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 Political سياسی

  
  *ريچارد ويتز: نويسنده
  **متين کوشا: مترجم

  
  آسيای ميانه بدون غرب

  
چھارمين بررسی جامع خود را در مورد مھمترين فاکتورھا که طی دو   )NIC(امريکا » شورای امنيت ملی « ًاخيرا 

 "٢٠٢۵ترند ھای جھانی " اين ارزيابی تحت عنوان . ھه آينده سياست جھانی را شکل خواھـد داد، به نشر سپرده استد

جھانی تغييريافته، سخت در تالش است تا درک سياست سازان و از جمله دولت مردان کاخ سفيد و ساير عالقه مندان 

ای مطرح و راھکار ھای جادله ھمحۀ منازعات بين المللی، اين مطالعه سا. ازشرايط جديد محيطی آينده را شکل بدھد

 در بحث آن جايگاه مھمی را ١»اورآسيا « موجود در آن شرايط را به ارزيابی گرفته و انکشافات احتمالی منطقۀ وسيع 

  .احراز ميکند

  

سازمان «  آن است که در متن آن، شرايطی فــــرض ميشود که در "جھان بدون غرب" يکی از سناريو ھای احتمالی 

ُبه عنوان نھادی مسلط در آسيای ميانه سر برآورده و سلطۀ مشترک روسيه ــ چين در ) SCO(» ھمکاری شانگھای 

اياالت متحدۀ امريکا و . آسيای ميانه در نتيجۀ شکست ناتو مبنی بر حفظ تعھدات منطقه ای اش ، شکل خواھد گرفت

در . را در افغانستان و ساير کشورھای آسيای ميانه حفظ کنند ظامی شانمتحدين اروپايی آن ديگر اراده ندارند حضور ن

را بر اين منطقۀ نفت خيز تأمين کنند؛  حاليکه روسيه و چين ميکوشند تا خالی قدرت را پر کرده و ھمچنان کنترول شان

  .ھند ، ايران و ساير کشورھای منطقه نيز ميخواھند به آنھا بپيوندند

  

 کل  خود عنوانی دبير٢٠١٥ی سازمان ھمکاری شانگھای در نامه فرضی پانزدھم جون سال درين سناريو، رئيس روس

  :پيمان ناتو چنين مينگارد

افزون برآن،  اطالعات . اوضاع افغانستان ثبات کل منطقه را تھديد کرده است و ما نميتوانيم در قبال آن خاموش بمانيم "

.  در آسيای ميانه تحت فشار حرکتھای راديکال اسالمی قرار گرفته اندما حاکی از آنست که بعضی از دولتھای دوست ما

 ."اين در حاليست  که ما ھمچنان به انرژی آسيای ميانه وابسته ھستيم
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را درصورت رشد قدرت نسبی و نفوذ چين، ھند وروسيه ــ ) اورآسيا(تحليل گران شورای امنيت ملی امريکا سناريوی 

مطالعۀ سال .  ــ در مقايسه با قدرت اياالت متحده و اروپا، ممکن ولی غير محتمل ميدانندکه از نظر آنھا چشمگير است

 اين ٢٠٠٨اما گزارش .  شورای نامبرده به نفع ادامه تفوق جھانی امريکا با موافقت ساير کشورھای قدرتمند بود٢٠٠٤

دسترسی وسيع و غير انحصاری ( ی نظامی نھاد روی موانع جلو نفوذ امريکا بنابر روند جھانی شدن ، انتشار تکنالوژ

  .تأکيد شده است... و انتقال تاريخی کانون ثروت و قدرت نسبی اقتصادی از غرب به شرق و عوامل ديگر) به آن ــــ م 

  

 ، اقتصادی و غيره به يک ٢کاھش نسبی نفوذ متحدين کليدی امريکا در اروپا و آسيا بنابر مشکالت جمعيت شناسی 

رشد بطی اقتصادی،  جمعيت کھن سال و فقدان يک دستگاه واحد سياست گذاری  . گسترش مبدل ميشودروند رو به 

اين .  سطح پائين مخارج نظامی کنونی را حفظ کنندارای اروپا غير ممکن ميسازد که حتخارجی مؤثر اين مسأله را ب

  .نقش بسزايی دارد"ماموريت افغانستان " عامل اخير در ناتوانی ناتو برای تداوم  

  

کنترول نقاط کليدی انرژی و ارتباط با : " درين سند مطالعاتی نظر برخی از تحليل گران در مورد روسيه اينست که

ناحيۀ قـفــقــاز و آسيای ميانه ــ که برای روسيه به حيث يک ابرقدرت انرژی حياتی است ــ نيروی محرکه ای است 

درسناريوی آسيای ميانه بدون غرب ، دولت چين بنابراتخاذ . نفوذ روسيه در ورای مرزھايشجھت گسترش مجدد ساحۀ 

گفتنی است . ًاست خارجی شديدا ضد غربی برخواھد گزيديوسيلۀ امريکا و اروپا ، يک سه   ب٣سياست حمايت اقتصادی

اتی متأثر است و از غرب در  از توليدات داخلی در مقابل کاالھای واردی دول غربدارانۀبانجکه ھند ھم از اين سياست 

با احساس ضعف غرب؛ کشورھای چين ، ھند و روسيه سياست تحمل ناپذيری در مقابل دسترسی . حال دوری گزينی

قرن نزدھم  » بازی بزرگ «  تکرار  خودذاته اين امر ب. " غرب  به منابع انرژی آسيای  ميانه را برخواھند گزيد

 امتياز کنترول دسترسی بر بازار ھای اين منطقه باھم رقابت است که طی آن قدرتھای خارجی جھت کسب حق

  ".ميکردند

جائيکه دولت فعاليتھای اقتصادی را " سرمايداری دولتی "  تکاملی مونۀن، روسيه وچين از  )NIC(طبق ادعای مؤسسۀ 

وصی ، عرصۀ اقتصادی به بخش خصغربرھبری ميکند، پيروی نموده ، درحاليکه دردموکراسی ليبرال سنتی 

ر يًمخصوصآ نمونۀ چين ، سا"  دولتی سرمايداری "مونۀنفقيت وبه باور آنھا م.  واگذار شده استنيروھای بازار

  سرمايداری دولتی به مونهنانتخاب . کشورھا را از جمله در منطقۀ اورآسيا ترغيب به الگو برداری از آن خواھد کرد

 در ۴ ، بلکه بيشتر ترس مشترک شان از انقالبات دموکراتيکتنھايی پايه و مبنای اتحاد روسيه و چين را نميسازد

سازمان ھمکاری . کشورھای منطقه ، اين دو قدرت مطلقه را در چوکات سازمان ھمکاری شانگھای نزديک خواھد کرد

شانگھای مداخالت چين و روسيه را در امور کشورھای آسيای ميانه جنبۀ قانونی بخشيده و به پيکن و مسکو اجازه 

  .اھد داد به کشورھای منطقه در سرکوب جنبش ھای دموکراتيک اپوزيسيون کمک کنندخو

. ُ ظھور سلطۀ مشترک چين ــ روسيه در منطقه، عواقب مصيبت باری برای نظم جھانی خواھد داشت:تـبـعــات مســألـه

ر روی يدئولوژی، بلکه بيشتپيمان ناتو  و سازمان ھمکاری شانگھای دو بالک شبيه دوران جنگ سرد، نه به وسيلۀ ا

در چوکات اين سازمان، چين ، روسيه و . ر اختالفات در مقابل ھم قرار خواھند گرفتيمنافع جئوپوليتيک شان و سا

 و ازامتياز کنترول دولتی ايران از موضع مسلط خود در انحصار توليد و صدور نفت وگاز منطقه کارخواھند گرفت

  .جريان نفت تا بازار ھای غرب، در راستای تحقق اھداف سياسی  استفاده خواھند کرد
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با اينھم، نھاد پژوھشی فوق برآنست که بنابر عوامل چندی يک چنين وضعيت نامطلوبی اجتناب ناپذير نبوده و محتمل به 

  : نظر نميرسد

تخمين زده ميشود که نفوس مجموعی روسيه . يت شناسی مشکالتی خواھد داشتًاوال اينکه کشور روسيه از لحاظ جمع

پيش بينی ميشود که در ظرف کمتر از .کاھش خواھد يافت٢٠٢٥ مليون تا سال ١٣٠ مليون به کمتر از١٤١از حد فعلی  

صورتيکه ھمه آنھا حتی در . نفر خواھد رسيد) ٦٥٠٠٠٠(يکدھه تعداد مردان جوان از ھژده ساله به باال در روسيه به 

صحتمند بوده  و مايل به خدمت در ارتش باشند، بازھم از تعداد مجموعی نفرات فعلی ارتش روسيه که به 

درين خصوص، رھبران روسيه تا حال در مورد پذيرش پناھندگان غير . تن ميرسد، کمتر خواھد بود)٧۵٠٠٠٠(

کی، پذيرش کاھش دادن تعداد نفرات ارتش ويا برداشتن ًروسی، تخصيص منابع الزمه برای تقويۀ يک ارتش کامال مسل

مزيدبرآن، فيصدی مسلمانان روسيه از . گامھای ضروری جھت رفع مشکل کسر جمعيت آنکشور خودداری ورزيده اند

آمادگی اين مسلمانان .  افزايش مييابد٢٠٥٠ در سال ٢٣٪ و به ٢٠٣٠ در سال  ١٩ ٪ به ٢٠٠٥ در ســــــــال ١٤٪

ک در فعاليتھای شورشی آينده در مناطق مسلمان نشين شمال قــفـقـاز و آسيای ميانه برای روسھا مشکل جھت اشترا

  .آفرين خواھد شد

دولتھای يک حزبی زير کنترول فردی قدرتمند در . ًثانيا، سيستم سياسی روسيه ھمچنان توسعه نيافته باقی مانده است

رآن، طبق ادعای تحليلگران اين گزارش، پيش بينی سير انکشاف افزون ب. معرض بحرانھای جدی پيھم قراردارند

نھايت " جريانھای اقتصادی ليبرال و جريانھای سياسی غير ليبرال " حوادث روسيه به دليل ھمزيستی متزلزل و دشوار 

ی، بنابر ضربه پذيری بالقوۀ بقاء روسيه در نتيجۀ عدم ثبات سياسی، بحرانی عمده در سياست خارج. مشکل است

 ۵] دولــتی نـفـتـی[ وعوامل پيش بينی ناشدۀ ديگر، نميتوان بروز حاالت احتمالی در آينده آنکشور مثل روی کار آمدن 

از نظر دور ) که احتمال آن زياد نيست، اما واقعی است ( ناسيوناليست، اقتدارگرا و حتی يک ديکتاتوری تمام عيار را 

ً به حيث يک کشور عمدتا پيشرفته و باز سياسی عرض ٢٠٢٥ بتواند تا سالاحتمال کمتر وجود دارد که روسيه. داشت

  .اندام کند

. گان بی تفاوت  حزبی در چين متحد جنجال برانگيزی خواھـد بـودًی، روسيه احتماال حتی برای نخبتحت ھر سناريوي

يم شدن مناسبات با جاپان يا تغييرات منفی جمعيت چين، تقاضای بخش اقتصادی رشد يابنده برای حقوق سياسی و وخ

صعود چين به مقام دومين قدرت بزرگ اقتصادی تا . ھند، تمرکز نيروی چين در آسيای ميانه را دشوار خواھد ساخت

زيرا دومين قدرت . واکنش منفی روسيه را در پی خواھد داشت) که جريانات جاری حاکی از آنند ( ٢٠٢٥سال 

کاھش رشد اقتصادی آن عکس . داشت تا به ايجاد و تسليح ارتشی نيرومند بپروازداقتصادی جھان ، آن امکان را خواھد 

درھر دو حالت، تنش ميان . چين به زمامداران آنکشور اين بھانه را خواھد داد که نيروھای خارجی را مقصر آن بدانند

  .چين و روسيه افزايش يافته که منجر به تضعيف مؤثريت سازمان ھمکاری شانگھای خواھد شد

اين گزارش شورای امنيت ملی امريکا، سياست سازان غربی را در مورد خطرات عدم پذيرش : نــتـيـجـه گـيــری

طبق اين گزارش، خروج سريع نظامی ناتو از افغانستان نه تنھا که به سالطين  .ُتعھدات شان در افغانستان ھشدار ميدھد

 پناھگاه امن خواھد داد، بلکه روسيه و ايران اين فرصت را مواد مخدر و دھشت افگنان اسالم گرا در سطح منطقه

خواھند داشت تا ازين خالی قدرت سوء استفاده کرده و به استقرار نظم دلخواه سياسی، اقتصادی و اجتماعی شان در 

ستان متعھد ادارۀ اوباما مثل سلف خود تأکيد ورزيده که به تداوم راه در افغان. کشور ھای ضعيف آسيای ميانه بپردازند

در مورد آمادگی کشورھای اروپايی به . ًاست و ارتش امريکا اخيرا از ازدياد نيروھايش در افغانستان خبر داده است

اين ھشدار شورای امنيت ملی . کمکھای شان جھت حضور درازمدت ناتو در آسيای ميانه شک وترديد وجود دارد
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ی بر مقدم دانستن مسألۀ افغانستان در نشست بعدی ناتو در امريکا، تالش برخی از مشاوران باراک اوباما مبن

  .استراسبورگ در جريان ماه اپريل را تقويه ميکند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مترجم توضيحات

  )Richard Weitz( ــ ريـچـارد ويـتــــــز * 

از نظر " افغانستان  آزاد –آزاد افغانستان "نوری سال جاری در پورتال ج ٢٣  اين نوشته را که به تاريخ-  **

 در آن تا حدودی از قطب بندی ھای آينده جھان صحبت به عمل آمده از آن رو ترجمه نمودم که خوانندگان گرامی گذشت

  .م از محتوای آنھا تعبير گرددچنين آثاری نبايد به معنای جانبداری وتائيد مترج ۀترجم. است

ً اين کلمه قبال در مورد اتحاد شوروی و کوريا به مفھوم سرزمين واحد واقع در آسيا ــ اروپا استعمال Eurasia» « ــ ١

جمله روسيه، چين، کوريا، سرزمين وسيعی در اروپا وآسيا  از " اورآسيا" حاال در اوضاع جديد منظور از . ميشد

ًدر حال حاضر عمدتا قلمرو سازمان ھمکاری شانگھای را احتوا ميکند که با گسترش . وکشورھای آسيای ميانه است 

 . احتمالی اين سازمان در آينده، مفھوم اين کلمه نيز از لحاظ سياسی گسترده تر خواھد شد

  )Demography(ــ ٢

  )Protectionism(ــ ٣

ًــ منظور نويسنده از انقالبات دموکراتيک عمدتا حرکت ھای سياسی مورد حمايت امريکا وغرب در منطقه مثل ٤

  .انکشافات سياسی اوکراين در چند سال اخير و به قدرت رسيدن غرب گرا ھا در گرجستان و غيره است

  .  به کار رفته استState) ( Petroــ  دولت نفتی به جای ٥

 


