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 1۶/1۲/۲۰1۸             ییحیخان  رې: شسندهینو
 

 تیالجورد و اهم -شاه سوري  رېجاده ش

 ان کيیکونومیوایو ج کيیتیوپولیج
 

 !گرانقدرخوانندگان 
 مینما یکش م شیانتخاب نموده و خدمت شما پ سبوکیشاهراه الجورد مطلب جالب را از ف تیجهت معلومات و اهم

 یزیعز لینب
 

 
 

 اریبس هیانیب کیر د ی. وباشدیم ایتانیبر کیوپولتیو پدر ج کیوپولتیج نیدسپل انیاز بان کيی ندریمک ک ډهالفور سر
در لندن  Royal Geogrphical Societyدر  The Geographical Pivot of Historyمشهور خود بنام 

. دباشیمنابع طبعي و نفوس جهان را دارا م عظمنمود که قسمت ا ادیجهاني  رهیرا بنام جز آسیااروپا و  1۹۰۴در سال 
 ضويیب ایو  Heartlandانرا بنام  یت که واس دهیردگ لیتشک آسیاشرقي و شمال  یجهاني از اروپا رهیجز نیقلب ا
 ندی. هارت لردیگیشوروي را در بر م ریکه قسمت اعظم ان را اتحاد جماه Strategic Ellipse ای کیژیسترات

، هی، ترکالمان یشامل کشور ها رهیدا مین نیکه ا باشدیم Iner or Marginal Cresentدروني  رهیدا میمحاط به ن
،  ایترالسآ، ، جاپانلستانگ، انیشمالي و جنوب یکایامر یکشور ها کهی. در حالباشندیم نی، هند و چن، افغانستارانیا

 یاکشور ه نیجهاني را احتوا نموده که ا رهیجز نیمنظم ا ریغ رهیدا مین کیبه شکل  الندیوزیو ن یجنوب یقایافر
 . باشندیم Outer or Insular Cresent ایدروني و  رهیدا میو مربوط ن بحری یقدرت ها

 . وجود دارد Tallasocraticو  Tellurocratic یکشور ها نیفرق عمده ب رډنیمک ک ډنیهارت ل یوریت در
داخل کدام کشور نشوند چون  قیسواحل دارند و کوشش انها بر انست که عم یتمرکز باال شهیهم بحری یها قدرت
واز  ندیرا کنترول نما یتجارت یاست که تجارت و راه ها ینها کافآ ی. براتواند یده نمکر تینها حماآنها از آ هیبحر

 .ندینما کیژین استفاده ستراتآ
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تجارت  ینداشت سواحل مساعد برا باشدین مصاب مآبا  ندیاز پرابلم هاي عمده که هارت ل یکی رډنیمک ک بنظر
 ودشیخود متوجه م ی. اما و سازدیرا درست ثابت م ندرینظر مک ک نیا نینظر سطحي به نقشه زم کی. به  باشدیم

انکشاف  نيیو جاده ها تجارت خود را زم هنآاز راه ساختن خطوط  تواندیم ایوراشیپهناور  نیزم که سر دیوگیو م
ي با افغان راه الجورد ایو  یینایچ شمیراه نو ابر ایوستوک و  یماسکو و والد ایبغداد و  نیهن برلآدهد . ساختن خط 

 . باشندیشاه سوري از کابل تا کلکته م رېبارت از شاهراه شعکه  خيیمثال تار
را  ندیشوروي هارت ل ریاتحاد جماه اً و بعد هیروس کهیبود ، در حال گبزر ایتانینوقت برآ یبه تمام معن ییایدر قدرت

ن به آکه ادامه  دیردگ گبزر یباز ای The Great Gameباعث کشمکش بزرک بنام  نیتصاحب نموده بود و ا
 . افتیوقت خاتمه ن چیسرد تا به امروز ادامه دارد و ه گشکل جن

 یسانآاز طرف غرب به  ایوراشیکه  دیردگخود را انکشاف داد و مدعي  ډنیهارت ل یوریت رډنیمک ک 1۹1۹سال  در
 . تواندیم رفتهگ دیتهد ریز
از طرف شمال  کهیدر حال شوندیم ډنیعبور به هارت ل عمانو قفقاز  روسگ، زاهندوکش یوب کوه هانطرف ج از

. فقط راه  تواندیدور و دراز سد راه هر قوه نظامي شده م ینمودن فواصل بس ی، از طرف شرق طبحر منجمد شمالي
 . باشدیخطه م نیسان معبر غربي به اآ
مکن جهان م گبه سواحل بزر افتنیامکان دست  زین ایوراشیاست بلکه به  ایوراشیمعبر غربي نه تنها راه به  نیا
 : دیوگیشرقي م یراجع به اروپا ندری. مک ک سازدیم

بر  تیجاکم یبه معن ډنیبر هارت ل تسلط دارد ، تیحاکم ډنیهارت ل یشرقي را در دست دارد ، باال یکه اروپا یکس
 دارد ! تیحاکم ایدارد بر دن اریرا در اخت یجهان رهیکه جز کس ،است یجهان رهیجز

 دهیردگ خیجز تار ریکب ایتانیزمان بر نا . درخود را انکشاف داد یوریبار سوم ت یبرا 1۹۴3در سال  رډنیک مک
 یوریت يئکایامر سریپروف کی، Nicholas Spykman. دیردگن آ نیبه سرعت جانش کایمتحد امر التیبود و ا

خود  یبخود ندیادعا نمود که هارت ل رډنیبنا نمود و برعکس مک ک رډنیبر افکار مک ک Rimlandخود را بنام 
 . باشندیم یبه سزا تیقابل اهم ډهارت لن Rimland ایبلکه کنترول اطراف  ستینقدر ها مهم نآ

 نیبنام د اً ظاهر نیو سرزم خیو بدون تار تیهو یدوم جهاني دو کشور ب گبود که بعد از جن یوریت نیهم براساس
شه در نق لیئبنام اسرا یبنام پاکستان و دوم ایوراشیبوجود اوردن تشنجات در اطراف  یبرا قتیو مذهب اما در حق

 . جهان غرض و جود نمودند
 یقربان بود افتهینجات  بارگمر گبزر یتازه از باز یو اضمحالل هند برتانو ایتانیکه بعد از خروج بر افغانستان

  ندینمایو انواع مختلف دالالن مذهبي امرار معاش م خوانیکه از برکت ان طالب و ا دیردگ یالستیامپر یوریت نیهم
 

 گخطه بزر نیدر اطراف ا ایوراشیبصورت عمده سد ساختن  کایخارجي امر استیس وريیت نیاساس هم بر
 . باشدیم Containment ایسد ساختن  ژيین ستراتآ نیکه مشهورتر باشدیم يئایجغراف

را  ډنیهارت ل Containment ایدر جهان به وضاحت سد ساختن  یئکایامر یها اهگیمشاهده سطحي نقشه پا کی
ارت سد ساختن ه رگانینما زیمختلف ن یبا کشور ها کایمتحده امر االتیا کیژیسترات ی. عقد قرار داد هادهدینشان م

 JapanSecurity، از طرف غرب 1۹۴۹اتو در سال ن ایشمالي  کیروردن سازمان اتالنتآبوجود  ، مثالً باشندیم ندیل
Treaty1۹۵1 از طرف شرق ،Southeast Asia Treaty Organisation  از طرف جنوب و  1۹۵۴سال

Middleast Treaty Organisation  هدف بود  نیهم یاز طرف جنوب غرب برا 1۹۵۵سال 
 

 Roll Backو ً  Containment یها طيیسترات اعمال
 

 هین رومان، مجارستاهی، سلواکندی، پولایتوانی، لایتنی، لای: استوناست رفتهگطرف غرب سخت در محاصره از  هیروس
 ساختند .  یشمال کیداخل سازمان اتالنت ۲۰۰۴و  1۹۹۹ یسالها نیرا ب هیو بلغار

ً بیتقر از به  کایتحده امرم التیا اً و بعد ریکب ایتانی، در ابتدا برلوساکسنگان یکشور ها نسویسال به ا یو اند کصدی ا
 یاتحاد کشور ها کیکه  ذارندگرا از دست ندهند و ن کیژیسترات فټیایتا انس ندینمایخود کوشش م یتمام قوا

Tellurrocracy یریگجلو ی. برا دیبوجود ا گنیجی، ماسکو و ب نی، برل سیمحور پار کی ایو  ینیزم یقدرت ها ای 
 THEدر  ۲۰1۵در سال  STRATFOR سیئر Georg Friedmanمحور بود که  نیاز بوجود امدن هم

CHICAGO COUNCIL OF GLOBAL AFFAIRS کی شنهادیپ CORDON SANITAIRE  را که
، ناتو و خارج از چوکات اهیس رهیشرقي تا به بح رهیبح زا عنيی، هیو بلغار هی، رومان، مجارستانډنیپول یاز کشور ها

نهم در حال که در شرق آ، هیلمان با روسآفرانسه و  ایو  ایوراشی نيیزم یقوت ها نیباال ذکر شده بنمود تا محور در 
 . رددگن ری، امکان پذمده استآ انیو ماسکو بم گنیجیب نیاتحاد ب نیا ایوراشی

جهاني و اما توسط بوجود اوردن  اسیرا به مق ایوراشیجمهوري خود سد ساختن  استیدر زمان ر زیباما نوا بارک
 قدم ورداشت : یوریت نیزاد تجارت در چار چوب همآ یها هیاتحاد
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، ای، استرالتنامی، و، جاپانکایمتحده امر االتیا نیب TPP TRANS PACIFIC PARTNERSHIPداد  قرار
 ، و نیاما بدون چ رگی، و چند کشور دنیپیلی، فایزیمال

TTIP TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP 
متحده  االتیا یهر دو کوشش ها TPPو هم  TTIP هم ،هیاما بدون روس کایمتحده ار االتیاروپا و ا هیاتحاد نیب

حال  که تا باشندیم نیخطه زم نیازاد تجارتي در اطراف ا هیاز راه ساختن اتحاد ایوراشیساختن  یمنزو یبرا کایامر
 .اند شتهگمواجه  یهر دو ان به ناکام

 :؟ستیدر قبال ان چ ایوراشیعمده  یاما عکس العمل کشور ها و
از  ایتانیتوسط بر یبحر یصار راه هاحاز ان افتنینجات  یبرا شیلمان ها و روس ها در صد سال پآمانند  زین نیچ

 سیلگان یئایواستوک که انحصار در یوالد -بغداد و ماسکو  - نیهن برلآراه خشکه و ساختن شاهراه ها و خطوط 
ن وحشت داشت آاز  رډنیکه مک ک THE NEW SILK ROAD اینو و  شمی، به ساختن راه ابررا در هم شکست

سط تو یصار شده بحرحو تجارت از راه خشکه و نجات از راه ان ییایوراشی یپرداختند تا انفراسترکچر کشور ها
 . ابندی کایمتحده امر االتیا
 

 ؟مینمود حیتشر نجایانرا در ا یها و جهات عمل یوریت نیچرا ا ما
 

از راه  نسویبه ا یمتماد ین بصورت از سال هاآمملکت محاط به خشکه است که تجارت  کیما اقفانستان  کشور
 .  ردیگیپاکستان صورت م یبحر و بندر کراچ

ارتند دو جاده عب نی. ااست رفتهگقرار  کیژیسترات ویو همچنان ج کیاکونوم ویدر نقطه تقاطع دو جاده ج افغانستان
هراه تازه افتتاح شده الجورد در شمال اش رگیدر شرق و دو د یشاه سور ریهراه شاش ایاز جاده کابل و کلکته و 

 یدر صد از قوا ۵۰و  یبحر ین مربوط قواآدر صد  ۵۰ کيیپولت ویکه بزبان ج ستیکشور است . افغانستان کشور
به هندوستان بلکه معبر  ینیزم یقوا یبرا رددگیکشور نه تنها دروازه محسوب م نیا یعنی. شودیشمرده م ینیزم
 . باشدیم زین ایوراشیو قلب  یمرکز یآسیا یبرا

ل وص تیکه قابل باشدیپل را دار م کی تیثیح کویسارک و ا یخود در سازمان ها انهگدو  تیبا عضو افغانستان
دولت پاکستان است که بنا بر مخاصمت  نی. اما اباشدیاروپا را دارا م و یمرکز یآسیارا به  یجنوب یآسیانمودن 

ت افغانستان صور قیانسان از طر اردیلیتر از دو م هاضاف یکه داد و ستد اقتصاد رددگین مآخود با هندوستان مانع 
 .  ردیگ

 میتوانیو ما م باشندیرا دار م WTO ایسازمان تجارت جهاني و  تی، عضو، هر سه، هندوستان و پاکستانافغانستان
 .  میمعضله را هموار بساز نیسازمان ا نیبا کمک ا

 

 خواهد داشت : شیما پاکستان دو راه را در پ بنظر
 

 هچوجیقت به هو چینرا هآپرداخت  تیو سارک ، که قابل کویعضو ا یبه کشور ها زافگاندازه  یب میجرا پرداخت
 الجورد . - یسور رشاهیراه شبه شاه وستنیپ اینخواهد داشت و 

 است . الستیامکان دوم بنظر ما ر که
 :  نوت
 نی. ا بابدیشروع و در کابل خاتمه م شید لهگبن Chittagongمتر از  لویک ۲۵۰۰ یبه دراز یشاه سور رېش جاده

 ساخته شده است  سويیع 1۶در قرن  یشاه سور ریشاهراه هندوستان است که از طرف پادشاه افغان ، ش نیجاده اول
 

و از انجا  اهیس رهٔ یبه بح رجستانگو  جانی، اذربا نیکسپ بحیرهٔ الجورد از طرف شمال کشور به ترکمنستان ،  شاهراه
 . رسدیبه اروپا م

 دیرا با اروپا ، از راه افغانستان وصل نما آسیاجنوب شرق  ایو برما و  شید لهگبن تواندیدو شاهراه م نیشدن ا وصل
 خواهد بود . ایدن یشاهراه ها نیاز مهمتر یکیت صور نیکه بد
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