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   پِپه اِسکوبار:نويسنده

  حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٢ اگست ٠٢

  

 به بازی بزرگ تازه خوش آمديد
  

امتداد جاده ابريشم حمايت نمايد، بلکه بيش از غرب واقعا عالقه ای ندارد به اين که از چيزی شبيه بھار عربی در 

مريکا و ناتو که روسيه و چين باشند، در ادو رقيب نظامی بزرگ . آن مايل به ايجاد پايگاه ھای دائم نظامی است

وجود آوردن ھمکاريھای اقتصادی پايداری می باشند که قادر خواھند بود زمينه ھای مناسبی برای ايجاد ه حال ب

  .زرگتری فراھم آورنداتحادھای ب

رژيم ھای ديکتاتور، فساد گسترده، فقر، بيکاری : نداافريقای شمالی و آسيای مرکزی ظاھراً به ھمين بال گرفتار

  .شديد جوانان، کنترل کامل رسانه ھا و فضای بسيار محدود برای مخالفان سياسی

ر نظر عموم مبارزه برای دموکراسی تلقی بھار عربی در افريقای شمالی که دۀ جای شگفتی نيست که پيشروی اولي

 ابريشم موجب وحشت بود، زيرا در نظر آنھا بيش از دموکراسی ۀمی شد، در ميان اکثر حکومت ھای اطراف جاد

کار گرفتن فيلتر ه به ھمين جھت نيز آنھا فيس بوک و تويتر را بسته و با ب. ھيوالی اسالمگرائی را مجسم می ساخت

تلويزيونی در آسيای مرکزی که مطابق مدل الجزيره باشد، از پخش پيام آن ۀ و با فقدان شبکاينترنِت ساخِت چين 

  .عمل آوردنده ممانعت ب

اسالم . بی جھت نيست که قدرتمندان آسيای مرکزی با خشم و وحشت به آنچه در مصرو سوريه می گذرد می نگرند

.  سال است که قدرت را در دست دارند٢١کدام کريم اف در ازبکستان و نورسلطان نظربايف در قزاقستان ھر 

  . رئيس جمھور آن کشور است١٩٩٠ ۀامامعلی رحمان در تاجيکستان نيز از زمان جنگ داخلی در سال ھای دھ

.  تحولی صورت گرفته است٢٠٠٧البته در ترکمنستان پس از فوت شخصيت بارز آنجا ِسپَرُمراد نِجاُسف در سال 

  . رھبری قربانقلی بِردی محمُدف ھمچنان به عملکرد خويش ادامه داده استاما اژدھای مزبور در زمان

 و ضد انقالب الله گون ٢٠٠۵پيچيده ترين مورد، قرقيزستان است که محل وقوع دومين انقالب الله گون در سال 

شور اما آن ک. در آنجا اکنون يک رژيم پارلمانتاريستی با حضور چندين حزب حاکم است.  بود٢٠١٠در سال 
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فرقه ای در ۀ سر می برد، با شکافی عميق در ميان شمال و جنوب آنجا و ميدان مين گذاری شده ھمچنان در فقر ب

  .انهغفرۀ در

تحت حاکميت کريم اف مجلس از آنچه پيش از آن بود اندکی کمتر . در جاھای ديگر اصالحات سطحی حاکم اند

  .شوند، در آنجا نيز بايد ھمينگونه باشد يت نظربايف مطرح میکاريکاتوروار می باشد و با اظھاراتی که تحت حاکم

گوھای جّدی ميان احزاب در اين ممالک  و اما تصور نکنيد انتخابات آزاد و عادالنه، رسانه ھای مستقل و گفت

ازبکستان مستعد اين است که به سادگی تبديل به سوريه ای ديگر در آسيای مرکزی گردد، با . وجود داشته باشد

 و IMUنگ ھای داخلی که در آن سيستم کريم اف، ارتش، افراطيون، جنبش اسالمی پيرو طالبان در ازبکستان ج

توان گفت که برای اسالم   مرز بی در و پيکر تاجيکستان و افغانستان میۀو در بار. مخالفين سکوالر سھيم باشند

  .افراطی ھمچنان دارای جاذبه ای درخشان است

 و لذا در مرکز بازی بزرگ تازه ای (Eurasien)زيرا در مرکز اروپاسيا . سزاستاھميتی بآسيای مرکزی دارای 

 قرار دارد که در آن بازيگران کوچکتری مانند ايران، ،مريکا عليه روسيه و چين به راه انداخته استاکه اصالً 

  .ترکيه و پاکستان نيز حضور دارند

زرگ تازه می شود، دموکراسی حتّا به عنوان يک مدل ظاھری آنجا که موضوع مربوط به معماری قدرِت بازی ب

اما . واشنگتن ظاھراً در اين انديشه است که آسيای مرکزی ميدان نفوذ روسيه و چين می باشد. نيز به حساب نمی آيد

مريکا، در آسيای مرکزی بيش از ھر چيز، پايگاه ھای نظامی ابرای رھبران سازمان ھای جاسوسی . نه در واقع

  .الب می باشندج

 Collectiv Security Treatyمأمورين دولتی در پايتخت ازبکستان سازمان پيمان ايمنی مشترک 

Organisation (CSTO) ۀپيمان مزبور تا زمان اين برون رفت، شورای ده سال.  ترک گفتندجون را در پايان ماه 

  .ج کشور آسيای مرکزی نظامی بود، متشکل از روسيه، روسيه سفيد، ارمنستان و پن- سياسی

اما بنا بر . که در باره افغانستان وجود داشت، بوده است» اختالف نظرھائی«خاطر ه  تاشکند، اين امر بۀبه گفت

معامالت پيچيده : نام واديم کزيولين دليل اصلی آن مبتنی است بره اظھار نظر يکی از کارشناسان آسيای مرکزی ب

کشور در پايگاه ھای نظامی خان آباد که از زمانی که کريم اف در سال ای با واشنگتن برای حضور مجدد آن 

  . آمريکائيان را بيرون کرد،  در خدمت روسھا می باشد٢٠٠۵

تسليحات نظامی، چندين تن : اگر اين معامله سربگيرد ازبک ھا از تسھيالت بسياری بھره مند خواھند گشت

امله صورت نگيرد، در معرض پوسيدگی قرار دارند و بيش از تسليحات غير نظامی که در افغانستان اگر اين مع

  .مريکااھمه کسب منزلت به عنوان متحد 

 نطامی ايران که سپس ھدف خود ۀتکميل احاط: تواند باشد مھم ترين ھدف واشنگتن در اين ميان غير از اين چه می

الديمير پوتين يعنی اسقاط اتحاديه  رئيس جمھور روسيه، وۀمورد عالقۀ اسقاط پروژ: تاشکند نيز مطرح می شود

  .اروپاسيائی

 کيلومتری دوشنبه واقع ١۵تاشکند به سھم خود مسکو را عليه واشنگتن ، در اطراف فرودگاه نظامی آينی که در 

 نفراتی که دارد، پايگاه می دھد و اين بزرگترين ۶٠٠٠ روسيه با ٢٠١تاجيکستان به لشکر . است، قرار می دھد

  .در خارج از مرزھای آن کشور استپايگاه روسيه 
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اما واشنگتن نيز در قرقيزستان، در پايگاه کوچک مانا در نزديکی بيشکک، پايتخت آن کشور، که برای جنگ 

با اين حال بيشکک از مسکو نيز در ازای سه پايگاھی که در آن کشور . افغانستان حائز اھميت است، حضور دارد

  .دارد خواھان رانت بيشتری است

 اصلی اينجاست که زبدگان به غايت فاسد کشورھای آسيای مرکزی در انتظار برون رفت نيروھای نظامی ۀنکت

مريکا قصد دارد به ھر صورتی که ابا اينحال .  در حال مقدمه چينی می باشند٢٠١۴غرب از افغانستان در سال 

ژيم ھا چيزی را عرضه می کند که آنھا واشنگتن به تمامی اين ر. در آنجا بماند» مشاور «٢٠٠٠٠باشد با قريب 

  !حمايت سياسی: نمی توانند رد کنند

پوتين برای ھر کس که بخواھد مسکو را به بازی بگيرد، دنيارا به صورت جھنمی در خواھد : يک امر مسلم است

  .آورد

منھای  ( کشور آسيای مرکزی۴ رؤسای جمھور چين و روسيه و جونکه در آغاز ماه   ھنگامیزهبازی بزرگ تا

 Shanghai Cooperation)در چارچوب سران سازمان ھمکاريھای شانگھای ) ترکمنستاِن خودرأی

Organisation) ُبه دور ھم جمع شده بودند، به درستی به کار افتاد) اسو(  اِس سی ا.  

 نيز آنجا مھم اين است که رؤسای جمھور افغانستان، ايران، پاکستان و مغولستان و نيز وزير خارجه ھندوستان

که سازمان اِسو توسط مسکو و پکن ديد ديگری را در مقابل غرب عرضه  بھتر از اين صحنه برای اين. بودند

  .نمايد، ممکن نبود

 جھانی روی آن فکر می شود اين است و نه آن تصوری که ۀيعنی خالصه آنچه که از جانب بخشی از واقعيت جامع

  .يش گذارده می شوداز جانب واشنگتن، لندن و پاريس به نما

 کشورھای آسيای مرکزی می ۀآنچه در بار. مريکا و ناتو مخالف استاسازمان اسو کامالً باسيستم دفاع موشکی 

ی باشد، بھتر ھمان که به ئاگر بحرانی منطقه : توان گفت اين است که به سود آنھاست که از ناتو دوری جويند

مستقل، بيطرف و «سازمان اِسو خواھان افغانستانی است که . ی نير راه حل برای آن يافت شودئصورت منطقه 

و اين چيزی نيست به جز بيان ) که بدين صورت به منزلِت ناظر سازمان اسو در آمده است(باشد » صلح آميز

  .ندمريکا را از کابل بزداياکه روسيه و چين ھر کاری را که قادر باشند انجام خواھند داد تا نفوذ  قراردادی برای اين

 صورت گرفت، محکوم می نمايد و ارا مانند اقدامات يکجانبه ای که در ليبي» دخالت ھای بشردوستانه«سازمان اِسو 

ناگفته نماند که اسو خواھان اصالحاتی . اولويت را به اساس کار سازمان ملل متحد و حقوق بين الملل سنتی می دھد

گوی سياسی است که  و د سوريه تنھا راه حل قابل قبول، گفتدر مور. در شورای امنيت سازمان ملل نيز می باشد

  .شامل بر ايران نيز می گردد... از نظر مسکو

برای سازمان اِسو ھر اقدام محتمل ضربتی عليه ايران قابل پذيرش نيست و اين در حالی است که نه پکن و نه مسکو 

  .تصور بمت اتمی را برای ايران قابل قبول نمی دانند

 ۀگام ھای بعدی شامل بر بانک توسع.  ھمکاری ھای اقتصادی ميان کشورھای سازمان اسو گسترش يابدقرار است

  .اصلی برای کشورھای آسيای مرکزی خواھد ماندۀ اِسو می باشد و مسکو ھمچنان طرف معامل

 به عنوان مريکا می باشد،ا دفاع موشکی ۀترکيه که عضو ناتو و بخشی از شبک: که و يک تحول بسيار جالب اين

 نه پاکستان و نه ھندوستان بدين سازمان راه ،در مقابل. گوی سازمان اسو مورد قبول قرار گرفت و طرف گفت

  .اما اين دو ضرورتاً مانند ايران در آينده به عضويت کامل در خواھند آمد. نيافتند
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برای شرکت در ) ھای ترکمنستانباز ھم من( کشور آسيای مرکزی ۴البته در ناتو تصورات ديگری حاکم بوده و از 

سازمان ناتو خواسته ھای بزرگتری از سازمان . عمل آمده  آينده دعوت بیشورای سران ناتو در شيکاگو در ماه م

  . که در بيان ناتو به معنی پايگاه نظامی می باشد–در نظر دارد » ھمکاری«اِسو برای 

که توجه  از زمانی.  باشند، به ھيچ وجه اغراق آميز نيستاين ادعا که ناتو و اسو در راه برخورد با يکديگر می

به طوری . اصلی اِسو فقط به تماميت گرايان اسالمی مانند طالبان در افغانستان بود، راه درازی سپری گشته است

 روسيه، ِسرِگی الورو، روشن ساخته است، از اکنون به بعد اسو مصمم به اخذ سياست ۀکه وزير امور خارج

  .در تمامی بحران ھای منطقه و نيز فراتر از آن می باشدمشترکی 

ويلی کريم اف اقدامات خويش را با . بزرگ ترين مايه دردسری که اِسو بايد خود را از آن برھاند ازبکستان است

  .او در معرض خطر قرار داردۀ حفظ احتياط انجام می دھد، چنانکه گوئی آيند

آنچه اين .  افغانستان از ازبکستان، تاجيکستان و ترکمنستان می گذرد به سوی(NDN) توزيع شمالی ناتو ۀشبک

که  از آنجائی. گروه سه گانه واقعاً خواھان آن می باشند اينست که در نقش کشورھای گذرگاه، منافعی به آنھا برسد

ين می باشد، لذا صحنه مؤثر با روسيه و چۀ  ناتو واقعاً تأمين امنيت در آسيای مرکزی نبوده، بلکه مقابلۀھدف مخفيان

  .برای مبارزات قھرمانانه و معامالت جّدی آماده است

به ھيچ وجه خواھان آن » دموکرات«به ھر حال اين روشن است که در دور جديد بازی بزرگِ تازه آنچه که غرِب 

  . ابريشم برسدۀنيست، عبارت از اين است که نسيمی از بھار عربی به جاد

  

  : واژگان کليدی

زرگ تازه،   آسيای مرکزی،   جھان عرب،   ناتو،   روسيه،   چين،   دموکراسی،   نفت و گاز،   ستراتژی بازی ب

جغرافيائی،    سياست جغرافيائی،   سازمان ھمکاری ھای شانگھای،   اسو،   ايران،   ترکيه،   افغانستان،   

   ترکمنستان،   ھندوستان،پاکستان،   تاجيکستان،   قرقيزستان،   ازبکستان،   مغولستان،  

 

  ٢٠١٢ جون ٢٧برگرفته از تالکسکاال ، 
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