نويسنده :عزيز آريانفر
ناشر :تارنمای خراسان زمين
 ٩جوزا )خرداد( ١٣٨٩

گسترۀ »اروآسيای ميانۀ بزرگ«

1

)چشم انداز :گيتاشناسيک ،جيوپوليتيکی ،جيو استراتيژيکی،
جيو اکونوميکی ،جيو کلتوری )گيتا فرھنگی( و جيو سويليزاسيونی(
در عصر»جھانی شدن« ،جھان با گذشت ھر روز به سوی ھمگرايی بيشتری پيش می رود .در اين راستا می توان
از روند منطقه گرايی )ريگيوناليسم( به عنوان گرايش مسلم و مسلط دوره کنونی نام برد .پديدآيی »اتحاديه
اروپايی« ،شکل گيری »سازمان شانگھای« ،به ميان آمدن اتحاديه کشورھای عربی عضو »شورای ھمکاری ھای
خليج ]فارس[« و ساختارھای ھمانند در امريکای التين و جنوب خاوری آسيا )چون آسه آن( و جنوب آسيا )مانند
سارک( و  ...گواه بر گسترش روز افزون منطقه گرايی است.
در اين عصر ،بينش »گستره يی« 2چونان بينش برازنده و جھان بينی آگاھانه و پيشرو مبدل گرديده است .ديگر
دور تنگ نگری و »تنگ انديشی« در يک دايره محدود و چھار چوب تنھا يک کشور يا يک قوم و تبار و گذشته
است.
»اسپيکمن در کتاب ھای »استرايژی امريکا در سياست جھانی« و »جغرافيای جھان« ده معيار را جدا می کند که
بر پايه آن بايستی قدرت جيوپوليتيک دولت را تعيين کرد :گستره ،طبيعت مرزھا )طبيعی بودن مرزھا( ،نفوس
بزرگ ،داشتن معادن فراوان ،توسعه اقتصادی و تکنولوژيک ،توان مالی ،ھمسانی تباری ،تراز
انتيگراسيون)ھمپيوندی( اجتماعی ،ثبات سياسی و روحيه ملی«.
پرسشی که مطرح می گردد اين است که آيا ما ھمه اين معيارھا را برای مبدل شدن به يک قدرت بزرگ داريم؟
روشن است که پاسخ منفی است .پس چه بايد کرد؟
در اين جا پيش از ھر چيزی ،به بررسی چند تيوری در زمينه می پردازيم:
يکی از تيوری ھای شايان توجه در زمينه» ،انديشه نو راستگرايان« است ،که از سوی آلن بنوئای فرانسوی ارائه
گرديده است .بنوئا می پنداشت که اصل مرکز گرايی »دولت -ملت« يا »کشور -ملت« از ديدگاه تاريخی ديگر
کارايی ندارد و آينده از آن »گستره ھای بزرگ« است .آن ھم شالوده اين گونه »گستره ھای بزرگ« می بايست نه
آن چنان اتحاد کشورھای گوناگون در يک اردوگاه پراگماتيک ،بل شموليت گروه ھای اتنيکی )تباری( دارای ابعاد
گوناگون در يک »امپراتوری فدرال« واحد بر شالوده ھای مساويانه باشد .اين گونه فدراسيون» -امپراتوری
فدرال« واحد ،بايد از ديدگاه استراتيژی -واحد و از ديدگاه تباری -متفاضل باشد.
تيوری ديگری که شايسته يادآوری است ،تيوری ژان تريار -ھمتای اروآسيای يی دکترين مونرو -امپراتوری
)ارو -روسی( است که به گونه فشرده به آن اشاره می کنيم .تريار جيوپوليتيک را مضمون اصلی سياسی می
پنداشت که بدون آن ممکن است استراتيژی خردمندانه و دور انديشانه سياسی و دولتی را تدوين کرد .تريار تيوری
سياسی خود را بر پايه »خود بسندگی گستره ھای بزرگ« برپا کرد .اين تيوری را که در ميانه ھای سده نزدھم
فريدريش ليست -اقتصاد دان آلمانی توسعه داده بود ،تاکيد می کرد که توسعه کامل استراتيژيک اقتصادی دولت
تنھا در آن صورت ممکن است که ھرگاه دولت دارای ابعاد بسنده جيوپوليتيک و امکانات بزرگ گستره يی باشد.
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. Greater Middle Eurasia
 .2نگارنده در کتاب »افغانستان به کجا می رود؟« در بخش دوم )سخنرانی در لندن :جيوپوليتيک ،جيواستراتيژيک و جيو
اکونوميک( در صفحات  334 -319به تفصيل در زمينه نگاشته ام .در اين جا تنھا به يادآوری برخی از فراز ھای بسنده می
کنم.
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تريار با پذيرفتن اين اصل ،به اين نتيجه رسيد که اھميت جھانی دولت ھای اروپا ھرگاه آن ھا در يک امپراتوری
واحد يک جا نشوند و در برابر امريکا ايستادگی نکنند ،به صورت کلی از دست خواھد رفت .در اين حال ،تريار
می پنداشت که اين چنين »امپراتوری« بايست نه فدرال و از نظر منطقه گرايی دارای سمت گيری ،بل بايد به
اندازه ممکن »سراسری« و مرکزی باشد .اين ساختار بايد به عنوان يک »کشور-ملت« واحد نيرومند قاره يی
باشد.
تفاوت اصلی ديدگاه بنوئا با تريار در ھمين نھفته است .به گمان بسيار ،انديشه ايجاد »بازار مشترک اروپا« و
»جامعه اروپايی« و رايج شدن پول جديد »يورو« بر پايه انديشه ھای او پا گرفته است.
در پايان سال ھای دھه ھفتاد ،ديدگاه ھای تريار متحمل دگرگونی ھای جدی گرديد .تجزيه و تحليل اوضاع
جيوپوليتيک او را به اين برداشت رسانيد که ابعاد اروپا ديگر برای آن که از چنگ تاالسوکراسی امريکا رھايی
يابد ،بسنده نيست .در نتيجه ،شرط اصلی آزادی اروپا عبارت است از اتحاد اروپا با روسيه )شوروی(.
اين گونه ،او از ساختار جيوپوليتيک مشتمل بر سه حوزه اصلی :باختر ،اروپا و روسيه؛ به يک ساختار تنھا با دو
سازواره– باختر و قاره »اروآسيا« رسيد .در اين حال ،تريار به نتيجه راديکالی رسيد .مبنی بر اين که برای اروپا
اتحاد با شوروی بھتر است تا با سرمايه داری امريکا .در اين تحليل ،تريار »پيامبرگونه» عواملی را که حتما
شوروی را فروخواھند پاشانيد ،توضيح داد.
او می گفت ھرگاه شوروی در آينده ھای نزديک گام ھای پويای جيوپوليتيک به سوی اروپا و جنوب )آسيا(
برندارد ،فروپاشی آن ناگزير است .بايسته يادآوری می دانيم که يکی از داليل لشکرکشی شوروی به افغانستان از
ديدگاه جيواستراتيژيک ھم ،ضرورت جيوپوليتيکی شکستاندن بن بست جيوپوليتيکی پديد آمده در رويارويی با
باختر بود که به ناکامی سياسی انجاميد .از ھمين رو است که بيشتر دانشمندان شکست شوروی در افغانستان را
يک شکست سياسی می دانند و اين ھم درست است زيرا شکست نظامی يک ابر قدرت در برابر نيروھای پراگنده
و ناآزموده و بسيار خراب مسلح چريک ھای افغان از نظر جيو استراتيژيک آن ھم در مقياس گلوبال مفھومی
ندارد.
از تيوری ھای جيوپوليتيکی روسی می توان از تيوری ساوينسکی نام برد .بر پايه تيوری او »تنھا اتحاد قاره
اروآسيا می تواند در برابر امريکا بايستد« .در آينده اين تيوری را ليون گوميليف زير نام تيوری »نئو ارو
آسيايسم« توسعه داد.
به گفته ساوينسکی ،مقوله »جبرجغرافيايی« )»جيو دترمينسيم« تئوری »اتنوژنيز« و سايکل ھای »اتنيکی« تمدن
روسی بر پايه اتنو ژنيز ترکی -سالوی شکل گرفته است که از ديدگاه جغرافيايی چونان ائتالف تاريخی درختزار
و دشت شکل گرفته است.
شايد بتوان گفت که نزديکی اخير روسيه و ترکيه بيشتر برپايه انديشه ھای او شکل گرفته باشد.
آخرين تيوری مطرح شده در روسيه» ،نيو بی پولياريسم« يا دو قطبی گرايی نو است .بر پايه اين تيوری ،محور
افقی پاريس -برلين -مسکو -توکيو و محور عمودی مسکو -بيجنگ -تھران -دھلی چونان يک کليت قاره اروآسيا
را در برابر قاره امريکا وقايه می کند .شماری از تندروان روسی )از جمله پروفيسور الکساندر دوگين( به اين ھم
بسنده نمی کنند و به اين باور اند که سر انجام کشاکش ھای جيوپوليتيکی اروآسيا و امريکا با پيروزی اروآسيا بر
امريکا و دستيابی قاره يی ھا )تيلورو کراسيست ھا( بر دريايی ھا )تاالسو کراسيست ھا( پايان خواھد يافت.
آنان بر آن اند که با دستيابی به وحدت در اروآسيا به عنوان يک ابر قاره )سوپر کانتيننت( واحد ،امريکا از منابع
انرژی محروم شده و سر انجام دستنگر اروآسيايی ھا خواھد گرديد .ھمچنين می پندارند که در پی بريدن اروپا 3از
 .3در اروپا کنون سه گرايش ھست:
يکی گرايش کالسيک اتحاد »ترانس اتالنتيکی« )اتحاد ميان اروپا -امريکا( که شالوده آن را ھمتباری ،ھمفرھنگی ،ھم
آيينی ،ھم تمدنی و مھم تر از ھمه داشتن منافع مشترک اقتصادی می سازد.
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امريکا ،ھمو اسالم امريکا را از پا در خواھد آورد .چنانی که ھرگاه جنگ در افغانستان که به سيمای نبرد ميان
اسالم و کمونيسم به صحنه آورده شد ،ھمچنان ادامه پيدا می کرد ،به شکست محتوم کانتيننتاليست ھای روسيه می
انجاميد .به باور آن ھا روسيه که سنت ھای ديرين ھمزيستی با ملل مسلمان و شناخت نسبتا بھتری از فرھنگ
اسالمی داشت ،توانست ماھرانه از اين دام که امريکا بر سر راه آن گسترده بود ،بيرون برھد .برای امريکايی ھا
که شناخت چندانی از اسالم ندارند ،دشوار خواھد بود در رويارويی با اسالم ،سالم از اين ورطه برآيند.4
ھمين اکنون روسيه جدا از چنگ چچنستان که بی ھيچگونه ترديدی از بيرون دامن زده و تمويل می شود ،مساله
يی با جھان اسالم ندارد .مگر مساله فلسطين ،مسايل عراق و ايران و نيز ديگر کشورھای عرب ،افغانستان و حتا
پاکستان به سان موريانه پايه ھای امريکا را می خورند و چنين به نظر می رسد که امريکا تدبير ديگری جز در
افتادن با کشورھای مسلمان برای دستيابی به گنجينه ھای نفتی آن ھا ندارد.
افغانستان چاره يی ديگری ندارد جز اين که برای برونرفت از بحران ھای چند اليه اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی،
فرھنگی و ساير بيماری ھا ،ھمراه با ديگر کشورھای ھمسايه که به بيماری ھای ھمانندی سردچار ھستند و ھمه
در منگنه ھای جيوپوليتيک گير افتاده و فاقد عمق استراتيژيک ھستند و از نگاه توسعه در حالت »توسعه وابسته«
ھستند ،و يا در حالت »توسعه نيافتگی« و در بند سنت ھای عميق قبيله يی و در گير کشاکش ھای تباری ،زبانی و
اجتماعی؛ در جستجوی ساختارھای نوين منطقه يی برآيند.
به گفته پروفيسور دوگين ،از ديدگاه جيوپوليتيکی کشورھای آسيای ميانه و حتا قفقاز ھم چاره ديگری ندارند جز
اين که در آينده در بستر يک ساختار تازه با ايران کنار آيند .آن گاه افغانستان و پاکستان نيز نخواھد توانست از
پيوستن به چنين ساختاری کنار بمانند.
به ھر رو ،روشن گرديده است که ديگر ھيچ کشوری نمی تواند به تنھايی در الک خود فرو رود و اميدی به ترقی
و پيشرفت و بھبود داشته باشد.

ھر چه است ،ما به يک »انديشه استراتيژيک گستره يی« نيازمنديم و بايد آن را تيوريزه نماييم.
مرزھای کنونی سياسی چھارچوب ھای تحميلی يی اند که کشورھا را از ھم جدا می سازند .اين خطوط مصنوعی
از روز ازل به چھره سياره ما حک نشده اند .بل بيشتر دستاورد کارپردازی ھا و کار روايی ھای استعمار اند .از
اين رو ،گفته می توانيم که ھر چند در گذشته نيز مرزھای ميان کشورھا بنا به علل و اسباب گوناگون دستخوش
دگرگونی و دگر ديسی بوده است در دو سده پسين ،امپرياليسم )به ويژه انگليس و روسيه ،و سپس امريکا و
شوروی پيشين( با توجه به منافع و مطامع بلند مدت استراتيژيک خود برای بی ثبات ساختن جيوپوليتيکی
دومين گرايش ،گرايش نامنھاد »اياالت متحده اروپا« است .اين گرايش روسيه را جز جدايی ناپذير اروپا دانسته و ھوادار
اتحاد اروپا با روسيه و تشکيل بزرگترين ساختار نظامی -سياسی -اقتصادی -تکنولوژيک و انرژيتيک جھان است .ھواداران
اين ديدگاه بر آن اند که با سرمايه ،علم و تکنولوژی و تمدن اروپای باختری و گنجينه ھای طبيعی و توان نظامی و گستره
ترانس کانتيننتال روسيه ،می توان دو باره اروپا را به برترين قدرت در جھان که يارای رويارويی با امريکا و چين را
داشته باشد ،مبدل ساخت.
سومين ديدگاه که ديدگاه پراگماتيک تر است بر آن است که اروپا بايد پيوسته ميان روسيه و امريکا مانور نموده و اين گونه
ھم بازار فروش فرآورده ھا را نگھدارد و ھم بازار خريد مواد خام را.
ھر چه است ،نمی توان از گسست اروپا از امريکا سخن به ميان آورد .زيرا اروپا در برابر روسيه و چين ،پيوسته به امريکا
نياز دارد .ھمان گونه که برای رھايی از زير سلطه امريکا پيوسته به روسيه ھم نيازمند است.
در اين اواخر روسيه نيز آغاز به مانور ميان اروپا و چين نموده است .يعنی با تکيه بر سرشت اروپايی خود از يک سو ،به
اروپايی ھا چنين وانمود می نمايد که ھوادار پان اروپاييسم است و می کوشد آن ھا را روز تا روز گروگان انرژيتيک خود
بسازد و از امريکا دور تر نمايد و از سوی ديگر ،برای رويارويی با امريکا ،با تکيه بر گستره آسيايی خود با چين و ديگر
کشورھای آسيايی در چھارچوب شانگھای طرح ھمپيوندی می ريزد.
 .4روشن است برنده اصلی جنگ ميان اسالم و امريکا ،بی ترديد روسيه خواھد بود .به ويژه ھرگاه چنين جنگی ميان
امريکا و ايران در بگيرد.
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کشورھای کوچک ،ھمه آن ھا را در »قفسه« ھای از پيش ساخته سياسی انداخته و ھمه را در تنگناھا و منگنه ھای
غير طبيعی گذاشته است.
اين است که امروز ھمه کشورھای جھان سوم به ويژه کشورھای اسالمی به عنوان واحدھای سياسی »ناقص
الخلقه« در چھار چوب مرزھای استعماری با نام ھا و ھويت ھای ساختگی به سر می برند و اين مرزھا به گونه
يی ترسيم شده اند که ھر کشور جھان سومی به ويژه کشورھای اسالمی با ھمسايگانشان اختالفات و چالش ھای
پيوسته مرزی ،تباری ،زبانی و ...داشته باشند.
ھر چه است ،ھمه اين کشورھا به گونه يی با ھمه ھمسايگانشان دست به گريبان ھستند و در واقع جزيره ھايی اند
در ميان دريايی از کشورھای مخاصم .از سوی ديگر ،اين مرزھا به گونه يی ترسيم شده است که اقوام و تبارھای
گوناگون در ميان چند کشور پراگنده باشند .به گونه مثال :پشتون ھا در پاکستان ،افغانستان و ھند؛ بلوچ ھا در
پاکستان ،افغانستان و ايران؛ تاجيک ھا )فارسيوان ھا( در ايران ،افغانستان ،تاجيکستان و ازبيکستان؛ ازبيک ھا
در افغانستان ،ترکمنستان ،ازبيکستان و قزاقستان؛ کردھا در ايران ،عراق و ترکيه و ترکمن ھا در ايران
ترکمنستان و افغانستان و...
آنچه مربوط می گردد به گستره جغرافيايی ما» -فالت ايران«؛ در سه صد سال گذشته ،به ويژه در دو سده نزدھم
و بيستم ،گسيختگی ھا و تنش ھا ،زيان ھای مرگباری به باشندگان اين گستره جغرافيايی رسانيده است .به گونه يی
که تا کنون ھم دامنگير آن ھا است.
خوشبختانه به رغم گسيختگی ھا و چند پارچگی سياسی پسين که ھنوز ھم آبستن پيشامدھای بس ويرانگر اند؛
زمينه ھای اميد بخشی ھم برای ھمگرايی و ھمپيوندی فرھنگی ،ھمکاری اقتصادی و ھمسويی استراتيژيک ميان
اين کشورھای ھمسرزمين ،ھمفرھنگ ،ھمريشه ،ھمتاريخ ،ھمنژاد ،ھمتبار ،ھمزبان و ھمکيش در چھار چوب
گستره جغرافيايی و حوزه تمدنی -فرھنگی يگانه موجود است .بی آن که مرزھای سياسی کشورھای کنونی خدشه
دار گردد.
ھنگامی که ما از ھمگرايی و ھمپيوندی سخن به ميان می آوريم ،منظور از به ھم پيوستن چند کشور و انضمام آن
ھا در ميان نيست ،بل سخن بر سر اتخاذ يک استراتيژی واحد و اقتصاد ھمگرا مانند اتحاديه اروپايی است.
به پنداشت نگارنده ،در گام نخست ھمگرايی اقتصادی و فرھنگی و سپس ھمسويی استراتيژيک ميان سه کشور
افغانستان ،پاکستان و ايران ،زمينه ساز روند ھمپيوندی گسترده تر چند مرحله يی منطقه يی ،يگانه راه برونرفت
از تنگناھای جيوپوليتيک و شاھکليد گشايش ھمه قفل ھای معضالت منطقه است .به گونه مثال ،زمينه حل
دمکراتيک و شرفتمندانه مسايل پيچيده يی چون خط ديورند و مساله »پشتونستان« را فراھم خواھد آورد.
از نگاه تاريخی ،ضرورت اتحاد استراتيژيک ميان بخش باختری فالت ايران )پارس پيشين( و بخش خاوری آن
)سردار نشين ھای افغانی( برای نخستين بار از سوی امير دوست محمد خان -حاکم کابل پس از سقوط نھايی
پيشاور به دست سيک ھا با کارگردانی و پشتيبانی انگليسی ھا از پشت پرده؛ مطرح گرديد .درست ھنگامی که
پارس )ايران باختری( در شمال در قفقاز ،شکست ھای سنگينی از روس ھا ديده و در پس جنگ ھايی که تقريبا
سه دھه نخست سده نزدھم را در بر گرفت و به عقد عھد نامه ھای ننگين گلستان و ترکمنچای انجاميد؛ ھفده شھر
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قفقاز را برای ھميشه از دست داده بود.
مگر ،پيشنھاد امير دوست محمد خان بنا به عللی که نوشتار دست داشته گنجايش توضيح آن را ندارد 6،در گام
نخست به علت سنگ اندازی ھای انگليس نه تنھا عملی نگرديد ،بل در اثر جنگ ھرات )به تحريک روسيه( که به
گونه ناخواسته پای سردار نشين ھای افغانی را به »بازی بزرگ« کشاند  ،تنش ھا و چالش ھای بيشتری را زاييد
که پيامدھای ناميمون آن تا به امروز گريبانگير ما است.
 .5در واقع طرح ايجاد کنفدراسيون ميان سردار نشين ھای افغانی )کابل و قندھار( و ايران ،از سوی روسيه ريخته شده بود
که از سوی ويتکويچ – فرستاده دولت تزاری روسيه در کابل به دوست محمدخان و سرداران قندھار مطرح گرديده بود.
 .6نگاه شود به کتاب »شوروی ھا و ھمسايگان جنوبی شان ايران و افغانستان« نوشته پروفيسور ولودارسکی ،ترجمه عزيز
آريانفر ،چاپ دھلی ،2001 ،ص.ص.38-35 .
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در اوايل سده بيستم ،روانشاد محمود طرزی -وزير خارجه وقت افغانستان انديشه ضرورت اتحاد سه کشور
افغانستان ،ايران و ترکيه را پيشنھاد کرد .مگر ،پيشنھا او مورد توجه رضا خان قرار نگرفت.
پسان ھا در اوايل دھه ھفتاد ،شاه پيشين ايران با انديشه آرايش اردوگاه »پان آريايسم« متشکل از سه کشور ايران،
پاکستان و افغانستان با حمايت انگليس و امريکا برآمد کرد .در شالوده انديشه ھای استراتيژيک شاه ،ناسيوناليسم
افراطی ايرانی و ھمپيوندی نظامی زير سرپرستی امريکا قرار داشت که بنا به علل متعدد از جمله مخالفت
شوروی و اختالفات افغانستان و پاکستان بر سر مساله »پشتونستان« تحقق نپذيرفت.
ھر چند در اواخر پادشاھی محمد ظاھرشاه )در دوره نخست وزيری داکتر موسی شفيق( عمال زمينه برای
ھمگرايی سه کشور فراھم گرديده بود ،مگر کودتای داوود خان )با حمايت غير مستقيم شوروی که مخالف
سرسخت اين ھمگرايی زير چتر امريکا بود( ،آن را بر ھم زد.
آخرين بار ،در اواخر رياست جمھوری داوود خان ھنگامی که او با يک چرخش يک صد و ھشتاد درجه يی می
خواست از شوروی ببرد و مناسباتش را باکشورھای غربی ،عربی ،ايران ،پاکستان ،مصر و کشورھای نفت خيز
خليج فارس گسترش بخشد ،زمينه برای اين کار فراھم گرديد و انديشه ھمگرايی ميان ايران ،افغانستان و پاکستان
باز ھم پا گرفت؛ مگر ،کودتای ھفت ثور در کابل ،سرنگونی رضا شاه پھلوی در ايران و کودتای جنرال ضيا در
پاکستان از تحقق آن جلو گيری کرد.
يکی از جالب ترين طرح ھا را در زمينه فيلد مارشال ايوب خان -رييس جمھور متوفی پاکستان داده بود .به گونه
يی که در کتاب »اختالفات ارضی افغانستان و پاکستان« 7ص  323می خوانيم :مارشال ايوب خان -رييس جمھور
پاکستان در سال  1341خطاب به يک اجتماع بزرگ در کويته گفته بود که افغانستان ،ايران و پاکستان در بين دو
قوه بزرگ يعنی اتحاد شوروی و ھند قرار گرفته اند و نظر به اين وضع برای بقای اين سه کشور برادر ،اتحاد با
ھم يک امر ضروری می باشد .زيرا در صورت اختالفات داخلی ،مقابله آن ھا با فشارھای خارجی مشکل خواھد
بود و شايد در اين صورت کشورھای سه گانه از ھم جدا شده و خاتمه بيابند .ولی ھرگاه اين سه کشور با ھم متحد
شوند ،از خود به خوبی دفاع خواھند کرد.
رييس جمھور پاکستان در ميان کف زدن ھای ممتد حضار گفت که اگر چنين پيشنھادی به عمل آيد ،پاکستان از
ھمه پيشتر اين پيشنھاد را قبول خواھد کرد .وی گفت مردمان پاکستان ،ايران و افغانستان به يک نژاد تعلق دارند و
بين آن ھا رشته ھای عميق تاريخی و کلتوری وجود دارد و به عقيده وی مردمان اين سه کشور برای دفاع در
مقابل فشارھای خارجی و سعادت خود اين اتحاد را می پسندند«..
چند روز بعد ،آقای ذولفقاری سفير ايران در کابل ،ھنگام ديدار با سردار نعيم خان -وزير خارجه در باره اين
اظھارات ايوب خان گفتگو کرد .سفير ايران به نعيم خان گفت که »اتحادی که ايوب خان از آن صحبت کرده،
آرزوی ھمه ماست« .نعيم خان گفت» :بله ھمين طور است .ولی اکنون موقع چنين کاری نيست .اگر ما در حال
حاضر دست به چنيين اقدامی بزنيم ،نابود خواھيم شد .انجام اين عقيده کار امروز و فردا نيست و وقت می خواھد.
به ھر حال ،در چنين موقع حساس ،به ھيچ وجه جای طرح اين موضوع نيست«.
چنين به نظر می رسد که کنون نيز طرح موضوع دشوار است .مگر در آينده پس از به ته کشيدن گنجينه ھای نفتی
کشورھای عربی ،وابستگی استراتيژيک افغانستان و پاکستان به گاز ايران روز افزون خواھد گرديد .آن گاه ،پياده
سازی اين طرح به واقعيت نزديک خواھد گرديد.
کنون پاکستان در مثلث ھمکاری با امريکا ،چين و کشورھای عربی برای رويارويی با ھند مانور می دھد .در آينده
با پايان رسيدن نفت اعراب ،ايران با ذخاير گازی اش جای اعراب را در استراتيژی ھای پاکستان خواھد گرفت و
با ناتوان شدن روز افزون امريکا و عقب نشينی آن از اين بخش آسيا ،وابستگی پاکستان به چين بيش از پيش
افزايش خواھد يافت .در اين پاکستان راھی جز از ھمگرايی با ايران نخواھد داشت.
 .7اختالفات ارضی افغانستان و پاکستان به روايت اسناد تاريخی وزارت امور خارجه ايران ،به کوشش محمد علی بھمنی
قاجار ،چاپ مرکز اسناد و خدمات پژوھشی ،تھران.1382 ،
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به ھر رو ،اتحاد جيو استراتيژيک اين سه کشور بسيار دارای اھميت است .زيرا اين سه کشور کشورھای ھستند
که زير چھار چوب ھيچ پيمان و چتر دفاعی يی نيستند و ميان خود ھم پيمانی ندارند .از اين رو ،با توجه به
ھمسايگی با سه ابر قدرت روسيه ،چين و ھند و نيز حضور نيرومند امريکا در منطقه سخت آسيب پذير ھستند .از
اين رو ،پس از بيرون برآمدن امريکا از افغانستان ،بايد بی درنگ دست کم زمينه ھای ھمگرايی بيشتر را بررسی
نمايند.
در اين راستا ،بر ايران است تا در زمينه پايان دادن به اختالفات افغانستان و پاکستان با جديت تمام پا به ميدان
بگذارد .از سوی ديگر ،در پھلوی دولت ھای سه کشور ،بايد انديشمندان و فرھيختگان نيز تدبيرھايی بسنجند.

البته ،جدا از انديشه اتحاد سه کشور ،در ابعاد جيو اکونوميکی گسترش و شگوفايی اکو بسيار مھم است .بايد از
کشورھای چون ارمنستان ،عراق و سوريه و حتا لبنان و در آينده فلسطين آزاد ھم به اکو دعوت شود.
اين نبشته ،به گونه يی که ديده می شود ،روی دو طرح می چرخد:
-1يکی انديشه جيو استراتيژيکی ھمگرايی استراتيژيک افغانستان ،پاکستان و ايران
 -2طرح »اروآسيای ميانه بزرگ« که در بر گيرنده کشورھای گستره پھناور اکو و توسعه بيشتر آن با دعوت از
کشورھايی چون ارمنستان ،عراق ،سوريه ،لبنان و حتا فلسطين آزاد در آينده به آن است.
روشن است برای ساختارھای منطقه يی آينده ،نياز به يک » انديشه استراتيژيک« ھمه جانبه داريم .در اين جا می
کوشيم طرح »اروآسيای ميانه بزرگ« پيشکش نماييم:
تيوری »اروآسيای ميانه بزرگ« را در سال ھای  2006 – 2004ھنگامی که در کرسی رياست مرکز مطالعات
استراتيژيک وزارت خارجه کار می کردم ،مطرح نمودم.
موضوع بررسی اين تيوری نه به گونه تجريدی افغانستان ،بل گستره »اروآسيای ميانه بزرگ« يعنی گستره يی
نزديک به گستره کشورھای اکو)سازمان ھمکاری اقتصادی( است.

گستره اکو) سازمان ھمکاری اقتصادی(
پرسشی که مطرح می گردد ،اين است که ارو آسيای ميانه بزرگ چيست؟ اين موضوع برمی گردد به تيوری »نئو
اروآسيايسم« .من بار نخست با اين تيوری در سال  2002در کتاب »مبانی جيوپوليتيک« نوشته پروفيسور
الکساندر دوگين -رييس انجمن اروآسيايی روسيه آشنا شدم .در ھمان سال بخت يارم شد تا با پروفيسور دوگين در
مسکو ديدار و چند ساعت پيھم با او در باره تيوری »اروآسيا« و مالحظاتم بر کتاب نھصد صفحه يی او گفتگو
نمايم .در اين ديدار ،بيشتر گفتگوھا پيرامون تيوری اروآسيای ساوينسکی و »نئو اروآسيايسم« گوميليف می
چرخيد .ھمچنان در باره کانسپت نوين »کشور -قاره« به جای »کشور -ملت« يا »دولت– ملت«.
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در ھمين راستا در ماه دسامبر  2002سخنرانی يی در لندن داشتم زير نام »جيوپوليتيک ،جيو استراتيژی و جيو
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اکونوميک« که در آن به تيوری اورآسيايسم و نيو اروآسيايسم اشاره ھايی داشتم.
سر انجام ،در کنفرانس بين المللی »بازسازی ،ثبات و امنيت در افغانستان :نقش کشورھای منطقه« که در اپريل
 2006در کابل برگزار گرديد در مقاله يی که در ھمايش ارايه داشتم ،اين تيوری را رسما مطرح نمودم .متن مقاله
در شماره دھم مطالعات استراتيژيک به زبان دری و نيز در کتاب:
RECONSTRUCTION, STABILITY AND SECURITY OF AFGHANISTAN- THE
ROLE OF REGEONAL CONTRIE
که از سوی مرکز مطالعات استراتيژيک به ھمکاری بنياد ھانس زايدل آلمان زير نظر داکتر کارل فيشر به زبان
انگليسی به چاپ رسيد ،بازتاب يافته است.
پيشتر از اين ،در کتاب »افغانستان به کجا می رود؟« کوششم اين بوده است که زمينه ھای تيوريک انديشه
»اروآسيای ميانه« بزرگ را مطرح نمايم.
گستره اروآسيای بزرگ ،از ديدگاه گيتاشناسيک تقريبا با گستره اکو که فالت جغرافيايی ايران بخش بزرگ آن را
می سازد ،ھمخوان است .مھم تر از آن ،از ديدگاه فرھنگی اين گستره با تقريبا گستره فرھنگی -تمدنی »ايران
بزرگ« 9انطباق دارد و از ديدگاه جيو اکونوميک ھم با گستره اکو ھمخوان است.
در اين جا ،مساله را نخست از ديدگاه گيتاشناسيک ،جيوپوليتيک و جيو استراتيژيک و سپس ھم جيوکلتوری و
جيوسويليزاسيونی و جيواکونوميک به بررسی می گيريم.
نگاھی به فالت قاره ايران:
بخش بزرگی از قاره آسيا را فالت پھناور »ايران« در بر می گيرد .ويلھلم بارتلد يکی از بزرگترين خاورشناسان
جھان اين فالت را چنين تعريف می نمايد» :ايران ،به عنوان اصطالحی جغرافيايی مفھوم فالت مرتفعی را می

رساند که در شمال و شمال شرقی محدود می شود به حوضه ھای دريای خزر )کسپين( و درياچه ارال و ھم مرز
است در جنوب و جنوب شرقی با حوضه اقيانوس ھند .سرزمينی که به اصطالح از حوضه ھای دور از مرز دريا
تشکيل يافته است«.
ف .اشپيگل ،جغرافی دان بزرگ آلمانی » ،ايران« را سرزمينی می خواند ميان رود سند و دجله«.10
روی ھم رفته در علم گيتاشناسی)جغرافيا( اصطالح فالت ايران با ھمين حدودو و ثغور از سوی ھمه مجامع علمی
و دانشمندان بزرگ اين علم پذيرفته شده است.

در ص19 .جلد اول کتاب تاريخ ده ھزار ساله ايران نيز آمده است...» :فالت مذبور در فاصله ای بين دشت ھای
بين النھرين و دره رود سند قرار می گرفته و مساحت آن به دو ميليون و ششصد ھزار کيلومتر مربع بالغ می شده
است«.

 .8نگاه شود به کتاب :عزيز آريانفر ،افغانستان به کجا می رود؟ سخنرانی در لندن ،ص.ص ، 344-317.کابل ،انتشارات
»ميوند« ،سال . 2003
 .9ريچارد فرای ،استاد ايرانشناسی در دانشگاه ھاروارد امريکا ،مینويسد» :ايران بزرگ« که شامل ھمه سرزمينھايی
است که در آن جا در دوران تاريخی به زبان ھای ايرانی سخن گفته میشد و فرھنگ ايرانی در آن جا مسلط بود  ...اما
»فالت ايران« که مشتمل است بر افغانستان و ايران ،جزو ايران بزرگ به شمار میرود .بنابر اين» ،ايران بزرگ« ،ھرگز
يک قلمرو سياسی نبوده ،بلکه حوزه فرھنگ ،تمدن و زبان قوم آريايی است ،چه آنانی که در ايران کنونی میزيستند و چه
کسانی که در افغانستان يا فرارود )ماوراءالنھر( و يا شمال غرب ھندوستان .زيرا ،ايران بزرگ ،بيشتر از آن که نتيجه
کارنامه شاھان شمشيرکش باشد ،ميراث ادباء ،شعراء ،دانشمندان و در يک کلمه فرھنگيان بوده است -«.بر گرفته از ويکی
پيديا.
 .10برتلد ،جغرافيای تاريخی ايران ،ترجمه ھمايون صنعتی زاده ،ص.2.
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اين گونه» ،فالت ايران« ،يک گستره يا يک ساختار جغرافيايی است که ميان فالت ھند و جزيره نمای عربستان و
سرزمين ھای قزاقستان ،روسيه ،چين و ترکيه افتاده است .گستره جغرافيايی ايران )ايران جغرافيايی( ،مشخص تر
از رود سند و اقيانوس ھند تا دشت ھای پھناور قزاقستان در آن سوی سير دريا )سيحون( و در ياچه ارال ،از بام
دنيا تا رود دجله ) اروند( و تا آن ور قفقاز و دريای خزر پھن است.
به ھر رو ،در تعاريف کالسيک جغرافيايی ،سرزمين ھای آسيای ميانه )منھای گستره ھای قزاقستان و
قرغيزستان( و بخشی از قفقاز ) آذربايجان و ارمنستان( در گستره جغرافيايی ايران شامل می گردد .ھر چند ،پيش
از افتادن گرجستان به دست روسيه ،اين سرزمين ھم در درازای تاريخ بخشی از ايران بوده است که با اين
احتساب ،مرزھای شمال باختری فالت ايران به دريای سياه می رسد.

گستره گيتايی فالت پھناور ايران )بر گرفته از ويکی پيديا(

8

جغرافيای سياسی ايران بزرگ )ايرانستان(
)برگرفته از منابع عربی(
ناگفته پيداست که در دوره تاريخ معاصر ،در گستره بندی ھای جغرافيايی دگرگونی ھايی ھم رو داده است .برای
نمونه ،گستره قفقاز در گذشته )ھنگامی که سرزمين ھای کنونی آذربايجان ،ارمنستان و گرجستان پاره يی از خاک
ايران بودند( ،سرزمين ھای آسيايی شمرده می شد .مگر ،پس از آن که به دست امپراتوری روسيه تزاری افتاد،
جغرافی دان ھای روسی و به تبع از آن ھا جغرافی دان ھای باخترزمين اين سرزمين ھا را در گستره قاره اروپا
آوردند .اين گونه ،اين کشورھا امروز ديگر جزو فالت قاره ايران به شمار نمی آيند.
ھمچنان در دوره پيش از فروپاشی شوروی پيشين ،گستره فرارودان )ماوراالنھر( به نام »آسيای ميانه و قزاقستان«
ياد می شد .مگر ،جغرافی دان ھای باختری ،بيشتر آلمانی ھا ترجيح می دادند آن را به نام »آسيای مرکزی«
بخوانند که گستره يی فراختر از »آسيای ميانه« را در بر می گرفت .روشن است در پشت سر ھر دو اصطالح
استراتيژی ھای قدرت ھای بزرگ اروپايی پنھان گرديده بود .امروزه ،اصطالح »آسيای مرکزی« برای سراسر
گستره آسيای ميانه و قزاقستان )و به گونه غير رسمی به شمول مناطق شمال افغانستان( اطالق می گردد .در
استراتيژی نو امريکايی ھا اصطالح »آسيای مرکزی بزرگ« مطرح گرديده است که افغانستان و پاکستان را ھم
11
در بر می گيرد که بيشتر يک اصطالح »جيوپوليتيکی« است تا جغرافيايی -تاريخی.

 .11طراح انديشه »آسيای مرکزی بزرگ« پروفيسور استار امريکايی است .ھنگامی که طرح »خاورميانه بزرگ«
ديگرکمرنگ شده و به باد نکوھش ھای فراوان قرار گرفته بود ،پرفيسور استار انديشه »آسيای مرکزی بزرگ« را مطرح
ساخت .درست در چھارچوب ھمين انديشه بود که بخش افغانستان در وزارت خارجه امريکا از بخش خاورميانه به بخش
آسيای جنوبی انتقال يافت.
پروفيسور استار طرح آسيای مرکزی بزرگش را در يک ھمايش پرھنگامه در  2006در ھتل انترکانتنتال کابل اعالم کرد.
در اين ھمايش که معاون وزير خارجه امريکا ھم اشتراک ورزيده بود ،توقايف -وزير خارجه وقت قزاقستان و شماری از
رجال سياسی افغانستان و کارشناسانی از کشورھای آسيای ميانه ،ھند و پاکستان حضور به ھم رسانده بودند .در اين ھمايش
از ايران داکتر عباس ملکی -معاون پيشين وزارت خارجه و مدير انستيتوت مطالعات دريای خزر نيز دعوت شده بود که
تشريف نياوردند.
من به نمايندگی از وزارت خارجه در اين ھمايش اشتراک داشتم .انديشه اصلی پروفيسور استار اين بود که با پايگاه قرار
دادن افغانستان ،گستره بزرگی از منطقه به شمول ھند و پاکستان را با کشورھای آسيای مرکزی زير داربست استراتيژی
ھای امريکا بياورد .من در پايان ھمايش ،آرمانی بودن اين طرح را به وی گوشزد نمودم و خاطر نشان ساختم که طرح او
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به ھرو رو ،ھنگامی که سخن از آسيای مرکزی است ،يک ساختار جيوپوليتيکی مد نظر است .يعنی »آسيای
مرکزی« و »آسيای ميانه« ھمتای ھم نمی باشند .با توجه به ھمين مساله است که ترجيح می دھم از واژه »آسيای
ميانه« که يک اصطالح جغرافيايی )گيتاشناختی( -تاريخی است ،و چونان يک سازواره از گستره اروآسيای ميانه
بزرگ )دقيقا کشورھای فرا رودی يعنی پنج جمھوری( کار بگيرم تا آسيای مرکزی .سفارش من به انديشمندان
پارسی زبان ھم ھمين است که به جای واژه «آسيای مرکزی« از »آسيای ميانه«کار بگيرند.
برگرديم به فالت ايران .ھرچه است ،ھنگامی که سخن از فالت ايران می رود ،سخن از يگ گستره
گيتايی)جغرافيايی( در ميان است نه کدام واحد سياسی يا ساختار جيو پوليتيکی .بايد توجه داشت که ايران
جغرافيايی يا »ايران بزرگ« )ايرانشھر( 12که نويسنده ترجيح می دھد آن را »ايرانستان« )بر وزن ھندوستان و
عربستان( بگويد ،با کشور جمھوری اسالمی ايران به عنوان يک واحد سياسی يکی نمی باشد و اين کشور تنھا
بخشی از آن را می سازد نه کل آن را .چه کنون در گستره فالت ايران واحدھای سياسی يی چون جمھوری
اسالمی ايران ،افغانستان ،پاکستان ،تاجيکستان ،ازبيکستان ،ترکمنستان ،آذربايجان و ارمنستان در سيمای کشور-
ملت ھا جا گرفته است و بخش ھايی از آن چون بخش خاوری کشور عراق و کشور گرجستان و کردستان ترکيه و
بخشی از ايالت سين کيانگ جمھوری توده يی چين ،بيرون از گستره جغرافيای سياسی ايران بزرگ يا
»ايرانستان« مانده است.
آن چه مربوط می گردد به جغرافيای سياسی تاريخی گستره ايران بزرگ؛ در دوره ھای گوناگون تاريخی
گاھگاھی يک دولت نيرومند سراسر اين فالت يا بخش بزرگی از آن را زير فرمان در آورده است ،يعنی مرزھای
سياسی آن با مرزھای جغرافيايی و گستره يگانه فرھنگی -تمدنی آن کما بيش منطبق گرديده است )و چه بسا که
سرزمين ھای بيرون از گستره جغرافيايی فالت زير سيطره آن آمده است( وگاھی ھم دو يا چندين دولت در گوشه
ھای مختلف آن در باختر ،خاور ،شمال ،جنوب يا مرکز آن فرمان رانده است.
برای نمونه ،در دوره ھای ھخامنشيان ،ساسانيان ،سلجوقيان ،تيموريان و نادر افشار يک دولت واحد مرکزی
تقريبا بر سراسر فالت حاکميت داشته است.

سرنوشت بھتری از طرح »خاور ميانه بزرگ« نخواھد داشت و با واقعيت ھای منطقه سازگار نيست .چه نيمقاره و آسيای
ميانه دو ساختار بيخی متفاوت ھستند و با توجه به پاگيری روز افزون سازمان شانگھای شانسی برای طرح او نمی بينم.
مالحظات من پروفيسور استار را تکان سختی داد و موجب آن شد که روز بعد ھمراه با شماری از کارشناسان امريکايی که
بيشتر شان نظاميان بلندپايه بازنشته بودند ،به مرکز مطالعات استراتيژيک به ديدار من بيايد و طی نزديک به دوساعت
خواھان ھمکاری با وی در طرحش شود .در اين ديدار بار ديگر بی پرده به او يادآور شدم که راھی که او می رود »به
ترکستان است«! آينده نشان داد که به راستی طرح آسيای مرکزی بزرگ سردچار ھمان سرنوشت گرديد که خاور ميانه
بزرگ.
شايان يادآوری است که جيوپوليتک دان ھای روسی در برابر طرح »خاورميانه بزرگ« ،طرح »خاور نزديک بزرگ« را
پيش کشيدند که در اين طرح در نظر بود با نزديک ساختن تدريجی ايران و ترکيه به سوی خود ،آھسته آھسته سراسر خاور
نزديک و ميانه را زير داربست تاثير روسيه بکشانند.
 .12شاپور اول )پسر ارديشير اول( و شاھان بعدی ساسانی خود را شاه ايران )فالت ايران( و )انيران( بيرون از فالت
ايران خوانده اند .ايرانشھر قلمرو شاپور اول در برگيرنده ايران و انيران بوده است.
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نقشه دولت مادھا -نخستين دولت بزرگ در دوره تاريخی در بخش باختری فالت ايران
)بر گرفته از ويکی پيديا(

گستره امپراتوری ھخامنشيان )برگرفته از ويکی پيديا(

11

گستره امپراتوری ساسانيان )بر گرفته از ويکی پيديا(

گستره امپراتوری ساسانيان )بر گرفته از ويکی پيديا(
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امپراتوری سلجوقی

امپراتوری سامانيان

ا
مامپراتوری غزنويان
آخرين جھانگشايی که توانست در سراسر فالت ايران يک دولت واحد را پھن نمايد ،نادر افشار بود .نادر افشار،
»به سال  1738به پادشاه ھند اعالم جنگ داد و پس از فتح دھلی ،حکومت ھند را به محمد شاه پس داد و برای
13

تحکيم روابط پيمان »شليمار« را ميان دولت ھای ايران و ھند منعقد نمود .بر اساس معاھده شليمار ،تمام ممالک
واقع در مغرب رود خانه اتک و آب سند و نال سنگ يعنی :پيشاور ،و مضافات ،ايالت کابل ،و غزنين و کوھستان
و افغانستان13و ھزاره جات و در بند و قلعه بکرسنگر و خدا داد و اراضی در بند و مساکن جوکی ھا و بلوچ ھا و
14
غيره به انضمام ايالت تنه قلعه رام و قريه )ترپين( و شھر چن و سموالی و گرا به دولت ايران واگذار گرديد«.
اين گونه ،رود سند چونان سرحد سياسی و طبيعی ميان امپراتوری نادری ايران و امپراتوری کورگانی ھند -به
گونه يی که در تاريخ باستان چنين بود 15،تعيين گرديد.
در برخی ديگری از دوره ھا ،ھمزمان دو يا چند دولت به عنوان واحد ھای سياسی جداگانه بر گوشه ھای مختلف
ماکدونی )اسکندر
فالت فرمان رانده اند .به عنوان نمونه پس از فروپاشی امپراتوری ھخامنشيان به دست الکساندر ِ
مقدونی( و با انقراض امپراتوری وی ،در باختر فالت پارت ھا يک امپراتوری را تشکيل دادند و در شمال خاوری
آن کوشانی ھا ،امپراتوری ديگری را پی ريختند.

گستره امپراتوری ھای اشکانيان و کوشانی ھا
 .13منظور از افغانستان در اين جا چنانی که ديده می شود ،نه کشور افغانستان که در نيمه دوم سده نزدھم چونان يک واحد
سياسی ايجاد گرديد ،بل سرزمين ھای پشتون نشين قبايلی مرزی است که امروزه قسما در گستره کشور پاکستان و قسما ھم
در استان ھای جنوبی افغانستان قرار دارد.
شايان توجه است که حتا شھر پشتون نشين پيشاور در پيمان شليمار بيرون از گستره » افغانستان« آمده است .دليل آن اين
است که در گذشته چنانی که »شاھزاده علی قلی ميرزا اعتضاد السلطنه در کتاب تاريخ وقايع و سوانح افغانستان در سال
 1875در باره جمعيت اين شھر می گويد» :سکان آن جا از امم مختلف اند از قبيل ترک و تاجيک و افغان و ھندو می باشد
و جمعيت افغان از ساير فرق زياد می باشد« بخشی از سرداز نشين کابل بوده است.
 .14نور ﷲ الرودی ،زندگانی نادر شاه پسر شمشير ،چاپ دوم ،تھران ،انتشارات ايران زمين  1370ص.186 .
 .15در جغرافيای استرابو از قول اراتوس تيسن )  195پيش از ميالد( آمده است :زمانی که اسکندر به ھند يورش برد ،رود
سند مرز ميان ھند و آريانای زير فرمان پارسيان بوده است .آريانا -نامی است که يونانيان به سرزمين ھای خاوری ايران
داده بودند که گاھی به گستره يی تقريبا برابر با گستره نيمی از افغانستان کنونی) افغانستان جنوبی( و نيمی از پاکستان
کنونی از سند تا ھندوکش و نيمی از ايران تا کرمان و گاھی ھم گستره يی از رود سند تا دريای کسپين اطالق می شده است
که سراسر خاور ايران و بخش بزرگی از فالت ايران را در بر می گرفته است.
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به ھر رو ،در درازای تاريخ ،به رغم اين که يک دولت در سراسر فالت حاکميت داشته است يا در عين زمان دو
يا چند دولت در گوشه ھای مختلف آن فرمان رانده اند ،تمدن و فرھنگ يگانه و تقسيم ناپذيری در درازای سده ھا
بر سراسر يا بخش ھای بزرگ آن حاکم بوده است .يا آن که مرکز ثقل يا گرانش اين فرھنگ و تمدن يگانه و محور
قدرت سياسی آن پيوسته در گردش و در حال جا به جايی بوده است .يعنی گھی در بخش خاوری فالت در بلخ)در
دوره ھای پيش از تاريخ پيشداديان و کيانيان( ،کابل و غزنه ،گاه در بخش شمالی و شمال باختری آن در فرارود –
در سمرقند و بخارا ،گاه در مرکز آن در ھرات و مشھد و گاه در باختر فالت و اصفھان و تيسفون و ايالم و تبريز
و گاھی ھم در جنوب آن در قندھار و پيشاور) در دوره امپراتوری درانی در بخش خاوری فالت ايران(.
برای زدودن ھر گونه ابھامی ،بايد متوجه يک نکته باشيم که گذاشتن نام مشترک سراسر فالت ايران بر يک کشور
)بر »ايران« کنونی( يعنی گذاشتن يک نام کل بر يک جز ،سردرگمی ھايی آفريده است .ھمين گونه در بخش
خاوری فالت ،گذاشتن يک نام جز» -افغانستان« که در گذشته نام يک استان دور افتاده سرزمين ما )که کنون در
قلمرو پاکستان واقع است( بوده است ،بر يک کل -کشور کنونی افغانستان ،اشکاالتی ايجاد نموده است.
در واقع ،ميان سه مفھوم خلط مبحث شده است :يکی فالت ايران يا ايران جغرافيايی)ايرانستان( ،دو ديگر گستره
فرھنگی )ايران بزرگ( و کشور جمھوری اسالمی ايران به عنوان يک واحد سياسی و يک کشور ملی.
اين مساله ،به ويژه در زمينه ميراث بزرگ فرھنگی -تمدنی گذشته تاثير ناگوار برجا گذاشته است .به گونه يی که
در بخش خاوری فالت با توجه به نام »افغانستان« بسيار دشوار گرديده است که برای مثال؛ بگوييم فرودسی افغان
بود يا از افغانستان! اين نام ،ھمه پيوندھای گذشته ما را با ما بريده و گسسته است.
ھمين گونه ،ايرانی خواندن ھمه بزرگان و انتساب ھمه افتخارات تاريخی به ايران کنونی )جمھوری اسالمی
ايران( ،موجب آزردگی باشندگان کشور افغانستان گرديده است .زيرا اين ارثيه بزرگ نياکان ،به پيمانه برابری به
ھمه باشندگان فالت بزرگ ايران -از جمھوری اسالمی ايران گرفته تا افغانستان ،تاجيکستان ،آذربايجان،
ازبيکستان پاکستان و ترکمنستان تعلق دارند.
روشن است امروزه ديگر تغيير نام کشورھا دشوار است .ھمچنانی که در آوردن ھمه اين کشورھا در زير چتر
يک دولت سراسری نه مقدور است و نه مقرون به مصلحت .مگر بھتر است در آينده ھا در يک فرصت مناسب،
نام جمھوری اسالمی ايران به »ايران باختری« و نام افغانستان به »ايران خاوری« تبديل شود .ھمين گونه
تاجيکستان می تواند نام »ايران شمال باختری« را به خود بگيرد و حتا پاکستان نام »ايران جنوبی« را.
به ھر رو ،روشن است به مصداق »تو بزرگی و در آيينه کوچک ننمايی« ،اين فرھنگ سترگ تجزيه ناپذير و
يگانه است .به دشوار بتوان گفت سيماھای بزرگ جھانی چون حافظ ،سعدی ،فردوسی ،موالنا ،ابن سينا و  ....را
در آيينه کوچک يک کشور )يک واحد سياسی( ديد .از اين رو ،ھرگاه واژه »ايرانستان« از سوی فرھيختگان
ايران ،افغانستان و تاجيکستان پذيرفته شود ،شايد بتوان راھيافتی برای برون آيی از اين بن بست پيدا کرد .آن گاه
می توانيم ھمه بزرگان علم و ادب و فرھنگ مان را به بی چشمداشت از اين که در کدام گوشه يی از اين سرزمين
بزرگ پا به گيتی گذاشته و در کجا زيسته و در کجا آرام گرفته اند» ،ايرانستانی« بخوانيم.
در اين جا نگاھی می اندازيم به نام ايران:
يوزف ويسھوفر در ص .ص12-11 .کتاب وزين »ايران باستان«) ،ترجمه ثاقب فر ،تھران ،انتشارات ققنوس،
 (1377در باره ايران چنين نوشته است:
»از نظر تاريخی ثابت شده است که نام »ايران« از مفھوم و واژه ساسانی ايرانشھر)»امپراتوری آرياييان«( گرفته
شده است .پادشاھان نخستين دودمان ساسانی در سده سوم ميالدی اين اصطالح سياسی را باب کردند ،زيرا برای
مشروعيت بخشيدن به قدرت خود می خواستند خويشتن را وارثان امپراتوری قديمی نايود شده ايران )يعنی
ھخامنشيان( جانشينان پادشاھان اسطوره يی باستانی ايران ،و نيز پيروان دين زردشت نشان دھند که ريشه ھای
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ژرفی در ايران داشت .واژه آريا که ريشه واژه »اران« در زبان پارسی ميانه را تشکيل می دھد ،از لحاظ ريشه
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ھای قومی -زبانی و جنبه ھای دينی به دوره ھخامنشی و حتا زمان ھای دورتر باز می گردد.
داريوش و خشايارشاه در سنگنبشته ھای خود نه تنھا بر خاستگاه »آريايی« خود تاکيد می کنند ،بل که از
اھورامزدا به عنوان »ايزد آرياييان« سخن می گويند و زبان و خط خود را »آريايی« می نامند .راست آن است که
ھخامنشيان در امپراتوری خود بر واژه »پارسی« )در تفاوت با مادھا ،بلخيان و ساير اقوامی که به ايرانی سخن
می گفتند( اشاره می کنند و بر اين واقعيت تاکيد می ورزند که از جنوب باختری ايران امروز آمده اند .در عوض،
ساسانيان »ھويت« جديدی برای خود و اتباع خود با استفاده از مفھوم »ايرانشھر« به عنوان سرزمين سياسی،
فرھنگی و دينی تمام کسانی که در آن جا می زيستند پديد آوردند و تکيه گاه اين انديشه را نيز اخذ کردند .برخالف
تحريف نازی ھا« از کلمه »آريايی« به مفھوم نژادی آن و تفسيری که از آن به عنوان »نژاد ژرمن و عناصر
وابسته به آن« می کردند ،ما بھتر است واژه »آريايی« را فقط به عنوان اصطالحی زبان شناختی به کار ببريم که
شاخص زبان ھای »ھند و ايرانی« و بخش شرقی خانواده زبانی ھند و اروپايی است.
شگفتی بر انگيز است که با سقوط امپراتوری ساسانی ،مفھوم سياسی »ايران« نيز از بين رفت .جغرافی دانان و
تاريخ دانان اسالمی )و حتا فردوسی شاعر بزرگ حماسه سرای ايران( اين اصطالح را فقط به عنوان برچسبی
تاريخی برای امپراتوری ساسانی به کار می برند 17.فقط با ظھور مغوالن و خانات ايلخانيان بود که نام رسمی
»ايران« دو باره به کار رفت و مفھوم سياسی ايران )پايتختی تبريز  ،پذيرش مرز شمال خاوری در برابر
ماوراءالنھر ،برخی سنت ھای اداری و مالياتی و جز آن( تا سده نوزدھم ميالدی معتبر ماند .با وجود اين نام
»پارس« به عنوان نام رسمی دولت تا قرن ھا به کار می رفت و فقط در  (1935/1934 ) 1313بود که جای
خود را به واژه ايران داد.
تصوير کلی »ايران باستان« که در اين جا ارائه شده ،مبتنی بر مفھوم گسترده ای است که به سرزمين دولت ملی
ايران کنونی محدود نمی شود بل که سراسر سرزمين ھای را شامل می شود که اقوام ايرانی در تاريخ باستان در
آن ھا سکونت داشته اند و مرز ھای امپراتوری ھای ھخامنشی ،اشکانی و ساسانی را در بر می گرفته است.
برخی از اين قلمروھا اکنون جزو کشورھای افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان ،ازبيکستان ،تاجيکستان و قرقيزستان
ھستند .نمونه ھای مھم در اين زمينه عبارت اند از سرزمين باختر يا بلخ )امروز در افغانستان( که در شاھنشاھی
ھخامنشی بسيار اھميت داشت؛ آراخوسيا يا رخج)نيز در افغانستان امروزی( که نقش به ويژه برجسته يی در تاريخ
دين زرتشت داشت؛ و سرزمين اوليه اشکانيان در پارت ) امروز در ترکمنستان(« .
در کتاب »روسيه و خاور« نوشته شماری از خاور شناسان روسی می خوانيم:
»نام ايران از توپونيم »ايرانشھر« )از زبان پارسی ميانه« گرفته شده است و به نوبه خود سرچشمه می گيرد از
توپونيم »آريانام خشاسترا« که در زبان پارسی قديم )باستان( »کشور آريايی ھا« معنا می دھد.
نياکان توده ھای کنونی ايرانی را قبايل آريايی می خوانند که به قلمرو آسيای ميانه و فالت ايران آمده و در يک
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ھزار پيش از ميالد ساختارھای مستقل دولتی را پی افگندند«.
به ھر رو ،در اين جا بار ديگر بر می گرديم به مسايل »گستره يی« .روشن است سازمان شانگھای برای
رويارويی با سياست ھای ھژمونستيک امريکا از سوی روسيه و چين به ميان آمده است .تقابل منافع ميان روسيه و
چين در آينده پس از بيرون رفتن امريکا از آسيا ،شايد اين پيمان را کمرنگ تر سازد .از سوی ديگر ،رويدادھای
 .16جمله »زمان ھای دور تر« مبھم است ،حال آن که واژه »ايران ويج« -يعنی سرزمين ايران -آشکارا در اوستا بارھا
تکرار شده است-.ثاقب فر.
 .17نويسنده ظاھرا با شاھنامه کمترين آشنايی ندارد زيرا در سراسر شاھنامه يعنی نه تنھا در بخش تاريخی )ساسانی( بل که
در بخش پيشداديان و کيانيان نيز پيوسته از واژه ايران استفاده می شود -.ثاقب فر
يادداشت :بايد توجه داشت که در شاھنامه فردوسی ،آن چه »ايران« خوانده شده است ،دقيقا بر بخش خاوری فالت اطالق
گرديده است و سراسر گستره ايرانشھر را در بر نمی گيرد .فرودسی به گونه خاص کشور »بلخ« و به طور عام گستره
خاوری فالت را »ايران« خوانده است -که درست بخش بزرگی از سرزمينی را که در سيطره امپراتوری غزنوی )که
پيشتر از آن در گستره امپراتوری سامانيان بوده( و خود در يکی از استان ھای آن می زيسته است ،در بر می گيرد.
 .18روسيه و خاور ،زير نظر س.م .ايوانف ،ی.و .کريششيف ،و ب.ن .ميلنيچنکو ،چاپ دانشکده کشورھای خاور دانشگاه
دولتی سان پتر بورگ ،ترجمه عزيز آريانفر ، 2003 ،کابل ،نگاه انتشارات »ميوند« ،ص.24.
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اخير نشان می دھد که ميان روسيه و ايران نيز تقابل منافعی ھست .از اين رو ،ھمه اين باريکی ھا ،آينده اروآسيای
بزرگ مد نظر جيوپوليتيک دان ھای روسی را زير سايه می برد .بنا بر اين ،بايد ما برای حفظ ماتقدم ،چه ھمه با
ھم در آينده به سازمان شانگھای بپيونديم يا نه؛ بايد ساختارھای خودی خود را داشته باشيم .ساختار »ارو آسيای
ميانه بزرگ« را در ميان سه ابر قدرت روسيه ،چين و ھند و جزيره نمای عرب.
در اين جا بر می گرديم به گستره پيشنھادی »ارو آسيای ميانه بزرگ« و ھمگرايی در آن.
ھمگرايی منطقه يی در گستره متاجيوپوليتيکی
اروآسيای ميانه بزرگ
با توجه به چالش ھا و با توجه به آرايش نيرو در منطقه ،پارادايم ھمگرايی منطقه يی در گستره مگاترند
متاجيوپوليتيکی )جيوپوليتيکی-جيواکونوميکی و جيوکلتوری -جيوسويليزاسيونی( اروآسيای ميانه بزرگ به ويژه
برای افغانستان از اھميت به سزايی برخوردار بوده و بايسته است در محراق توجه دولتمردان ،سياست سازان و
سياستگذاران کشور در آينده قرار گيرد.
چنانی که گفتيم جھان به سوی جھانی شدن )گلوباليزم( و منطقه يی شدن )ريگيوناليزم(19پيش می رود و ديگر در
سده بيست و يکم ،کمتر کشوری می تواند در برج عاج خود در تنھايی و تجريد به سر برد .امروزه ،ديگر مقوله
ھايی چون اقتصاد ،امنيت و مانند آن نمی تواند در چھارچوب يک کشور تعريف شود ،بل با گذشت ھر روز،
گستره ھای بزرگتری را در بر می گيرد .از اين رو ،منطقه ما نياز مبرمی به ھمگرايی دارد.
اين ھمگرايی شامل چند عرصه می گردد:
 -1ھمگرايی فرھنگی -تمدنی منطقه يی
 -2ھمگرايی اقتصادی منطقه يی
 -3ھمگرايی امنيتی منطقه يی
در روشنی روند جھانی گرايی و منطقه گرايی ،زمينه ھای سه گانه پارادايم ھمگرايی را در پھنه مگاترند
»اروآسيای ميانه بزرگ« در چھارچوب متاجيوپوليتيک نوين به بررسی می گيريم.
 -1ھمگرايی فرھنگی -تمدنی:
جدا از مرزبندی ھايی سياسی که کشورھای منطقه ما را در چھارچوب واحدھای سياسی با گرايش ھای معين و
سمت گيری ھای مشخص قرار داده است ،باشندگان سرزمين ھای گھربار ما در گستره يگانه فرھنگی -تمدنی
زيست نموده و در درازای تاريخ به ھمسرزمينی ،ھمريشگی ،ھمتباری ،ھمتاريخی ،ھمفرھنگی و ھمکيشی خود
باليده اند و فراز و نشيب ھای زمانه را با ھم درنورديده و در کشيدن درد و رنج مشترک تاريخی ھمسرنوشت بوده
و نيز افتخارات مشترک تاريخی داشته اند.
در اين رھرو ،بازتقسيم فيزيکی افتخارات و مشترکات تاريخی ،کاری است بسی دشوار و می شود گفت ناممکن.
اين افتخارات به پيمانه برابری به ھمه باشندگان سرزمين يگانه فرھنگی -تمدنی ما تعلق دارد .نه کم و نه بيش .اين
اصل ،ما را به سوی انديشه نوينی در زمينه ھمگرايی ھای فرھنگی– تمدنی رھنمون می گردد که افق ھای ديد
خود و برداشت ھای خود را پھن تر ساخته و گستره بينش فرھنگی– تمدنی خود را ھموار تر گردانيم.
ھمين مشترکات ،شيرازه گستره »جيوکلتوری« )و اگر در مقياس بزرگتر مگاترند اروآسيای ميانه بزرگ ارزيابی
نماييم -در اين جا می شود از واژه نوی کار گرفت»-جيوسويليزاسيونی« (20ما را می سازد .کشورھای واقع در
اين گستره گيتايی دارای تمدن و فرھنگ به ھم پيوسته و باستانی و فرھنگ درخشان و بالنده اند.
 .19شايد ھم بھتر باشد بگوييم نيوگلوباليزم و نيو ريگيوناليزم.
 .1شايان يادآوری می دانم که من واژه »جيوسيويليزاسيون« به معنای گستره بزرگ تمدنی -فرھنگی را برای نخستين بار
در اوايل  2004در يکی از سيمينارھای مرکز مطالعات استراتيژيک به کار بردم و آن را در يکی از مقاله ھای چاپ شده
در فصلنامه مطالعات آوردم .ھرگاه کسی پيش از اين تاريخ آن را به کار نبرده باشد ،می توان گفت که نخستين کسی بوده ام
که آن را به کار بسته ام.
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روشن است ،از ديدگاه جيوکلتوری ،ھسته اروآسيای ميانه بزرگ تقريبا »ھمان »خراسان
فرھنگی« را تداعی می کند که روزگاری سرزمين جغرافيايی -تاريخی پھناوری بود.
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بزرگ تاريخی

مگاترند اروآسيای ميانه بزرگ می تواند از ديدگاه فرھنگی -تمدنی نه تنھا شامل گستره کشورھای آسيای ميانه،
ايران ،افغانستان و پاکستان گردد ،بل آذربايجان ،مناطق مسلمان نشين قفقاز ،ترکيه ،عراق ،جنوب سيبريا ،مناطق
پھناوری از ھند و نيز مناطق سينکيانگ جمھوری توده يی چين را نيز در بر گيرد .ھرچند ،کشورھای روسيه ،ھند
و چين ھر يک از خود گستره تمدنی -فرھنگی ديگری دارند ،با آن ھم ،بخش ھايی از اين کشورھا را می توان در
گستره فرھنگی -تمدنی اروآسيای ميانه بزرگ شامل دانست.
در اوضاع امروزی ،روشن است پاراديم ھمگرايی فرھنگی– تمدنی يکی از پايه يی ترين اصول ھمگرايی منطقه
يی را در گستره جيوکلتوری -جيوسويليزاسيونی ما می سازد .در اين راستا ،تدوين استراتيژی ھمگرايی گسترده
فرھنگی -تمدنی ميان کشورھای منطقه -چيزی که تا کنون به آن کمترين توجه مبذول گرديده است ،از اھميت
بسيار بااليی برخوردار است و در سرانجام می تواند به ھمنگری و ھمنوايی بيشتری در اين راستا بينجامد.
بايسته است در زمينه ،ھمايش ھای بيشتری در کشورھای ھمسرزمين منطقه ما برگزار گردد تا از ديدگاه ھای
کارشناسيک بررسی شده و راھکارھای مشخصی برای آن تعيين گردد.
 -2ھمگرايی اقتصادی منطقه يی:
» .21خراستان« ،در تاريخ ،چونان يک منطقه پھناور جغرافيايی -تاريخی بوده است) نه نام يک کشور( که در دوره پس از
اسالم ،گاھی بر يک گستره بسيار بزرگ از رود سند)منطقه پيشاور( گرفته تا شھرھای فرارودان و خاور ايران و گاھی ھم
بر يک محدوده کوچک تر– در برگيرنده مناطق شمال و باختر افغانستان کنونی و گستره جنوبی جمھوری ھای آسيای ميانه
کنونی )تاجيکستان؛ ازبيکستان و ترکمنستان( به اضافه استان ھای خراسان در ايران کنونی )جمھوری اسالمی ايران(
اطالق می گرديده است و گاھی ھم تنھا بر چند شھر محدود می گرديده است.
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با توجه به جھانی شدن اقتصاد که ديگر مرزھای سياسی را به سرعت در ھم می شکند و تنھا به دستاوردھای مالی
و مادی توجه دارد ،اصل ھمگرايی اقتصادی منطقه يی در جھان ما از اھميت به سزايی برخوردار است.
در جھان امروز ،کشورھايی که دارای منافع مشترک اقتصادی اند ،دست به ايجاد سازمان ھای اقتصادی منطقه يی
يازيده اند .دردمندانه ،متفاوت با ساختارھای اقتصادی پويای موجود در جھان ،ساختارھای اقتصادی منطقه يی ما
چون اکو ،سارک ،سازمان ھمکاری ھای خليج ]فارس[ ،سازمان ھمکاری ھای آسيای ميانه و مانند آن ،بنا بر
داليل گوناگون ،از جمله داشتن بار سياسی تا اقتصادی ،از کارايی و پويايی بايسته برخوردار نبوده ،بيشتر با
ايستايی روبرو گرديده و به روی کاغذ مانده اند.
از سوی ديگر ،اين ساختار ھا ميان خود ھم کدام پيوند ارگانيک ندارندکه زمينه انتيگراسيون يا ھمگرايی بيشتر آن
ھا را در چھارچوب مکانيزم ھای گسترده تر فراھم گرداند.
اين در حالی است که برای مثال ،کشورھای عضو اکو) سازمان ھمکاری اقتصادی منطقه يی( در گستره بيش از
ھفت ميليون کيلومتر مربع ) يعنی در واقع در پھنايی که بخش بزرگی از گستره مگاترند اروآسيای ميانه بزرگ را
در بر می گيرد( موقعيت داشته و نزديک به  400ميليون باشنده دارند .گذشته از آن ،بخش بزرگی از گنجينه ھای
انرژتيک جھان در زير خاک ھای اين کشورھا نھفته است.
به ھر رو ،در اوضاع کنونی ،کشورھای منطقه می توانند در زمينه ھايی بسياری با ھم ھمکاری داشته باشند که
در زير شماری از مھمترين آن ھا را بر می شماريم:
 -1در زمينه انرژی برق ،نفت و گاز و بھره برداری از خاستگاه ھای معادن و در آينده بھره برداری صلح
آميز از انرژی ھسته يی
 -2در زمينه حمل و نقل از جمله ھوايی ،اتصال شبکه ھای راه آھن و راه ھای اسفالتی
 -3در زمينه کشاورزی ،دامداری و صنايع مواد غذايی
 -4در زمينه جھانگردی و ھوانوردی
 -5در زمينه بازرگانی ) به خصوص بخش خصوصی( و بانکداری و مديريت
 -6در زمينه بھداشت و صحت
 -7در زمينه آموزش و پرورش و توسعه انسانی
 -8در زمينه ھای فرھنگی و ورزشی
 -9در زمينه تحقيقات ،علوم و فناوری
 -10در زمينه ساخت و ساز و ساختمان
در اين ميان ،برای افغانستان-کشوری که در مرکز اروآسيای ميانه بزرگ قرار دارد -بسيار مھم است که برای
اجرای نقش خود در روند ھمگرايی اقتصادی منطقه يی ،پيش از ھر کاری به تامين امنيت و ثبات در کشور
بپردازد -چيزی که بدون ھمکاری و تشريک مساعی بی آاليشانه کشورھای منطقه بسيار دشوار است -و در گام
دوم ،به گشودن شريان ھای مواصالتی خود -که آن ھم بدون مشارکت کشورھای منطقه در بھترين مورد سخت
دشوار خواھد بود -دست يازد .پيونديابی شبکه راه ھای افغانستان با شبکه ھای کشورھای ھمسايه)مخصوصا شبکه
ھای راه آھن منطقه يی( پايه يی ترين پيش زمينه برای شگوفايی اقتصادی کشور و در نتيجه گسترش ھمکاری
ھای سودمند منطقه يی و در سر انجام ھمگرايی اقتصادی منطقه يی است.
از سوی ديگر ،افغانستان به عنوان يک کشور جنگ زده که با چالش ھای بسيار و در ھم تنيده يی روبرو است،
نيازمند ياری ھای بی آاليشانه کشورھای منطقه در پھلوی ياری ھای جامعه جھانی است تا بتواند ھر چه سريع تر
ويرانی ھای بازمانده از جنگ را بازسازی نمايد و به امنيت پايدار و ثبات دست يابد.
 -3امروز ديگر نمی توان امنيت را به گونه تجريدی بررسی نمود .امنيت در سه بعد جھانی ،منطقه يی و ملی
تعريف می گردد .آن چه به امنيت درونی کشورھا مربوط می گردد ،در ھر کشوری سازواره ھای خاص امنيتی
خودش را دارد .مگر امنيت منطقه يی بايد در چھارچوب ھای معين امنيت دسته جمعی تعريف گردد .ھمين گونه،
امنيت گلوبال )جھانشمول( نيز بايد در تراز جھانی تعريف گردد.
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آن چه مربوط به منطقه ما می گردد ،ھند چھارچوب امنيتی خاص خودش را دارد .اگر کشور چين را نيز در نگاه
افغانستان کشوری از کشورھای منطقه تعريف کرد ،روشن است چين نيز چھارچوب امنيتی خودش را دارد.
کشورھای آسيای ميانه از يک سو سيستم امنيتی درونی خود شان را دارند و از سوی ديگر ،در سيستم امنيتی
کشورھای مستقل ھمسود با روسيه شامل می شوند که در واقع چيزی ھمانند به ھمان حريم امنيتی شوروی پيشين
است و پس از فروپاشی تازه در سيستم امنيتی سازمان شانگھای نيز تعريف می شوند.
افغانستان ،پاکستان و ايران سه کشوری اند که نه ميان خود شان کدام سيستم امنيتی دارند و نه عضو کدام سيستم
امنيتی ديگر ھستند .در اين ميان ،افغانستان با نزديک به شش ھزارکيلومتر مرز با شش کشور منطقه ،بی دفاع
ترين ،آسيب پذير ترين کشور جھان از نگاه دفاعی و امنيتی است .اين در حالی است که توانايی ھای کشورھای
ھمسايه آن فوق العاده بزرگ است.
بايسته است توجه داشت که بی ثباتی و نا امنی در افغانستان ،تاثيرات سوء بسياری بر امنيت منطقه و حتا جھان )
به گونه يی که رخدادھای تراژيک  11سپتامبر آشکارا نشان داد( دارد و بر عکس ،ثبات و امنيت در افغانستان
زمينه ساز ثبات پايدار و گسترش ھمگرايی منطقه يی و جھانی خواھد بود.
با درنظرداشت مسايل باال ،تامين امنيت در منطقه با توجه به خطراتی که تروريزم بين المللی و مواد مخدر متوجه
ما گردانيده است ،مستلزم ھمکاری و تشريک مساعی ھمه کشورھای منطقه است.
روشن است به رغم واگرايی ھا ،زمينه ھای خوبی ھم در منطقه برای ھمگرايی وجود دارد که بايد ھمه مساعی
خويش را در راستای گسترش و نھادينه ساختن آن بسيج نماييم.
در پايان ،می خواھم به يک نکته بس مھم ديگر اشاره نمايم و آن اين که ھرگاه قدرت ھای بزرگ جھانی با اولويت
دادن به ارزش ھايی وااليی چون ھومانيزم و ارجگذاری به ارزش ھای انسانی و مقام واالی انسان و نوع پروری
 ،روی يک کانسپت گلوبال برای امنيت جھانی و تقسيم عادالنه منابع انرژی و گستره نفوذ به توافق نرسند ،چالش
ھا و تنش ھای منطقه يی را پايانی نخواھد بود .تنھا شکل بحران ھا است که تغيير خواھد کرد و بس .خود بحران
ھا برای ساليان آزگار در سرزمين ھای آشوب زده پايدار خواھد ماند و توده ھای ميليونی انسان ھای باشنده در اين
مناطق بحرانی در رنج و درد و تھيدستی و بينوايی و بيچارگی دايمی دست به گريبان که ھرگز چنين مباد!
ھر چه است ،مادامی که چنين آرمانی محقق نشده است ،بايد چاره کار خود را برای آينده ھای خود بنماييم.
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