه تومسک، 
 

بخش هايی از اين مقاله را برای  فشرده در اين جا
يسه با مطالبی که در کتاب دست داشته آمده مقا

  می آوريم. است، 
 

عوامل بيرونی و سناريوهای توسعه در  
 اروآسيای مرکزی بزرگ

 
، در یگريد منطقهاز هر  شيب دي، شاما نطقهم

در وضعيت  -ترين وضعيت خود قرار دارد یبحران
سخن است که در آن . مشکل گزينش سناريوهای توسعه

نه است،  توسعه همه جانبهاريوهای بر سر گزينش سن
 توسعه بخش های جداگانه. 
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اتنوس ها (تبارها) ی باشنده منطقه آسيای ميانه 
(قرغيزها، قزاق ها، ازبيک ها و ترکمن و...) 
نزديک به پنج سده پيش از امروز، تنها پس از 
درهم شکستگی و بازآرايی تمدنی منطقه، هنگامی که 

گونه چشمگيری افت موقعيت جيوپوليتيک آن به 
يافت، تشکل يافتند. آن چه مربوط به کشورهای 
منطقه می گردد، اين کشورها تنها بيست سال پيش 

  از امروز در سيمای دولت های مستقل پديد آمدند.
  
بايسته است اولويت های جيوپوليتيک اروآسيای   

مرکزی را در پرتو تناسب نيرو در جهان و منطقه 
به شريکان بالقوه  که نيااز پيش  بررسی کرد. 

بد نخواهد بود که نگاهی ، داد »اعتبار اعتماد«
و پيشين  نکايشر »یاعتباريا تاريخ  پيشينه«

  .بيفگنيمبالقوه 
 
 سال 1810 آسيای ميانه، منطقه مکتوب، خيکل تار رد

 سال 270 جونگارها و سال 300، چين سال 990، ايران
نها در ده روسيه باالدست و پيشتاز بوده است و ت

رو به  کايمرامتحده  االتيا سال اخير تاثير
افزايش داشته است. امروزه بار ديگر افزون بر 
روسيه و امريکای تازه وارد، بايد چشم انتظار به 
  ميدان آمدن نيرومند دو باره چين و ايران باشيم. 

 
کنون چين از ديدگاه فرآورده انباشته يا ناخالص 

اه دوم را در جهان داخلی پس از امريکا جايگ
دارد. در اين حال، چين که به خاطر کمبود منابع 

از سوی  ،دارد طقهتوجه ويژه يی به من ،انرژی
ناخواسته ارزيابی  یچونان رقيب ،قدرت های ديگر

 می گردد. 
  

به گونه  بازيگرچيرگی و پيشتازی چهار در کل، 
 سه – 1828 متناوب تداوم داشته است. پس از

 باختریو (چين)  خاوری، (روسيه) ی: شمالبازيگر
امريکا) -(انگليس و سپس هم پس از جنگ جهانی دوم 

پس از ده سال ديگر، چهار بازيگر  داشته ايم.
به اين سه  رانيامحور جنوبی  -خواهيم داشت
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بزرگ  یباز کي نيا -بازيگر افزود خواهد گرديد
 خواهد بود.  یواقع

 
ر پايه (ب نيچ یداخل) ناخالصمحصول انباشته (

و برآورد بانک  نيچ ستيحزب کمون یبرنامه ها
با امريکا   2020و   2015 نيب يی) در جایجهان

ه نسبت ب 2050، 2040 های در سال وبرابر خواهد شد 
 ی. براخواهد گرفت یشيمتحده دو بار پ االتيا
 االتيا ديبا نيچ ،آور جهياهداف سرگ نيبه ا دنيرس

 کي برايشرا که چ ،بسازد یخنث را کايمرامتحده 
 . ستين نو در کارابرقدرت 

 
دولت  . از همين رو،داردنقوا وجود  کيتفک نيدر چ

در  ینيچ توريتاريسماست. انيرومند و  مستحکم
بی حد و مرز  قدرتبرخوردار از دولتمردان پهلوی 

 نيچ [برخالف کشورهای دارای نظام های دموکرات]،
 استدولت مبدل گردانيده  نيتررا به توانمند

 یدموکراس«گفته بود  1870 در سال یليسرايد(
[بزرگ و نيرومند] را در تراز دولتمردان 

تصادفی  .)پايين آورده است یعاد استمدارانيس
رييس جمهور چين چونانِ  -جين تاوهو نيست که 
او  برگزيده شده بود.  2010مرد سال  نيبانفوذ تر

 اما ست،يکشور و دولت ن نيثروتمندترفرمانروای 
کشور رفاه  یمتحده برا االتيبر خالف ا ن،يقدرت چ

  .استبه کار بسته شده 
 

 اروآسيای مرکزی بزرگ، توسعه اقتصادی یکشورها یبرا
 ترازصرف  یکسر نسبت به یتر یجد اريبسپيامدهای  نيچ

 یکل یبخش هابر  کنترلبازرگانی دارد. سخن بر سر 
اکنون همين  نياست. چ ها کشور بر ندهياقتصاد و در آ
کشورهای اروآسيای های  استير سبنفوذ هم از ديدگاه 

 مرکزی دومين کشور پس از روسيه شمرده می شود. 
 

خود  ندهيآ ،منطقه ما یکشورها با اين هم، باشندگان
» ناپسند بودن«در آن  ليدل ند.نيب ینم نيچرا با 

 - کشور« کي نياست که چها نه، بل که در آن  ینيچ
در جهان تنها چند  کنون .تقل استمس و جداگانه» تمدن

هند و  ران،يا ن،يمانده است. چ »تمدن -کشور«
 هيمساهمنطقه ما که  ني. با امالحظات)(با  هيروس
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دورتر از از ما حتا  نيچ ،یتمدناز ديد  ،است نيچ
 قرغيزستانمتحده و  االتيادست کم است.  کايمرا

نموده اروپا وارد  خود را از شآموزش و پرورنظام 
 ند. در حالی که چين نظام آموزشی خودش را دارد. ا
 

تکانه  برخوردکل، اروآسيای مرکزی ميدان دومی در 
 ها برای همگرايی است که از بيرون وارد می شوند.

 
تکانه ها  نياز ا کي چيهبه ، اروآسيای مرکزی در 

شود. از می داده ن بيرونی ارجحيت یها زهيانگو 
دولت های ملی برای  ازهمه اين تکانه ها ، سو کي

مقاصد هژمونستی گستره جويانه، برتری خواهانه و 
خاطر ارائه به نه  ،سلطه جويانه بر می خيزند

 که هيروسو مشارکتی همگرايی:  یهمکارالگوهای 
خود می » گستره منافع ملی«کشورهای منطقه را 

پيشين خود می وحشت حاکم پندارد، همه را با 
 ترساند. 

 
باشندگان آن، بزرگ  خاطر شمار ترس از چين، به

 تياقل سرکوبگری و اسيميالسيون (همگونسازی) استيس
 ی زبان آن کشور است.ترک یها

 
. به نظر می رسندمشکوک  زين هيو ترک رانيا تاين

از سوی  –خاورکه از تکانه هايی  گر،يد یاز سو
های  یکينزدها و ونديپمی خورند، با  ديکلچين 
 .دنوش ینم یبانيپشت یفرهنگ

 
 انهيو خاور م هيروس ویبه س گريدمحور يا جهت  دو

و  یو فرهنگ یخيتار یسنتاز پشتوانه های  (ايران)
اين کار، گزينش  برخوردار اند. یاسيس -دولتی
آن  همگرايی را به سوی يکی از ب ادو قطب جذ نميا
  .دشوار می سازد ها

 
چاشنی «در نزديکی منطقه اروآسيای مرکزی دو 

افغانستان و  -کار گذاشته شده است -»انفجاری
در جهان عرب  2011سينکيانگ. رويدادهای فبروری 

نشان دادند که همه کشورهای منطقه خود همين گونه 
های ويرانگر بالقوه يی برای يکديگر  یچاشن

هستند. برای نمونه، ليبيا در ظاهر کشور 



 260

بسيار با ثبات تر از باثبات ترين کشور  -باثباتی
 قزاقستان  می نمود.       –مامنطقه 

 
اوضاع دورنمايی را در چشم انداز می توان در 
سامانه های جهانشمول (گلوبال)، منطقه يی و ملی 
پرداز کرد. در اين حال بايسته است سه تراز 

 .94امنيت، توسعه و فرهنگ را از هم جدا ساخت
  

 :یجهانتراز در 
 نيگزيجاهای گستره يی منطقه يی ارزپديدآيی با 

در جهان کاهش خواهد  کايمرانفوذ   ،لرادرای ب
ايجاد » ناريد حوزه«  2025 تا سالدر دوره   يافت.

 یعتيشردر آن مقررات و قوانين ، که خواهد شد
واحد ارز همين گونه  نافذ خواهد بود. یبانکدار

به ) نيز Silkيا سيلک ( آرام انوسياق -حوزه آسيا
 هياتحادتواند  یم ايتاني. برخواهد افتادکار 
به نفتا زمينه  وستنيپگويد و با ترک  يی رااروپا
 يی را فراهم کند. اروپا هياتحاد یفروپاش

 
کشورهای پيشرفته، در توسعه کشورهای منطقه ذينفع 
نيستند. آن ها تنها در کاهش ناداری، تحکيم ثبات 

که مصرف آن و رشد معين توانايی خريد باشندگان 
 مند اند. ه اند، عالق شانکنندگان کاالهای توليدی 

 
کشورهای بزرگ به خاطر گنجينه های کانی منطقه در 
گام نخست خاستگاه های نفتی و گازی آن به منطفه 

به » تمدن نفتی« فاز گذار ازمی نگرند. مگر 
نفت ممکن است عصر . در راه است» یدروژنيهتمدن «
 - پايان يابد. ی. تورتنيفاز انتظار  ترزود اريبس

 ینفت ريذخاطبيعی روسيه گفته است که  وزير منابع
به ته   2025سال ، تا در مناطق مقرون به صرفه

 خواهند کشيد. 
 

انسان  ارديليسه م ها دست کم ینيب شبر پايه پي
 نيکنند. ا یم یآب زندگفزاينده در مناطق کمبود 

 »مواد خام«که   دروژن،يه یعامل، همراه با انرژ
                                                 

سناريوهای توسعه قرغيزستان در چشم . سوينبايف، م. ن.، 94
استراتيژی  -2005 –قرغيزستان «، در کتاب انداز و دورنما

 .145-137، ص. ص. »2005 -و سناريوهای توسعه
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فرصت  کيتواند  ی، ممی باشد برقانرژی آب و آن 
فراهم  و [تاجيکستان] زستانيغقر یفوق العاده برا

 ند.ک
 
 
 
 

 سناريوهای نيمه گلوبال
 

 
 

سنار
اهيو  

زمينه ها/ امکانات موانع

ماک
روک
مون
 ال

منطقه به همگرايی در ساختارهای سياسی 
و اقتصادی جامعه اقتصادی اروآسيايی و 
  مناسبات نزديک با روسيه ادامه می دهد

 
  

 بت رقا
چين، 

ايران، 
ناآرزومندی 

رهبران 
کشورهای 

به از  کوچک
 دست دادن

قدرت
برد

ار 
بزر
 گ

هرگاه ساختارهای جامعه کشورهای مستقل
کنونی خود» کاهالنه«همسود به پويايی های 

ادامه بدهند، در اين صورت منطقه زير
امريکا قرار -کنترل برادر بزرگ ديگر

 . خواهد گرفت

ناحشنودی ساير
 -درانبرا

وروسيه، چين 
 ايران

باالرفتن تراز
 گاهی آخود

باشندگان در
 منطقه

بالک
انی 
شدن 
منطق
  ه
واگر
ايی 
و 
تجري
د 
منطق
 ه

 

-مبدل شدن منطقه به گره بازرگانی
جنوب، ميدان -ترانسپورتی مناسبات شمال

ترانسپورتی ميان اروپای باختری با چين و
کشورهای جنوب خاوری آسيا و نيز هند و

 ورهای اکوکش
رفتن کشورهای منطقه زير تاثير کشورهای
مختلف (روسيه، چين، امريکا، ايران)،
منازعات پيوسته بر سر مرزها، پيکان های
مختلف الجهت سياست خارجی به سوی روسيه،
امريکا، چين، ايران و بی طرفی)، کشاکش ها

 بر سر آب، قلمرو و رهبری

باالرفتن تراز
وابستگی های

شورهایمتقابل ک
منطقه به يک

 ديگر
افزايش شمار

 گبرادران بزر
سازمان پيمان
دسته جمعی،

شانگهای، 
روسيه، سازمان
امنيت و همکاری

 اروپا
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 در تراز منطقه يی:

  
و کنونی  یاسيو س یاجتماعآرايش گروهبندی های 

وامع ما ج یو اجتماع یاسيسهای  یريفقدان جهت گ
به منطقه  و چشم انداز ندهيآگويای آن است که 

و تاريک نامطمئن  یاسيساز ديدگاه  یاندازه کاف
ه است ک است. منفی ترين چيز در اين پيوند آن

 یعيبه منابع طب یدسترس یبرا یالملل نيمبارزه ب
دامن می منابع اين کنترل  سر بر یمبارزه داخل به

 رهيمنطقه چند متغآتيه توسعه  ،بستر نيدر ا زند.
 خواهد بود.

 
 ا پويايی و پرشوریغرب ب ،پيشيندو دهه در سراسر 

هوادار خود را در منطقه پديد آورد و  یالب
رخنه گری  نيقبال ادر  هيروسپروريد. در حالی که 

و کشورهای  . در گرجستانبا بی رخوتی می نگريست
همين اکنون بر سر قدرت است و  یالب بالتيک اين

 .می کند نييتعتوسعه را  یملهای ويسنار
 

در آن متحده در منطقه  االتيا کيژياستراتدلچسپی 
 در  »یدموکراس«که از راه مساعدت به است 

گستره امنيت ملی  ،تريوتالتکشورهای تا ديروز 
منافع با  شهيهم خود را پهن تر سازد. چيزی که نه

 یوهاياز سنار یکي. همخوان استمنطقه  یمل
پيگيرانه يا همزمان » اسيونزيدموکرات« -یکابوس

 
کونگ
فو و 
چيگو
 ن

منطقه موفقانه با چين(وسپس هم با کوريای
جنوبی و جاپان به همکاری ها ادامه خواهد
داد) و مناسبات با کشورهای جامعه مستقل

 و اکو سست خواهد بود.همسود 
چنين وضعيتی در صورت ضعف سياسی روسيه،
اسالميزاسيون لگام گسيخته اکو، بروز

[بر سر منازعه ميان پاکستان و ايران
[بر سرو يا ترکيه و ايران  افغانستان]

پديد خواهد آمد که کمترعراق و سوريه] 
 محتمل به نظر می رسد.

تهديد مستعمره
شدن دموگرافيک

 ی چيناز سو
 

ثباتی داخلیبی 
و/يا در چين
 سينکيانگ

باالد
ست 
شدن 
ايرا
 ن

بيرون شدن ايران از تجريد بين المللی و
مشارکت پويای آن در توسعه منطقه، در گام
نخست از راه تامين ترانزيت از چين [به
کشورهای جنوب] و جامعه اروپايی [از راه

 ترکيه] و سرمايه گذاری ها در منطقه

شورهایک مخالفت
 ايرانديگر با 
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که در  است نياز جمله چ ه،يهمسا یهمه کشورها
به بخش  کستانيدر تاج یجنگ داخل دوره ،نتيجه آن

 مبدل خواهد گرديد.ما  خياز تارکوچکی 
 

به بررسی  يیمنطقه را در تراز  هممکنستاريوهای 
 می گيريم: 

 
 سوادتراز باالی : ی معينی داردايمزامنطقه 

 و یتيکفا ی. اما بیعيمنابع طب داشتن باشندگان و
و دورنمای از چشم انداز را منطقه  ،فساد نخبگان

بر ، مدتانيم چشم انداز درروشن محروم می کند. 
نخبگان عويض را ت ريتاث نيشتريب ،ممکنناريوهای س

- 2012 تقريبا در بين سال های یمرکز یايآسارودر 
  خواهد داشت.  2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سناريوهای منطقه يی
سنار
 يوها

زمينه ها/ امکانات موانع

تران
زيت 
خاور
- 
باخت
 ر

پوياشدن طرح هايی چون رستاخيز راه
طقهابريشم، تراسيکا و.. مبدل شدن من

باختر و به -به پل ارتباطی خاور
ميدان ترانسپورتی ميان اتحاديه

 اقيانوس آرام -اروپايی و منطقه آسيا

زيرساخت های ناتوان
منطقه، جدايی خواهی
و دهشت افگنی

  اويغورها
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تران
زيت 
شمال
- 
 جنوب

پويا شدن جاده های قره قروم،
سايبريا و راه های -ترکستان

بدل شدن منطقه بهپيونددهنده آن ها، م
جنوب با راه افتادن کار -پل شمال

جنوب از راه ايران به سوی-دهليز شمال
اقيانوس هند، مبدل شدن منطقه به
ميدان ترانسپورتی ميان کشورهای آسيای
ميانه و ديگر کشورهای عضو جامعه
مستقل همسود، سايبريا و قزاقستان، و

 کشورهای عضو سارک

منازعات ميان هند و
کستان و جنبش هایپا

جدايی خواهی
 اويغورها و کشمير

 مکرو
کمون
 ال

قزاقستان بر قرغيزستان وکنفدراسيون 
الوده نزديکی تباری و اقتصاد درهمش

 تنيده

حضور شوينيسم  خرده
قدرت ها در هر دو 

 کشور
تقسي
 م
آپار
تمان 
کمون
 ال

آرام آرام يا» دموکراتيزاسيون«
گرفتنهمزمان همه کشورهای منطقه، در

جنگ های جدايی خواهانه، ميان تباری،
و ميان کشوری، روان شدن سيل ميهنی

گريزيان، بازرگانی آزاد غير قانونی
افزارها  و مواد مخدر  و فاجعه گجن

 انسانی. 

فراوان شمار
برادران بزرگ:
سازمان پيمان امنيت
دسته جمعی، سازمان
شانگهای، روسيه،

 سازمان ملل

رفتن 
دشمن
ان 
 از
منطق
 ه

رفتن نظاميان روسيه و امريکا از
منطقه، پايان يافتن تجاوز از خاک
افغانستان و پايان يافتن پويايی های

 اسالمگرايی تندرو

کمبود منابع نظامی
 درونی منطقه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 کستانيدر تاج تيتراکم جمع عيسرافزايش  تيدر وضع
به  یکنون تيوضعتداوم عطالت  ،کستانيو ازب
 .خواهد انجاميد کل درمنطقه ناگزير  یفروپاش

 
، زمينه را یاسيفرهنگ سانه پدرساالرنيرومند عنصر 

 )جانيذربامانند آقدرت ( برای پذيرا بودن موروثی
رهبران قزاقستان و به ، اما فراهم می سازد

قدرت را به دختران خود اجازه نمی دهد کستان يازب
 بسپارند.
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منطقه خطرناک شايد برای  هي(بازگشت) روس توسعه

کشورهای اروآسيای  یبرا نيچ (گسترش) توسعه .باشدن
آن کشور از اين  یثبات یبمگر ، است خطرناکمرکزی 

 .خطرناک تر استهم 
 

رای اروآسيای مرکزی ب کايمرا (گستره جويی) توسعه
خطرناک  -منطقه برای یثبات یب و رکود ليه دلب
 ت.اس

 
انقالب از  -ممکن استدو روش  اب نبايرق یثبات یب
به  کنون نياز باال. چها و فساد حکومت  ن،ييپا

 هيچ کدام از اين دو نمی خواند.
 

 ،دراز بتيغ کيپس از توسعه (و بازگشت) ايران 
هم  نيو چ هيروس. برای ستيمنطقه خطرناک ن یبرا

فزاينده  تقابل با(. مگر برای امريکا ستامطلوب 
 کنونی) خوشايند نيست.

 
ذابيت سياسی امريکا را در افزايش نفوذ چين ج
 منطقه بيشتر می سازد.

 
 سده های ميانه از سوی ليدر اوا ه جويی چين گستر

از ) پارس هاگسترش اسالم (اعراب و  اعراب متوقف شد.
و سر انجام جلو   گرديد.متوقف  موريمغوالن و تسوی 
گرفت.  هيروس را به منطقه ايتانيبره جويی گستر
گسترش  موج سومش اسالم و گستر دوم موج عصر  کنون

در  نجات دادند. اعرابرا منطقه نخست . بار است نيچ
را درهم  نيارتش چ ها ، در نبرد تاالس، آن751سال 

پايان  در منطقهرخنه آن به کوبيدند و با اين کار، 
با  هيروس  ) 19- 18 سده های  دوم (دربار . بخشيدند

 یکه دامنه ادعاها شنامه ها بستن يک رشته ساز
را محدود می گردانيد، مانع  نگيچ یامپراتور

 سرازيری چين گرديد.
 

 یدر منطقه و ب نيچاوضاع گستره جويی بار سوم در 
 یکشورها ه،يروسفراموشکارانه  و سهل انگاری یتفاوت

بار در . را بررسی می کنند گريد یها نهيگزمنطقه 
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» ائتالف گرايی«در  توان یسوم، تنها راه نجات را م
  ديد.

 
مسکو، پکن  و راهبردی یمنافع اقتصادساختن تعادل م

 یسواز  دياست. تهدبسيار دشوار و واشنگتن 
 کايمرا يیهوا گاهيحفظ پا دهشت افگنی،طالبان و 

مريکايی ها . اگر ارا توجيه می کند زستانيغدر قر
ممکن  تيدر نها هي، روسبروند »ماناس«از فرودگاه 
از و  ددهب دستاز بيخی را  قرغيزستان است عالقه به

 بيخی بکاهد. منطقه  دلچسپی خود به
 
 ،متحده االتياسوی گسترده از  یگذار هينها سرمات

مجتمع  ساختن یبرا یعرب یو کشورها رانيا ه،يترک
در توانند  یم انه،يم ی همانند خاورنفتهای 

بلندپروزای های و  یاقتصاد یها یجاه طلببرابر 
 مانع برپا نمايند.  نيچسياسی 

 
اسالم  هایديتهدبه خاطر جلوگيری از  نيچروسيه به 

 تندرو [و نيز رويارويی با امريکا] نياز دارد.
 

تا کنون با فروزان نگهداشتن آتش چالش ها  ،طالبان
از را  نيچتوانسته اند نگه داشتن منطقه در تنش،  و

 یاما برا به دور نگه دارند. رانينفت و گاز ا
تواند راه  یم ،رانياز ااز نفت و گ نيکردن چ یمنزو

الزم است که  ن،يمهار چ ی. براهای ديگری هم باشد
غرب و  -  رانيروابط ابه بهبود  یساز یعاد یبرا
در  رانيا تي. تقونياز استجهان عرب  -  رانيا

هر دو تواند  یبا غرب م آنروابط چهارچوب بهبود 
 .حل کند رامشکل 

 
رفتن چين هرگاه توان روسيه، امريکا و ايران برای گ

و بازايستاندن چين بسنده نباشد، آن گاه بايد پای 
هند، اروپا و جاپان و کوريا را هم به اين روند 

 کشاند.   
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 :نتيجه گيری ها
يا » گلوباليسم«روشن است جهان ما به سوی  -1
پيش می رود و اين روند بالنده و » جهانی شدن«

 به گونه يی که عصر کنونی را چيره عصر ما است.
شدن نام داد. شايد بتوان » عصر جهانی«می توان 

(نو جهانی » نيوگلوباليسم«عصر آينده را عصر 
 نام داد.») شدن

در چهارچوب جهانی شدن، منطقه گرايی   -2
(ريگيوناليسم) يکی از حادترين و مبرم ترين 
مسايل است. روشن است جهان آينده متشکل از قطب 

شد. اين قطب با» بی قطب«های چند گانه و شايد هم 
منطقه  -کشور«و » قاره ها -کشور«ها در در سيمای 

» ملت ها –دولت «يا » ملت ها -کشور«به جای » ها
 تبارز خواهند کرد. 

ما کنون در مرحله گذار به سر می بريم. جهان  -3
دو قطبی فروپاشيده است و جهان چند قطبی هنوز به 
گونه نهايی شکل نگرفته است و برای جهان چند 

قواعد بازی تدوين نشده است. در واقع،  قطبی
منطقه ها  هنوز در  -قاره ها و کشور  -کشور

مرحله شکل گيری هستند. مرحله گذار هنگامی پايان 
خواهد پذيرفت که مرحله شکلگيری گستره های 

منطقه ها  –قاره ها و کشور -جداگانه يعنی کشور
پايان بپذيرد. کنون کشاکش های بی امانی بر سر 

شدن بر گستره های منطقه يی ميان قدرت های چير 
بزرگ روان است. از اين رو، شايد بتوان عصر 

 بگذاريم. نام» نيوريگيوناليسم«آينده را عصر 
برخی از گستره های منطقه يی در جهان بنا   -4

به برخی از مالحظات از جمله جبر جغرافيايی 
(دترمينسم گيتايی) ناگزير به همگرايی با برخی 

های قدرت هستند. مانند گستره کشورهای از قطب 
آسيای ميانه که ميان دو ابر قدرت روسيه و چين 
واقع اند و از همين رو، شامل سازمان شانگهای 
هستند. يا اتحاديه اروپايی شامل گستره ترانس 
اتالنتيکی ناتو. بايد به چنين همگرايی هايی 

 چونان واقعيات انکار ناپذير، وقع گذاشت.
بوط به منطقه ما می گردد، سازمان آن چه مر  -5

همکاری منطقه يی اکو، اصلی ترين و طبيعی  ترين 
ساختار است که بايد کشورهای منطقه با همه توان 
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و نيرو در توسعه، رشد و شگوفايی آن بکوشند. 
  همين گونه سازمان سارک نيز بايد تقويت يابد.

 
همگرايی تنها می تجربه نشان می دهد که  -6

 جيوسويليزاسيونی -ک گستره جيوکلتوریتواند در ي
(با سازواره هايی دارای نظام های سياسی و ارزشی 
همسان يا دست کم همانند و دارای سمتگيری های 

جيواستراتيژيکی مشخص که به درجه  -جيوپوليتيکی
اجتماعی رسيده  -معينی از تکامل و توسعه اقتصادی

باشند)، از اين رو، نبايد تنها به همبودی 
تمدنی بسنده کرد. بايسته است با همه  -هنگیفر

نيرو کوشيد تا عقب مانی های چندين سده يی 
سياسی، اجتماعی و اقتصادی را نيز هر چه زودتر 

 زدود.
 

 
آن چه مربوط به گستره کشورهای آسيای      -7

ميانه می گردد، همان گونه که اکبرشاه اسکندرف 
در اوضاع پاگيری کشاکش های نوشته است، 

پوليتيک، کشورهای منطقه مکلف اند به انديشه جيو
ايجاد اتحاديه منطقه يی بدون مشارکت کشورهای 
سومی باز گردند. آسيای مرکزی بايد به يک مرکز 
مستقل قدرت و به يک سوبژکت مستقل سياست مبدل 

 گردد که خود، راه آينده خويش را برگزيند.
 

همراه با آن، سودمند خواهد بود اگر کشورهای 
 بپيوندند.» اتحاديه اروآسيايی«به  سيای ميانهآ
 
ايجاد يک اتحاديه منطقه يی امنيتی ميان   -8

افغانستان، ايران و  -کشورهای ايرانستانی
پاکستان به گونه يی که آن را فيلد مارشال ايوب 
خان و سپس هم رضا شاه پهلوی پيشنهاد کرده بود، 

 نيز از اولويت های شرط بيطرف بودن کامل آنبه 
 تاخير ناپذير است.

 
همين گونه، رستاخيز فرهنگی تمدنی با   -9

تمدنی کشورهای ايرانستانی  -فرهنگی سويیهم
افغانستان، ايران و تاجيکستان چنانی که شالوده 
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آن را داکتر محمود افشار و داکتر چنگيز پهلوان 
 گذاشته بودند، نيز بس مهم و ارزشمند است.

ران، جبر جغرافيايی کشورهايی چون اي  -10
پاکستان و افغانستان را ناگزير به درآمدن زير 
چتر سازمان شانگهای می نمايد. در اين حال، اين 
کشور ها نه به تنهايی بل به شکل گروهی پس از 
ايجاد ساختار مستقل بيطرف بايد شامل شانگهای 

 گردند. 
در پهلوی همه اين ها بايد به پديده واگرايی  -11

 گر توجه گردد.نيز به عنوان يک عامل ويران
آن چه مربوط به پروژه های کشورهای اردوگاه  -12

بسياری از تاالسوکراسيک برای منطقه ما می گردد، 
کارشناسان به اين پروژ ها به ديده شک و ترديد 

 می نگرند و در پياده شدن آن ها باور نداردند.
آن چه مربوط به افغانستان می گردد، روشن   - 13

ت در اين کشور و است که بدون تامين صلح و ثبا
مشارکت شايسته آن در روندهای همگرايی منطقه 
ممکن نيست. اين در حالی است که بدون مشارکت 
افغانستان هم هيچ ساختار منطقه يی اقبال چندانی 

 برای پيروزی ندارد. 
  

در پايان، می خواهم به يک نکته بس مهم ديگر 
اشاره نمايم و آن اين که هرگاه قدرت های بزرگ 

انی با اولويت دادن به ارزش هايی وااليی چون جه
هومانيزم و ارجگذاری به ارزش های انسانی و مقام 
واالی انسان و نوع پروری ، روی يک کانسپت گلوبال 
برای امنيت جهانی و تقسيم عادالنه منابع انرژی و 
گستره نفوذ به توافق نرسند، چالش ها و تنش های 

د. تنها شکل بحران منطقه يی را پايانی نخواهد بو
ها است که تغيير خواهد کرد و بس. خود بحران ها 
برای ساليان آزگار در سرزمين های آشوب زده 
پايدار خواهد ماند و توده های ميليونی انسان 
های باشنده در اين مناطق بحرانی در رنج و درد و 
تهيدستی و بينوايی و بيچارگی دايمی دست به 

 باد!گريبان  که هرگز چنين م
 

هر چه است، مادامی که چنين آرمانی محقق نشده 
است، بايد چاره کار خود را برای آينده های خود 
بنماييم و در انديشه شگوفايی ساختارهای منطقه 



 270

يی برآييم. اين کار دست کم آسيب پذيری ما را در 
برابر رويدادهای پيش بينی ناشده وقايه خواهد 

 کرد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


