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سخني با خوانندگان
از ديرباز، كاربرد واژه ي "جغرافياي سياسي" يا "ژئوپليتيك" در ادبيات اجتماعي- سياسي رواج گسترده اي داشته و بسياري از 
رخداد هاي جهان از اين زاويه مورد تحليل قرار گرفته اند. شايان توجه اين كه، در نيم قرن اخير، ورود واژه ي "جغرافياي اقتصادي" 
يا "ژئو اكونومي" به عرصه ادبيات تحقيق، بُعد تازه اي به واكاوي رخداد هاي گوناگون بخشيده است. به بيان ديگر، با افزوده شدن بُعد 
"جغرافياي اقتصادي" به عرصه ي مطالعات و پژوهش هاي سياسي "ِصرف "، بررسي و تحليل رخدادهاي جهاني از ژرفاي بيش تر و دقتي 

فزون تر بهره مند گرديده است.

در سال هاي آغازين دومين دهه ي قرن بيست و يكم، جهان شاهد رخدادهاي اجتماعي- سياسي بسيار مهم در منطقه حساس خاورميانه 
و شمال آفريقا، اروپا، و به ويژه، منطقه ي بزرگ "اورآسيا" بوده است. بي گمان، پديده ها يا رخداد هايي موسوم به "بهار عربي" يا تحوالت 
در حال وقوع در حوزه ي كشورهاي مستقل هم سود1 معروف به "كشورهاي مستقل مشترك المنافع"  به وجود آمده پس از فروپاشي 
اتحاد جماهير شوروي سابق، و پديده ي واگرايي فزاينده در ميان كشور هاي عضو اين اتحاديه را نمي توان بدون در نظر گرفتن عوامل 
جغرافياي- سياسي و جغرافياي- اقتصادي، مورد واكاوي و تحليل دقيق قرار داد. طبيعي است كه پديد آمدن اتحاديه اي متشكل از 
كشورهاي "اورآسيايي" در شمال مرز هاي ايران و شكل گيري هر  گونه تغيير و تحولي در پهنه  ي جغرافياي سياسي )ژئو پليتيك( در 
در  غيرمنتظره  و  منتظره  و دگرگوني هاي  از يك سو،  "اورآسيا"  و  اقتصادي منطقه ي آسياي غربي  با جغرافياي  ديرين  پيوند 
منطقه ي خاورميانه و شمال آفريقا و شرق اروپا از سوي ديگر، براي جمهوري اسالمي ايران بسيار واجد اهميت است. با توجه به نقش 
پر اهميت و تعيين كننده ي اين دگرگوني ها، در نشريه حاضر كوشش شده است در پنج گفتمان، تحليل جامع و فشرده اي درباره ي 
سابقه ي تاريخي و تحوالت اجتماعي- سياسي و اقتصادي عصر حاضر، كه بازتابي از ديدمان و ديدگاه هاي پژوهش گران روسيه ي نوين 

است، به خوانندگان فرزانه  ارايه شود.

گفتني است كه بسياري از پژوهش ها، تحليل ها و تفسير هاي موجود در رسانه هاي جهاني در زمينه ي اين رخداد ها، همواره از ديدگاه 
رسانه هاي فراگير غربي تاثير پذيرفته اند. در اين پژوهش كوشش شده است كه ديدگاه هاي كارشناسان "شوراي سياست خارجي روسيه" 
نيز در گفتمان هاي يكم و چهارم اين جستار مورد بهره برداری قرار گرفته و داوري ارزشي درباره ي آن ها به راي خوانندگان گران مايه 
 اين پژوهش واگذار  شود. الزم است تاكيد شود كه مطالب ذكرشده در دو گفتمان يادشده صرفا منعكس كننده بي كم و كاست ديدگاه ها 
و نظرات پژوهندگان"شوراي سياست خارجي روسيه" بوده و گفتمان هاي دوم  و سوم ، باز تاب دهنده ي نتايج مطالعات پژوهش گران 

جهاني است.    

با دقتي تمام  نظاره گر  از دولت مردان، سياست مداران و آينده نگران در اين منطقه حساس از جهان  بي گمان، بسياري 
منطقه،  اين  پردامنه ي  رخداد هاي  از  آگاهي هاي خويش  تكوين  و  تلفيق  تجميع،  با  مي كنند  و سعي  بوده  تحوالت  اين 
چشم انداز روشني براي تحوالت پيش روي ترسيم كرده و راهبرد الزم را در رويكرد به برآيند هايي كه مي توانند زمينه ساز 
دگرگوني ها و دگر-باشي هايي در عرصه هاي جغرافيايي آتي  اين پهنه از جهان گردند، براي كشورهاي خود تدوين نمايند. 

 گروه بين المللي ره شهر

1- CIS
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مقدمه

ايجاد  همبستگي  اقتصادي واقعي نمي تواند بدون  "ادغام 
واقعيت  اين  كه  چرا  گردد  محقق  كشور ها  ميان  سياسي 
از  است.  رسيده  اثبات  به  اروپا  اتحاديه  تكامل  روند  در 
كشورهاي  ميان  سياسي  همكاري  ديدگاه  آينده پژوهان، 
بود.  نخواهد  ممكن  نزديك  آينده ي  در  هم سود  مستقل 
مشابه  اقتصادي  اتحاديه ي  يك   ايجاد  دليل،  همين  به 
"اتحاديه روسيه- بالروس- قزاقستان" يا "جامعه اقتصادي 
اورآسيايي" موردنظر روسيه نيز ممكن است به سبب نبود 
پارامتر هاِي اقتصادي- سياسي الزم در  پيچ  و  خم  تحوالت  

ژئو پليتيك گير افتد!؟"
داوطلبانه  كاري  سياسي  اتحاديه  و  تشكل  يك  "ايجاد 
توسط  برابر  ره يافت  نيازمند  برابر،  اقداماِت  و  بوده 
نيز  آن  كه  است،  موعود  اتحاديه ي  در  مشاركت كنندگان 
مستلزم برخورداري از پشتيباني همگاني و اختصاص دادن 
منابع هنگفت توسط روسيه براي اجراي چنين طرح بزرگي 

است."
پژوهش گران شوراي سياست خارجي روسيه 

است".  گرفته  قرار  جهاني2  كانون جزيره  در  گيتي1  "قلب 
قلب  بر  مي كند  حكم راني  شرقي  اروپاي  بر  كه  "قدرتي 
بر  دارد،  قلب سلطه  بر  كه  قدرتي  دارد-  نيز سلطه  گيتي 
جزيره جهاني نيز حكم راني مي كند و قدرتي كه بر جزيره 
جهاني حكم راني مي كند، كنترل جهان را در اختيار دارد!" 
سر هالفورد جان مكيندر، ژئو استراتژيست انگليسي،1919  

مي كند،  كنترل  را  اروپاي شرقي(   ( ريملند  كه  قدرتي  "هر 

اورآسيا  بر  كه  قدرتي  هر  و  مي كند  اورآسيا3 حكم راني  بر  

حكم راني مي كند، سرنوشت جهان را كنترل مي كند". "روسيه 
بزرگ ترين قدرت زميني در آسيا به شمار مي آيد و به همين 

دليل مي تواند باني صلح يا برعكس، عامل جنگ باشد". 
نيكوالس جان اسپايكمن، ژئو استراتژيست آمريكايي،1942                                                                                                                    

"توازن مطلوب با خنثي كردن قدرت ساير  دولت ها  به دست 
مي آيد. - توازني كه به دولت اجازه دهد "قدرتي تصميم ساز" 
و "صدايي تصميم ساز" به شمار آيد". " اگر دولت ها خواهان 
بقاي خويش  هستند، براي ايجاد توازن بايد آماده جنگيدن 

در برابر "قدرت برتري جوِي" زمان خود نيز باشند" 
 استراتژي اياالت متحده آمريكا در سياست جهاني                                                         

  مقدمه
كشورهاي مستقل هم سود4 يا مشترك المنافع به عنوان يك واحد 
جغرافيايي )اتحاديه نيمه رسمي(، پس از فروپاشي اتحاد جماهير 
شوروي سوسياليستي )سابق( و پيوستن آن امپراطوري 69 ساله 
به تاريخ، در 21 دسامبر 1991، در شهر آلماتي )پايتخت سابق 
قزاقستان(، با توافق سران سه كشور روسيه، بالروس و اوكراين 
تاسيس شد و سپس هشت جمهوري ديگر به آن پيوستند. مركز 
و  است  بالروس(  )پايتخت  "مينسك"  شهر  اتحاديه  اين  اداري 
بر  مي شود.  انجام  پترزبورگ"  "سن  در  آن  رسمي  نشست هاي 
اساس تفاهم نامه امضا شده، همه ي اعضاي اين اتحاديه نيمه رسمي 
از حقوق و اختيارات مساوي برخوردار هستند. در بند 3 تفاهم نامه، 
)مشترك المنافع(  هم سود  مستقل  اتحاديه كشورهاي  تشكيل  بر 
با ايجاد تغيير در قوانين  تاكيد و توافق شده بود كه اعضاي آن 
خود، واحد هاي ارتِش شوروي سابق، مستقر در كشور شان را به 
كه  گردند  موظف  ارتش ها  اين  و  كنند  ملحق  خود  ملي  ارتش 

1- Heartland
2- World Island

3- روسيه ،آسياي مركزي و قفقاز
4- CIS: Commonwealth of Independent States
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مقدمه

به طور مشترك از ثبات و امنيت قلمرو آن اتحاديه حفاظت كنند.
بالروس،  ازبكستان،  ارمنستان،  آذربايجان،  جمهوري هاي 
و  قزاقستان  قرقيزستان،  تاجيكستان،  روسيه،  فدراسيون 
مولداوي به عنوان اعضاي اصلي و جمهوري هاي اوكراين و 
تركمنستان به عنوان ناظر با اين اتحاديه نيمه رسمي پيوند 
دارند. جمهوري گرجستان نيز پس از وقوع جنگ )مرداد 
و  "اوستياي جنوبي"  از استقالل  1387( و حمايت روسيه 
گرجستان،  از  جداشده  سرزمين هاي  به عنوان  "آبخازيا" 

اين مساله سبب شد كه  اتحاديه را ترك كرده است.  اين 
اين  از  براي خروج  قانوني  نيز يك پيش نويس  اوكراين  در 
اتحاديه به مجلس ارايه شود )اوكراين در عمل در اتحاديه 

فعاليت ندارد( [1].
پيشين  دهه  در  اوكراين  كشور  كه  است  توجه   شايان  نكته  اين 
تا 2014(  نارنجي- 2004( و در سال جاري )2013  انقالب  )با 
ملي گرايان(،  )به ويژه  كشور  آن  مردم  اكثريت  كه  داد  نشان 
اتحاد  سلطه  از  رهاشده  شرقي  اروپاي  كشورهاي  ساير  مانند 
جماهير شوري )سابق( عالقمند به پيوستن به اتحاديه اروپايي1 
در دهه ي  اوكراين  وقت  دموكراتيك هستند. ساقط شدن دولت 
"ويكتور  انتخاب  و  "تيموشنكو"  خانم  نخست وزيري  )به   2010
يانكوويچ"، طرفدار هم گرايي با روسيه به عنوان رييس جمهور(، نه 
وا  روسيه  به  گرايش  به  را  اوكراين  مردم  اكثريت  نتوانست  تنها 
دارد بلكه موجب دلسردي و دوري هرچه بيش تر ملي گرايان اين 

1- EU
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از روسيه گرديد. طي دو سال گذشته مخالفان هم گرايي  كشور 
با  اقتصادي  همكاري  قرارداد  امضاي  خواهان  روسيه  با  اوكراين 
اتحاديه اروپا بودند تا بلكه از اين طريق بستر آتي را براي عضويت 
رسمي خود در آن اتحاديه  هموار كنند. اما دولت وقت اوكراين 
به عنوان خاستگاه اتحاديه ي اورآسيايي )فضاي مشترك اقتصادي 
با  همكاري  قرارداد  امضاي  به جاي  روسيه(،  توسط  طراحي شده 
اتحاديه اروپا در نشست "ويلنيوس" در دسامبر 2013، با امضاي 
قرارداد همكاري گمركي با روسيه از امتياز تامين گاز مورد نياز 
خود با قيمتي ارزان تر )45 درصد( توسط روسيه، به اضافه دريافت 
بزرگ !!،  برادر  از  نازل(  بهره  )با  ميليارد دالر  معادل 16  اعتباري 
همكاري با اتحاديه همكاري گمركي مورد اصرار فدراسيون روسيه 

را به همكاري با اتحاديه اروپايي ترجيح داد.
با آغاز سال 2014، از ديدگاه ناظران بين المللي، هم گرايي اجباري 
اوكراين با روسيه به جاي هم گرايي با اتحاديه اروپايي، تنش هاي 
سياسي قابل پيش بيني اي را در آن كشور رقم زد و سرانجام دولت 
حاكم را به پذيرش خواسته هاي مخالفان وا داشت و با تاكيد مخالفان 
بر استعفاي رييس جمهور، دولت حاكم سقوط كرد و مخالفان در 
تاريخ 24 فوريه 2014 اداره ي امور كشور را بر عهده گرفتند. دولت 
روسيه به شدت از وضعيت فعلي اوكراين بيم ناك است، زيرا افزايش 
تنش هاي موجود ميان دو كشور، كه ناشي از بي اعتنايي روسيه به 
خواسته هاي ملي گرايان اوكراين بوده است، مي تواند بهاي گزافي را 
براي تحقق آرمان "فضاي مشترك اقتصادي" و اتحاديه ي اورآسيايي 

مورد نظر مسكو به همراه داشته باشد. 
ناظران بين المللی احتمال می دادند خيزش مردم اوكراين بر عليه 
دولت طرفدار روسيه واكنش تند فدراسيون روسيه را در پی داشته 
و موجبات تجزيه ي اوكراين را فراهم آورده و تجربه ی جدايي نواحی 
"آبخازيا" و "اوستياي جنوبی" از جمهوری گرجستان در اوكراين نيز 
تكرار گردد. سرانجام با جدا شدن شبه جزيره ي "كريمه" از جمهوری 
اوكراين، اين احتمال به واقعيت تبديل شد. اكنون كه جهان غرب و 
هم پيمانان ناتو در برابر يك قدرت نمايي تمام عيار و به احتمال زياد، 
اقدام برگشت ناپذير روسيه قرار گرفته اند، ناگزير هستند به هر طريق 

ممكن به اقدام تهاجمی جسورانه روسيه و تجزيه بخش بزرگی از 
ازای خلع  ) كه در دهه ي 1950 در  اوكراين  به  سرزمين متعلق 
سالح اتمی به طور رسمی از سوی روسيه به اوكراين واگذار شد و 
دولت های اياالت متحده آمريكا و بريتانيا نيز آن را تضمين كرده اند( 

واكنش مناسب نشان دهند. 
ناگفته نماند كه اقدام جسورانه فدراسيون روسيه در جدا كردن شبه 
جزيره "كريمه" )به بهانه ی درخواست روس تباران آن ناحيه برای 
پيوستن به سرزمين آبا و اجدادی خود در روسيه( از ضعف بنيادين 
اتحاديه ی اروپا در نياز به گاز وارداتی )30 درصدی( از روسيه، كه 
در واقع پاشنه آشيل اروپا محسوب می شود، ناشی می گردد. طبيعی 
است كه بهره مندی روسيه از موهبت جغرافيای اقتصادی، آن كشور 
را در برابر اتحايه اروپا در موقعيت راهبردی برتر قرار می دهد كه تا 
پيدا شدن گزينه برتر ديگر برای تامين گاز مورد نياز اروپا، موقعيت 
برتر روسيه همچنان تدوام خواهد داشت. اين موقعيت برتر از ديدگاه 
جغرافيای اقتصادی در اين جستار مورد پژوهش قرار گرفته است. 

پيمان  به چالش كشيده شدن كشورهای عضو  كه  است  گفتنی 
دفاع جمعی "ناتو" توسط روسيه در اين مناقشه ی بسيار پيچيده و 
ناخواسته، " پيمان ناتو" و " فدراسيون روسيه " را در برابر هم قرار 
می دهد- مقابله ای كه جز تشديد جنگ سرد ثمری در بر نداشته 
و با توجه به اجتناب هر دو طرف از درگير شدن در يك جنگ 
اتحاديه ی  برای  هم  و  روسيه  فدراسيون  برای  هم  می تواند  گرم، 
اروپا، هزينه های گزافی را رقم زند. در حال حاضر، به دليل فضای 
پرتنش به وجود آمده در منطقه مورد مناقشه و به سبب عدم امكان 
دسترسی به داده های قابل اتكاء و قطعی، نمي توان وضعيت آينده و 
برآيند های محتمل اين رويارويی قرن بيست و يكمی را به درستی 

پيش بينی نمود.        
به هر جهت، روند واگرايي از كشور هاي مستقل هم سود تنها به 
اوكراين محدود نمي شود. جمهوري قزاقستان، يار ديرين روسيه، 
كه سرشار از مواهب طبيعي )و مورد توجه غرب( است نيز از فوريه 
هم سود  مستقل  كشورهاي  دفاع  وزراي  نشست هاي  در   2006
به اين  از سال 2005  نيز  شركت نمي كند. جمهوري تركمنستان 
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سو، تنها يك عضو جانبي )ناظر( به شمار مي آيد. كارشناسان شوراي 
سياست خارجي روسيه پيش بيني مي كنند كه كشور هاي مستقل 
و  تجربه كرده  را  هم سود تا سال 2020 دگرديسي هاي عمده اي 
امكان دارد در آينده تشكل هاي نويني در درون آن شكل گيرند[2].

نوين  تشكل هاي  كارشناسان،  خوش بينانه  اين  برآورد  براساس 
شرقي  اروپاي  منطقه  جديد،  بازآرايي  درچارچوب  مي توانند 
قفقاز  منطقه ي  اوكراين(،  و  مولداوي  بالروس،  )شامل 
نواحي  گرجستان+  ارمنستان،  آذربايجان،  )شامل  جنوبي 
جداشده "آبخازيا" و "اوستياي جنويي"( و آسياي مركزي 
)شامل قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان و 
ازبكستان( را در برگيرند. بي ترديد، وجود بحران امنيتي در اين 
اخير  دهه  نا آرامي هاي  بروز  واقع،  در  نيست.  كتمان  قابل  منطقه 
دشواري ها  برخي  و  تاجيكستان  شرق  در  گذشته  سال هاي  و 
غيرمنتظره در جمهوري قرقيزستان )از جمله باال گرفتن مناقشات 
مرزي باز مانده از دوران اتحاد جماهير شوروي سابق( از آن جمله اند. 
در  را  هم سود  مستقل  كشورهاي  مي كند  تالش  روسيه  چه  اگر 
راستاي مقابله با بحران هاي موجود ياري دهد اما با وجود برخي 
و  نا آرامي ها  سرايت  امكان  و  روسيه  و  ازبكستان  ميان  اختالف ها 
شدت  احتمال  مركزي،  آسياي  جمهوري هاي  ساير  به  مناقشات 
گرفتن بحران امنيتي در منطقه وجود دارد، هر چند كه دو كشور 
روسيه و ازبكستان تالش مي كنند در جلوگيري از گسترش بي ثباتي 
در منطقه همكاري هاي خود را تحكيم بخشند. ناتواني تاجيكستان 
در مقابله با بحران امنيتي خويش نيز براي امنيت منطقه مساله ساز 
شده است [3]. توافق اخير تاجيكستان براي ادامه استقرار ارتش 
روسيه تا 30 سال آينده در آن كشور كه هم به سبب بحران امنيتي 
و هم به جهت مساله انبوه كارگران مهاجر تاجيك در روسيه، براي 
آن كشور اجتناب ناپذير است، از اتكاي اجباري اين كشور به روسيه 

در چارچوب كشورهاي مستقل هم سود خبر مي دهد.

اتحاديه  بازآرايي  طرح  رويكرد  روسي،  ديدگاه  آينده پژوهان  از 
و  اقتصادي  فضاي  بازسازي  نخست،  وهله  در  كشورهاي هم سود، 
را  سابق  شوروي  جماهير  اتحاد  پيشين  عضو  كشورهاي  امنيتي 
هدف گيري كرده است. با وجود اين تمهيدات، شواهد موجود نشان 
مفهوم  اخير  ساليان  در  هم سود  كشورهاي  اتحاديه  كه  مي دهند 
با  ديپلماتيك  در سطح  تنها  آن  اعضاي  و  داده  دست  از  را  خود 
خارجي  سياست  فاقد  اتحاديه  اين  مي كنند.  برقرار  تماس  هم 
مشترك است و كشورهاي عضو آن در اتحاديه هاي موازي از جمله 
" سازمان همكاري هاي اقتصادي اكو"، "مجمع اقتصادي اورآسيا"، 

و "سازمان همكاري شانگهاي"1، عضويت دارند. با وجود تفاوت هاي 
واقع  كشورهاي  يادشده،  مناطق  ميان  عمده  ژئواستراتژيك  بارز 
اقتصادي،  مشترك  ويژگي هاي  از  حدودي  تا  سه گانه،  گروه  در 
سياسي و فرهنگي برخورداراند ولي ترديدي نيست كه در آينده اي 
از خاطره ها  به آساني  ويژگي هاي مشترك  اين گونه  دور،  نه چندان 
زدوده خواهند شد. در اين ميان، تنها فدراسيون روسيه در پهنه ي 
جغرافيايي اروپا- اقيانوس آرام2 از موقعيتي بي بديل بهره مند خواهد 

بود.
و  منطقه  اين  تاريخي  بافت  از  روسيه  تمايز  و  جدايي  وجود  با 
قفقازجنوبي  شرقي،  اروپاي  سه گانه ي  مناطق  با  آن  هم جواري 
اين  مناطق،  اين  با  متفاوت  مناسبات  داشتن  و  مركزي  آسياي  و 
كشور در دهه ي اول سده بيست و يكم كوشش كرده است )البته 
از ديدگاه استراتژيست هاي روسي( خود را به كانون مستقل جاذبه 
در اورآسياي شمالي تبديل كند. روسيه با همكاري هم پيمانان و 
شركاي منطقه اي خود قصد دارد موقعيت خود را در برابر رقيبان 
ژئوپليتيك خويش، يعني اتحاديه اروپايي در مرز غربي و چين در 

مرز شرقي، تقويت كند.
اميد است اين پژوهش، كه شامل چهار گفتمان مكمل هم و يك 
بخش نتيجه گيري از اين مجموعه است، بتواند خوانندگان فرزانه را 

1- SCO
2- Euro- pacific
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در جريان دگرگوني هاي اين منطقه حساس از جهان قرار داده و 
توجه و تامل آينده نگران كشور را درباره ي برآيند هاي تعيين كننده 

 اين تحوالت برانگيزد )پژوهش گر(.   

 گفتمان يكم
براي  تكاپو  و  روسيه  فدراسيون  نوين  راهبرد  به  نگاهي 
جلوگيري از فروپاشي اتحاديه نيمه رسمي كشور هاي مستقل 

هم سود[1]
از ديدگاه راهبرد نوين تدوين شده توسط روسيه، تقويت هم گرايي 
بايد  ميان كشورهاي مستقل هم سود در آينده ي قابل پيش بيني 
بي گمان،  باشد.  روسيه  خارجي  سياست  رويكرد  الويت  مهم ترين 
در  هم سود  مستقل  كشورهاي  و  روسيه  ميان  موجود  مناسبات 
كه   )2000-2010( پيشين  دهه  مانند  نمي تواند  جاري  دهه ي 
 )1990 -2000( سابق  اتحاد جماهير شوروي  فروپاشي  از  متاثر 
بود، ادامه  يابد. اما از آنجا  كه عواملي چون ويژگي هاي جغرافيايي، 
هم جواري، مشتركات قومي و فرهنگي و پيوند هاي تاريخي ديرينه 
كه به ويژه در عصر روسيه ي امپراطوري و شوروي سابق همواره ميان 
آن كشور و مناطق پيراموني وجود داشته است، لذا اين مناسبات 
ويژگي هاي استثنايي خود را به صورت پيوند هاي كم رنگ تر حفظ 
خواهند كرد. در هر حال، اكنون كه جدايي و تجزيه ي جمهوري هاي 
اتحاد جماهير شوروي سابق وارد دهه ي سوم خود مي شود، پيوند ها 
و مناسبات ديرينه ي گذشته ميان روسيه و جمهوري هاي سابق به 
ناچار رو به افول خواهند بود. با مستقل شدن كشورهاي هم سود، 
كاهش مناسبات ديرينه اجتناب ناپذير است، اما اين روند را نمي توان 
)در  كرد  تعبير  كشور ها  اين  كردن  قلمداد  خارجي  صورت  به 
اوكراين، ملي گرايان روس، جمهوري هاي  گرماگرم مناقشه جاري 
اروپايي، كشورهاي مستقل هم سود را خواهران كوچك خود به شمار 
مي آورند-هر چند اين خواهران كوچك به واگرايي از برادر بزرگ تر 
خود روي آورده اند- پژوهش گر(. از ديدگاه راهبرد نوين روسيه، اين 

كشورها همانند كشورهاي مستقل واقع در حوزه ي بالتيك به تدريج 
قرار  )ريملند(  پيراموني روسيه  و  فرامرزي  در جرگه ي كشورهاي 

خواهند گرفت [1و13و14].
حاكميت  حق  پذيرفتن  اگر چه  روسيه،  نوين  راهبرد  منظر  از 
مستقل كشورهاي مستقل هم سود  توسط آن كشور الزامي است، 
اما كشور هايي چون بالروس و اوكراين )واقع در مرز هاي شرقي و 
جنوبي( بيش تر از كشور هايي مانند لهستان و اسلواكي براي روسيه 
اهميت دارند. از سوي ديگر، روند جهاني شدن و گسترش آگاهي 
عمومي موجب خواهد شد كه در آينده نزديك جايگاه ناحيه ماوراي 
قفقاز1 و آسياي مركزي، كه مرزهاي آن در خارج از محدوده ي اتحاد 
شوروي سابق قرار مي گيرند، از ديدگاه روسيه از اهميت فزاينده اي 
مستقل  كشورهاي  واگرايي  روند  به  توجه  با  اما  گردند.  برخوردار 
هم سود و اهميت مبرم برقراري مناسبات ميان آن ها با كشورهاي 
همسايه، سياست افزايش هم گرايي دروني اين مجموعه در آينده ي 
قرار  روسيه  فدراسيون  خارجي  سياست  توجه  كانون  در  نزديك 
نخواهد گرفت. به بيان ديگر،  اكنون كه فدراسيون روسيه خود در 
مدار فرايند "جهاني شدن" قرار گرفته است، ناگزير است از آرمان 
ايجاد يك امپراطوري بزرگ و تكرار تجربه ي ناكام گذشته دست 

بردارد.
بر اساس راهبرد نوين روسيه، ايجاد "كانون قدرت يگانه" در آن كشور 
در شرايط كنوني يك وظيفه ژئوپليتيك تلقي نمي شود )مانند ايجاد 
"والدي وستك"، يا توسعه مرزهاي  تا  "ليسبن"  از  بزرگي  اروپاي 
آسيا-  منطقه ي  در  برتر  موقعيت  كسب  طريق  از  روسيه  شرقي 
اقيانوس اطلس(. به نظر آينده پژوهان روسي در شرايط حاضر، روسيه 
از  با تقويت همبستگي ميان كشورهاي مستقل هم سود  مي تواند 
آرمان همكاري با كشورهاي پيرامون خود پشتيباني كرده و از نتايج 
حاصل از آن بهره مند گردد— خواسته هايي كه تنها به شرط اتكا 
بر اصول شناخته شده در سطح جهاني و سياست هاي واقع بينانه ي 
توام با انعطاف پذيري و نرمش، مي توانند قابل تحقق باشند. به باور 

1- Transcaucasia

گفتمان يكم



9

اين آينده  نگرها، در شرايط كنوني، آرماِن گرد هم آوردن سرزمين ها 
پيرامون مسكو )مانند روال گذشته( به طور يقين بايد به فراموشي 
نيز  نزديك ترين شركاي روسيه  سپرده شود، زيرا هم اكنون حتي 
حاضر نيستند استقالل عمل خود را از دست دهند و چه بسا كه 
بسياري از آن ها از استقالل واقعي كه اخيرا به  دست آورده اند، راضي 

بوده و به خود مي بالند.
و  تشكل  يك  كه  ايجاد  باورند  اين  بر  روسي  انديشمندان  اكنون 
اتحاديه سياسي، فرآيندي داوطلبانه بوده و اقدامات برابر، مستلزم 
رهيافت برابر توسط مشاركت كنندگان در اتحاديه ي مورد نظر است، 
از پشتيباني همگاني و اختصاص  برخورداري  نيز مستلزم  كه آن 
اجراي چنين  براي  روسيه  فدراسيون  توسط  منابع هنگفت  دادن 

طرح بزرگي است )همان ماخذ(.
از ديدگاه تحليل گران واقع بين روسي، سپردن بخشي از حاكميت 
نهاد فراملي و توزيع سهام آن ميان سهام داران حاكميت  به  يك 
حاكميتي  گذارِ  يك  جنبه هاي  پيچيده ترين  از  يكي  مشترك، 
است— گذاري كه تا سال 2020 به هيچ وجه قابل تحقق به نظر 
نمي رسد. در چنين پيش فرض هايي، سياست هاي روسيه در پيوند با 
هر يك از اعضاي كشور هاي مستقل هم سود، نه   تنها بر پايه ي راهبرد 
ژئوپليتيك، بلكه بر اساس نياز ها و منافع واقع گرايانه رهبران روسيه 

و هم چنين تغييرات فضاي پيراموني مي تواند شكل گيرد.
پيوستگي و همبستگي دروني در حوزه  ي كشور هاي مستقل 
هم سود، با بروز بحران اقتصادي و مالي جهاني در سال هاي 
2009- 2008 و تداوم آن و رخداد دگرديسي هاي ژئوپليتيك 
و  شمالي  آفريقاي  خاورميانه،  اروپا،  در  هم زمان  عمده ي 
منطقه ي آسيا- اقيانوسيه، موجب شده است كه فدراسيون 
صدر  در  را  خود-مصون سازي"  "رويكرد  روسيه  اين  بار 

اولويت هاي سياسي خود قرار دهد.
در سال 2009، والديمير پوتين، فرايند ايجاد "اتحاديه ي گمركي 
روسيه- قزاقستان و بالروس" را تسريع كرد و در سال 2011، ايجاد 
"اتحاديه اورآسيايي" را پيشنهاد داد. در پي اين اقدام، در "فضاي 
اقتصادي مشترك"، اين سه كشور همكاري خود را به طور رسمي 

نگاه  با وجود  كه  است  توجه  كرده اند. شايان  آغاز  از سال 2012 
تنها  نظر  مورد  همبستگي  فرآيند  موضوع،  اين  به   مسكو  آرماني 
در صورتي موفق خواهد بود كه روسيه و شركاي وي با تمركز بر 
سياست واقع گرايانه، در تحليل مسايل پيِش رو در افق ميان مدت، 
در زمينه ي امور سياسي، اقتصادي، نظامي و انساني به تفاهم كامل 

با هم پيمانان خود دست يابند.
از منظر آينده پژوهان روسيه )همان ماخذ(، با توجه به پيشينه ي 
اتحاد جماهير شوروي )سابق(، امكان تحقق همبستگي و يكپارچگي 
محض  آرمان گرايي  هم سود،  مستقل  كشور هاي  دوباره ي  سياسي 
به شمار مي آيد چرا  كه، بازگشت به اتحاديه ي مذكور به هيچ  ترتيبي 
به واقعيت نخواهد پيوست. در شرايط كنوني بازگشت به گذشته 
ممكن نيست و در آينده ي قابل پيش بيني نيز فرصتي براي ايجاد 
"اتحاديه اورآسيايي" كه نمايان گر يك فدراسيون يا يك حاكميت 
بالروس-  نه  قزاقستان،  نه  آمد.  نخواهد  پديد  باشد،  فرامنطقه اي 
به ويژه، روشنفكران سياسي و اقتصادي آن ها از استقالل خود كه پس 
از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق حاصل شده 
است، دست نخواهند كشيد. از سوي ديگر، "اتحاديه ي اور آسيايي" 
كه در آن مشاركت كنندگان از نقش و حقوق برابر برخوردار باشند، 
از جنبه هاي جمعيت شناسي،  براي روسيه اي كه  زياد  احتمال  به 
سياسي و نظامي بزرگ ترين شركت كننده در اين مجموعه ناموزون 
"اتحاد روسيه و  بود. شايان توجه  اين  كه،  است، مناسب نخواهد 
بالروس" به عنوان دو كشور همگون متشكل از اقوام بسيار نزديك، 
كه در آستانه ي ورود به قرن بيست و يكم بسيار محتمل بود، هنوز 

تحقق نيافته است. 
بيش تر  سياسي  پيوندهاي  برقراري  براي  كوشش  حال،  هر  در 
و  قزاقستان  با  به ويژه  هم سود،  مستقل  و كشور هاي  روسيه  ميان 
تحقق  براي  دارد.  ادامه  و  مي رسد  به نظر  ضروري  هنوز  بالروس، 
با  و"آستانه"  "مينسك"  "مسكو"،  اقتصادي،  همبستگي 
جديت روزافزوني در حال تعريف و توسعه ي منافع مشترك خود 
هستند- منافعي كه مستلزم هماهنگي هاي نزديك تر اين كشورها 
در سياست گذاري است. گام هاي نمادين برداشته شده در اين زمينه، 
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مانند هماهنگي هاِي پيش از گشايش نشست هاي مجمع عمومي 
اقدامات  هماهنگي هاِي  اما  توجه اند،  شايان  اگر چه  ملل،  سازمان 
عملي، مانند كمك به قزاقستان و بالروس براي عضويت در سازمان 
تجارت جهاني، يا پشتيباني از موافقت نامه ي "روسيه- اتحاديه اروپا" 
يا اتحاديه گمركي موجود و راه اندازي "فضاي اقتصادي مشترك"، 

بسيار مهم تر به شمار مي آيند.
سياست توسعه ي همبستگي اقتصادي با همه ي كشور هاي مستقل 
هم سود نيز هم زمان در دست اجرا است. قزاقستان و بالروس در 
از  برابر بزرگ تر  تا 15  بازار روسيه هستند، كه 10  به  حال ورود 
بازار هاي داخلي آن دو كشور است. در اين ميان، فدراسيون روسيه 
نيز با دسترسي به دارايي هاي كشورهاي شريك خود منافع سرشاري 
به  ايجاد  اقتصادي  ادغام  دهه ي 2010،  طول  در  مي كند.  كسب 
بازار مشترك كااليي، سرمايه اي، خدماتي و نيروي كار در روسيه، 
قزاقستان و بالروس محدود بوده است. پيمودن اين مسير، يعني از 
اتحاديه ي گمركي به "فضاي اقتصادي مشترك" مفروض، و از آن به 
"بازار مشترك" موعود، اگر چه منطقي به نظر نمي آيد، ولي مي تواند 
در بلند مدت عملي باشد. چنين روندي را مي توان به گذار تكاملي 
تشكيل اتحاديه اروپا تشبيه كرد، كه با يك پيمان گمركي آغاز شد 

و به تدريج به بازار مشترك و سرانجام به اتحاديه اروپا تبديل شد.
در رابطه با "اتحاديه ي اقتصادي او رآسيايي"، الزم به ذكر است 
كه ادغام اقتصادي واقعي نمي تواند بدون ايجاد همبستگي 
تكاملي  روند  در  واقعيت  اين  گردد چرا  كه  سياسي محقق 
شكل گيري اتحاديه اروپا به گونه ي بارزي به اثبات رسيد. اين 
ديدگاه مورد تاييد آينده پژوهان روس نيز هست زيرا به باور 
 آن ها شكل گيري همكاري سياسي ميان كشورهاي مستقل 
هم سود در آينده ي نزديك چندان محتمل نخواهد بود. به 
همين دليل، ايجاد يك اتحاديه ي اقتصادي مشابه "اتحاديه 
ممكن  اورآسيايي"  اقتصادي  "جامعه  يا  بالروس"  روسيه- 
است به سبب نبود پارامتر هاي الزم )اقتصادي- سياسي( در 

پيچ و خم تحول هاي ژئوپليتيك گير افتد [1].
ايجاد واحد پولي مشترك نيز دشواري هاي مشابه اي را در پي دارد، 

كه مناسبات پولي ميان روسيه و بالروس از آن جمله است. انتشار 
"واحد پولي مشترك" از يك مركز واحد در مسكو مي تواند شركا را 
از استقالل مالي و در نتيجه از استقالل اقتصادي و سياسي محروم 
كند. به همين ترتيب، ايجاد مراكز انتشار متعدد براي واحد پولي 
مشترك مي تواند اقتصاد همه ي شركاي هم پيمان را تضعيف كند. 
تدريجي  تبديل  كه  دارد  وجود  نيز  ديگري  رويكرد  حال،  هر  در 
روبل )واحد پول روسيه( به ذخيره پولي واحد رايج، از آن جمله 
است. در شرايط خاصي كه توسط موفقيت هاي اقتصادي و مالي 
قانون گذاري  مبناي  ايجاد  و  است  شده  تعريف  روسيه  فدراسيون 
مناسب و كارآمد، كشورهاي بالروس و قزاقستان به عالوه ي برخي 
را  از كشورهاي مستقل هم سود، مي توانند حساب هاي ملي خود 
با روبل تسويه كرده و مقاديري روبل را به عنوان ذخيره ملي خود 
نگهدارند. با ايجاد نوعي سازوكار مناسب براي واحد پولي اورآسيايي، 
كه الگوي ايده آل روسيه است، مي توان روبل روسي و بالروسي و 

تنگه )واحد پولي قزاقستان( را هماهنگ كرد )همان ماخذ(.
پيش بيني مي شود با توجه به آرمان زمام داران كنوني روسيه )به 
رهبري والديمير پوتين و ياران وي( در طول دهه ي 2010، تكاپو 
براي ادغام اقتصادي واقعي كشورهاي روسيه، بالروس و قزاقستان 
به  گرايش  و  روسيه  از  متفاوت  راهي  )كه  واگرا  اوكراين  با  همراه 
اتحاديه اروپا را برگزيده است(، ادامه خواهد يافت. بي ترديد، مسكو 
به كوشش خود براي پيوستن "كِيف" به اتحاديه گمركي و سپس 
تالش براي عضويت آن در "فضاي اقتصادي مشترك" و "اتحاديه 
اوكراين در  ادامه خواهد داد )دولت پيشين  اورآسيايي"  اقتصادي 
اروپايي،  اتحاديه  با  قرارداد همكاري  امضاي  به جاي  نوامبر 2013 
شورش  موجب  كه  كرد  امضا  را  روسيه  با  گمركي  اتحاد  قرارداد 

ملي گرايان و سرنگوني دولت وقت در 24 فوريه 2014 گرديد(.
تصور  اوكراين  ملي گرايان  از  بسياري  و  روشنفكران  حال،  هر  در 
مي كنند كه همبستگي اقتصادي با روسيه ممكن است خطراتي را 
براي طرح ملي گرايي در آن كشور در پي داشته باشد. در اين ميان، 
زمام داران كنوني روسيه، مي توان تصور كرد كه دولت  از ديدگاه 
اوكراين با توجه به وضعيت نا مساعد، بدون كمك اتحاديه اروپا و 
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بدون داشتن اميد برقراري پيوند با اروپا، ناگزير است به سوي مسكو 
روي آورد ولي  روسيه اين احتمال را نيز از نظر دور نداشته است 
كه چرخش سياسي دولت پيشين اوكراين در راستاي هم گرايي با 
روسيه مي توانست به تنش هاي داخلي در اوكراين دامن زده و سبب 
ناخواسته  شود-وضعيت  جمهوري  آن  در  سياسي  ناپايداري  بروز 
به  نظامي روسيه  زمينه ساز دخالت  نگران كننده اي كه مي تواند  و 
شرقي  بخش  ساكن  روس تباران  و  روس ها  از  پشتيباني  بهانه ي 
آن  شرقي  بخش  ساختن  جدا  و  "كريمه"  جزيره  شبه  و  اوكراين 
از بخش غربي )مانند جداشدن "اوستيا" و "آبخازيا" از گرجستان( 
و دخالت اتحاديه ي اروپا- اياالت متحده آمريكا و پيمان "ناتو" در 

حمايت از تماميت و يكپارچگي آن سرزمين، گردد.
نحوه خروج از اين بحران و برآيند آن چندان معلوم نيست، زيرا 
زيان هاي بالقوه ناشي از آن ممكن است براي طرفيِن مناقشه بسيار 
به  گرايش  دارد كه سناريوي  احتمال  روي،  هر  به  باشد.  سنگين 
مسكو به هيچ روي تحقق نيابد، به ويژه  اين كه، اوكراين جديد با 
اتكا به پشتيباني هاي بروكسل، برلين و واشنگتن، به مسكو 
ختم  اوكراين  به  منطقه  اين  درون  بحران  آورد.  نخواهد  روي 
نمي شود- جمهوري مولداوي نيز وضعيت خاص خود را دارد زيرا 
وارد كردن آن جمهوري به فرايند ادغام، تنها زماني امكان پذير است 
كه مشاركت اوكراين در اين جمع محقق گردد-كه با توجه به شرايط 
جديد بسيار بعيد به نظر مي رسد. جمهوري مولداوي گرايش شديد 
خود براي پيوستن به اتحاديه اروپا را هم چنان حفظ خواهد كرد و 
  " موقعيت جغرافيايي ناحيه ي واقع در آن سوي رودخانه ي "دنيستر1
با  آرمان مشاركت  تحقق  از  مانع  آن سرزمين،  مقياس كوچك  و 
روسيه خواهد بود. با در نظر گرفتن اين تضاد غير قابل حل و فصل، 
ناحيه ي "تيراسپال2"  هم چنان در زمره دريافت كنندگان كمك هاي 
روسي باقي خواهد ماند. ولي در صورت پيدا شدن راه حلي براي اين 
تضاد، روسيه مي تواند پيوند اقتصادي خود را با اين ناحيه حفظ كند 

)حتي با وجود گرايش آن كشور به پيوستن به اتحاديه ي اروپا(.

بر خالف مشكل دوپارگي سرزمين براي جمهوري مولداوي، مشكل 
"آبخازيا"  و جدا شده  تجزيه   ناحيه  دو  است.  پيچيده تر  گرجستان 
كه چند سال پيش )با پشتيباني روسيه( از  و "اوستياي جنوبي" 
گرجستان اعالم استقالل كردند، از سوي مسكو به رسميت شناخته 
شده اند. اين سرزمين ها كه از گذشته هاي دور به صورت نيمه رسمي 
در فضاي اقتصادي روسيه قرار داشته اند، اكنون موقعيتي دشوار در 
منطقه دارند. موقعيت اين دو ناحيه تا زمان حل و فصل مسالمت آميز 
مناقشه روسيه با گرجستان همچنان شكننده خواهد ماند. در شرايط 
كنوني، "سوخومي" و "تسكين وال" )آبخازيا و اوستيا( تنها با 
كمك روسيه توانسته اند استقالل خود را از تفليس حفظ كنند. از 
آنجا كه گرجستان در سال 2001 گروه كشورهاي مستقل هم سود 
را ترك كرده است، هرگز به مدار پيراموني روسيه باز نخواهد گشت، 
زيرا اين جدايي مورد حمايت مردم گرجستان قرار دارد. آذربايجان 
ثروتمند نيز با اتكا به خزانه ي انباشته از دالر هاي نفتي حاصل از 
فروش ذخاير هيدروكربوري، برقراري مناسبات نزديك با اتحاديه 
مرزهاي طرح  آمريكايي، در حاشيه ي  به سياست  و گرايش  اروپا 
و جمهوري  است  مانده  با كشور هاي مستقل هم سود  همبستگي 
مرز  بلكه  نيست  برخوردار  غني اي  منابع  از  نه تنها  كه  ارمنستان 
مشتركي هم با روسيه ندارد، بي نصيب از هر دو طرف، هم چنان در 

حاشيه كشور هاي مستقل هم سود باقي خواهد ماند.
اقتصادي مشترك"  پديده ي"فضاي  آينده پژوهان روسيه،  از منظر 
جمهوري هاي  و  يافته  گسترش  مركزي  آسياي  تا  است  ممكن 
قرقيزستان و تاجيكستان كه به آساني در اتحاديه ي گمركي پذيرفته 
خواهند شد را نيز در برگيرد. اما اين اتفاق زماني مي تواند محقق 
شود كه قرقيزستان و تاجيكستان نيز چنين تصميمي را اتخاذ كنند. 
هم زمان با اين رخداد ها، مشاركت كامل قرقيزستان و تاجيكستان 
به فرايند ادغام اقتصادي، نيازمند زمان كافي و تالش همه جانبه ي 
دو كشور است كه به لحاظ مالي هيچ گونه تضميني براي موفقيت 
در اين زمينه وجود ندارد. با اين وصف، طي دوره ي گذار، عضويت 

1- Transdeniester
2- Tiraspal
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منطقي  اورآسيايي،  اقتصادي  فضاي مشترك  در  آن ها  غيررسمي 
جلوه مي كند. اين كار مي تواند از طريق عضويت اين دو جمهوري در 
جامعه ي اقتصادي اورآسيايي صورت گيرد. ساير رويكرد ها مي توانند 
خطر تزلزل و آسيب رساندن به اتحاديه ي گمركي و فضاي اقتصادي 

اورآسيايي را در پي داشته باشند.
طي دهه ي 2010 و سال هاي پس از آن تغييري در رهبري جمهوري 
ازبكستان صورت نگرفته است. تحول در اين زمينه مي تواند زمينه 
الزم براي شكل گيري سناريو هاي گوناگون را فراهم آورد، اما دور 
در  جمهوري  اين  فعلي  حكمران  جانشينان  كه  نيست  انتظار  از 
باشند.  منطقه اي  اقتدار  از  بهره مند  مستقِل  يك كشور  ايجاد  پي 
با رواج اين گونه رويكرد ها، جمهوري ازبكستان نيز همانند جمهوري 
تركمنستاِن انزواطلب، در حاشيه ي اين فضاي )به ظاهر( همبسته 
به عنوان  است  ممكن  آباد"  "عشق  و  "تاشكند"  ماند.  خواهد 
شوند  بيش تري  توجه  خواهان  روسيه  اقتصادي  عمده ي  شركاي 
اما روسيه عالقه دارد كه با آن ها )مانند جمهوري آذربايجان و 

جمهوري اوكراين( تعامل منطقي )دوجانبه( برقرار كند.
هم بستگي نسبي در زمينه ي امنيت، به احتمال زياد در چارچوب 
قابل  منطقه  اين  در  جمعي"1  امنيت  پيمان  "سازمان  معاهده ي 
سال  در  پيمان  اين  از  ازبكستان  جدايي  وجود  با  است.  حصول 
2012، فضاي امنيت مشترك در حال شكل گيري بوده و كشورهاي 
مي دهند.  تشكيل  را  آن  هسته ي  بالروس  و  قزاقستان  روسيه، 
ارمنستان به عنوان كشوري جدامانده از ماوراي قفقاز و قرقيزستان 
در  مركزي  آسياي  مرزي  كشورهاي  مثابه  به  نيز  تاجيكستان  و 
حاشيه ي اين پيمان قرار مي گيرند. ناحيه هاي "آبخازيا" و "اوستياي 
جنوبي" نيز كه سربازان روسي به عنوان گارد مرزي در آن ها مستقر 
هستند، به صورت غير رسمي در حوزه ي سيستم امنيتي روسيه قرار 

دارند. 
آينده ي پيمان امنيت جمعي در گروي پذيرش نامحتمل اعضاي 
جديد، از دست دادن شركاي پيشين يا پذيرفتن آن ها توسط پيمان 

1- CSTO: Collective Security Treaty Organization:  آبخازياي و  اوستياي جنوبي  و  ارمنستان  تاجيكستان،  قرقيزستان،  قزاقستان،  بالروس،   ، روسيه   شامل 
تجزيه شده از گرجستان

ناتو نخواهد بود. هدف اصلي اين پيمان  اين است كه بتواند در قرن 
بيست و يكم، اتحاديه اي با امنيت و كارآمد را در اين منطقه به وجود 
باور پژوهش گران روسيه، تحقق اين هدف زماني ممكن  آورد. به 
امنيت  را در صدر سياست  امنيت جمعي  پيمان  است كه مسكو 
منطقه اي خود قرار دهد. مسكو بايد با درك موقعيت خاص خود، با 
ايجاد مناسبات برابر با مناطقي كه تا اين اواخر به منزله ي حوزه ي 
پيراموني )ريملند( تلقي شده اند، با آماده سازي هم پيمانان خود در 
اين مناطق براي همكاري نزديك با آن ها و همكاري اعضا با يكديگر، 

اهداف پيمان امنيتي منطقه اي را محقق سازد.
طي دهه ي 2010، احتمال دارد ماموريت پيمان امنيت جمعي بر 
مدار تامين امنيت آسياي مركزي دور زند، به ويژه با خروج سربازان 
تنش ها  گرفتن  اوج   ،)2014( افغانستان  از  ناتو  و  متحده  اياالت 
مذهبي،  قومي-  ستيزهاي  گرفتن  شدت  و  منطقه  اين  پيرامون 
همراه با بي ثباتي مداوم در جهان عرب و شمال، از منظر اين پيمان 
واقعيت  به عنوان يك  امنيت آسياي مركزي  تامين  بنياد(،  )روس 
اجتناب ناپذير بايد در صدر اولويت سياسي "پيمان امنيت جمعي" 

منطقه قرار گيرد.
به باور پژوهش گران شوراي سياست خارجي روسيه، ساير تهديدات 
معاهده  عضو  ديگر  كشورهاي  و  روسيه  ملي  امنيت  براي  موجود 
افغانستان،  از  مخدر  مواد  قاچاق  جمعي،  امنيت  پيمان  سازمان 
افراطيون هاي مذهبي و تضاد منافع موجود در درون آسياي مركزي 
هستند. براي رفع اين گونه تناقض ها، پيمان امنيت جمعي، نه تنها 
بايد از بُعد فراگير نظامي، بلكه از ديدگاه راهبردي و از منظر سياسي، 
همكاري نزديك تر ميان اعضاي خود را تشويق كند. تحقق اين مهم، 
امنيت ملي و كاركنان كشورهاي  تعامل مداوم شوراهاي  نيازمند 
تعامل،  اين  كاراآمدتر ساختن  براي  است.  يكديگر  با  پيمان  عضو 
مسكو بايد رفتار برابر با شركا را در سرلوحه ي اقدامات خود قرار داده 
و اعضاي پيمان را از طفره رفتن و سرباز زدن از تعهدات خويش 
باز دارد. از آنجا كه منطقه ي آسياي مركزي به عنوان اولويت محض 
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خودنمايي مي كند، روسيه ناگزير است بر ايجاد مناسبات امنيتي با 
قزاقستان تمركز كرده و آن كشور را به عنوان شايسته ترين و قابل 

اتكاترين هم پيمان خود در منطقه به حساب آورد.
به نظر همين كارشناسان، افزون  بر تغيير شكل الزامي پيمان 
كارآمد،  امنيتي  به يك سيستم  آن  تبديل  و  امنيت جمعي 
در  بوده  مجبور  مسكو  مركزي،  آسياي  حوزه ي  در  به ويژه 
اتحاد  فروپاشي  از  مانده  به جا  مناقشات  دهه ي2010 همه ي 
كند.  حل و فصل  را  دهه ي1990  در  سابق  شوروي  جماهير 
توانايي براي حل و فصل وضعيت پيرامون حوزه ي آن سوي 
رود "دنيستر"1  به درستي نشان دهنده ي قابليت فدراسيون 
روسيه به عنوان يك قدرت برتر در منطقه است - قدرتي كه 
بايد نمايا  ن گر توانمندي مبتني بر ساخت و آباداني و اجتناب 

از ويرانگري باشد. 
ترتيب،  همين  به  و  گرجستان  با  مناسبات  ساختن  عادي 
حل و فصل مناقشات ميان گرجستان-"آبخازيا" و گرجستان 
- "اوستيا"، كليدي رهگشا در راستاي تامين امنيت روسيه 
سرانجام،  آمد.  شمارخواهد  به   مركزي  آسياي  منطقه  در 
حدود  تا  قفقاز،  ماوراي  ناحيه ي  در  پايدار  صلح  برقراري 
زيادي به كارآمدي تالش هاي چند جانبه مبتني بر مشاركت 
روسيه در حل و فصل مناقشه "ناگورني قره باغ" )ناحيه مورد 

اختالف ميان آذربايجان و ارمنستان( بستگي خواهد داشت. 
به  منطقه  در  فرهنگي  مفاهمه  تحليل گران،  اين  باور  به 
درك درست روسيه از توسل به استفاده گسترده از نيروي 
فضاي  دارد.  نياز  مركزي،  آسياي  در  به ويژه  نرم افزاري، 
ايجاد  براي  كشور هاي مستقل هم سود و فضاي گسترده تر 
يك  اتحاديه "فدراتيو"2 ، مي تواند مناسب ترين مبنا و فصل 
اين  در  روسيه  نسبي  مزيت هاي  تحقق  براي  را  مشترك 
عرصه  ايجاد كند. زبان و فرهنگ روسي و فرهنگ عمومي 
رايج را مي توان جزو قدرت نرم افزاري روسيه به شمار آورد. 

با وجود كاهش روند جذب مخاطبان طي دهه ي 2010، زبان 
و فرهنگ روسي مي تواند اهميت ديرينه ي خود را باز يابد، 
اگرچه موفقيت در اين كارزار به توانايي مسكو در راهبري 
توسعه ي  عرصه   در  سابق،  شوروي  از  گسسته  كشورهاي 
اقتصادي، آموزشي، ارتقاي علوم و فناوري در اين كشورها 

بستگي خواهد داشت )همان ماخذ(. 
بنا به توصيه ي اين آينده نگران، توجه اكيد به آموزش عالي نقش 
روسيه  دانشگاه هاي  چنان چه  مي كند.  ايفا  رابطه  اين  در  ويژه اي 
بتوانند به رده هاي باالتر جهاني صعود كنند، در آن صورت شمار 
روزافزوني از دانشجويان ممتاز كشورهاي مستقل هم سود خواهان 
بود.  خواهند  روسيه  در  عالي  آموزش  مقطع  در  تحصيل  ادامه ي 
اين جوامع  فرهيختگان جديد  و  نخبگان  براي  روسيه  نتيجه،  در 
فرهيخته  اين  جوانان  چنان چه  داشت.  خواهد  بيش تري  جذابيت 
پيدا كنند، كشورهاي متبوع  كشور ها مشاغل مناسبي در روسيه 
آن ها از اين طريق به فناوري هاي پيشرفته و ظرفيت هاي فرهنگي 
فرهنگي  مهم  عامل  به  اين  توجه  يافت.  خواهند  دست  بيشتري 
مي تواند هم گرايي دروني درحوزه ي كشور هاي مستقل هم سود را 

بيش از پيش تقويت كند.  
از طرفي، مي توان كارايي قدرت نرم روسيه در حوزه ي كشور هاي 
مستقل هم سود را با استفاده از ظرفيت رسانه ها و شبكه ي اينترنت 
روسيه بهبود داد و آن ها را به عنوان بهترين و قابل اعتماد ترين وسيله 
به ويژه  "فدراتيو"،  اتحاديه ي  براي اشاعه نظريات جديد در فضاي 
در كشور هايي كه رژيم هاي سياسي استبدادي بر آن ها حكم راني 
يك  مذهبي،  و  ديني  باور  حال،  هر  در  گرفت.  كار  به   مي كنند، 
موضوع كامال استثنايي است و كليساي ارتودكس روسيه آشكارا 
اوكراين،  كشورهاي  به  را  خود  كانوني  مرجعيت  كه  دارد  تمايل 

بالروس و مولداوي تعميم دهد.
بر اساس اين رويكرد، كليساي ارتودكس روسيه با دوگانگي دشواري 
مواجه است -گزينه  هاي "تكاپو براي ادامه ي رشد خود"، "حركت 
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به سوي يك كليساي ملي روسيه" يا گزينه ي "تبديل شدن به  يك 
كانون ديني فرامنطقه اي". تحوالت رخ داده در جوامع اسالمي نيز 
مناسبات روسيه و كشورهاي  زيرا  انگاشته شوند  بي اهميت  نبايد 
هم جوار تا حدود زيادي  بستگي به  اين خواهد داشت كه روحانيون 
اسالمي روسيه به  ايجاد الگويي از اسالم ميانه رو، كه پيروان آن هم 
در داخل و هم در خارج  از روسيه از آن پيروي كنند، همت گمارند.
كه  مي گيرند  نتيجه  خود  تحليل  پايان  در  روس  پژوهش گران   
چالش هاي جديد پيش روي روسيه در قرن 21 نيازمند رويكرد هاي 
مدني  جوامع  و  اقتصادي  محافل  سياسي،  طيف  جانب  از  نوين 
خارجي  سياست  شوراي  آينده پژوهان  ديدگاه  از  است.  كشور  آن 
فدراسيون روسيه، اكنون زمان آن فرا رسيده است كه يك مدل 
نوين توسعه ي اقتصادي كه بتواند اقتصاد مدرني را براي روسيه به 
ارمغان آورد، طراحي شود. روسيه بايد حقوق مالكيت را به رسميت 
از  آكنده  فضايي  در  و  كرده  تامين  را  دولت  به  اعتماد  شناخته، 
احترام دولت به آراي مردم و رقابت سياسي، قدرت اقتصادي خود 
را بر اساس منافع ملي و ارزش هاي مشترك بنا نهد. با توجه به اين 
تعيين كننده  دوره ي  به عنوان   2010 دهه ي  بود  قرار  خطير،  امر 
و جايگاه  اين  آتي  روسيه طي دهه هاي  و سرنوشت  سمت وسوي 
كشور در جهان و در"اتحاديه ي آزاد" آينده در منطقه، قلمداد شود 

)همان ماخذ(.   

 گفتمان دوم
ميان  تجاري  و  اقتصادي  همكاري هاي  چشم انداز 
سازمان  و  هم سود  مستقل  كشور هاي  اتحاديه هاي 

همكاري هاي اقتصادي[1] 
كشور هاي  اتحاديه  عضو  كشورهاي  از  تعدادي  موازي  عضويت 
اقتصادي1،  سازمان همكاري هاي  اتحاديه  با  مستقل هم سود 
و  اقتصادي  همكاري هاي  توسعه  براي  را  مناسبي  فرصت هاي 

مبادالت تجاري ميان اين كشور ها، به ويژه براي جمهوري اسالمي 
ايران فراهم ساخته است. سازمان همكاري هاي منطقه اي حاصل 
است كه در سال 1964  سازمان عمران منطقه اي2  دگرديسي 
بود.  تشكيل شده  تركيه  و  پاكستان  ايران،  با عضويت كشورهاي 
فعاليت   1979 تاسال   1944 سال  از  منطقه اي  عمران  سازمان 
داشت. پس از وقوع انقالب اسالمي در ايران و عدم تمايل به ادامه 
فعاليت هاي سازمان عمران  فعاليت در سازمان عمران منطقه اي، 
شوروي  جماهير  اتحاد  فروپاشي  از  پس  شد.  متوقف  منطقه اي 
)سابق( در سال 1992، مباشران سازمان عمران منطقه اي تصميم 
گرفتند فرصت را غنيمت شمرده و 6 جمهوري مستقل جداشده 
تاجيكستان،  قرقيزستان،  قزاقستان،  )آذربايجان،  سابق  از شوروي 
از اشغال نظاميان  آزاد شده  افغانستان  ازبكستان( و  تركمنستان و 
روسي را به عضويت بپذيرند و بدين  ترتيب، تعداد اعضاي سازمان 

همكاري هاي اقتصادي )اكو( را به 10 كشور افزايش دهند[1]. 
نوپا،  سازمان  يك  به عنوان  )اكو(،  اقتصادي  همكاري هاي  سازمان 
و  فرهنگي  اشتراك هاي  آغاز كرد.  آرمان گرايي  با  را  خود  فعاليت 
اميد بخشي  چشم انداز  پيمان،  اين  عضو  كشور هاي  ميان  تاريخي 
را براي توسعه همكاري ها و تبديل آن به  يك تشكل جغرافيايي 
منابع  وجود  مي داد.  نويد  جهاني  سطح  در  موفق  و  مسنجم 
نيز  كارآمد  انساني  نيروي  و  غني  انرژي  ذخاير  و  سرشار  طبيعي 
بر اين اميدواري مي افزود. اما با وجود اين مزيت هاي نسبي براي 
توسعه همكاري هاي ميان منطقه اي در پهنه ي بزرگ آسياي غربي، 
آسياي مركزي و قفقاز، كارنامه ي سازمان همكاري هاي اقتصادي 
)اكو( نشان مي دهد كه اهداف همكاري هاي اقتصادي اين سازمان 
براي  تعيين شده  بلند  اهداف  و  مانده  باقي  آرماني  حد  همان  در 
مثال، سهم جمهوري  عنوان  به  نشده اند.  وجه محقق  به هيچ  اكو 
آذربايجان با اختصاص 9 درصد از مبادالت خود به اكو بيش ترين 
اكو،  به  خود  مبادالت  از  درصد  اختصاص 2  با  قزاقستان  و سهم 

1- Eco
2- RCD

گفتمان دوم



15

است.  بوده  بين منطقه اي  تجارت  در  دو كشور  اين  كم ترين سهم 
نقش  سازمان  اين  فعاليت هاي  در  آنكارا  و  تهران  همكاري  سطح 
بارزي داشته است به گونه اي كه با نزديك تر شدن رويكرد هاي اين 
دو كشور به يكديگر، حجم تجارت ميان منطقه اي افزايش و با دور 
از يكديگر، حجم تجارت ميان منطقه اي كاهش يافته  شدن آن ها 
به سبب تنگ تر شدن حلقه تحريم هاي  اخير  است. در سال هاي 
اقتصادي بر ايران، مبادالت اقتصادي ايران و تركيه بسيار توسعه  

يافته و در شرايط موجود به سوي توسعه ي بيش تر پيش مي رود. 
قابل ذكر است كه، با وجود هم پوشاني ميان 6 كشور مستقل هم سود 
و سازمان همكاري هاي اقتصادي )اكو(، شكل گيري روند دور شدن 
اعضا از هم، و به بيان ديگر، واگرايي كشورهاي عضو اين دو پيمان 
از يكديگر در عرصه ي همكاري هاي منطقه اي كامال مشهود است. 
عوامل واگرايي هر دو پيمان همكاري هاي منطقه اي در برخي موارد 
واگرايي  عامل  مهم ترين  هستند.  ناهمگون  مواردي  در  و  هم سان 
نياز وافر جمهوري هاي  از  در حوزه  ي كشور هاي مستقل هم سود، 
استقالل يافته از شوروي سابق به  يك چتر حمايتي خارج از منطقه 
نشات مي گيرد. عوامل واگرايي پيمان اكو را نيز مي توان به صورت 

زير دسته بندي كرد: 
فقدان  عضو،  كشورهاي  اقتصادي  ساختار  هاي  بودن  "متفاوت 
اغلب  اقتصاد هاي  بودن  نامكمل  و  منسجم  توسعه  برنامه ريزي 
كشورهاي عضو، ضعف مشهود بخش خصوصي، فقدان سرمايه الزم 
براي توسعه در بسياري از كشورهاي عضو، نهادينه نبودن حمايت از 
روابط تجاري منطقه اي و بين المللي، ضعف قوانين و مقررات حاكم 
بر تجارت و سرمايه گذاري، عدم اطمينان و اعتماد اعضا به  يكديگر، 
اعمال نفوذ كشورهاي فرامنطقه اي و خارجي )اياالت متحده آمريكا 
ديدگاه هاي  نبود  و....(،  روسيه  اروپا،  اتحاديه  آن،  هم پيمان هاي  و 
عقيدتي  تعارضات  و  رژيم هاي سياسي  تفاوت  منطقه،  در  سازنده 
و سياسي، دلبستگي برخي از اعضا به كشورهاي غير عضو، به ويژه 
در  نوپايي حكومت ها  آمريكا،  متحده  اياالت  و  اروپا  اتحاديه ي  به 
با رژيم  رابطه  راه  حل مناسب در  نبود  از كشورهاي عضو،  برخي 
حقوقي درياي خزر، اتكا به صدور مواد خام و تك محصولي بودن 

اغلب كشورها، وقوع جنگ هاي منطقه اي و چيرگي عوامل سياسي 
بر جنبه هاي اقتصادي و دولتي بودن اقتصاد بسياري از كشورهاي 

عضو" [4]. 
با وجود اين همه عوامل واگرايي در عرصه همكاري هاي اقتصادي 
)اكو(، موارد زمينه ساز و اميدوار كننده اي نيز به طور دوره اي در درون 
اكو شكل مي گيرند. به عنوان مثال، چندي پيش، طبق تفاهم ايران 
و قزاقستان، اتاق بازرگاني دو كشور در رسيدن به هدف مبادالت 
تجاري 10 ميليارد دالري در سال تاكيد نهاده اند كه زمينه بسيار 
مساعدي براي توسعه و گسترش همكاري هاي اقتصادي بين دو 
ابراز عالقه  توافق، طرفين  اين  اساس  بر  پديد مي آورد.  را  كشور 
تجاري  مبادالت  تسهيل  طريق  از  را  خود  مبادالت  كه  كرده اند 
اين گونه همكاري ها مي تواند  توسعه دهند.  موجود،  موانع  رفع  و 
مستقل  كشورهاي  با  ايران  ديپلماتيك  روابط  گسترش  موجب 
هم سود شود.  افزون بر اين، وجود اشتراكات و پيوند هاي تاريخي 
تعامالت  بستر"توسعه ي  كننده ي  هموار  مي تواند  فرهنگي  و 
كشور هاي  پيمان  اعضاي  با  اكو  پيمان  اعضاي  اقتصادي 

مستقل هم سود" شود. 
مسئوالن تركمنستان نيز به تازگي اعالم كرده اند كه قصد دارند حجم 
صادرات انرژي برق خود را به كشورهاي ايران، افغانستان و تركيه 
انرژي هاي  منابع  توسعه ي  تركمنستان  جمهوري  دهند.  افزايش 
برنامه ملي  تجديد پذير خود را در دستور كار قرار داده است. در 
توليد   )2011-2030( تركمنستان  اجتماعي  اقتصادي-  توسعه ي 
افزايش  وات  كيلو  ميليارد   25/5 به  را  كشور  اين  در  برق  ساالنه 
خواهد يافت، كه بيش از 11 ميليارد كيلو وات آن به خارج صادر 

خواهد شد )ر.ك. صبا- نت(.
اگرچه احتمال امضاي قرارداد احداث خط لوله گاز طبيعي 
افغانستان،  از طريق خاك  هند  و  پاكستان  به  تركمنستان 
فضاي نويني از همكاري هاي منطقه اي را به سود كشورهاي 
عضو اكو و كشور هاي مستقل هم سود ايجاد كرده است، ولي 
در عين حال چنين رخدادي مي تواند خط لوله صلح )ايران، 
پاكستان، هند( را به چالش كشيده و هشداري براي ايران 

گفتمان دوم
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و  ايران  ميان  اختالف  تداوم  صورت  در  زيرا  گردد،  تلقي 
گروه 1+5 و جدا ماندن اين كشور از محيط بين الملل، حتي 
با آن  از همكاري  نيز  ايران  نزديك  امكان دارد همسايگان 
دوري جويند. با وجود كمك هاي بي دريغ ايران به بازسازي 
افغانستان، بي گمان اين كشور به عنوان رقيب ايران در انتقال 
بود،  خواهد  مطرح  مركزي  آسياي  انرژي  منابع  )ترانزيت( 
اگرچه برخي ناظران به امكان احداث اين خط لوله خوش بين 
نيستند و تصور مي كنند كه  اين طرح نيز به سرنوشت طرح 
"يونوكال" دچار مي شود-خط لوله اي كه به سبب نبود امنيت 
در افغانستان در دوره ي استقرار حكومت طالبان به اجرا در 

نيامد.
با وجود همكاري هاي گسترده ميان روسيه و تاجيكستان، مشكالت 
مربوط به حضور نيروي كار بيش از يك ميليون نفري تاجيك در 
روسيه )باالگرفتن جبهه ضد مهاجرت از آن كشور به روسيه( هنوز 
بدون راه حل مانده است. چندي پيش با امضاي پيماني ميان 
روسيه و تاجيكستان مبني بر ادامه ي حضور ارتش روسيه 
در آن )به بهانه ي كمك به تامين امنيت تاجيكستان و حفظ 
حقوق اجتماعي مهاجران تاجيك در روسيه( به مدت 30 
قاچاق  با  مبارزه  موضوع   ، اين  بر  افزون  گرديد.  تضمين  سال 
مواد مخدر و برقراري صلح و ثبات در افغانستان از مسايل مورد 
عالقه دو كشور براي يافتن راه حل مناسب به شمار مي آيند. توسعه 
پاكستان  و  تاجيكستان  افغانستان،  همكاري چهار جانبه روسيه، 
به وجود  منطقه  امنيت  حفظ  براي  مناسبي  زمينه هاي  مي تواند 

آورد.
كشور هاي  حوزه  در  سرشار  انرژي  منابع  وجود  به دليل 
نيز اشتياق وافري  اروپا  اتحاديه  "اكو"،  و  مستقل هم سود 
انرژي در  با كشورهاي داراي منابع  براي توسعه مناسبات 
آسياي غربي و مركزي، كه در حوزه جغرافيايي دو پيمان 
فوق قرار گرفته اند، دارد. اجراي طرح خط لوله "ناباكو" كه 
صورت  در  تنها  است  شده  مشكل  دچار  اخير  ساليان  در 
جلب رضايت جمهوري آذربايجان و جمهوري تركمنستان  

نياز  و تامين گاز مور  "ترانس خزر"  با طرح  براي همكاري 
اتحاديه  انرژي  امكان پذير است. كميسيون  ناباكو"،  طرح" 
مباحث  به   1391 سال  پايان  تا  است  داشته  نظر  در  اروپا 
مطرح در احداث خط لوله انتقال گاز )ناباكو( پايان داده و با 
جلب موافقت شركاي اين طرح، عمليات احداث آن را آغاز 
تركمنستان  گاز  اهرم  از  اروپا تالش مي كند  اتحاديه  كند. 
نيز براي قانع كردن شركاي خود بهره جويد. يكي از داليل 
عدم جلب رضايت شركاي طرح "ناباكو"، كافي نبودن منابع 
گازي در نظر گرفته شده براي اين خط لوله است كه ظرفيت 
نهايي آن 31 ميليارد متر مكعب در سال است. همين مساله 
موجب ايجاد ترديد و بدگماني در شركاي طرح شده و آغاز 

عمليات احداث خط لوله را به تعويق انداخته است. 
گفتني است كه تفاهم جمهوري آذربايجان و تركمنستان 
حقوقي  رژيم  كه  زماني  تا  خزر"  "ترانس  طرح  زمينه  در 
چنين  وجود  با  است.  غيرممكن  نيابد،  سامان  درياي خزر 
را  كشور  دو  اين  مي كند  سعي  اروپا  اتحاديه  مشكلي، 
جلب  براي  تالش  كند.  تشويق  زمينه  اين  در  همكاري  به 
رضايت شركاي طرح " ناباكو" با ايجاد چشم انداز خوب از 
طرح "ترانس خزر" ارزيابي مي شود. اتحاديه اروپا خود را 
ملزم كرده است كه زمينه هاي اجرايي طرح "ترانس خزر" 

را به هر صورت ممكن تسهيل كند. 
خط لوله "ترانس خزر" با عبور از عرض درياي خزر مي تواند 
آن  غرب  به  را  خزر  درياي  كشورهاي شرقي  انرژي  منابع 
لوله  خط  دهد.  انتقال  اروپا  به  جا  آن  از  و  كرده  منتقل 
انرژي از سواحل غربي  انتقال منابع  "ناباكو"، مسير اصلي 
درياي خزر به اروپا در نظر گرفته شده است، اما اين خط 
قزاقستان،  و  تركمنستان  منابع گازي  احتساب  بدون  لوله 
اين  هزينه   ندارد.  اقتصادي  توجيه  از  لحاظ سرمايه گذاري 
از  خط لوله 8 تا 10 ميليارد دالر برآورد شده است. هدف 
آسياي  و  خزر  درياي  حوزه  گاز  انتقال  طرح،  اين  اجراي 
مركزي بدون عبور از خاك روسيه است. طول اين خط لوله 

گفتمان دوم
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بوده  قرار  شدن،  قطعي  صورت  در  و  است  كيلومتر   3300
احداث آن از سال 2011 شروع و در سال 2014 پايان يابد. 
مترمكعب  ميليارد   8 ساالنه  انتقال  نخست،  مرحله ي  در 
است.  نظر  مورد  اروپا  به  آذربايجان  دنيز"  "شاه  گاز حوزه 
انتقال ساالنه 31 ميليارد متر  در مراحل تكميلي، ظرفيت 

مكعب برآورد شده است. 
مشاركت  بدون  كه  باورند  اين  بر  "ناباكو"  طرح  مخالفان 
ايران، انجام اين طرح موفق نخواهد بود و از سوي ديگر، گاز 
كافي هم براي صادرات وجود ندارد. كشورهاي مجارستان، 
عمده  سهام داران  از  آلمان  و  تركيه  روماني،  بلغارستان، 
طرح "ناباكو" هستند. روسيه نيز طرح موسوم به "كريدور 
)روسيه(  "پروم"  گاز  و  ايتاليا  سوي  از  كه  را  جنوب" 
پيشنهاد شده است، تدارك ديده است. با احداث خط لوله 
زيِر درياي  از مسير  بلغارستان  تا سواحل  از روسيه  گازي 
"ناباكو"،  طرح  ظرفيت  برابر  دو  مي تواند  روسيه  سياه، 
اتحاديه ي  براي  پروژه  اين  كند.  اروپا صادر  به  گاز طبيعي 
اروپا نيز وسوسه انگيز است. اجراي طرح "كريدور جنوب" 
يك  به عنوان  نوين  روسيه  توانمندي  نشان دهنده ي 
منطقه  انرژي  حامل هاي  عرضه ي  زمينه  در  ماهر  بازيگر 
از  تمكين  به  اتحاديه  آن  واداركردن  و  اروپا  اتحاديه ي  به 

راهبرد ژئو  استراتژيك روسيه است. 
براي مقابله با راهبرد نوين روسيه، اتحاديه ي اروپا با توجه 
به تجربه تلخ اوكراين در دهه ي 2010 )اختالل در انتقال گاز 
به اروپا در سال هاي 2004 و 2009( طرح "ناباكو" را ترجيح 
داده و قصد دارد انتقال گاز به اروپا را از خارج از مرز هاي 
"ناباكو"،  طرح  كردن  اجرايي  براي  دهد.  انجام  روسيه 
اتحاديه ي اروپا ناگزير است تركمنستان و قزاقستان را وارد 
اين طرح كند تا طرح مذكور توجيه پذير شود. اياالت متحده 
آمريكا نيز از اين طرح پشتيباني مي كند. وجود اختالفات 
بستر  گاز  و  نفت  حوزه  در  تركمنستان  و  آذربايجان  ميان 
درياي خزر )كهريا سردار( كه )به سبب حل و فصل نشدن 

رژيم حقوقي( بدون راه حل مانده است، عامل بازدارنده  اين 
/"ترانس  "ناباكو"  طرح  اصلي  مخالف  روسيه  است.  توافق 
خزر" است. افزون بر اين، ساير كشورهاي ساحلي درياي 
خزر نيز با آن مخالف  هستند و پيش از حل و فصل مسايل 
رژيم حقوقي درياي خزر امكان موفقيت براي اين طرح ها 
نيز وجود ندارد. به نقل از رييس كميسيون انرژي اتحاديه 
اروپا،" شانس موفقيت طرح "ناباكو" حدود 60 درصد است. 
مشكالت زياد است و اتحاديه ي اروپا ناگزير است طرح هاي 
مورد  دارد،  مشاركت  آن ها  در  نيز  روسيه  كه  را  ديگري 

بررسي قرار دهد".  

 گفتمان سوم
آرمان  و  گيتي"  قلب  و  جهاني  "جزيره  ديدگاه  به  نگاهي 

"اتحاديه اورآسيايي فدراسيون روسيه"[10و11و12]
براي درك بهتر راهبرد روسيه براي ايجاد يك اتحاديه "اور آسيايي" 
در  كه  "ريملند"  و  "هارتلند"  جغرافيايي  ديدگاه هاي  مرور  آزاد، 
شكل گيري نظريه هاي ژئو پليتيك قرن بيستم نقش به سزايي ايفا 
راهبردي  نگاه  نگارنده،  باور  به  بود.  نخواهد  بي مناسبت  كرده اند، 
به تحوالت منطقه آسياي غربي، خاورميانه و شمال آفريقا ايجاب 
است  نشده  دير  تا  نيز  منطقه  اين  استراتژيست هاي  كه  مي كند 
همانند اتحاديه اروپا، اياالت متحده آمريكا، روسيه، چين و هند، 
با ترسيم چشم انداز تحوالت آينده ي اين منطقه ي بسيار حساس، 
تدبير هاي الزم براي تامين امنيت اقتصادي- اجتماعي و سياسي 
كشورهاي خود در افق دوردست را اتخاذ و به موقع به مرحله اجرا 
گذارند. بازبيني ديدگاه هاي تاريخي "هارتلند مكيندر" و" ريملند 
از  گرفتن  الهام  با  جهاني  برتر  قدرت هاي  عملكرد  "و  اسپايكمن 
آن نظريه ها در گذشته و حال، توسط تدوين كنندگان راهبردهاي 
ملي در كشورهاي اين منطقه مي تواند راه  آينده نگري مبتني بر 

واقعيات را در اين كشور ها هموار تر سازند )پژوهش گر(:

گفتمان سوم
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"ِسر هالفورد جان مكيندر": ژئو استراتژيست و نظريه پرداز قلب 
گيتي )هارتلند(-1947-1861[15]

"نيكوالس جي. اسپايكمن": ژئو استراتژيست و نظريه پرداز حاشيه 
قلب گيتي )ريملند(-  1943-1893 [51]

 الف - روسيه و ديدگاه "جزيره جهاني و قلب گيتي"1 
در سال 1904، "محور جغرافيايي تاريخ"2 نخستين مقاله اي بود كه 
توسط يك جغرافي دان مشهور انگليسي به نام "ِسر هالفورد جان 
َمكينِدر"3 براي انجمن سلطنتي جغرافيايي بريتانيا به نگارش در 
آمد. اين مقاله كه نظريه ي "هارتلند"4 را بيان كرد، به نظريه پرداز 
آن، يعني "جان مكيندر" كمك كرد تا ديدگاه ژئوپليتيك خود را 
به كل گيتي تعميم دهد. براساس نظريه ي "مكيندر"، كره ي زمين 

را مي توان به بخش هاي جفرافيايي زير تقسيم بندي كرد :
- جزيره جهاني، كه سه قاره اروپا، آسيا و آفريقا را به هم پيوند 
و  پرجمعيت ترين  بزرگ ترين،  گيتي  سطح  از  پهنه  اين  مي دهد. 

ثروت مندترين مجموعه از سرزمين ها را در بر مي گيرد.
- جزيره هاي ساحلي، شامل جزاير بريتانيا و جزاير ژاپن. 

شمالي،  آمريكاي  قاره هاي  شامل  حاشيه اي،  جزيره هاي   -
آمريكاي جنوبي و استراليا.

گفتمان سوم

1- RUSSIA & WORLD ISLAND/ The Heartland Theory
2- The Pivot of History
3- Sir Halford John Mackinder
4- Heartland 

جزيره  كانون  در  )هارتلند(  گيتي  قلب  مكيندر،  باور  به 
جهاني قرار گرفته است. اين پهنه از گيتي از رود "ولگا" تا 
رود "يانگ تسه" و از سلسله جبال هيمااليا تا قطب شمال، 

امتداد مي يابد.

ديدگاه  از  شرقي  اروپاي  راهبردي  اهميت  ب-   
نظريه ي"هارتلند"[10]

"مكيندر" در سال 1919)پس از جنگ جهاني اول( نظريه خود را به 
شرح زير خالصه كرد:
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استيالي  كه  دارد  تاكيد  تاريخي  سابقه ي  به  اشاره  با  "مكيندر" 
سياسي بر"قلب گيتي" به وسيله قدرتي واحد در گذشته غيرممكن 

بوده است زيرا:
تهاجم  گزند  از  هميشه  يخ،  از  پوشيده  مانع  با  گيتي  -قلب 
و  جبال  و سلسله  در شمال  دريا  در سمت  دريايي  قدرت هاي 

صحراها و بيابان هاي جنوبي خود محافظت مي شود.
- هجوم هاي گذشته به "قلب گيتي" از سمت شرق به غرب و 
برعكس آن، به سبب فقدان تسهيالت حمل ونقل كارآمد، مانع از 
تداوم جريان اعزام جنگ جويان و تداركات الزم به منطقه شده و 

همگي ناكام مانده اند.
بر اساس نظريه "مكيندر"، آينده ي "هارتلند" )قلب گيتي( به عنوان 
يك قدرت برتر در عرصه ي جهاني در قرن بيستم به شرح زير به 

تصوير كشيده شده است:
آلمان(  زياد  احتمال  )به  اروپايي  غربي  قدرت  يك  "تجاوز 
"مكيندر"،  باور  به  است!  اين پيش بيني محقق شده  به روسيه": 
آن  در  راه آهن  احداث  به سبب  )روسيه(  "هارتلند"  آسيب  ناپذيري 
راه آهن گسترده در  احداث شبكه  با  از ميان رفته است.  سرزمين 
جهت  بزرگ  قدرت  يك  براي  مطلوبي  فرصت  "اورآسيا"،  پهنه ي 
كنترل بر دروازه ي ورود به اروپاي شرقي و سرزمين هاي "اورآسيايي" 

گفتمان سوم

"قدرتي كه بر اروپاي شرقي حكم راني مي كند، بر قلب گيتي 
نيز حكم مي راند، قدرتي كه بر قلب گيتي حكم راني مي كند، 
بر جزيره جهاني نيز سلطه دارد و قدرتي كه بر جزيره جهاني 

سلطه دارد، كنترل جهان را در اختيار دارد".
به نظر "مكيندر"، هر قدرتي كه جزيره جهاني را تحت كنترل داشته 
باشد در واقع مي تواند بيش از 50 درصد جهان را كنترل كند. به 
باور وي، مقياس و موقعيت كانوني "قلب گيتي" آن را به كليدي 
راهگشا براي كنترل جزاير جهاني مبدل ساخته است. پرسش مهم 
در اين زمينه چگونگي كنترل قلب گيتي است. شايد اين پرسش 
بي مورد به نظر آيد زيرا تا پيش از سال 1904، امپراطوري روسيه به 
مدت چندين قرن بر پهنه بزرگي از "ولگا" تا سيبري سلطه داشت 
و اين تسلط تا قرن نوزدهم نيز برقرار بوده است. "مكيندر" بر اين 

باور است كه:
- "قدرت هاي غربي تنها با هم ياري خود و با راه انداختن "بازي 
روسيه  امپراطوري  گسترش  از  جلوگيري  در  مي توانند  بزرگ" 

موفق باشند". 
- "اما، امپراطوري روسيه با وجود عظمت خود، به لحاظ اجتماعي، 
سياسي و تكنولوژيك )به ويژه در باروري جمعيتي، تجهيزات و 

سازمان دهي( عقب مانده است".
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اروپاي  بر  "هرقدرتي كه  "مكيندر":  به گفته  مي آيد.  به وجود 
شرقي حكم راني كند بر "هارتلند" نيز سلطه خواهد داشت".

هم پيماني روس- آلمان: پيش از سال 1917، دو كشور آلمان و 
روسيه تحت حكومت هاي خودكامه ) تزار ها و قيصر ها( اداره مي شدند 
و هر دو قدرت به هم پيماني بر عليه قدرت هاي دمكراتيك اروپاي 
غربي عالقه مند بودند. )تا آن زمان آمريكا خود را از اروپا كنار كشيده 
بود و با آغاز جنگ جهاني اول در سال 1917، آن كشور با قدرت هاي 
اروپايي هم پيمان مي شود و آلمان نيز براي مقابله با اين اتحاد، ارتش 

توانمند و نيروي دريايي در حال توسعه خود را به كار گرفت(. 
اتحاد  با  روسيه:  بر  ژاپن"  "چين-  امپراطوري  پيروزي 
سرزمين هاي ساحلي آسياي شرقي اين امپراطوري ها مي توانستند 
بالقوه اي را براي تبديل شدن به نيروي دريايي قدرتمند  ظرفيت 
فراهم كنند. اما دليل اين  كه نظريه ي "مكيندر" مبني بر اين كه 
"هر قدرتي كه بر اروپاي شرقي حكم راني كند، بر هارتلند نيز سلطه 

را مي توان  باشد  اين سناريو  پاسخ گوي  نمي تواند  خواهد داشت"، 
و  نوزدهم  قرن  در  عمده اي  با خطرات  كه  قبلي  سناريوي  دو  در 
سال هاي آغازين 1900 مواجه بوده اند، جستجو كرد. يكي از ايرادات 
شخصي "مكيندر" به امپراطوري بريتانيا )درآن زمان( اتكاي سنتي 
آن امپراطوري بر قدرت نيروي دريايي خود بود كه پس از فراهم 
آمدن تسهيالت ترابري زميني در "هارتلند" و نفوذ به آن و صنعتي 
شدن آن سرزمين، به تدريج از اهميت نيروي دريايي بريتانيا كاسته 

 .)Sompa،2000 ( شد 

 پ- اثر نظريه ي "هارتلند" بر سياست هاي خارجي 
و نظامي [10]

- اثر اين نظريه بر آلمان تا سال 1945 : برخي از صاحب نظران 
ظهور  از  پيش  زمان  در  هاشوفر1(چه  كارل  )مانند  آلماني  بانفوذ 

"رايش سوم" و چه پس از آن، نظريه "هارتلند" "مكيندر" را براي 
كنترل اروپاي مركزي و اوكراين مناسب تشخيص دادند و تسخير 

اوكراين نيز با شعار "پيش به سوي شرق" صورت گرفت.
- اثر نظريه "هارتلند" در قلمرو قدرت هاي غربي: "مكيندر" 
با درك شرايط آن زمان، هراس ژئوپليتيكي خود را كه از دو قدرت 
دريايي بزرگ نيمه اول قرن بيستم -بريتانياي كبير و اياالت متحده 
آمريكا- ناشي مي شد، مطرح كرد: به نظر او، اگر آلمان يا روسيه 
به  مي تواند  موضوع  اين  كنند،  كنترل  را  شرقي  اروپاي  بتوانند 
وحشت تسلط دو قدرت برتر دريايي جهان بر پهنه سرزمين هاي 

"اورآسيايي" دامن زده و سرآغازي براي تسلط بر جهان شود[10].
براي  جغرافيايي:  مناطق  ساير  بر  "هارتلند"  نظريه  اثر   -
"هارتلند"، مي توان پژوهش هاي ژئوپليتيك  اثبات درستي ديدگاهِ 
وي  مياني3"  منطقه ي  "مدل  به ويژه  كيتيسيكيس"2،  "ديِمتري 

"ناحيه  يا  "هارتلند"  او،  يافته هاي  بر  بنا  داد.  قرار  توجه  مورد  را 
محوري"4 هم پوشاني زيادي با"منطقه مياني" دارد. اين پژوهش گر، 
آلمان/ پروس و شمال شرقي چين را از "منطقه مياني" مستثني 
و  شرقي  اروپاي  آفريقا،  شمال  "مكيندر"  ديگر،  از سوي  مي كند. 
به شمار مي آورد. تفاوت  خاورميانه را خارج از محدوده "هارتلند" 
ميان اين دو نظريه در اين نكته است كه ديدگاه "مكيندر" بيش تر 
مدل  و  دارد  تاكيد  زميني/جغرافيايي(  )استراتژي  ژئواستراتژي  بر 
به  است.  استوار  تمدني"5   بر ايده ي "سرزميني-  "كيتيسيكيس" 

هر جهت، نقش هاي تعيين شده براي مناطق "مياني" و "هارتلند" 
بنياديني در  پديدآورندگان آن ها مطرح شده اند، سهم  كه توسط 

شكل گيري و تكوين تاريخ جهان بر عهده داشته اند [10].

 ت- بررسي تاريخي نظريه ي "هارتلند" [10]
- جنگ روسيه- ژاپن: وقوع جنگ ميان اين دو كشور در سال 

1- Karl Haush Ofer
2- Dimetri Kitisikis  
3- Intermediate Region
4- Pivot Area
5- Geo-civilization

گفتمان سوم
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1905 پيش فرض "مكيندر" را تاييد نمي كند زيرا: 
)1( موفقيت هاي چشم گير ژاپن ناشي از قدرت دريايي آن كشور 
بود، در حالي كه نظريه ي "هارتلند" قدرت زميني را برتر از قدرت 

دريايي تلقي مي كرد.
در  و  بود  همراه  زيادي  تلفات  با  ژاپن  زميني  پيروزي هاي   )2(
جنگ كره و بخش هايي از روسيه كه در وراي تعريف "مكيندر" از 

"هارتلند" قرار مي گيرند نيز وضعيت به همين ترتيب بود. 

 ث- نظريه ي "هارتلند" و جنگ جهاني اول
اگرچه نظريه "مكيندر" پيش از وقوع جنگ جهاني اول مطرح شده 
بود، اما تحوالت اين جنگ نه تنها آن را رد نكرد بلكه بر اعتبار آن 

افزود. 
نخست اين كه، جنگ به طور فراگير بر روي زمين ادامه  يافت، البته 
"مكيندر" سلسله جبال گسترده در اروپا را در نظريه خود پيش بيني 

نكرده بود.
دوم اين  كه، توسعه ترابري و حمل ونقل مكانيزه نظامي و تانك ها كه 
هر دو نيازمند نفت بودند، توسط "مكيندر" پيش بيني نشده بودند 
نفتي  ذخاير  چرا  كه  گرفتند،  وي جاي  نظريه  در  به سهولت  ولي 

روسيه در ساحل غربي درياي خزر قرار داشتند.

 ج- نظريه ي "هارتلند" و انقالب روسيه [10]
و  شرقي  اروپاي  به  آلمان  تجاوز هاي  و  "هارتلند"  نظريه 
روسيه: وقوع انقالب روسيه در سال 1917 نظريه "هارتلند" 
را براي نخستين بار )از نيمه ي دوم قرن نوزدهم به اين سو(، 
به عنوان تهديدي براي توازن جهاني قدرت مطرح كرد زيرا 
دولت جديد حاكم بر "هارتلند" فرايند صنعتي شدن )به ويژه 
ترابري مدرن( را جدي گرفت. افزون بر اين، ايدئولوژي حاكم 
در آن بر "چيرگي بر جهان/ اينتر ناسيوناليسم" استوار بود 
و بيش از آن چه حكومت هاي تزاري از آن برخوردار بودند، 
از حمايت همگاني و فراگير مردم بهره مند بود. به هر جهت، 
انقالب )اكتبر( روسيه، زمينه جنگ سرد ميان شرق و غرب 

را هموار ساخت و موجب بروز جنگ جهاني دوم گرديد.
پس از آن كه آلمان در سال 1938 اتريش را تسخير و به خاك 
خود اضافه كرد، اين كشور در همان سال بر بخش هاي بزرگي از 
چكسلواكي نيز تسلط يافت و با تجاوز به لهستان در سال 1939 و 
تجاوز به اتحاد شوروي )سابق( و پيشروي تا مسكو، در سال 1941 

جنگ دوم جهاني را آغاز كرد .
برآيند  تجاوز هاي آلمان به اروپاي شرقي و روسيه به قرار زير بود: 

[10و11]
- كنترل اروپاي شرقي توسط آلمان كوتاه مدت بود و براي بررسي 

درستي يا نادرستي نظريه "هارتلند" كافي نبود.
- در سال1941، زيرساخت حمل ونقل در اتحاد جماهير شوروي 
سابق هنوز دچار كاستي بود و به همين سبب پيش شرط "مكيندر" 

تحقق نيافت.
- آلمان هم زمان به بخش بزرگي از اروپاي غربي تجاوز كرده بود و 
نياز هاي تداركاتي قابل اختصاص آلمان براي ادامه ي جنگ با اتحاد 

جماهير شوروي سابق بسيار محدود بود.
- اتحاد جماهير شوروي سابق آثار از دست دادن سرزمين هاي خود و 
پيروزي هاي زميني آلمان را با جا به جا كردن بسياري از كارخانه هاي 
واقع در شرق سلسله جبال "اورال" كاهش داد. "مكيندر" اين امكان 
را در نظريه خود ناديده انگاشته بود كه نقطه ي ضعف نظريه وي 

به شمار مي آيد.

"چين- ژاپن"  چ- كنترل آسياي شرقي و نظريه   
مكيندر

ژاپن در سال 1931 "منچوري" را اشغال كرد و در سال 1937 )در 
طول جنگ جهاني دوم( به چين و بسياري از كشورهاي جنوب 
نتوانست آزمون واقعي  اين رخداد ها  شرقي آسيا حمله كرد. ولي 
براي تشكيل امپراطوري فرضي چين- ژاپِن "مكيندر" را فراهم آورد 

زيرا: 
- مدت زمان كنترل ژاپن بر اين سرزمين ها كوتاه بود و به افزايش 

منابع اقتصادي و نظامي آن كشور نيانجاميد. 

گفتمان سوم
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- چين به نوبه ي خود انتقام جو و سركش بود، بنابراين نمي توانست 
شريكي دلخواه براي ژاپن )نظريه مكيندر( باشد.

و  ح- قدرت دريايي در خالل جنگ جهاني دوم   
نظريه ي "هارتلند"

از ديدگاه نظريه "هارتلند"، حمل ونقل زمينِي مدرن اهميت نيروي 
دريايي را كاهش مي داد اما قدرت دريايي در جنگ جهاني دوم بيش 

از جنگ جهاني اول نقش تعيين كننده اي ايفا كرد زيرا:
داشت  آلمان سعي  آن  در  كه   )1939 -1945( اقيانوس  -جنگ 
از رسيدن تداركات دريايي اياالت متحده به بريتانيا و روسيه )از 
سال 1941( جلوگيري كند، و پس از آن نيز كوشش كرد مانع از 
تشكيل نيرو هاي متفقين در بريتانيا، به عنوان سرآغازي براي حمله 

به اروپا، شود.
تاريخ  دريايي  جنگ  و  حمله  بزرگ ترين  كه  "نورماندي"  -جنگ 

به شمار مي آيد.
-جنگ اقيانوس آرام با پيروزي قاطع نيروي دريايي اياالت متحده 
آمريكا آغاز شد كه جنگ "كورال سي" و جنگ "ميدوي" به نفع 
متفقين، از آن جمله اند. اما از آنجا كه  اين جنگ ها را بايد جنگ هاي 
را  دليل  اين  بنابراين  زمين،  روي  نه  كرد،  تلقي  دريا  روي  هوايي 

نمي توان قطعي انگاشت.
بر اساس نظريه "مكيندر"، )به ويژه در پي توسعه ي اين نظريه در 
دهه ي 1920(، در خالل جنگ جهاني دوم، دو قدرت بيروني هالل 
مصون )اياالت متحده و بريتانيا( به اضافه ي "هارتلند"، بر عليه دو 
قدرت هالل داخلي/حاشيه اي )آلمان و ژاپن( وارد جنگ شده بودند. 
بايد خاطرنشان ساخت كه  اين برداشت چندان درست نيست زيرا 
اما در  نقشه هالل ها(.  بيروني است )ر.ك.  ژاپن يك قدرت هالل 
تاييد نظريه "هارتلند" بايد اعتراف كرد كه خونين ترين بخش از كل 
جنگ جهاني دوم با تجاوز آلمان به اتحاد جماهير شوروي سابق 
)هارتلند( شكل گرفت ،كه به درستي با نظريه "مكيندر" و پيش بيني 

وي )پيش از شروع جنگ هاي جهاني اول و دوم( مطابقت دارد.

 خ- نظريه ي "هارتلند" و جنگ سرد [10و11]
دوران جنگ سرد )1040 تا 1980( به قدر كافي براي بررسي واقعي 
نظريه "مكيندر" به طول انجاميد. در اين دوره، اتحاد جماهير شوروي 
سابق با كنترل اروپاي شرقي و قفقاز در موقعيتي تهديد كننده، نفوذ 
خود به اروپاي غربي و خاورميانه ي داراي منابع غني نفت خام را 
گسترش داد. هم ترازي نظامي/سياسي و تكنولوژيكي اتحاد جماهير 
)به ويژه  اياالت  غرب  برتر  قدرت هاي  سطح  در  )سابق(  شوروي 
متحده آمريكا( موجب شد كه قدرت هاي غربي، در دوران جنگ 
سرد، محدود كردن توسعه طلبي و نفوذ جهاني اتحاد شوروي سابق 
را در صدر اولويت هاي خود قرار دهند تا بتوانند بروز جنگ هسته اي 
احتمالي جلوگيري كنند. برخي از انديشمندان غرب به بقاي غرب 
در بلند مدت ترديد داشتند و تصور مي كردند هيچ قدرتي نمي تواند 
پهنه ي جغرافيايي اتحاد جماهير شوروي سابق يا حوزه ي نفوذ آن را 
كاهش دهد. ولي "مكيندر" گفته بود: "توازن واقعي قدرت سياسي 
از يك سو در توليد محصول، شرايط جغرافيايي،  در هر دوره اي، 
وضعيت اقتصادي و وضعيت راهبردي آن، و از سوي ديگر، در تعداد 
براي  آن  سازمان دهي  و  تجهيزات  باروري،  نرخ  جمعيت،  نسبي 
آشكار شدن  با  و  نظريه  به  اين  اتكاء  با  رقابت، خالصه مي شود". 
شواهدي مبتني بر فقدان باروري جمعيت، تجهيزات و سازمان دهي، 
قدرت اتحاد جماهير شوروي سابق در برقراري توازن سياسي زير 

سوال مي رفت.
در نيمه دوم دهه ي 1970 مشخص شد كه اقتصاد اتحاد جماهير 
شوروي سابق با دشواري هاي زيادي مواجه است و شكست شوروي 
آموزش  كه  داد  نشان  افغانستان  جنگ  در   1980 دهه  پايان  در 
كاهش  اين،  بر  افزون  است.  بنيادين  ضعف  دچار  شوروي  ارتش 
روحيه ارتشيان و مشكالت موجود در زمينه ي تجهيزات آن نظام، 
 Odon( اقتصادي و اجتماعي آن كشور بود اُفول  نشان دهنده ي 
و  افغاني  جنگ جويان  با  پيكار  در  روسيه  ناكامي   .)1998
درستي  كشور،  آن  از  شوروي  نظاميان  شدن  رانده  بيرون 
نظريه "مكيندر" را درباره ي شرايط توازن قدرت سياسي در 

جهان به  تصوير كشيد. 
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خارجي  سياست هاي  و  "هارتلند"  نظريه ي   – د   
اياالت متحده آمريكا

با وجود مسايل بحث بر انگيز درباره ي نظريه ي "هارتلند"، 
خود  خارجي  امور  در  را  نظريه  اين  آمريكا  متحده  اياالت 
به طور جدي مورد توجه قرار داده است. نكته شايان توجه 
اياالت متحده  "مكيندر"،  نظريه  به  توجه  با  كه،   اين است 
پايگاه هاي نظامي خود را در تمام نقاط جهان ايجاد كرده 
از  و  و...(  اقيانوس هند  و جنوب شرقي آسيا،  )اروپا  است 
جوار  در  كه  خاورميانه،  در  خود  هم پيمانان  قابليت هاي 
"ناحيه ي محوري" "هارتلند" قرار گرفته اند، بهره مند شده 
است. اياالت متحده آمريكا با حضور در جنگ افغانستان و 
عراق، قدرت بيشتري در ناحيه اي كه براي كنترل "هارتلند" 

الزم است، كسب كرده است [10و11و12] )پژوهش گر(.
افغانستان،  در  آمريكا  متحده  اياالت  محسوس  حضور 
به عنوان  تركيه  و  عراق(  كردستان  در  )به  ويژه،  عراق 
نا محسوس  هم چنين حضور  و  ناتو،  پيمان  )آسيايي(  عضو 
راهبردي  بسيار  آذربايجان،  و  ازبكستان  گرجستان،  در 
"هارتلند"  نظريه  بر  تكيه  )با  است  بوده  حساب شده  و 
جغرافي دان  "اسپايكمن"،  "ريملند"  نظريه  و  "مكيندر" 

آمريكايي(. به همين ترتيب، ظهور نهضت ها و جنبش هايي 
چون "بهار عربي" در خاورميانه )به ويژه تحوالت سوريه(، 
و  انقالب ها  نهضت ها،  وقوع  احتمال  و  آفريقا  شمال 
استبدادي  دولت هاي  براي  چالش بر انگيز  كشمكش هاي 
در اين مناطق و وقوع تغييرات مرز هاي جغرافيايي در اين 
ناحيه درآينده، همگي از نظريه "هارتلند" و نظريه تكميلي 

آن )ريملند( نشات مي گيرند )پژوهش گر(.

)ريملند(   حاشيه اي  سرزمين هاي  نظريه ي  ذ-   
[13و14]

يك  توسط  )ريملند(  حاشيه اي  سرزمين هاي  ديدگاه 
"نيكوالس  نام  به  آمريكايي  هلندي-  ژئو استراتژيست 
"پدرخوانده ي  به  مشهور   )1943-1893( اسپايكمن"  جان 
"مكيندر"،  "هارتلند"  نظريه  ضمني  تاييد  با  بازدارندگي1" 
در دهه ي اول قرن بيستم به جهان ارايه شد. "اسپايكمن" 
باور  اين  بر  "يِل"2  دانشگاه  بين الملل  روابط  استاد  به عنوان 
معنا  جغرافيا  دانش  فهم  و  درك  بدون  ژئوپليتيك  كه  بود 
نام هاي  به  كتاب  جلد  دو  "اسپايكمن"  ندارد.  مفهومي  و 
"جغرافياي  و   )1942( آمريكا در سياست جهاني"  "راهبرد 

صلح" ) 1945(، درباره ي سياست خارجي منتشر كرد. در اين 
كتاب ها، بر توازن قدرت در "اورآسيا"، كه به طور مستقيم بر 
است.  شده  تاكيد  است،  تاثيرگذار  متحده  اياالت  امنيت 
و همچنين  آمريكايي  ژئو استراتژيست هاي  از  "اسپايكمن" 
"اسپايكمن"  "ريملنِد"  نظريه ي  مي كند.  انتقاد  "مكيندر" 

تا حد زيادي شبيه به نظريه ي "هارتلنِد" "مكيندر" است. 
و  جهان  درياهاي  يگانگي  جهاني،  سياست هاي  يگانگي 
يگانگي هوايي در كانون توجه نظريه ي او قرار دارند. به باور 
"اسپايكمن"، سياست خارجي هر كشور مي تواند همسايگان 
تاثير قرار  نزديك تحت  از همسايگان  را بيش تر  دوردست 
مختلف  مناطق  در  كشور ها  "هم پيماني"  بحث  در  و  داده 

جهان موثر باشد.
از نظر اين جغرافي دان، امروزه با نقل و انتقال هاي روزافزون در 
دريا ها و ايجاد ساختار هاي ژئوپليتيك، تشكيل امپراطوري 
با  "اسپايكمن"  است.  شده  امكان پذير  درياها  فراسوي  در 
تغيير نام برخي تقسيمات جغرافيايي "مكيندر"، نظر او در 
)هالل  "ريملند"  نظريه  افزودن  با  البته  را  "هارتلند"  مورد 

1- Containment
2- Yale
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)هالل  قاره ها  و  ساحلي  سرزمين هاي  و  داخلي(  حاشيه اي 
مصون يا هالل خارجي(، مي پذيرد. ولي "اسپايكمن" ضمن 
ساحلي،  مناطق  و  دريايي  نيروي  راهبردي  اهميت  تاييد 
او،  نظر  به  مي كند.  ارايه  "مكيندر"  از  متفاوت  تحليلي 
"هارتلند" نمي تواند از طريق ايجاد شبكه ي ترابري كارآمد 

منطقه اي  به  آينده،  در  ارتباطي  زيرساخت  هاي  ايجاد  با  يا 
يكپارچه تبديل شود و به  همين دليل، "هارتلنِد" مورد نظر 
اياالت متحده رقابت  نيروي دريايي  با  نمي تواند  "مكيندر" 

"هارتلند"  كه  دارد  قبول  "اسپايكمن"  وجود،  اين  با  كند. 
مي تواند از موقعيت دفاعي يكپارچه اي برخوردار باشد و از 

تصرف آن توسط متجاوزان جلوگيري شود.
با اين كه اتحاد جماهير شوروي سابق اراضي بسيار گسترده اي در 
اختيار داشت، اما اراضي قابل كشاورزي آن محدود بوده و بخش 
را  بوده اند  به غرب آن سرزمين  از آن كشور كه محدود  كوچكي 
شامل مي شدند. بخش عمده اي از مواد خام در غرب سلسله جبال 
"اورال" واقع شده اند و از آنجا كه  اين ناحيه مركز جاذبه سياسي 
نظريه ي  در  بنابراين،  بود،  سابق  اتحاد شوروي  خام  مواد  منبع  و 
آسياي  بر  سابق  شوروي  جماهير  اتحاد  سلطه  براي  "اسپايكمن" 
مركزي احتمال اندكي قايل بوده است، ولي با وجود اين، وي اعتقاد 
دارد كه روسيه بزرگ ترين قدرت زميني آسيا به شمار مي آيد 
و به  همين دليل مي تواند باني صلح يا برعكس، عامل جنگ 

باشد!
اروپايي،  ساحلي  سرزمين هاي  "اسپايكمن"،  ديدگاه  از 
سرزمين هاي  و  خاورميانه  شرق  بياباني  سرزمين هاي 
)باراني( آسيايي، شالوده ي نظريه ي "ريملند" )هالل داخلي 
تشكيل  را  "هارتلند"(  نظريه  حاشيه اي  سرزمين هاي  يا 
مي دهند. در حالي كه "اسپايكمن" دو مورد نخست را بر حسب 
تعريف مي پذيرد، اما گروه بندي ساده ي همه ي كشورهاي آسيايي 
را در چارچوب "سرزمين هاي باراني" رد مي كند. به نظر وي، هند 
با داشتن كرانه هاي ساحلي اقيانوس هند و فرهنگ هندي، از  لحاظ 
جغرافيايي و تمدني بايد از سرزمين هاي چيني جدا انگاشته شود. 

بر اساس نظريه "ريملند"، ميزان اهميت سرزمين هاي واقع در اين 
توسعه  سطح  و  طبيعي  منابع  جمعيت شناختي،  وزن  از  محدوده 
صنعتي مايه مي گيرد. به همين دليل، "اسپايكمن" اين ويژگي مهم 
حالي كه  )در  مي كند  تلقي  "هارتلند"  از  حفاظت  اصلي  ضامن  را 
"مكيندر" بر اهميت هالل داخلي مصون به عنوان حافظ "هارتلند" 

تاكيد دارد(.

 ر- نظريه ي "ريملند" و قاره هاي فراساحلي 
از ديدگاه نظريه "ريملند"، دو قاره ي فراساحلي " اورآسيا" 
را قاره هاي آفريقا و استراليا  تشكيل مي دهند. اين دو قاره 
مديترانه  و  مديترانه  درياي  كنترل  ژئوپليتيك  موقعيت  از 
آسيايي بهره مند هستند. در هيچ يك از اين دو قاره، اقتدار 
قاره ي  در   - است  نداشته  وجود  واقعي  معناي  به  سياسي 
آفريقا شورش هاي محلي و ستيز هاي قومي از بهره برداري 
از  نيز  منابع در مناطق حاره جلوگيري مي كنند و استراليا 
اراضي مستعد كشاورزي براي استقرار قدرت برتر )بالفعل( 
جزاير  نيز  را  ساحلي  قاره هاي  ساير  نيست.  بهره مند 
فراساحلي مانند بريتانيا و ژاپن تشكيل مي دهند كه اقيانوس 
اطلس و اقيانوس آرام به عنوان حايل طبيعي، آن ها را از ساير 

جزاير و قاره هاي جهان جدا مي كنند.

  ز- نظريه ي "ريملند" و پويايي "اورآسيايي" [13]
از  دارند.  متفاوتي  نظرات  زمينه  اين  در  "مكيندر"  و  "اسپايكمن" 
ديدگاه "مكيندر"، در طول تاريخ، جنگ هاي "اورآسيايي" "هارتلند" 
را از تعرض قدرت هاي دريايي به "ريملند" و هم چنين ايجاد يك 
قدرت زميني- دريايي معارض، مصون نگه داشته اند. "اسپايكمن" 
اظهار مي دارد: “جنگ هاي تاريخي، بريتانيا و هم پيمانان "ريملند" 
را بر عليه روسيه و هم پيمانان اين كشور برانگيخته است. به عبارت 
ديگر، بريتانيا و روسيه بر عليه  يك قدرت "ريملند" متعرض در كنار 
هم )منافع مشترك( ايستاده اند. از اين نكته چنين بر مي آيد كه نه 
تنها درگيري هاي "اورآسيايي" به جهت حفاظت "هارتلند" 
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را  بلكه هر قدرتي  نبوده است،  از گزند قدرت هاي دريايي 
از تسلط بر "ريملند" باز داشته است. "اسپايكمن" با يادآوري 
كنترل  را  شرقي  اروپاي  كه  قدرتي  "هر  "مكيندر":  معروف  گفته 
اروپا نيز حكم راني مي كند و هر قدرتي كه "اورآسيا"  بر  مي كند، 
دارد"، نظريه  كنترل  تحت  را  كنترل مي كند، سرنوشت جهان  را 
"مكيندر" را تمام و كمال نپذيرفته و گفته ي معروف وي را بدين 
صورت اصالح كرده است: "هر قدرتي كه "ريملند" را كنترل 
مي كند بر "اورآسيا" نيز حكم راني مي كند و هر قدرتي كه 
را كنترل  حكم راني مي كند، سرنوشت جهان  "اورآسيا"  بر 
مي كند". دخالت هاي ناملموس يا آشكار غرب در كشمكش هاي 
كشورهاي واقع در"ريملنِد هارتلند" تاييدكننده ديدگاه "اسپايكمن" 

است )پژوهش گر(.

 ژ- نظريه هاي" هارتلند/ ريملند" و اهداف راهبردي 
اياالت متحده آمريكا [10و11و12و13و14 ]

ايجاب  متحده   اياالت  منافع  مي كرد  تصور  "اسپايكمن" 
مي كند پس از جنگ جهاني دوم، آلمان را  نيرومند نگه دارد 
راهبردي،  ديدگاه  از  كند.  مقابله  روسيه  قدرت  با  بتواند  تا 
تا  گسترده  منطقه اي  بر  مسلط  آلمان  ميان  تفاوتي  هيچ 
سلسله جبال "اورال"، يا روسيه اي كه آن منطقه را تا آلمان 
تحت كنترل داشته باشد، وجود ندارد زيرا هر دو سناريو به 
يك اندازه براي امنيت اياالت متحده تهديد كننده  به شمار 

مي آيند.
"اسپايكمن" پيش بيني كرده بود كه ژاپن در جنگ اقيانوس 
آرام شكست خواهد خورد و چين و روسيه به عنوان دو قدرت 
برتر در نواحي مرزي خود در برابر يكديگر قرار خواهند گرفت. 
او هم چنين ظهور چين را به عنوان يك قدرت عمده و مسلط 
جهاني كه  اياالت متحده را ناگزير به دفاع از ژاپن مي كند، 
پيش بيني كرد. "اسپايكمن" مخالف يكپارچه شدن اروپا بود 

و اصرار داشت در منافع آمريكا وجود توازن قدرت در اروپا، 
نسبت به شكل گيري "اروپاي يكپارچه" ارجحيت دارد. آيا 
پيروزي  از  به خاطر جلوگيري  آلمان  عليه  بر  آمريكا  جنگ 
اروپا بود؟ -به نظر وي، فدراليزه كردن و متحد ساختن اروپا 
پس از جنگ براي حفظ توازن قدرت معنا ندارد. "جان فاستر 
دالس" 1 و بانيان راهبرد حفاظت اياالت متحده آمريكا، به طور 
محسوسي از نظريه ي "اسپايكمن" بهره گرفته اند و به  همين 
از  اياالت متحده  راهبرد  نيز  ترتيب، در دوران جنگ سرد 

نظريه ي "مكيندر" الهام گرفته است.

نقل و قول هاي  و  "هارتلند/ريملند"  نظريه ي  س-   
معروف[14]

از اساسي ترين عوامل سياست خارجي است زيرا  - جغرافيا يكي 
جغرافيا يك واقعيت پايدار است. 

-    برنامه هاي تحوالت دوردست، از منظر جامعه بين المللي، محصوالت 
                                                                                                                                    " فرعي جنگ هاي بزرگ به شمار مي آيند. "جغرافياي صلح
- تاريخ آكنده از موارد بي شماري نيست كه نشان دهنده عظمت و 
اقتدار كشور ها در ايجاد اتحاد و سازمان هاي محدود كننده قدرت 
ساير  نيروي  كردن  مهار  درگير  همواره  كشور ها  باشند.  خويش 

كشور ها هستند.
- واقعيت اين است كه دولت ها، تنها در پي ايجاد توازني در قدرت به 
نفع خود هستند. هدف نه در ايجاد تعادل كامل، بلكه در تحقق يك 
حاشيه امنيت مناسب براي آن ها خالصه مي شود. رسيدن به قدرتي 
مشابه قدرت دشمن، امنيت واقعي ايجاد نمي كند. امنيت تنها با 

كسب قدرت بيش تر از قدرت دشمن تامين مي شود. 
با كنترل كامل نيروي يك فرد هيچ گونه امكان عملي به وجود   -
باشد،  داشته  وجود  قدرت  كافي  اندازه  به  زماني كه  تنها  نمي آيد، 
به وجود خواهد آمد.  براي تنظيم سياست خارجي مثبت  فرصتي 
بهبود  در عمل،  باشد، هدف  مهم  آن  تحقق  و  نظريه  هرچند كه 
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دايمي موقعيت قدرت نسبي دولت ها است.
- توازن مطلوب با خنثي كردن قدرت ساير دولت ها به دست مي آيد. 
"صدايي  و  تصميم ساز"  "قدرتي  دهد  اجازه  دولت  به  كه  توازني 
تصميم ساز" به حساب آيد.                                                        

- توازن سياسي نه هديه اي از جانب خداوند است و نه از طريق 
شرايط ثبات ذاتي قابل تامين است. توازن سياسي با دخالت فعاالنه 
انسان و به كار گرفتن نيروهاي سياسي به دست مي آيد. دولت ها 
نمي توانند منتظر رسيدن زمان آكنده از سرخوشي باشند -زماني 
كه توازن كسب شده به گونه ي معجزه آسايي بتواند صلح و امنيت 
را به ارمغان آورد. اگر دولت ها خواهان بقاي خويش هستند، بايد 
آماده جنگيدن براي ايجاد توازن در برابر"قدرت برتري جوي" زمان 

خود نيز باشند.                                                           
- "ملت هايي كه تنازع قدرت را ناديده مي انگارند و عامدانه خود 
را ناتوان جلوه مي دهند، اثر گذاري خود را در مناسبات بين المللي 
براي هميشه به اهريمن واگذار كرده يا آن را براي هميشه از دست 

مي دهند."
- "واقعيت هاي جغرافيايي دگرگون نمي شوند، اما مفهوم آن ها براي 
سياست خارجي تغيير مي كند."                                                     
"گزيده ها نقل از: راهبرد اياالت متحده آمريكا در سياست جهاني"

 گفتمان چهارم
نگاهي به تحليل اوضاع خاورميانه و شمال آفريقا از ديدگاه 

پژوهش گران روسيه[5] 
  الف-چشم انداز خاورميانه در دوره 2012-2020                                                              
با توجه به دگرگوني هاي رخ داده در سراسر خاورميانه، اين دوره 8 
ساله به دو دوره ي چهار ساله 2016-2012 و2020 -2016 تقسيم 
ميان مدت  از  را  كوتاه مدت  چشم  انداز  به درستي  بتوان  تا  شده اند 
متمايز ساخت. ده سال گذشته را مي توان يك دوره ي آشوب جدي 
قلمداد كرد، دوره اي كه در آن جهان شاهد پديداري راديكاليسم 
)بنيادگرايي( اسالمي و آغاز جنگ جهاني بر عليه تروريسم، دخالت 
خارجي در عراق و براندازي صدام حسين و جنگ جديد اسرائيل با 

كشورهاي عربي پيرامون خود )2009-2006( بوده است.
سال 2011  از  كه  “بيداري عربي"  تحوالت،  همه  اين  راس  در 
تبديل شده  منطقه  در  مهم  تاريخي  به  يك رخداد  و  آمده  پديد 
است. اين تحول را مي توان به فروپاشي امپراطوري عثماني در زمان 
جنگ جهاني اول و پديد آمدن كشورهاي مستقل عربي در مناطق 
با وقوع  تحت تسلط بريتانيا و فرانسه تشبيه كرد كه در پي آن، 
انقالب هاي ملي در دهه ي سوم قرن بيستم، رهايي برخي از اين 
كشورها از استيالي بريتانيا و قدرت هاي استعماري محقق گرديد. 
خيزش توفان شورش هاي 2012-2011 در شش كشور عربي )كه 
برخي از آن ها انقالب نام گرفت(، منجر به دگرگوني رهبري و تغيير 
رژيم هاي حاكم شد و در نهايت موجبات پيروزي نيرو هاي اسالمي 

كه چندين دهه فعاليت زير زميني داشتند را فراهم كرد.
 "در شرايط كنوني هيچ دليلي وجود ندارد كه ساير كشورهاي 
منطقه نيز از تب مبارزه و شورش جوانان معترض، كه نيروي 
محركه اين تغييرات هستند، مصون بمانند. به همين سبب، 
هيچ دليلي نيز براي بروز نوعي اثر دومينويي )پشتاپشت( 
در منطقه وجود ندارد زيرا هنوز هيچ تحرك اعتراض آميزي 
به طور عملي در اين مناطق مشاهده نشده است. اين درحالي 
است كه ساير كشور ها با انجام برخي اصالحات، آرامش را 
در كشور حفظ كرده اند و اصالحات مصلحتي در كشورهاي 
اردن و مراكش، توزيع پول نقد در عربستان سعودي و توسل 
به زور در بحرين، از آن جمله اند. چنين به نظر مي رسد كه از 
وقوع تحول مثبت در مناسبات دو قدرت بزرگ اين منطقه 
ميان مدت،  در  سعودي  عربستان  و  ايران  يعني  حساس، 
پيش بيني كرد كه  آورده شود. مي توان  ميان  به  نيز سخن 
زير  پرسش هاي  به  پاسخ  با  منطقه  تحوالت  كلي  روند هاي 

شكل خواهد گرفت:" [1]
منطقه  در  انقالب ها  و  اعتراضات  شورش،  خيزش،  موج  آيا   -1

فروكش خواهند كرد؟
2- آيا امكان دارد از گسترش كاربرد سالح هاي كشتار جمعي در 

منطقه جلوگيري شود؟ 
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3- قدرت هاي برتر جهاني چه سياست هايي را در برابر دولت هاي 
منطقه اعمال خواهند كرد ؟

4- آيا فرصت هايي براي موفقيت حل و فصل مسايل اعراب- اسرائيل 
)با توجه به مناسبات حكومت خودگردان فلسطين- اسرائيل( وجود 
خواهد داشت؟                                                                                                   

دروني  اختالفات  و  آن ها  مباشران  ميان  ستيز ها  گرفتن  باال   -5
موجود ميان مباشران، تا چه حد جدي خواهد بود؟

6- آيا افراط گرايي مذهبي و تروريسم رو به افول خواهد گذاشت؟
خارجي  دخالت  و  جديد  جنگ  وقوع  از  جلوگيري  امكان  آيا   -7

وجود دارد؟
8- آيا “كارزار ها و گرايش های جاري در كشور های عرب” به سوی 

دموكراسي حركت خواهند كرد؟
9- وضعيت بازار جهاني نفت و گاز چگونه خواهد بود؟

10- توسعه ي اقتصادي كشورهاي منطقه تا چه حد موفق خواهد 
بود؟

بي گمان، توسعه اقتصادي يكي از مباحث كليدي بررسي مسايل اين 
منطقه در دوره  ياد شده به شمار خواهد آمد.

كشورهاي  در  اقتصادي  توسعه  و  رشد  چشم انداز  ب-   
خاورميانه: [1]

“انتظار مي رود خاورميانه به عنوان بزرگ ترين عرضه كننده ي نفت و 
گاز طبيعي )با قابليت تامين بيش از دو -سوم نفت مورد نياز جهان( 
و هم چنين عرضه كننده ي دست آورد هاي تكنولوژيك در زمينه هاي 
مختلف، از تكنولوژي نظامي گرفته تا كشاورزي نقش پررنگي را ايفا 
كند. در عين حال، روند بسيار پايداري در راستاي افزايش ظرفيت 
توليدي منطقه )مانند تركيه( در ساخت محصوالت صنعتي و توليد 
فرآورده هاي پتروشيمي )نظير عربستان سعودي( مشاهده مي شود. 
بيداري عربي كه در سال 2011 در اين منطقه از اهميت تاريخي 
برخوردار شد، قابل قياس با فروپاشي و تجزيه امپراطوري عثماني 
پيدايش  و  ظهور  به  خود  پي  در  كه  است  اول  جهاني  جنگ  در 
كشورهاي مستقل مشترك المنافع در نواحي تحت حاكميت فرانسه 

منجر شد و در نهايت شكل گيري تعامالت ملي و رهايي از استيالي 
ديرينه استعمار را براي اين كشورها به ارمغان آورد”.

“در ادامه ي اين تحوالت، خاورميانه )به ويژه امارات متحده عربي( 
به عنوان  و  كرده  پيدا  جهان  مالي  مركز  به عنوان  بارزي  نقش 
بزرگ ترين وارد كننده ي انواع محصوالت صنعتي و كشاورزي عمل 
خواهد كرد. كشور هاي عربي ناحيه خليج فارس موقعيت خود را به  
عنوان صادر كننده ي عمده ي سرمايه حفظ خواهند كرد. افزون بر 
اين، ارزش دارايي هاي خارجي تحت مالكيت اين كشور ها از مبلغ 
1/8 تريليون دالر فراتر رفته است )كه دوبرابر مجموع توليد ناخالص 
از سرمايه گذاري هاي  باالترين سهم  و  است(  كشور ها  اين  داخلي 
صورت گرفته در اياالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا را )كه بيش از 
300 ميليارد دالر است( به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر، 
كشورهاي اين منطقه، خود پذيراي سرمايه گذاري مستقيم خارجي 
هستند كه بخش عمده اي از آن به عربستان سعودي، قطر و تركيه 
سرمايه گذاري  براي  مناسب  عمده ي  بخش هاي  دارد.  اختصاص 
در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، شامل صنايع پتروشيمي، 
متالورژي، آلومينيوم، سيمان و مصالح ساختماني، صنايع معدني و 

غذايي، تسهيالت زير بنايي و خدمات است.”
"كشورهاي عربستان سعودي و امارات عربي متحده به سرعت در 

حال بهبود فضاي سرمايه گذاري خويش ) پيش شرط رشد پايدار 
اقتصادي( هستند. در دوره زماني پنج ساله 2010-2005، عربستان 
سعودي رتبه جهاني خود را در فضاي كسب و كار ) بر اساس تعريف 
به اجراي  اين كشور  ارتقا داده است.  به 13  از 67  بانك جهاني( 
برنامه هاي استراتژيك خود ادامه داده و به احتمال زياد، اين روند 
توسعه در ميان مدت نيز حفظ خواهد شد. در عرصه ي راهبرد توسعه 
اقتصادي بلند مدت تا سال 2024، اجراي برنامه هاي پنج ساله هشتم 
)2008-2005( و نهم )2014-2010(، دو راهبرد اوليه توسعه ي  
اين كشور را ترسيم مي كنند. عربستان سعودي هدف كاهش 
سهم صدور نفت از 65/8 درصد كنوني به 19/5 درصد را در 
سرلوحه برنامه هاي توسعه خود قرار داده و سهم ساير اقالم 
صادراتي خويش را از 26/8 در صد كنوني به 59/8 درصد و 
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سهم صادرات خدمات را از 7/4 درصد فعلي به 20/7 درصد 
)طي دو برنامه توسعه پنج ساله( افزايش خواهد داد."

"با وجود تحوالت مذكور، اهميت كشورهاي عربي صادر كننده ي 
به طوري كه،  يافت،  افزايش خواهد  فارس  نفت در حوزه ي خليج 
 2 به   2020 سال  تا  كشور ها  اين  داخلي  ناخالص  توليد  مجموع 

تريليون دالر، معادل 1/7 درصد توليد ناخالص جهاني مي رسد."
"عامل تسريع سرمايه گذاري در چارچوب راهبرد توسعه ي عربستان 
استوار  خصوصي  سرمايه گذاري  بر  تنها   2024 سال  تا  سعودي 
خواهد بود. هدف هاي برنامه هاي توسعه بر افزايش سرمايه گذاري 
داشته  تاكيد  درصد   10/3 ساالنه ي  ميانگين  با  خصوصي  بخش 
به 8/7 درصد  بايد  و رشد ساالنه ي سرمايه گذاري بخش عمومي 
محدود شود. در كوتاه مدت، عامل ريسك موجود براي اين كشور، 
كاهش ذخاير نفتي آن است كه از توليد روزافزون اين كشور براي 
وضع شده  تحريم هاي  از  ناشي  خام،  نفت  بازار  كمبود هاي  تامين 
براي  ايران، به وجود آمده است. تا سال 2020، مشتريان عمده نفت 
آن ها، چين(  راس  در  )و  آسيايي  را كشورهاي  عربستان سعودي 
تشكيل خواهند داد. افزون بر اين، بايد انتظار داشت كه خود اتكايي 
در تامين انرژي كه احتمال دارد غرب به آن دست يابد، )با توجه 
به منابع و ميدان هاي كشف شده در برزيل، منابع نفت و گاز كانادا، 
ونزوئال و...( بتواند اثر قابل توجهي بر مناسبات موجود ميان جهان 

عرب و اياالت متحده ي آمريكا داشته باشد." 
 "بي ترديد، اهميت كشور هاي عربي صادر كننده ي نفت در حوزه ي 
خليج فارس افزايش خواهد يافت. مجموع توليد ناخالص داخلي اين 
كشور ها تا سال 2020 به حدود 2 تريليون دالر افزايش خواهد يافت 
موفقيت  بود.  داخلي جهان خواهد  ناخالص  توليد  كه 1/7 درصد 
واقعي اين منطقه در گرو گزينه هاي توسعه اقتصادي مبتني بر نكات 

زير خواهد بود[1]“:
"ارتقاي اجراي برنامه هاي توسعه ي پايدار همراه با رويكرد به راهبرد 
گذار آرام سياسي"، يا " تسريع اصالحات سياسي در صورت كسب 
توسعه  سياست هاي  اجراي  از  انتظار  مورد  حد  از  كم تر  موفقيت 

اقتصادي"

نقش  و  كالن  اقتصادي  توسعه ي  ثبات  تركيه،  كشور  "در 

از  كشور  اين  اقتصادي  رشد  در  خصوصي  بخش  روزافزون 
توسعه ي  برنامه ي  بود.  خواهد  برخوردار  بيش تري  اهميت 
تدوين شده كشور تركيه توسط رهبران آن كشور كه تا سال 2023  
هم زمان با برگزاري جشن يكصد سالگي تاسيس جمهوري تركيه 
خواهد بود، آن كشور را در جرگه ي 10 كشور صنعتي اول جهان 
جاي خواهد داد )رتبه ي كنوني تركيه در توليد ناخالص داخلي در 
رديف 17 جهاني است(. صرف نظر از اين  كه رهبران تركيه بتوانند 
برنامه هاي جاه طلبانه خود را اجرا كنند يا خير، بي ترديد اين كشور 
وارد عرصه ي رشد اقتصادي پويا و پايدار شده و جايگاه خود را در 

جوامع بين المللي مطرح مانند G20 تحكيم بخشيده است.”
“نرخ سرمايه گذاري در تركيه از مرز 21 درصد فراتر رفته و حجم 
يافته  افزايش  چشم گيري  به طرز  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري 
است. عمده ترين عامل ريسك موجود در برابر رشد تركيه را مي توان 
در نقش منابع مالي جهان جستجو كرد. كسري تراز پرداخت هاي 
كه  يافته  افزايش  دالر  ميليارد   42 به   2008 سال  در  كشور  آن 
با رقم 1/5 ميليارد دالر در سال 2002 قابل مقايسه است! طبق 
پيش بيني ها، ميزان كسري در موازنه پرداخت هاي آن كشور تا سال 
2025 به 60 ميليارد دالر افزايش خواهد يافت. ادامه  اين وضع و 
تداوم روند افزايش مشكالت مالي جهان در كشورهاي غربي، تركيه 
را در برابر گسترش بحران مالي و اقتصادي جهان بسيار آسيب پذير 
مي كند )كما اين كه با تحوالت اخير ناشي از شايعات سوءاستفاده هاي 
مالي مسئوالن دولتي در آن كشور، خطر آسيب پذيري اقتصادي-
به هر جهت،  يافته است-پژوهش گر(.  افزايش  اين كشور  سياسي 
يكي ديگر از ويژگي هاي بارز توسعه ي صنعتي در تركيه را مي توان 
به موفقيت چشم گير اين كشور در توسعه ي مجتمع هاي صنعتي-
نظامي كه قادر به توليد محصوالت هوا-فضا و موشك، كشتي هاي 
جنگي بزرگ و زير دريايي، تسليحات و جنگ افزار هاي الكترونيك 

است، نسبت داد.”
از  بين المللي  تحريم هاي  وضع  به سبب  كشور  اقتصاد  ايران،  "در 

سال 2010 به  اين سو، به شدت آسيب ديده است. ايران به شدت 

گفتمان چهارم



29

آن  بازرگاني خارجي  ميزان  و  است  وابسته  نفت خام  به صادرات 
به  بيش از 45 درصِد ميزان توليد ناخالص داخلي افزايش يافته 
است. با وجود دشواري هاي بسيار در دهه ي اخير، ايران با كمك 
منابع انساني و منابع طبيعي شايان توجه خود توانسته است بازار 
داخلي را به سوي فعاليت هاي اقتصادي سوق داده و حتي در شرايط 
دارد.  نگه  سرپا  را  خود  اقتصاد  جهان،  بر  حاكم  اقتصادي  بحران 
برداشتن گام هاي عملي  با  ايران  انتظار مي رود جمهوري اسالمي 
در انجام اصالحات تدريجي اقتصادي و هدايت آن براي دست يابي 
به استاندارد هاي جهاني، زمينه ي الزم براي توسعه اقتصادي باثبات 
را فراهم كند. با وجود احتمال تداوم قيمت هاي نفت خام، انتظار 
مي رود كاهش قابل توجهي در نرخ رشد و توسعه ي اقتصادي ايران 
دست يابي  ايران،  در  مالحظه  قابل  ويژگي هاي  از  يكي  ندهد.  رخ 
فناوري  گرفتن  اختيار  در  و  پيشرفته  فناوري هاي  به  كشور  اين 
صنعت موشك سازي، توسعه ي صنايع داروسازي پيشگام و توسعه ي 
فناوري هاي پيشرفته ي نوين در بخش هاي اقتصادي و صنعتي ديگر 

است[1].” 

  پ- مسايل اجتماعي و اقتصادي و سناريو هاي مطرح در 
رويارويي با اين گونه مسايل[1]

“به منظور بررسي جنبه هاي خاصي از تحوالت منطقه ي خاورميانه 
عواملي  مي توان  مفروض،  سناريوي  هر  اساس  بر  آفريقا  شمال  و 
شدن  حادتر  كوتاه مدت،  در  جمعيت  رشد  باالي  نرخ هاي  چون 
هرچه بيش تر مسايل زيست محيطي، كمبود منابع، كمبود اراضي 
قابل كشت و به ويژه كمبود منابع آب )به استثناي تركيه كه كمبودي 

به لحاظ آب زراعي ندارد( را در فهرست بررسي قرار داد".
"منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ناگزير از واردات مقادير 

كمبود  به علت  است.  غالت  و  غذايي  محصوالت  از  زيادي 
نيازمند  منطقه  اين  در  كشاورزي  توسعه ي  آب،  منابع 
سرمايه گذاري كالن است. افزون بر اين، توسعه ي اقتصادي 
كشاورزي،  توسعه ي  مستلزم  شرايط  اين  تحت  همه جانبه 
زير ساخت هاي شهري و صنايع مصرف كننده ي آب است، كه 

آن نيز تنها با ايجاد صنايع بسيار مجهز و پيشرفته توليد آب 
به مكان هاي  انتقال آن  و  از طريق تصفيه و شيرين كردن 
موردنظر، امكان پذير است. بديهي است كه اجراي اين گونه 

طرح هاي توسعه به سرمايه گذاري هاي كالن نياز دارد". 
 "در طول چهار دهه ي گذشته، سهم جمعيت جوان و بالغ كشورهاي 

عربي منطقه در هرم سني جمعيت به صورت مداوم افزايش يافته 
است. پيش بيني بانك جهاني نير افزايش 30 درصدي جمعيت در 
اين منطقه را تا سال 2015 نشان مي دهد. با توجه به فرصت هاي 
محدود براي رشد و توسعه ي صنعتي و كشاورزي در اين منطقه، 
فرايند جاري به شدت به افزايش بيكاري دامن خواهد زد كه پيامد 
آن، جمعيت جوان اين كشور ها را تحت تاثير قرار خواهد داد. نرخ 
بيكاري جوانان در كشورهاي خاورميانه در حال حاضر به حدود 25 
درصد افزايش يافته است كه باال ترين نرخ رشد بيكاري در جهان 
است. اين پديده، نمايان گر نرخ هاي باالي رشد نيروي آماده ي ورود 
به بازار كار در منطقه است: نرخ 3/3 درصدي در دوره 2010-

1980 كه از نرخ 2/1 درصدي در آسياي جنوبي و 1/5 درصدي در 
آسياي شرقي بيش تر است".

"مساله ي بيكاري شديد در كشورهاي عربي با سطح كيفيت نيروي 
كار ارتباط نزديكي دارد. كيفيت نيروي كار در اين كشور ها به شدت 
پايين تر از ساير كشورهاي در حال توسعه است. سهم نيروي كار 
غير ماهر حدود 60 تا 65 درصد جمعيت فعال در جهان عرب را 
تشكيل مي دهد كه از سطح نازل و كيفيت پايين آموزش و پرورش 
ناشي مي شود. فقر شديد جمعيت در بسياري از كشورهاي منطقه 
به عنوان يك مساله اجتماعي جدي مطرح شده است. فقر مزمن از 
اساسي ترين مسايل جهان عرب است كه بخش بزرگي از جمعيت را 
در بر مي گيرد. بيكاري روزافزون و افزايش مستمر قيمت كاالهاي 
در  فقر  شديد  افزايش  به  غذايي(  فرآورده هاي  )به ويژه  مصرفي 
ساختار جمعيتي اين كشور ها دامن زده است. ارزيابي هاي انجام شده 
در سطوح ملي در اين كشور ها نشان مي دهد كه در اوايل دهه ي 
2000، سهم فقر در كشوري چون يمن به 40 تا 60 درصد افزايش 

يافته است."
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با توجه به نكات مذكور، مي توان تحوالت منطقه را در قالب سه 
سناريوي فرضي زير )بسته به وضعيت سياسي هر كشور( پيش بيني 

كرد:  
"سناريوي شماره 1: اين سناريو بر اساس فرايند هاي سياسي منجر 

به انفجار در منطقه فرض شده است. بر اساس اين سناريو، تنش ها 
و ستيز هاي گوناگون، وضعيت اقتصادي را وخيم تر ساخته و با افول 
وضعيت كسب و كار، اقتصاد كشور ها به لحاظ توسعه به قهقرا كشيده 
خواهد شد. كشورهاي عراق و ليبي شاهداني عيني از تحقق اين 

سناريو هستند".
"سناريوي شماره 2: طبق اين سناريو فرضي، فرايند هاي اقتصادي 

خارجي انفجار سياسي در منطقه را دامن خواهد زد. بحران مالي 
و اقتصاد جهاني، توسعه ي گزينه هاي فناوري جايگزين در بخش 
انرژي )از انرژي خورشيدي گرفته تا انرژي باد همراه با نفت خام 
و گاز طبيعي قابل استحصال از اليه هاي رسي( و كاهش نرخ رشد 
اقتصادي چين موجب خواهد شد كه ميزان تقاضا براي صادرات 
مواد خام مانند نفت و گاز طبيعي به شدت كاهش يابد. بدين  ترتيب، 
كاهش فرصت هاي اقتصادي در اين كشور ها موجب  بروز فرايند هاي 

مخرب در فضاي سياسي آن ها خواهد شد."
"سناريوي شماره 3: اين سناريو، نويد دهنده “توسعه پايدار” براي 

منطقه است. اين سناريو چه در صورت تداوم توسعه اقتصادي جهان 
و چه در شرايطي كه بحران جهاني موجب كاهش مصرف نفت و 
باال( شود، تحقق  )با نرخ رشد  گاز طبيعي در كشورهاي آسيايي 
يافتني است.  با فرض تداوم رشد اقتصادي جهان، تقاضا براي نفت 
و گاز طبيعي در بسياري از كشور ها افزايش يافته و موجبات توسعه 
اقتصادي منطقه فراهم خواهد شد. در پي بحران مالي و اقتصادي 
به  اقتصادي دامن گير كشورهاي غربي ممكن است  افول  جهاني، 
كاهش مصرف نفت و گاز در اين بخش از اقتصاد جهان منجر شود. 
به هر جهت، اقتصاد هاي در حال رشد چين، هند و آسياي جنوبي 
به سوخت اضافي نياز خواهند داشت، به ويژه براي حمل و نقل، تقاضا 

خواهد  حفظ  همچنان  خاورميانه  صادراتي  هيدروكربور هاي  براي 
شد".

 ت-گزينه هاي مطرح در تحوالت سياسي منطقه ي آسياي 
غربي، خاورميانه و شمال آفريقا [1و6و7و8و9]

“ فرايندهاي توفاني ناشي از گذارهاي سياسي ايجاد شده در منطقه 
)به ويژه در كشورهاي عربي(، تداوم تهديدهاي قديمي و جديد براي 
امنيت منطقه و مناقشات حل و فصل نشده موجود )مانند مناقشه 
اعراب-اسرائيل، وضعيت بحراني سودان، مساله ي كرد ها، فعاليت ها 
و تهديد هاي سازمان هاي تروريستي، وضعيت كنوني سوريه و يمن، 
وضعيت نامعلوم عراق و ....( همگي داليل محكمي براي پيش بيني 
احتمال وقوع شرايطي هستند كه مي توانند بر وخامت تهديد صلح 

و ثبات در منطقه دامن زنند”. 
دهه ي  توفاني  تحوالت  منفي  پيامد هاي  بد ترين  از  "يكي 
گذشته، باال گرفتن تضاد و ستيزهاي قومي ميان مسلمانان 
ميان  دروني  ستيز  و  دشمني  و  سو  يك  از  مسيحيان  و 
مسلمانان سني و شيعه از سوي ديگر است. حاميان وحدت 
عقيدتي رژيم هاي اسالمي سني در حال ظهور در خاورميانه 
)كه عربستان سعودي، قطر، تركيه و تونس محور آن به شمار 
پندار هاي اسالم گرايي هم دردي  با  يا آن هايي كه  مي آيند( 
مي كنند، حتي با حفظ خصوصيت دنيوي1 كه امكان دارد در 
به سختي تالش خواهند كرد عاليق  آينده به زوال گرايد، 
خود را براي تحت تاثير قرار دادن سياست منطقه اي تقويت 
همسايه  كشورهاي  به  را  خود  دستور العمل هاي  و  كرده 

خويش تحميل كنند".

نا منتظر  نگاه نخست معلوم نيست كه فهم و برداشت  "در 

اين گروه از كشورهاي خاورميانه، از رويكرد غرب- اياالت 
متحده آمريكا، بتواند مدتي طوالني دوام آورد. اين كشور ها 

1- Secular
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اسالم  با  كه  )تحرير(،  آزادي بخش  انقالب  پشتيباني  از 
سياسي مناسبات تعاوني برقرار كرده است، برخوردارند. از 
اين رو، اين كشورها به احتمال زياد، نه تنها نخواهند توانست 
به احساسات ضد آمريكايي مردم خود، كه در ژرفاي وجود 
جوامع محلي ريشه دوانده است، فائق آيند، بلكه با تداوم 
مناقشه  استمرار  و  اسرائيل  از  واشنگتن  ضمني  پشتيباني 
ميان اعراب- اسرائيل، احساسات ضد آمريكايي آنان شدت 
نيروي  نيز  اين، نهضت هاي جهادي  بر  افزون  يافت.  خواهد 
خود را هم چنان حفظ كرده و عالوه بر درگير شدن با مسايل 
و كشمكش هاي محلي، از دستور العمل جهاني خود )با وجود 

سازمان هاي ذي ربط( سرپيچي نخواهند كرد". 
"با توجه به روند تحوالت، امكان به حاشيه رفتن نهضت هاي افراطي 
آسيب پذير  "مرزي"  نواحي  بر  چيرگي  صدد  در  كه  تروريستي 
ناديده  نبايد  را  هستند  آفريقا(  شمال  )شامل  بزرگ  خاورميانه 
انگاشت. پيش بيني شده است كه القاعده امكان دارد به شبكه اي از 
اعضاي وابسته  يا پيروان معروف به "گرگ هاي تنها" يا، در صورت 
از  متشكل  به شبكه اي  عمليات ضد تروريستي،  فشار  بودن  موفق 
يگان هاي مرتبط با يكديگر از طريق برقراري پيوندهاي اطالعاتي- 

مخابراتي و ايدئولوژيكي تبديل شود."
 "به  طور كلي، توان بالقوه نهضت هاي اسالم گرا در آينده ي نه چندان 

دور، به سبب بروز ستيز ميان شاخه هاي گوناگون اسالم سياسي، به 
ضعف خواهد گراييد— اخوان المسلمين )و فرزندان آنان(، سلفي ها 
و جهادي ها با هم به مبارزه و ستيز بر خواهند خواست. اين عدم 
توافق ها بعد ها توسط بازيگران منطقه اي به عنوان دستمايه اي براي 
پيشبرد منافع خود )پشتيباني كشور عربستان سعودي از سلفي ها 
قرار خواهد  استفاده  مورد  المسلمين(  اخوان  از  قطر  اميرنشين  و 
گرفت. در تعبير و تفسير كلي اين روند، به احتمال زياد مي توان 
انتظار داشت كه دست كم در كوتاه مدت، در پي قيام اسالم گرايان 
براي تصرف و قبضه ي قدرت حاكمه و شدت يافتن اين روند، رواج 
نهضت هاي اعتراض همگاني و عدم اطمينان و بي ثباتي در اغلب 

كشورهاي خاورميانه همچنان ادامه  يابد”.

“آيا نيرو هاي اسالمي مسلط بر اوضاع و تشنه ي كسب قدرت در 
بسياري از اين كشورها )مصر به عنوان كشور راهبر جهان عرب(، 
همان گونه كه نقل قول شده است مي توانند به وسوسه هاي بازگشت 
و آزمون قبضه قدرت خودكامه غلبه كنند و آيا آنان خواهند توانست 
خود را با چالش هاي تقويت كننده ي اقتصاد هاي به شدت آسيب ديده 

از رخداد هاي توفاني سال هاي 2011 و 2012 سازگار كنند؟” 
“در ميان مدت، رويارويي و تقابل قومي- مذهبي دوام نخواهد آورد، 
زيرا برخي از كار زار هاي كنوني به مدرنيته گرايش دارند.گرايش هاي 
مدرنيته بيش تر به سوي تفاهم، تساهل و مدارا حركت مي كنند كه 
كشور ها  بر  حكمراني  در  مسئوليت  احساس  راه گشاي  مي توانند 
باشد. بي گمان، احساس مسئوليت بيش از همه بر تعهد فزاينده ي 
پي  در  كه  دارد  داللت  دموكراتيك  استانداردهاي  به  حكومت ها 
فشار هاي افكار عمومي اكثريت جامعه هنگام بروز اعتراضات مبتني 
بر در خواست آزادي هاي مدني و عدالت اجتماعي پديد آمده است. 
شايان توجه اين كه اين گونه حركت ها به منزله تكاپويي براي ايجاد 
نظامي از استانداردها و ارزش ها است كه تا حدود زيادي با نظام 
ارزشي غالب و رايج در بسياري از كشورهاي جهان سازگار نيست”.

مدت ها  سياسي،  اسالم  از  بخشي  )بنياد گرايي(  “راديكاليزه شدن 
تغيير  براي  فرايند  اين  نزديك  آينده  در  و  دارد  ادامه  كه  است 
بود.  خواهد  ضروري  حزب اهلل  و  حماس  چون  گروه هايي  سيماي 
نهضت حماس كه در حال حاضر توسط ايران و هم چنين به وسيله 
رژيم هاي محافظه كار عرب پشتيباني می شود، احتمال دارد در آينده 
به  سوی برقراري صلح در منطقه حركت كند. ممكن است گذار 
دمكراتيك به نيروي سياسي حاكم بر تماميت خود گرداني فلسطين 
بتواند وضعيت جديدي به وجود آورد كه طي آن هم رژيم اسرائيل و 

هم قدرت هاي غربي ناگزير شوند آن را به حساب آورند”.
“در ميان سناريو هاي منفي موجود، بحران بر سر برنامه هسته ای 
ايران كه تاكنون حل و فصل نشده است و تهديد به حمله نظامي 
بر عليه آن، نمی تواند مانع از روی آوردن ساير كشور ها به گرايش 
يك چشم انداز  آمدن  پديد  احتمال  شود.  هسته ای  انرژی  داشتن 
"جرگه هسته اي"  در  تهران  نگهداشت  است ضامن  مثبت ممكن 
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توانايي  توانست  خواهد  كه  ايران  است  آن  به معناي  اين  و  باشد 
خود را در بهره مندی از دانش و فناوري هسته ای حفظ كند. ساير 
با چنين  بود  آماده خواهند  بازيگران جهاني  و  منطقه  كشورهاي 
ايراني مدارا كنند و اين  كه ساير قدرت هاي منطقه اي نيز خواستار 

پيروي از مثال ايران باشند نيز نبايد از نظر دور بماند.
"تهديد ناشي از دست يابي گروه هاي تروريستي، يا خود تروريست ها 
يا رژيم هاي در حال شكست، به سالح هاي اتمي يا سالح هايي مانند 
يك بمب كثيف هنوز هم وجود دارد. امكان افزايش تعداد رژيم هاي 
به  منجر  و  افتاد  اتفاق  سومالي  در  آنچه  مشابه  حال شكست  در 
تشكيل گروه هاي تروريستي متعدد شد نيز نبايد از نظر  دور بماند. 
افزون بر گروه هاي تروريستي كه نام آن ها اين روز ها در رسانه ها 
تكرار مي شود، ممكن است با پيوستن ساير گروه هايي كه موقعيت 
آن ها متوازن است، فهرست كانديدا هاي اين گروه از كشور ها كامل تر 
دنبال  را  گوناگوني  هدف هاي  منطقه اي  و  جهاني  بازيگران  شود. 
مي كنند. آن هايي كه در پي فرصتي مغتنم براي خويش هستند، 
به احتمال زياد سعي خواهند كرد كه فشار بيش تري بر رژيم هاي 
خاص وارد آوردند. اين فشار ها ممكن است شامل تحريم ها و حتي 

استفاده از نيروي نظامي باشد".
به سر  اتخاذ تصميمات يك جانبه  براي  زمان  "به طور كلي، 
آمده است. امروزه حتي نيرومند ترين قدرت ها هم  نخواهند 
توانست بدون كسب مجوز جامعه بين المللي )سازمان ملل، 
هرگونه  انجام  بدون  را  خود  نقش  ميان مدت  در  حتي  كه 
تعديلي حفظ خواهد كرد(، تن به چنين مخاطره اي بدهند. 
با اين اوضاع و احوال، اختالف نظر هاي موجود در ديدگاه هاي 
قدرت هاي جهاني و منطقه اي به سختي مي تواند حل و فصل 
شود. اين اختالف نظر ها، همواره در زمينه حفظ توازن ميان 
در  دخالت  امكان  و  كشور ها  ملي  استقالل  بر  حاكم  اصول 
امور داخلي كشور هايي كه از اصول جهاني، به ويژه از رعايت 

حقوق انساني سرپيچي مي كنند، وجود خواهد داشت [1].
“ بديهي است كه معادله هم سويي نيرو ها در منطقه هم چنان تغيير 
خواهد كرد. نيرو هاي غير عرب، كه در حال حاضر خود را در "بهار 
عربي" ذي نفع مي دانند، به رقابت براي نفوذ در منطقه ادامه خواهند 
كه  كرده اند  اذعان  پيشاپيش  تركيه  و  اسرائيل  كشور  دو  هر  داد. 
پيروزي احتمالي آنان مي تواند با تهديد هاي جديد، به صفر كاهش 
پيآمد هاي  و  است  سوريه  تحوالت  نگران  به شدت  منطقه  يابد. 
احتمالي آن براي لبنان و عراق كه از بحران سوريه ناشي مي شود، 
بايد مورد توجه قرار گيرد. بي ثباتي در منطقه مي تواند در ميان مدت 
منجر به بروز مناقشات ميان دولت ها، اختالفات قومي و ستيز ميان 
تغيير  به  مي تواند  منازعات  اين  تشديد  شود.  سياسي  گروه هاي 
خطوط و محدوده هاي مرزي انجاميده و موجبات شكل گيري برخي 
بروز تهديدي  در هر حال،  آورد.  فراهم  را  سرزمين هاي جديد 
از سوي "يك خليفه ي جديد در منطقه" امكان پذير به نظر 

نمي رسد" ) همان ماخذ(. 

 ث- چالش ها و فرصت ها براي روسيه 
اين نشريه تحليل  توفاني جهان عرب، كه در  "رخداد هاي 

داشته اند.  بر  در  زيان  هم  و  سود  هم  روسيه  براي  شدند، 
بازيگر  يك  به عنوان  را  خود  نقش  ميان،  اين  در  روسيه 
كليدي به نمايش گذاشته و توانايي آن را دارد كه نه تنها 
مسايل  اغلب  با  ارتباط  در  بين المللي  جامعه  تصميمات  بر 
موثر بر وضعيت منطقه اثر گذارد، بلكه در وضعيت داخلي 
خود نيز منشا اثر باشد. يكي از نقاط قوت روسيه اين است 
كه در زمينه همه مسايل و مباحث بسيار مهم و اساسي، با 
كشور چين و به ميزان كم تري با همتايان و شركاي خود در 
مي كند.  همكاري  شانگهاي"2،  "پيمان  و  "بريكس"1  پيمان  
را در پي  از قرارداد هاي خود  برخي  از سوي ديگر، روسيه 

1- BRICS
2- SCO
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از رژيم ها از دست داده است. افزون بر اين،  سقوط بعضي 
موجبات  سوريه  بحران  به  توجه  با  روسيه  سياست  تدوام 
تعدادي  مخالفت  حتي  و  آورده  فراهم  را  روسيه  از  انتقاد 
را در حمايت خارجي  افكار عمومي  و  از دولت ها و محافل 
عليه  بر  و  سوريه  رژيم  مخالف  نيرو هاي  نفع  به  دخالت  از 
رويكرد روسيه برانگيخته است. بنابراين، روسيه در كوشش 
بدون دست  كاستي ها،  جبران  و  اين مشكل  بر  غلبه  براي 
كشيدن از مواضع اعالم شده پيشين خود، به سختي مي تواند 
حتي  و  كوتاه مدت  در  كند.  منطقي  برخورد  مشكل  اين  با 
درميان مدت، احتمال شكل گيري يك فرايند پيچيده، بسيار 
زياد خواهد بود –فرايندي كه تماس هايي را ميان مسكو و 
و  اسالم گرا  سازمان هاي  به ويژه  جديد،  سياسي  نيرو هاي 
گروه هاي ليبرال، برقرار خواهد كرد. در اين ميان، دولت هاي 
خاورميانه در عمل تا حدودي به توسعه ي مناسبات با روسيه 
به عنوان يك نيروي با نفوذ جهاني عالقه مند خواهند شد زيرا 
آن ها نياز مبرمي به  ايجاد تنوع در مناسبات و روابط خارجي 

خود خواهند داشت"[1و6و7و8].
“در دهه ي اخير، مناسبات روسيه با تركيه به باال ترين سطح همكاري 
ادامه ي اختالف نظر ها درباره ي بحران  و  يافته است  ارتقا  متقابل 
سوريه ممكن است به طور جدي به  اين مناسبات خدشه وارد كند. 
افزون بر اين، مسلمان بودن بخش قابل  توجهي از جمعيت روسيه، 
اسالم،  با جهان  روسيه  پيوند هاي  و  مناسبات  تقويت  براي  را  راه 
به ويژه كشورهاي خاورميانه، هموار مي كند. ولي در عين حال، بايد 
توجه داشت كه  اين وضعيت ممكن است به سبب قدرتمند شدن 
مسلمانان افراطي، تهديد هاي جدي را پديد آورد و در كوتاه مدت 
نيز ممكن است سياست هاي روسيه به موازات سياست هاي شركاي 
خاورميانه اي اين كشور، تحت تاثير گسترش فعاليت هاي سلفي ها 
و اخوان المسلمين در جهت ايجاد بي ثباتي در مناطق اسالمي و 

كشورهاي هم جوار در آسياي مركزي قرار گيرد”.

 از منظر امكان توسعه ي همكاري هاي اقتصادي روسيه با كشورهاي 
منطقه، مي توان تحوالت زير را انتظار داشت: [9]

-  همكاري با روسيه در بخش نفت و گاز
بايد  روسيه  و  خاورميانه  در  نفت  صادركننده  كشورهاي   "

موقعيت خويش را به عنوان بزرگ ترين عرضه كنندگان نفت 
و گاز حفظ كرده و اقدامات خود را در زمينه ي قيمت گذاري 
طرح هاي  اجراي  به  توجه  با  كنند.  هماهنگ  گاز  و  نفت 
روسيه  چشم انداز  زمينه،  اين  در  مشترك  سرمايه گذاري 
مشاركت  از  موارد  اغلب  در  كه  خاورميانه  كشورهاي  و 
به نظر  اميد بخش  چندان  مي برند،  بهره  غربي  شركت هاي 
نمي رسد. يكي از داليل عمده بر اين واقعيت داللت دارد كه 
شركت هاي غربي فناوري پيشرفته ي الزم براي اكتشاف و 

توليد نفت و گاز در شرايط دشوار را در اختيار دارند.
اسرائيل در حال قطع شدن است و در  به  صادرات گاز روسيه   "

از  ِشيل1(  گاز  و  )نفت  گازي  ميدان هاي  در  جديد  اكتشافات  پي 
قابل  به نحو  خاورميانه  در  انرژي  وضعيت  سو،  به اين  سال 2009 
توجهي تغيير كرده است. اسرائيل به عنوان يك وارد كننده سنتِي 
انرژي خواهد توانست تا سال 2016 و 2017 به يك صادر كننده 
انرژي تبديل شود. بر اساس يافته هاي زمين شناختي، كل ذخاير گاز 
طبيعي در ميدان هاي گازي اين كشور تا تابستان سال 2011 به 

ميزان 720 تريليون فوت مكعب برآورد شده است".
 "ايران نيز در بازار گاز، مي تواند رقيب بالقوه روسيه به شمار 

آيد. اين كشور با در اختيار داشتن دومين ذخيره بزرگ گاز 
زمينه  در  نخست  رتبه  داشتن  )و  جهان  سطح  در  طبيعي 
يك  سطح  در  هنوز  گاز-پژوهش گر(،  و  نفت  منابع  مجموع 
وارد كننده باقي مانده و در حال حاضر تالش مي كند به  يك 
صادر كننده بزرگ تبديل شود، اما تحريم هاي اعمال شده بر 
با دشواري هاي  ايران اجراي طرح هاي توسعه اين كشور را 

روزافزوني مواجه كرده است."
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طرح هاي  و  نظامي  فناوري  زمينه  در  روسيه  با  همكاري   -
زيربنايي

"فرصت هاي پيش روي روسيه در اين عرصه، به احتمال زياد به سبب 
عقب ماندگي تكنولوژيك اين كشور در صنعت و افزايش رقابت در 

بازار هاي جهاني، كاهش خواهد يافت."
-  همكاري با روسيه در بخش كشاورزي

"بر اساس هر سناريوي احتمالي براي توسعه ي منطقه، روسيه با 
بازار رو به  رشدي براي محصوالت كشاورزي خود، به ويژه غالت، 
مواجه است. در شرايط فعلي، مسير اصلي صادرات غالت روسيه 
از  كشور ها  به  اين  صادرات  و  هستند  آفريقا  شمال  و  خاورميانه 
ظرفيت رشده بالقوه اي برخوردار است. توسعه محصوالت دامي نيز 
ممكن است در آينده، صادرات روسيه را افزايش دهد. همكاري هاي 
كشورهاي  سرمايه گذاري  با  مي تواند  زمينه  اين  در  انتظار  مورد 
محصوالت  صادرات  به منظور  روسيه  كه  طرح هايي  در  خاورميانه 
تدوين كرده است، صورت گيرد. توسعه صادرات مستلزم افزايش 
بنادر دريايي خواهد بود و  از طريق راه آهن و  ظرفيت  حمل و نقل 
همين مورد نيز مي تواند محور همكاري در زمينه ي سرمايه گذاري 

ميان روسيه و همتايان خاورميانه اي اين كشور قرار گيرد".
-  همكاري با روسيه در زمينه مهاجرت

"قشرهاي جمعيتي" موجود در منطقه، عامل مهم تقويت ظرفيت 
و  روسيه  از  است  ممكن  آن  از  بخشي  كه  است،  مهاجرت  بالقوه 
كشورهاي مستقل هم سود، ناشي شود. اين گونه مهاجرت مي تواند 
در صورت كوچ كردن بخش حاشيه اي جمعيت جوامع محلي، اثر 
خصوصي  شركت هاي  چنانچه  برعكس،  بگذارد.  روسيه  بر  منفي 
مهاجرت  طرح هاي  بتوانند  دوست  كشورهاي  مسئوالن  و  روسيه 
نيروي كار واجد شرايط را براي كار در بخش كشاورزي تدوين و به 

اجرا گذارند، اثر مثبتي براي روسيه در بر خواهد داشت".
سرمايه گذاري هاي  زمينه  در  روسيه  با  همكاري   -

ميان منطقه اي
روسيه  در  عربي  كشورهاي  سرمايه گذاري  نزديك،  آينده ي  در   "

قابل پيش بيني است. به منظور تشويق سرمايه گذاران بزرگ عرب 

به هدايت سرمايه خود به طرح هاي توسعه روسيه، قوانين فدرال 
و  خارجي  سرمايه گذاري  حقوق  از  پشتيباني  براي  بايد  روسيه 
هم چنين ملزم نمودن آن كشور به اجراي اين قوانين اصالح و بهبود 
يابد. روسيه بايد توجه خود را به سازمان هاي اعتباري و موسسات 
مالي در كشورهاي عربي توليد كننده نفت، كه تامين مالي بسياري 
از طرح هاي بزرگ توسعه در نقاط مختلف جهان را بر عهده دارند، 
معطوف كند. الزم به ذكر است كه شركت هاي روسي پيشاپيش در 
بسياري از كشورهاي منطقه فعال شده اند و سرمايه گذاران روسي 
سهم شاياني از دارايي هاي واقعي تعدادي از اين كشور ها )كه در 
امارات متحده عربي به حدود 15 ميليارد دالر رسيده است( را به 

خود اختصاص داده اند".  

 گفتمان پنجم
نتيجه گيري

اين پژوهش با ارايه ي پيشگفتاري در زمينه ي چگونگي شكل گيري 
)كشورهاي  همسود  مستقل  كشورهاي  نيمه رسمي  اتحاديه ي 
آمدن  پديد  كه  است  طبيعي  شد.  آغاز  مشترك المنافع(  مستقل 
مرز هاي  شمال  در  اورآسيايي  كشورهاي  از  متشكل  اتحاديه اي 
ايران و وقوع هر گونه تغيير و تحولي در عرصه ي جغرافياي سياسي 
جغرافياي  ديرين  پيوند هاي  پهنه ي  در  هم چنين  و  )ژئو پليتيك( 
اقتصادي )ژئو اكونوميك( منطقه ي آسياي غربي و اورآسيا از يك سو 
و تحوالت منطقه ي خاورميانه و شمال آفريقا از سوي ديگر، براي 
جمهوري اسالمي ايران بسيار حائز اهميت است. با توجه به نقش 
پر اهميت و تعيين كننده ي اين دگرگوني ها، در نشريه حاضر كوشش 
شد طي چهار گفتمان: )1( نگاهي به استراتژي نوين روسيه و تكاپو 
براي جلوگيري از فروپاشي اتحاديه ي نيمه رسمي كشور هاي مستقل 
ميان  تجاري  و  اقتصادي  همكاري هاي  چشم انداز   )2( هم سود، 
اتحاديه هاي "كشور هاي مستقل هم سود" و "سازمان همكاري هاي 
قلب  و  جهاني  ديدگاه"جزيره ي  به  نگاهي   )3( )اكو(،  اقتصادي" 
گيتي"و آرمان "اتحاديه ي اورآسيايي روسيه" و )4( نگاهي به تحليل 
راهبردي  پژوهش هاي  اساس  بر  آفريقا  و شمال  خاورميانه  اوضاع 

گفتمان پنجم
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روسيه، تحليل جامع فشرده اي درباره ي سابقه ي تاريخي و تحوالت 
و  ديدگاه  منعكس كننده ي  كه  حاضر،  عصر  سياسي  اجتماعي- 
ديدگاه هاي پژوهش گران روسيه ي نوين است، به خوانندگان فرزانه  

اين نشريه ارايه شود. 
بي گمان، بسياري از دولت مردان، سياست مداران و تصميم گيران در 
اين منطقه حساس از جهان با دقت نظاره گر اين تحوالت بوده و 
از تحوالت  با تجميع و تكوين آگاهي هاي خويش  سعي مي كنند 
تحوالت  براي  گويايي  چشم انداز  بتوانند  منطقه  اين  پردامنه ي 
پيش روي ترسيم كرده و راهبرد الزم را در مواجهه با برآيند هاي 
احتمالي اين دگرگوني ها كه مي تواند زمينه ساز دگرديسي هايي در 
عرصه هاي راهبردي در آينده ي  اين منطقه گردد، براي كشورهاي 
خود تدوين كنند. گفتني است كه بسياري از پژوهش ها، تحليل ها 
و تفسير هاي موجود از رسانه هاي جهاني در زمينه ي اين تحوالت، 
و  پذيرفته  تاثير  غرب  اردوگاه  رسانه هاي  ديدگاه هاي  از  همواره 
مناطق  از  برخاسته  شرقي  رهيافت هاي  و  پژوهش ها  اثر گذاري 
اورآسيا، آسياي جنوب شرقي و خاورميانه و شمال آفريقا چندان كه 
بايد در اذهان و افكار ناظران، پژوهش گران و انديشمندان جهان، 
و  از شرق  برخاسته  اين پهنه ي  نبوده است. پژوهش گران  پر رنگ 
آمريكاي مركزی و جنوبی نگاهي متفاوت از آنچه رسانه هاي فراگير 
جهانيان  به  مي دهند،  اشاعه  غربي  معروف  مجازي  شبكه هاي  و 
با  شد  كوشش  پژوهش  اين  در  روي،  همين  از  مي دهند.  ارايه 
اتخاذ رويكردي بي طرفانه، پژوهش هاي انجام شده توسط برخي از 
صاحب نظران و كارشناسان "شوراي سياست خارجي روسيه"1 در 
ارزشي درباره ي  و داوري  قرارگيرند  بهره برداری  دو گفتمان مورد 
آن ها به خوانندگان گران مايه  اين نوشتار واگذار  شود )پژوهش گر(.   
برداشت هاي مهم اين نشريه از گفتمان چهار گانه را مي توان به قرار 

زير خالصه كرد:
1- درباره ي راهبرد نوين روسيه و تكاپو براي جلوگيري از فروپاشي 
از  حاصل  نتايج  اساس  بر  هم سود:  مستقل  كشور هاي  اتحاديه ي 

پژوهش پيش بيني مي شود اعضاي كشور هاي مستقل هم سود، مانند 
كشورهاي مستقل حوزه ي بالتيك، كه به تدريج به عضويت اتحاديه ي 
اروپا پذيرفته مي شوند، درجرگه ي كشورهاي فرامرزي و پيراموني 
روسيه قرار گيرند. آرزوي تحقق همبستگي سياسي دوباره ي اين 
جمهوري ها، آرمان گرايي محض است و در آينده ي قابل پيش بيني، 
كه  يك  اورآسيايي"  اتحاديه   " ايجاد  براي   فرصتي  شدن  فراهم 
فدراسيون يا يك حاكميت فرامنطقه اي به سركردگي روسيه را به 
تصوير كشد، بسيار بعيد به  نظر مي رسد. روسيه ي نوين تنها مي تواند 
متشكل  "اورآسيايي"  اتحاديه ي نيمه  رسمي  در آينده به تشكيل 
برادر  ايفاي نقش  از روسيه، بالروس و قزاقستان و به شرط عدم 
بزرگ تر، به جاي دادن تعداد محدودي از جمهوري هاي كشور هاي 

مستقل وابسته در اتحاديه ي موعود بسنده كند )پژوهش گر(.

ميان  اقتصادي/تجاري  همكاري هاي  چشم انداز  درباره ي   -2
اتحاديه هاي كشور هاي مستقل وابسته و "اكو": مسايلي چون متفاوت 
بودن ساختار هاي اقتصادي كشورهاي عضو، فقدان برنامه ريزي براي 
توسعه منسجم و هماهنگ و مكمل نبودن اقتصاد هاِي اغلب اعضاي 
اين دو تشكل، ضعف مشهود بخش خصوصي، فقدان سرمايه الزم 
براي توسعه در بسياري از كشورهاي عضو، نهادينه كردن حمايت 
مقررات  و  قوانين  بين المللي، ضعف  و  منطقه اي  تجاري  روابط  از 
اعضاء  اعتماد  و  اطمينان  عدم  سرمايه گذاري،  و  تجارت  بر  ناظر 
نبود  خارجي،  و  فرامنطقه اي  كشورهاي  نفوذ  اعمال  به يكديگر، 
ديدگاه هاي سازنده در منطقه، تفاوت رژيم هاي سياسي و تعارضات 
عقيدتي و سياسي، دلبستگي برخي از اعضا به كشورهاي غير عضو، 
نوپايي حكومت ها در برخي از كشورهاي عضو، نبود راه حل براي 
رژيم حقوقي درياي خزر، اتكا به صدور مواد خام و تك محصولي 
بودن اغلب كشور ها، وقوع جنگ هاي منطقه اي و ستيز هاي قومي، 
چيرگي عوامل سياسي بر جنبه هاي اقتصادي، دولتي بودن اقتصاد 
بلوك غرب و  "دخالت آشكار و نهان  از كشورهاي عضو،  بسياري 
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روسيه در شكل دادن رخداد هاي منطقه با هدف به چالش كشيدن 
بلوك هاي  ايجاد  راستاي  در  يارگيري  و  مقابل  طرف  تالش هاي 
وابسته به خويش، همگي از مهم ترين عوامل بي اعتمادي و عامل 
واگرايي كشورهاي عضو "اكو" و كشور هاي مستقل وابسته و دور 
شدن اهداف اعضاي آن ها از يكديگر به شمار مي آيند" )پژوهش گر(.

به  تركمنستان  طبيعي  گاز  لوله  خط  احداث  در  توافق  احتمال 
پاكستان و هند از طريق خاك افغانستان، اگر چه فضاي نويني از 
همكاري هاي منطقه اي را به سود كشورهاي عضو اكو و كشور هاي 
مي تواند خط  رخدادي  اما چنين  مي كند  ايجاد  هم سود،  مستقل 
لوله گازي "صلح" )ايران –پاكستان- هند( را به چالش كشيده و 
تداوم  صورت  در  زيرا  گردد،  تلقي  ايران  براي  هشداري  منزله  به 
نا پيوستگي جمهوري اسالمي ايران به محيط بين الملل، امكان دارد 
همسايگان نزديك ايران نيز از همكاري با آن دوري جويند و رقيبان 
قدرت مند ايران )روسيه، عربستان سعودي، عراق،  امارات متحده 
عربي و قطر( با صدور هرچه بيش تر نفت خام و گاز طبيعي خود، 
بخش عمده اي از سهم صادارتي ايران در بازار جهاني را تصاحب 
نمايند!! اين در حالي است كه در صورت وضع نشدن تحريم ها، ايران 
مي توانست مطمئن ترين تامين كننده حامل هاي انرژي براي اتحاديه 

اروپا و منطقه ي آسياي جنوب شرقي باشد )پژوهش گر(. 

3 - درباره ي ديدگاه" جزيره جهاني و قلب گيتي" و آرمان "اتحاديه 
يك  ايجاد  براي  روسيه  راهبرد  با  پيوند  در  روسيه":  اورآسيايي 
اتحاديه اورآسيايي آزاد، تاكيد بر مرور و تامل درباره ي ديدگاه هاي 
نظريه هاي  شكل گيري  در  كه  ريملند"  و  "هارتلند  جغرافيايي 
اجتناب ناپذير  كرده اند،  ايفا  بسزايي  نقش  بيستم  قرن  ژئو پليتيك 
است.  نگاه راهبردي به تحوالت منطقه آسياي غربي، خاورميانه و 
شمال آفريقا ايجاب مي كند كه استراتژيست هاي اين منطقه نيز تا 
دير نشده است، همانند اتحاديه اروپا، اياالت متحده آمريكا، روسيه، 
چين و هند، با ترسيم چشم انداز تحوالت آينده ي اين منطقه ي بسيار 
حساس، تدبير هاي الزم را براي تامين امنيت اقتصادي- اجتماعي 
و سياسي كشورهاي خود در افق دوردست اتخاذ و به موقع اجرا 

و"ريملنِد  مكيندر"  "هارتلنِد  تاريخي  ديدگاه هاي  بازبيني  گذارند. 
اسپايكمن" و عملكرد قدرت هاي برتر جهاني با ا لهام گرفتن از آن 
نظريه ها در گذشته وحال، توسط تدوين كنندگان راهبرد هاي ملي 
در كشورهاي اين منطقه مي تواند راه آينده پژوهي مبتني بر واقعيات 

را در اين كشور ها هموار تر سازد )پژوهش گر(.
گفتني است، موقعيت راهبردي جغرافيايي ايران، اين سرزمين كهن 
را در ناحيه ي "ريملند" )مصون سازي "هارتلند"/روسيه( قرار داده 
است و هر حركت راهبردي روسيه ي نوين مي تواند بر جغرافياي 
سياسي و اقتصادي ايران اثر گذارد. الزم به تاكيد است كه، اجراي 
طرح كريدور جنوب نشان دهنده ي توان مندي روسيه نوين به عنوان 
يك بازيگر ماهر در كارزار عرضه ي حامل هاي انرژي به اتحاديه ي 
اروپا و واداركردن آن اتحاديه به تمكين از راهبرد مبتني بر جغرافياي 
اقتصادي/سياسي روسيه است– توان مندي اي كه همسايگان جنوبي 
برآيندهاي  از  ناشي  به مخاطرات  بايد  اروپاييان   نيز چون  روسيه 

ناخواسته ي آن توجه كافي مبذول دارند )پژوهش گر(. 
اقتصادي، روسيه نوين  از مزيت جغرافياي  برتري ناشي   با وجود 
چنداني  توان مندي  از  )ژئوپليتيك(  سياسي  جغرافياي  لحاظ  به 
كه  كشوري  اوكراين،  جمهوري  اخير  تحوالت  نيست.  برخوردار 
قرن پيش  از دو  روسيه  اروپايي  تاريخي  و شريك  يار  بزرگ ترين 
بوده است و به تازگي فروپاشي حكومت مورد پشتيباني روسيه و 
كرد، شكست سختي  تجربه  را  اساسي 2004  قانون  به  بازگشت 
براي ديپلماسي خارجي روسيه و راهبرد مصون سازي "قلب گيتي" 
مي آيد.  به شمار  )ريملند(  جغرافيايي  حريم  از  حفاظت  طريق  از 
سرنگوني رژيم حاكم بر اوكراين )در 20 فوريه 2014(، كه زمينه ي 
همكاري با اتحاديه ي اروپا را براي مشتاقان آن هموار كرد )با اثر 
براي  فرصتي  هم سود(،  مستقل  كشورهاي  ساير  براي  دومينويي 
به وجود  نزديك   آينده  در  اروپا  اتحاديه ي  در  اوكراين  عضويت 
مي آورد. پرسشي كه هم اكنون مطرح است اين است كه: آيا اين 
تحوالت )دور شدن گرجستان، اوكراين، مولداوي و .... از فدراسيون 
روسيه( كه ناكارآمدي راهبرد روسيه نوين در پهنه ي "اورآسيا" را 
به تصوير مي كشد، اين ابرقدرت منطقه را به بازنگري جاه طلبي هاي 
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آرماني خويش وادار خواهد كرد؟ بي گمان، روند تحوالت در آينده اي 
نه چندان دور، به اين پرسش پاسخ خواهد داد )پژوهش گر(.

ديدگاه  از  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  اوضاع  تحليل  درباره ي   -4
روسيه  خارجي  سياست  روسيه: پژوهش گران  پژوهش گران 
دوره ي:  دو  در  را  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  در  اخير  رخداد هاي 
بيداري  اين  برآيند هاي  بيداري عربي )2016 -2012(، و دوره ي 
)2020- 2016(، مورد بررسي قرار داده اند. در دوره ي بيداري عربي، 
فرا گرفته  را  اجتماعي شش كشور عربي  انقالب هاي  و  شورش ها 
است كه نمي توان آينده آن ها را به درستي پيش بيني كرد. دوره ي 
دوم، كه بيان گر تحوالت و فرجام شورش ها و ادامه ي انقالب هاي 
منطقه خواهد بود، پرسش هاي زيادي را كه زمان به آن ها پاسخ 
تحوالت،  اين  آيا  نظير:  پرسش هايي  مي كند-  مطرح  داد،  خواهد 
دموكراسي موعود غرب را براي منطقه به ارمغان خواهدآورد؟ آيا 
افراطي گري هاي مذهبي در منطقه فروكش خواهد كرد؟ آيا توسعه 
مي توانند  اين كشور ها  آيا  باز خواهد گشت؟  منطقه  به  اقتصادي 
بازار جهاني نفت چه اثري بر  عقب ماندگي خود را جبران كنند؟ 
زراعي،  اراضي  و  آب  كمبود  آيا  گذاشت؟  خواهد  منطقه  وضعيت 
مسايل و مشكالت منطقه را حاد تر نخواهد كرد؟ نرخ بيكاري )25 
درصد( هراس انگيز منطقه مهارشدني است؟ اوج گرفتن احساسات 
تشديد  داشت؟  خواهد  آينده  تحوالت  بر  اثري  چه  ضدآمريكايي 
تضاد ها و ستيز هاي قومي-مذهبي در منطقه چه پيآمد هايي خواهد 
داشت؟ راديكاليزه شدن اسالم سياسي چه فرجامي خواهد داشت؟ 

و آيا استبداد به منطقه باز خواهد گشت؟ [1]

پرسش هاي مطرح شده توسط اين پژوهش گران را مي توان پرسش 
همه ذي نفعان در منطقه آشوب زده خاورميانه و شمال آفريقا تلقي 
كرد. اما از آنجا كه دو سال از زمان طرح اين پرسش ها سپري شده 
است، لذا رخداد هاي اخير منطقه را مي توان پاسخي به برخي از 
پرسش هاي مطرح شده تعبير كرد. كشور تونس به عنوان خاستگاه 
با  هم اكنون  عربي  اجتماعي  انقالب هاي  پيش آهنگ  و  بيداري 

تصويب قانون اساسي پيشرفته و عاري از تبعيض ميان مذهب ها، 
اقوام و زن و مرد، دوره ي ناپايداري سياسي را پشت سر گذاشته و 
در حال ورود به عصر دموكراسي حاصل از انقالب خود است - اين 
“الگوي  جايگزين  موفق”  “الگوي  يك  به عنوان  مي تواند  دستاورد 
از  گذار  در حال  نيز  الجزاير  منطقه شود.  در  تركيه”  دموكراتيك 
حال  در  مصر  است.  قانون  حكومت  تدريجي  استقرار  و  آشوب ها 
گذار از فراز  و  نشيب هاي سياسي- اجتماعي است و انتخابات آينده، 
سرنوشت آن را رقم خواهد زد. كشورهاي عربستان سعودي، اُردن، 
كويت، امارات متحده عربي و قطر از خطر اثر دومينويي )سرايت 
ثبات سياسي  به  نيز  نا آرامي هاي منطقه( مصون مانده اند و عراق 

نسبي رسيده است )پژوهش گر(.
هنوز  و  است  تمام  عيار  داخلي  جنگ  دست خوش  هنوز  سوريه 
كرد.  پيش بيني  كشور  آن  بحران  حل  براي  فرجامي  نمي توان 
استراتژيك  متحد  از  پشتيباني  تداوم  وجود  با  روسيه  فدراسيون 
خود، نه تنها نگران ناپايداري سياسي در سوريه است بلكه با توجه 
مخالفان  از  اردوگاه غرب  و  منطقه  عربي  پشتيباني كشورهاي  به 
رژيم حاكم و رسانه اي شدن جهاني كشته شدن مردم بي گناه، دولت 
روسيه از كاسته شدن اعتبار خود به عنوان يك قدرت برتر منطقه، 
به شدت بيم ناك است. نرخ بيكاري هراس انگيز در اكثر كشورهاي 
عربي منطقه به شرط پايان ناپايداري هاي سياسي، تنها از طريق 
نظام  بهسازي  و  منطقه  ثروتمند  كشورهاي  سرمايه هاي  جلب 
آموزشي و ايجاد اشتغال مولد در آن كشور ها، مهارشدني خواهد 

بود [1].
از  بهره برداري  به  روسي  استراتژيست هاي  بستن  دل  وجود  با 
و  آفريقا  شمال  و  عربي  خاورميانه  در  ضد آمريكايي  احساسات 
با روسيه  امكان هم گرايي كشورهاي عربي  اين كشور ها،  نفوذ در 
جمعيت  )كه  روسيه  فدراسيون  هم گرايي  است.  اندك  بسيار 
را در خود جاي داده است(،  قابل مالحظه ي چالش گري  مسلمان 
با كشورهاي مسلمان عرب منطقه تنها به صورت يك آرمان گرايي 
تاريخي، سرمايه  از تجربه ي  زيرا روسيه  تعبير است،  قابل  محض 
كافي و مهارت هاي تكنولوژيك براي سرمايه گذاري در اقتصاد هاي 
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عربي منطقه بهره مند نيست و كشورهاي عربي ثروتمند منطقه نيز 
اشتياق چنداني به سرمايه گذاري در روسيه ندارند. مناقشه جاري 
و نقض شدن حاكميت جمهوري اوكراين با پيوستن شبه جزيره 
كريمه به فدراسيون روسيه نيز مي تواند هراس از گرايش به روسيه 

را در منطقه تشديد كند )پژوهش گر(.
)به ظاهر(  شاخه هاي  ميان  قومي  و  مذهبي  ستيز هاي  تداوم 
اسالم گراي افراطي از يك سو و تعارضات ديني ميان مسحيان و 
مسلمانان از سوي ديگر، نه به صالح منطقه است و نه به سود مسايل 
فرا منطقه اي، كه روسيه نيز در طيف آن قرار دارد. همچنين، تضاد 
ارتودكس روسيه و مسلمانان اين كشور و وجود  ميان مسيحيان 
اختالف فرهنگي ديرينه ميان اين دو گروه مي تواند زمينه را براي 
تشديد ستيز هاي قومي و مذهبي كنوني در درون آن فدراسيون 

فراهم كند [1].
جمهوري اسالمي ايران در حال تجربه ي روند جديدي از مذاكرات 
با 1+ 5 با قصد رسيدن به تفاهم با بلوك غرب است. ايران با وجود 
استوار  را  خود  اقتصاد  بين المللي،  سنگين  تحريم هاي  تحميل 
نگهداشته و بي ترديد، با رسيدن به تفاهم كامل در زمينه ي مسايل 
كاستي هاي  توانست  خواهد  منطقي  آينده نگري  و  اختالف  مورد 
ناشي از تحريم ها را به سرعت جبران كند. با وجود ورود تركيه به 
تحسين  قابل  پيشرفت  و  جهان  برتر  كشور صنعتي  جرگه ي 20 
اجتماعي نسل  با چالش  بر آن كشور هم اكنون  آن، دولت حاكم 
جوان آزادي خواه براي برقراري عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد 
مواجه است. با توجه به  اين كه تداوم رشد و توسعه ي اقتصاد تركيه 
نيازمند ورود سرمايه هاي جهاني است، پيش بيني مي شود با كند 
شدن جريان سرمايه هاي خارجي به آن كشور، موجبات برون رفت 

آسان از اين بحران براي دولت كنوني فراهم نشود )پژوهش گر(.
اگر چه از يك قرن پيش منابع نفت و گاز طبيعي اين منطقه  ايفاگر 
بوده  فرامنطقه  در  و  از جهان  پهنه  اين  در  تعيين كننده اي  نقش 
است، اما به دليل تغيير و تحوالت رخ داده در ظرفيت هاي جغرافياي 
هيدروكربوري  منابع  دارد  احتمال  جهان،  سياسي  و  اقتصادي 
نمايد.  ايفا  گذشته   از  كم رنگ تر  نقشي  آينده،  در  كشور ها  اين 

براي  سرسخت  رقيبان  ظهور  در  مي توان  را  كاستي  اين  دليل 
گاز فسيلي( جستجو  و  )نفت  منابع هيدروكربوري سنتي منطقه 
كرد. شتاب گرفتن بهره برداري از ذخاير گاز و ميعانات حاصل از 
استحصال گاز ِشيل در اياالت متحده آمريكا و رسيدن آن كشور 
خود  هيدروكربوري  منابع  تامين  در   )2020 )افق  خودكفايي  به 
بزرگ ترين  بي نيازي  به معناي  روز(  در  بشكه  از 11ميليون  )بيش 
مصرف كننده انرژي جهان به واردات اين مواد از منطقه خليج فارس 
خواهد بود. برآيند هاي اين پديده نو براي روسيه، عربستان سعودي، 
به عنوان بزرگ ترين صادركنندگان نفت خام و گاز  ايران و عراق، 
طبيعي منطقه، نقش تعيين كننده اي خواهد داشت. با كاهش نياز 
به دليل  فسيلي،  انرژي  منابع  مصرف كننده  دومين  به عنوان  چين 
داشتن ذخاير گاز ِشيل به ميزان دو برابر اياالت متحده آمريكا و 
بهره برداري از اين منابع، كاهش تقاضاي جهاني براي واردات نفت 
است،  ذكر  قابل  بود.  برآيندي حتمي خواهد  گاز طبيعي،  و  خام 
چين به سبب نداشتن فناوري حفاري افقي، پراكنده بودن ذخاير 
ِشيل، قرار داشتن اين ذخاير در زير رشته كوه ها، مزارع چاي و برنج 
و كمبود منابع آب، كه الزمه استحصال اقتصادي ذخاير ِشيل است، 
نمي تواند همانند اياالت متحده آمريكا بهره برداري اقتصادي از منابع 

ِشيل خود را سرعت بخشد )پژوهش گر(.
اكنون صاحب نظران و كارشناسان اقتصادي جهان با توجه به سير 
و  نقاط مستعد جهان  ِشيل در  گاز  منابع  از  بهره برداري  صعودي 
در  كه  باورند  اين  بر  ديگر،  جايگزين  انرژي  حامل هاي  توسعه ي 
آينده اي نزديك )ظرف دو تا سه سال( قيمت نفت خام از باالتر از 
100 دالر كنوني براي هر بشكه، به زير 100 دالر )تا 80- 75 دالر( 
سقوط نمايد. بديهي است با سقوط قيمت نفت به زير صد دالر، 
عراق،  قطر،  عربي،  متحده  امارات  سعودي،  عربستان  اقتصاد هاي 
ايران و ونزوئال- كشورهاي عضو اوپك- و فدراسيون روسيه به عنوان 
بزرگ ترين صادر كننده ي حوزه ي غير اوپك- به شدت تحت فشار 
قرار خواهند گرفت. از ديدگاه ژئوپليتيك، كاهش صدور نفت خام و 
گاز طبيعي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و "اورآسيا"، كه سهم 
بزرگي در تامين نياز هاي كنوني اياالت متحده، اروپا و چين و هند 
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بر عهده دارند، به گونه اي متفاوت تعبير و تفسير مي شود. به باور اين 
كارشناسان، كاهش واردات نفت و گاز اياالت متحده از خاورميانه و 
شمال آفريقا موجب خواهد شد كه ابرقدرت يكه تاز جهان به موازات 
اقيانوس هند و  از حضور خود در  اقتصادي خويش،  تسريع رشد 
خليج فارس كاسته و به جاي آن، حضور خود در اقيانوس اطلس و 

درياي چين را افزايش دهد )پژوهش گر(. 
 با رسيدن به درجه ي خود اتكايي در تامين انرژي، اياالت متحده 
چالش هاي  با  رويارويي  در  را  ديگري  سياست  توانست  خواهد 
مرحله  به  آفريقا  و شمال  "اورآسيا"، خاورميانه  منطقه  در  روسيه 
نفت و گاز صادراتي روسيه،  با كاهش درآمدهاي  و  اجرا درآورده 
اقتصاد آن كشور را تحت فشار قرار دهد. طبيعي است كه با كاهش 
درآمد هاي نفت و گاز، فدراسيون روسيه، بزرگ ترين دارنده ي ذخاير 
با  توام  تعامل  و  رويكرد خشن  از  انصراف  به  ناگزير  انرژي جهان، 
نرمش در مراوده با همسايگان خود- اتحاديه اروپا و اياالت متحده 
آمريكا- شده و رفتاري مسئوالنه تر در گستره ي جهاني در پيش 
خواهد گرفت. در خاورميانه، برآيند راهبرد جديد اياالت متحده در 
دست يابي به خود اتكايي در تامين انرژي، براي عربستان  سعودي، 
آفريقا، جمهوري اسالمي ايران و عراق ناخوشايند خواهد بود زيرا 
با كاهش درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام و گاز اين كشور ها، 
تامين منابع مالي كافي براي تداوم اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي 
آن ها در تنگنا قرار خواهد گرفت. در اين ميان، عربستان سعودي 
با سرمايه گذاري هاي سنگين قبلي كه در زمينه توسعه ي صنايع 
پايه1 انجام داده، به ويژه صنايع پتروشيمي و انرژي خورشيدي و با 
توجه به ساير ظرفيت هاي اقتصادي مكمل، مي تواند اين كاهشي را 
به آساني برتابد. اقتصاد عراق نيز به  دليل كوچكي مقياس و جمعيِت 
كم شايد بتواند از برآيند منفي كاهش درآمد نفتي، مصون بماند 

.[1]

اقتصاد ايران، كه طي ساليان گذشته توانسته است با اقتدار، انواع 
ايران،  با  عراق  تحميلي  جنگ  سنگين  خسارات  مانند  فشار ها 

بازسازي هاي پس از جنگ و تحريم هاي اقتصادي گسترده را برتابد، 
مقابله با آثار ناشي از كاهش درآمد هاي نفت و گاز خود را بسيار 
دشوار خواهد يافت [1]. بي گمان، احتمال بروز چنين مخاطره اي 
انگاشته شود، زيرا چشم انداز  ايراني ناديده  از نظر مسئوالن  نبايد 
سال 2020 كه براي حصول خوداتكايي در تامين انرژي براي اياالت 
متحده آمريكا پيش بيني شده است، مي تواند با كاهش بهاي جهاني 
تنگناي  را در  اقتصادي كشور  توسعه ي  راهبرد  انرژي،  حامل هاي 
شديد قرار دهد. از اين رو، آينده نگران ايران ملزم خواهند بود تا 
دير نشده است، تمهيدات و راهبرد مقتضي را براي رويارويي با اين 

مخاطره ي جدي بيانديشد )پژوهش گر(. 

1- SABIC: Saudi Basic Industries Corporation
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84- مهندسی ارزش- بخش اول: اصول، مبانی و فرآيند )زمستان 1384(

85- مديريت پروژه- استاندادهای مديريت پروژه )بخش سوم. زمستان 1384(

86- فن آوری اطالعات- بخش هجدهم: پايتخت الكترونيكی-تجلی عدالت اجتماعی 

)تابستان 1385(

87- مديريت پروژه- دفتر مديريت پروژه)بخش اول- تابستان 1385(

88- متدولوژی های كنترل پروژه )تابستان 1385(

89- صنايع انرژی بر، نظريه ها و ديدگاه ها ) تابستان 1385(

90- آشنايی مقدماتی با ارزيابی محيط زيست )پاييز 1385(

91- آشنايی با فرآوری های گازی CNG،  LPG، LNG )زمستان 1385(

92- رهنمونه ايی برای توسعه )زمستان 1385(

93- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )بهار 1386(

94- متدولوژی مكان يابی صنايع )تابستان 1386(

95- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد دوم( ) تابستان 1386(

96- خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس )جلد سوم( ) تابستان 1386(

97- معماری سبز، )انرژی آفتاب در معماری( )پائيز 1386(

98- معماری سبز، )انرژی زمين گرمايی()پائيز 1386(

99- روند توسعه در خليج فارس )نسخه چهارم( )پاييز 1386(

100- ايران ترانزيت )بهار 1387(

آب( كمبود  با  مقابله  و  سبز  فضای  گسترش  برای  )راهی  جاذب ها  سوپر   -101

)تابستان 1387(

102- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش پنجم )تابستان 1387(

103- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش ششم )پائيز 1387(

104- بام سبز )پائيز 1387(
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105- احداث سامانه های گرمايش شهری )ارديبهشت 1388(

106- روند توسعه در خليج فارس و دريای عمان بخش هفتم )خرداد 1388(

107- بحران جهانی و چشم انداز آينده )تابستان 1388(

108- حمل و نقل همگانی )تابستان 1388(

109- نانوفناوری ايمن )فرصت ها و چالش ها( )تابستان 1388(

110- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش اول(

111- از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی )بخش دوم(

112- بندر خشك )پائيز 1388(

113- شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت منطقه ای )پائيز 1388(

114- صنعتی  سازی ساختمان گامی بلند برای تامين مسكن مردم )زمستان 1388(

115- مديريت هوشمند خوردگی، حفاظت كاتديك، حفظ ثروت ملی )بهار 1389(

116- بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها )بهار 1389(

117- اكو هتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار )تابستان 1389(

118- فتوولتاتيك تلفيقي،  انرژي در كالبد معماري )تابستان 1389(

119- اصالح الگوي استقرار جمعيت، گامي به سوي توسعه پايدار )پاييز 1389(

120- نانوفناوري در معماري )زمستان 1389(

)زمستان  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  بار،   حمل  مديريت   -121

)1389

اقتصادي كشور  توسعه  بلند در جهت  گامي  بين المللي،  بازار مسافر هوايي   -122

)زمستان 1389(

123- نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان "معماری همساز 

با اقليم و مشكالت ناشی از عدم توجه به آن" )بهار 1390(    

124- شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري، گامي بلند در جهت توسعه پايدار 

اقتصاد كشور )بهار 1390(     

125- ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و 

معلوليت در بخش زميني فرودگاه )بهار 1390(

در  روز  "نور  ساختمان  در  انرژي  مصرف  كاهش  در  معماري  طراحي  نقش   -126

معماري" )تابستان 1390(

127- شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت،  چشم انداز تجارت جهاني، چالش ها و 

فرصت هاي ايران )تابستان 1390(

"شهر  كشور  اقتصادي  توسعه  جهت  در  بلند  گامي  نوين،  صنايع  توسعه   -128

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين"  )تابستان 1390(

129- نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان "انرژي باد در 

معماري" )تابستان 1390(

130- روند خصوصي سازي فرودگاه ها در جهان )پاييز 1390(

131- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه ورزش ملي و بين المللي "شهر 

ورزشي" )پاييز 1390(

)بهار  "بخش اول"  با محيط زيست  132- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار 

)1391

)بهار  133- معرفي پاك كننده هاي طبيعي و سازگار با محيط زيست "بخش دوم" 

)1391

سوم"  "بخش  محيط زيست  با  سازگار  و  طبيعي  پاك كننده هاي  معرفي   -134

)تابستان1391(

135- شهر فرودگاهي بستري مناسب براي توسعه  صنايع دستي )تابستان 1391(

136- خطاهاي انساني؟ حوادث سازماني! )پاييز 1391(

137- سير تحول برنامه ريزي اقتصاد فضايي )پاييز 1391(

138- نقش دالر آمريكا در اقتصاد جهاني، گنج هاي پنهان 30 تريليون دالري آسيا 

)زمستان 1391(

139- بام سبز گامي بلند در جهت توسعه پايدار )بهار 1392(

140- نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه )بخش اول( )تابستان 1392(

141- نوآوري براي تاسيسات پايانه فرودگاه )بخش دوم( )تابستان 1392(

142- چالش فراروي ايران در عرصه ي انرژي: توسعه بهره برداري از منابع نفت و 

گاز شيل )پاييز 1392(

143- نوآوري  براي تاسيسات پايانه فرودگاه )بخش سوم( )زمستان 1392(

نشريه هاي تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بين المللي  

ره شهر

تير  سالم(  شهر  )بخش  تهران  شمال  كوهپايه  هاي  در  دستي  صنايع  بازارچه   -1

ماه1374

2- بهينه  سازي خدمات پرواز )بخش شهر سالم( ـ  )دي ماه 1373(

3- بهينه  سازي بار ترافيكي بزرگراه ها )بخش شهر سالم( )دي ماه 1373(

4- پارك انرژي  هاي نو )بخش شهر سالم( ـ  )شهريور ماه 1373(

5- استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري )بخش شهر سالم( 

)ارديبهشت ماه 1373(

6- سازماندهي كاركردهاي بهينه ي نمايشگرهاي ديجيتالي )بخش شهر سالم( 

اسفند ماه 1372

فهرست نشريات و كتاب ها



44

7- شهرك ترافيكي كودكان )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

8- پارك پويش: انديشه سالم / بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20 شهرداري 

تهران )بخش شهر سالم( ـ  )آذر ماه 1372(

9- پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول "شهرسازي" و "شهر سالم" 

در فرهنگ ايران واسالم )بخش شهر سالم( ـ  آبان ماه 1372

10- اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ )بخش انرژي( زمستان 1372

11- تحليل منطقه  اي سيالب در  حوضه  هاي شمالي تهران )بخش عمران آب( 

بهار 1373

12- انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي 

)بخش عمران آب( زمستان 1372

13- حقايقي در مورد شركت هاي بزرگ )بخش تحقيق و توسعه( زمستان 1372

ضمنا كتاب هاي زير توسط گروه بين المللي ره شهر منتشر گرديده 

است:

1- بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو  

و سازمان برنامه و بودجه )25 جلد(

2- صرفه جويي در انرژي )20 جلد(

3- ترجمه كتاب "سازه پاركينگ  هاي طبقاتي" )1372(

4- ترجمه كتاب "سازه  هاي آبي" )1373(

5- تدوين كتاب "خودآموز اتوكد 12" )1373(

6- ترجمه كتاب "برنامه  ريزي و طراحي هتل" در سال 76 توسط سازمان برنامه و 

بودجه چاپ و توزيع شد.

)1382( OpenGL 7- تدوين كتاب راهنماي برنامه نويسي سه بعدي

8- ترجمه كتاب "تنظيم شرائط محيطي"

9- ترجمه كتاب "چگونه هواي پاكيزه بكاريم"

HSE -10 در سفر)1385(

11- با گياهان آب را تصفيه كنيم

12- نانوفناوري براي همه )1387(

13- درختان در منظر شهري )1389(

14- آشنايی با راهكار مديريت پروژه جامع )بهار 1389(

)1389( Revit architecture 2009 15- كتاب آموزش نرم افزار

16- ترجمه كتاب شهرهاي فرودگاهي قرن 21 )1390(

17- منظرسازي پايدار براي همه )پاييز1390(

فهرست نشريات و كتاب ها

18- مواد هوشمند و فناوري  نانو )كاربرد در معماري و طراحي داخلي( )1390(

19- ترجمه شهرهاي فرودگاهي جهان )1391( 

دنيای  برای  طراحی  راهبردهای  پايدار،  شهری  طراحی  قانون  هفت  ترجمه   -20

پُست-كربُن )1392(

21- طراحي، برنامه ريزي و ساخت هتل ها

چاپ  دست  در  ره شهر  بين المللي  گروه  توسط  نيز  زير  كتاب هاي 

است: 

1- برنامه ريزي شهري در اقليم هاي گرمسير

2- بام سبز
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