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 :چکیده

فرھنگی ھمراه با موقعیت جغرافیایی مشابھ از یک سو و وجود دغدغھ ھای امنیتی مشابھ  -شتراکات تاریخی ا
. منطقھ را بھ ایجاد یک گفتمان مشترک در قالب ھمگرایی آسیایی سوق می دھددر منطقھ آسیا ، کشورھا ی این 

باتوجھ بھ روند شکل گیری ھمگرایی آسیایی و مزایا و فرصت ھایی کھ برای کشورھای این قاره کھن ایجاد می کند 
و ھمبستگی  لزوم توجھ بھ مزایایی کھ ارتباط با قدرت ھای بزرگ آسیایی در راستای روند شکل گیری ھمگرایی

با توجھ بھ ضرورت پرداختن بھ این موضوع این پژوھش با . مھم جلوه می کند ،آسیایی برای ایران بھ دنبال دارد
 و ھمگرایی بر تاثیری چھ منطقھ در ایران موقعیت کھ دھد پاسخ سوال این بھ دارد قصد تحلیلی –رویکرد توصیفی 

باری بوزان  "مجموعھ امنیتی منطقھ ای  "براساس نظریھ  استشده  سعی پژوھش این در ؟ دارد آسیایی ھمبستگی
در منطقھ در شکل دھی بھ این  آنبھ تاثیر نقش و جایگاه ایران با تاکید بر موقعیت ژئواستراتژیک ) مکتب کپنھاک (

یی ، و مزایا و فرصت ھای ایران را درقالب الگو گیری از مدل آسیایی ، ھویت مشترک آسیا شودھمگرایی پرداختھ 
 .شودبررسی ... امنیتی و -اتحادیھ سیاسی
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 مقدمھ

آسیا بزرگترین و درحین حال پویاترین قاره جھان ،تاکنون تحوالت و فرازو نشیب 
تاثیرات تعیین کننده ای بر نظام جھانی این تحوالت .ھای فراوانی بھ خود دیده است 

بعد از فروپاشی نظام دو قطبی این تحوالت شدت بیشتری گرفت وبا .گذاشتھ است 
ظھورکشورھای در حال صنعتی شدن و ارتقای سریع جایگاه آسیا در معادالت بین المللی 

ش رو امنیتی پی-فضای مناسبی برای رشد ھمگرایی آسیایی ومقابلھ با چالش ھای سیاسی
بنابراین آسیا برای ایفای نقش موثرتر در محیط .برای کشورھای آسیایی پدید آورده است

بین الملل نیازمند گام نھادن در مسیر ھمبستگی آسیایی و تعریف ھویت مشترک نوین در 
ایران بھ عنوان کشور شرقی کھ خود را در جایگاه یک قدرت دارای .عرصھ جھانی است

کند خواھان روابط گسترده با در جنوب غرب آسیا تعریف میموقعیت ژئواستراتژیک 
در این رویکرد تعامالت با شرق .ھای شرقی در قالب رویکردنگاه بھ شرق می باشدقدرت

جایگزین رابطھ با غرب شده وایران با نگرش ایجاد تعامالت عمیق و مؤثر با کشورھای 
. سیاست را پایھ ریزی کرده استاین ) روسیھ، چین، ھند(آسیایی بھ ویژه سھ قدرت برتر

این سیاست بعد از روی کار آمدن دولت نھم و دھم  با جدیت بیشتری پیگیری شد و 
دردولت تدبیر و امید در قالب تعامل سازنده با کشورھای جھان ادامھ یافتھ است کھ البتھ 

و عدم  ایاین امر ناشی از تشدید فشارھا و تھدیدھای غرب بر ایران بر سر مسئلھ ھستھ
ھمچنین با قدرت یابی . دستیابی ایران بھ اھداف مورد توجھش در این زمینھ بوده است

کشورھای آسیایی و امکانات بالقوه آنھا، تعامل با کشورھای شرقی در جھت توازن در 
 .برابر غرب صورت پذیرفتھ است

ھمگرایی و سوال مطرح شده در این مقالھ این است کھ موقعیت ایران چھ تاثیری بر 
 ھمبستگی آسیایی دارد ؟

فرضیھ پژوھشگر مبتنی  براین است کھ با توجھ بھ موقعیت ژئواستراتژیک ایران در 
تواند بر روند تحقق این ھمگرایی تسری بخشد ، رغم اینکھ ایران میمنطقھ ، علی

 .ای نیز می تواند بدست آوردھا و مزایای گسترهفرصت

 با مرتبط ھایداده ابتدا روش این در.باشدمی یلیتحل - توصیفی پژوھش این روش
.  ایمپرداختھ آنھا تبیین بھ شده مطرح نظریھ اساس وبر  ایم کرده آوری جمع را  موضوع

 و مقاالت و کتب از و گرفتھ قرار استفاده مورد ایکتابخانھ روش ھاداده آوری جمع برای
.                       است شده استفاده اینترنتی  منابع وھمچنین التین و فارسی علمی مجالت

                                                                                                                   
   

 روش شناسی
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 با مرتبط ھای داده ابتدا روش این در.باشدمی تحلیلی - توصیفی پژوھش این روش
.  ایم پرداختھ آنھا تبیین بھ شده مطرح نظریھ اساس وبر  ایم کرده آوری جمع را  موضوع

 و مقاالت و کتب از و گرفتھ قرار استفاده مورد ای کتابخانھ روش ھاداده آوری جمع برای
 تعریف ابتدا. است شده استفاده اینترنتی  منابع وھمچنین التین و فارسی علمی مجالت

 ایران موقعیت تحلیل وبا شود می شرق آسیا ارائھ در ایران خارجی سیاست از مختصری
 پرداختھ یابد دست تواند می آسیایی ھمگرایی راستای در ایران کھ مزایایی و ھا فرصت بھ
 .شود می

	

 رویکرد نظری  

   2باری بوزان مکتب کپنھاک

 برای سرد جنگ از بعد را ایمنطقھامنیتی  مجموعھ نظریھ بوزان و ویور باری
 دوره این از بعد کھ است حالی در این کردند مطرح ایمنطقھرشد بھ رو مسایل تحلیل

 اساس بر را آنھا توان می و بود گرفتھ خود بھ ایمنطقھبوی  و رنگ بیشتر موضوعات
 ابعاد از یکی بنابراین  	(Danner,2014,2	).کرد تحلیل ایمنطقھمجموعھ  چارچوب

امنیت  از خود تحلیل و تجزیھ در وی استایمنطقھامنیت مطالعات در بوزان تفکرات مھم
 و مھم مفاھیم چند بوزان کل یک عنوان بھ امنیت مفھوم بر آن تاثیر چگونگی و ایمنطقھ
 میان در دشمنی و دوستی مفاھیم مھمترین از یکی. کند می مطرح را توجھ قابل

 و دوستی از طیفی قالب در توان می را ھادولت بین روابط دیگر عبارت بھ کشورھاست
 توان نمی دشمنی و دوستی مفاھیم بوزان شده ارائھ مفاھیم بھ توجھ با.کرد ارزیابی اتحاد

 دھد قرار تاثیر تحت را احساسات این تواند می کھ مسایلی. داد نسبت قدرت توازن بھ تنھا
	باشدمی قومی  ھای جریان و تاریخی پیشینھ ، سرزمین ، ایدئولوژی مانند طیفی از

.(ston,2009	,	6-7)	ھاییویژگی ایمنطقھامنیتی  مجموعھ یک شناخت جھت در وی 
 دارای ایمنطقھ امنیتی مجموعھ یک کھ است باور این بر و. داند	می ضروی و الزم را

 	:است شرح بدین عناصری

. 3  دشمنی و دوستی الگوھای وجود. 2   اعضا میان امنیتی متقابل وابستگی وجود.1
 از نسبی استقالل. 5   موثر بازیگر دو حداقل وجود. 4  جغرافیایی مجاورت و نزدیکی

280-283، 1383، خانی عبدالھ(ھا مجموعھ سایر (  امنیتی مجموعھ نظریھ کلی طور بھ 

 روابط از توجھ قابل و مجزا سیستم زیر یک وجود " شود می تعریف گونھ این ایمنطقھ
 پیوند یکدیگر با جغرافیایی مجاورت اساس بر کھ ھادولت از ای مجموعھ بین ، امنیتی
 قابل متعددی ایمنطقھامنیتی  ھای مجموعھ اساس بر توانمی را جھان بنابراین. اند خورده

آسیا شرق امنیتی مجموعھ مثال برای:  کرد فھم (Danner,2014,3) نکتھ کاربردی این   
تحلیل این است کھ برای فھم مناسب از سرشت امنیت باید بھ ساختار و ویژگی ھای 

ای از نظر این مکتب امنیت منطقھ. ایخاص قرار دارند توجھ کردکشورھایی کھ درمنطقھ
یک نظام امنیتی است کھ کشورھای واقع در آن اوال دغدغھ امنیتی مشابھی دارند ثانیا از 

																																																													
2 . Regional Security Complex Theory 
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اریخی ، جغرافیایی و فرھنگی دارای خاطرات یا سرنوشت نسبتا مشترک می باشند نظر ت

و واحدھای تشکیل دھنده آن بر حسب نگرانی ھا و درک و برداشت یکسان از تھدیدات بھ 
بھ طور کلی .منظور ایجاد و حفظ خود تن بھ قواعد و سازوکارھای مشخص می دھند

ھنگ و تاریخ و ھویت و سرنوشت مشترک عوامل ذھنی و سایر عوامل دیگر مانند فر
 بھ آسیا جنوب و شرق منطقھ بوزان نظر از) 452-451، 1389ابراھیمی ،.(اشاره می کند

 دھھ طول در. است درک قابل مجزا پویایی و سابقھ با ایمنطقھامنیتی  مجموعھ عنوان

امنیتی  مجموعھ یک ساختن برای آسیا شرقی شمال و شرقی جنوب ادغام شاھد ما 1990
 یک واسطھ بھ) بود متنازع تاحدودی روابطشان اینکھ رغمعلی( آسیا شرق در ایمنطقھ

 قدمعت بوزان.  ایم بوده مشترک توسعھ و اقتصادی لیبرالیسم از ای درجھ بھ مشترک تعھد
 بھ است است ممکن چین  گیری قدرت ظھورو روند ادامھ با )حالت بھترین در البتھ( است

 ھاتن نھ آسیا ژئوپلتیک بنا تجدید این دارد اذعان ھمچنین.شود تبدیل مجموعھ این ابرقدرت
 بھ نیز را آمریکا قوی حضور بلکھ داده شکل آسیا جنوب و شرق در امنیتی پویای ادغام

است داشتھ پی در خارجی قدرت یک عنوان .(Buzan,2012,	3-11)  گذشتھ دھھ در 
 ویژه بھ ایمنطقھھای  ھمکاری افزایش منظور بھ متعددی ھای مکانیزم ساخت آسیا شرق
 ، سازی نھاد ماھیت بھ توجھ با. است گرفتھ کار بھ مالی امور و تجارت ھای زمینھ در
 ایمنطقھمحدود بسیار ھای ھمکاری از سال پنجاه بھ نزدیک از بعد کھ است توجھ قابل
 شکوفا بھ شروع ایمنطقھھای  تالش 1990 دھھ اواسط تا دوم جھانی جنگ پایان از بعد

 تعھد از کمی میزان با التقاطی نھادی ساختار این اگرچھ. اندکرده گذشتھ سال ده در شدن
 بستر قدرت پیکربندی و تاریخ در اگرچھ ھمچنین است بوده ھمراه عضو کشورھای
 زمینھ عواملی اما کندنمی فراھم ایمنطقھھمگرایی  و ھمکاری اندازی راه برای مناسبی
 کھ سرد جنگ پایان)  الف:  است شده شرایط این تغییر موجب1980 دھھ اواخر از ای

 بسیاری اقتصادی سریع رشد)  ب. است رسانده حداقل بھ را منطقھ در سرد جنگ شکاف
 در کشورھا از بسیاری در دموکراسی)  ج اقتصادی آزادسازی و منطقھ در ھا کشور از

 اقتصادی رشد عالوه بھ اطالعات جریان افزایش و مرتبط اجتماعی بلوغ و منطقھ
ایمنطقھتولید شبکھ طریق از رسمی ایمنطقھ (katada,2009	,4) 

 رشد و سرد جنگ پایان از آسیایی، بعد ھمگرایی گیری شکل روند در بنابراین
 توسعھ و اقتصادی مسایل بھ گرایش با آسیا مختلف ،مناطق جھان در ایمنطقھھمگرایی 
 اساسی تحوالت و تغییر وجود و با شدند ھمگرایی از ای تازه مرحلھ وارد گرایی

 نیازمند را خود قاره این بود ھمراه آسیایی نوظھور قدرتھای تولد با کھ امنیتی-اقتصادی
 و آسیایی کشورھای ھمبستگی و ھمگرایی ایجاد چھارچوب در گفتمانی بھ دھی شکل

 ھایخصیصھ با متنوع کشورھای دارای آسیا اگرچھ. یافت آسیایی ھویت بازتعریف
 وجود با اما باشند می فرھنگی و تاریخی اشتراکات داری جھات بعضی ودر متفاوت
 سیاسی و اقتصادی امنیت ایجاد برای ھمگرایی الزامات و قاره این گسترده ھای ظرفیت
 حرکت چنین ایجاد انگیزه  الملل بین درمحیط آسیا شایستھ و واقعی جایگاه بھ رسیدن برای
 .است آورده جود بو  ایران اسالمی جمھوری جملھ من منطقھ کشورھای برای پویایی
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 تجلی ھمگرایی آسیایی در سیاست خارجی ایران

نگاه بھ شرق از رویكردي راھبردي بھ مناطق فراسوي مرزھاي شرقي، جنوب   
شرقي و شمال شرقي جمھوري اسالمي ایران و تالش براي تعمیق مناسبات ھمگرایانھ با 

اي كھ در راستاي تامین منافع و ارتقاء بازیگران حاضر در این مناطق است بھ گونھ
اري و ائتالف با آن چھ از طریق تعامل دو امنیت ملي كشور توجھ خاصي بھ مجراي ھمك

اي نظیر جانبھ و چھ از طریق ھمكاري ھا جمعي در چھار چوب نھادھاي ھمگرایي منطقھ
آدمي، . ( گرددآن، سارك، اكو، دي ھشت، سازمان ھمكاري شانگھاي مبذول مي.سھ.آ

 در معموال كھ است ژئوپلتیكي این سیاست اصطالحي دیگر طرف از )  104،  1389

 كار دستور در وقتي معموال گیري جھت این شود، مي برده كار بھ غرب بھ سیاست مقابل
 غرب با تقابل در كشورھا یا كشور آن منافع بین كھ گیردمي قرار كشورھا گیري تصمیم
بعد از روي كار  )  315  ،1389 صادق، شفیعي،(  كند بروز اصطكاك و تضاد نوعي

ھای شرقی ، بھ تعمیق روابط با قدرت) ھمچنین دولت کنونی (آمدن دولت نھم و دھم و 
زیرا در این دوره .عنوان سیاست راھبردي دولت مورد توجھ مسئوالن كشور قرار گرفت
 ایران سرخوردگي ایران در شرایط تھدید آمیزی از جانب غرب و آمریکا قرار داشت ،

 شد باعث خود ايھستھ حق احقاق راستاي در غرب بھ اعتمادي بي  اثر در غرب از
 خود منافع تا كند معطوف) ھند و چین روسیھ،(  آسیایي ھايقدرت بھ را خود توجھ ایران
این سیاست با ھدف توازن بخشیدن بھ مراودات سیاسي و  .كند تامین راستا این در را

بالقوه و توان باالي فني و صنعتي اقتصادي با كشورھاي غربي و وجود امكانات 
ھاي فرھنگي و تاریخي میان ایران و كشورھاي كشورھاي آسیاي جنوب شرقي و قرابت

با توجھ بھ مطالب بیان شده، چند نكتھ در )  20، 1387دنیاي اقتصاد، . ( این منطقھ است
بسترھاي شكل گیري گرایش عمده دولت نھم بھ سیاست نگاه بھ شرق را از طرفي 

اي ایران و غرب و از طرف دیگر رخوردگي از غرب بھ خصوص در بحران ھستھس
افزایش قدرت شرق در زمینھ فني و صنعتي منجر بھ تعمیق و استحكام پیوندھاي ایران با 

   .كشورھایي آسیایي شد

 آسیایي، قدرتمند كشورھاي با اتحاد  و شرق بھ ایران گرایش استراتژیك، حوزه در
 حل ایران براي را استراتژیك متحد فقدان مسئلھ و كند تامین را ایران ملي منافع تواند مي
 ھمكاري درباره و شود مي اشاره روسیھ و چین بھ اغلب خصوص این در نماید

 این حیان المللي بین و امنیتي ھمكاري اگر كھ شده گفتھ روسیھ و چین و ایران استراتژیك
 مي توان كنند حمایت آنھا از دیگر كشورھاي از گستردھاي طیف و شود ھماھنگ كشور
در  )65-1387،66، ،احدی عامری ثقفی(بود منطقھ اي ھمگرایي و تعامل گسترش شاھد

حوزه اقتصادی ، مھمترین انگیزه در نگاه بھ شرق تامین اھداف اقتصادي و تكنولوژیك 
صادرات، اي خود در چھار چوب مدل توسعھ است چون ایران براي تامین اھداف توسعھ

اي و جھاني است بھ ویژه براي سرمایھ نیازمند فناوري، سرمایھ و بازارھاي منطقھ
در صد گسترش و توسعھ  ایرانگذاري خارجي در بخش نفت و گاز از این رو دولت 

دھقاني . ( تجاري دو جانبھ و چند جانبھ با كشورھاي شرق برآمده است –روابط اقتصادي 
 ) 45، 1387فیروز آبادي، 
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 موقعیت ژئواستراتژیک ایران وھمگرایی آسیایی

	موقعیت ژئوپلتیك ایران  -الف
اي در منطقھ غرب ایران یكي از مھمترین كشورھاي خاور میانھ با ژئوپلتیك ویژه 

آسیا است كھ از تمامي سواحل شمالي خلیج فارس و تمامي سواحل جنوبي دریاي خزر 
عت سرزمیني و منابع طبیعي و انساني توانستھ كشور ایران بھ این وس. مند مي باشدبھره

 .اي در منطقھ ایفا كندنقش برجستھ

ایران در مجاورت روسیھ، آسیاي مركزي و قفقاز، شبھ قاره، دنیاي عرب و اروپا و 
،  1387نصیري، ( قرار دارد) آنھا محصور در خشكي ھستند  كھ ( كشور  15ھمسایگي با 

اي بالقوه در غرب از منظر دیگر، كاپیال معتقد است ایران بھ عنوان قدرت منطقھ) . 350
ھاي سلطنتي آسیا از یك حكومت اسالمي شیعي برخوردار است كھ در مقابل شیخ نشین

) 1384،12كاپیال، . ( ر مي گیردسنتي كھ مورد حمایت ایاالت متحده آمریكا ھستند قرا

ھمچنین جمھوری اسالمی ایران بعنوان نقطھ مرجع شیعھ مورد توجھ اقلیت شیعیان در 
این ھالل شیعی تھدیدی علیھ امتداد سواحل خلیج فارس ،عراق ،افغانستان می باشد کھ 

قدرت مضاعفی را برای ایران بھ ارمغان می (کشورھای سنی منطقھ است ولی 
یكي دیگر از نقاط قوت كشور ایران،  . )		desiderio,maronta,2009)(آورد

ھمسایگي با كشورھاي افغانستان و عراق است كھ این فرصت را بھ ایران داده است كھ 
، 1387فرزین نیا، ( بھ عنوان یكي از كشورھاي تاثیر گذار در این كشورھا شناختھ شود 

میانھ صورت پذیرفتھ و حضور نظامي با توجھ بھ تحوالتي كھ در منطقھ خاور )  428
آمریكا در افغانستان و عراق و نفوذ امنیتي كھ ایران در این كشورھا قرار دارد، نمي توان 

در رابطھ با موقعیت ویژه ایران، نظریھ پردازان .نقش ایران را در منطقھ نادیده گرفت
المللي غافل ھاي خود از اھمیت ایران در عرصھ منطقھ اي و بینمعروف در اندیشھ

 .نبودند

بھ عنوان مثال، ایران در نظریھ اسپارلین بخش مھمي از منطقھ مرزي است و بھ  
كوئن در نظریھ . ھمین دلیل موضوع رقابت دو قدرت زمیني و دریایي قرار گرفتھ است

تواند منشا مند خود ایران را بخش مھم منطقھ خرد شده خاورمیانھ مي داند كھ مينظام
باشد، از نظر ھانتینگتن ایران مركز تمدن اسالمي است كھ اتحاد آن با تمدن تحول 

جفري كمپ ایران را منطقھ . ھاي تمدن غرب را متزلزل سازدكنفسیوسي ممكن است پایھ
بھ طور كلي )  24،  1387احمدي . ( مركزي جدید در ژئوپلتیك پست مدرن تصور مي كند

ھبردي داراي سھ امتیاز موقعیتي است اوال این كشور ایران از نظر گاه جغرافیایي را
بري اوراسیاست ثانیا بھ سبب دارا بودن سواحل طوالني در خلیج كشور متصل بھ موقعیت

فارس و دریاي عمان از موقعیت بحري برخوردار است ثالثا بھ لحاظ در اختیار داشتن 
در  )  12،  1390ي، مھدیان، یزدان. ( تنگھ راھبردي ھرمز داراي موقعیت گذرگاھي است

ایران در منطقھ آسیاي مركزي و حوزه خزر و خاور : این باره جفري كمپ معتقد است
ي پر اھمیت جھان یعني خزر میانھ، موقعیت خاص ژئوپلتیكي دارد و مانند پلي دو منطقھ
سازد و از موقعیت ممتازي و آسیاي مركزي و خلیج فارس را بھ ھم مربوط مي

ین موقعیت اگر با عقالنیت و در این و آینده نگري ھمراه باشد مي برخوردار است و ا
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،  1387اعظمي، ( تواند جمھوري اسالمي ایران را بھ یك قدرت در منطقھ و دنیا تبدیل كند 
16( 

 برتری مسیرھاي ترانزیتي ایران -ب

. ھاي زیر بناي اقتصادي ھر كشور بخش حمل و نقل آن استاز جملھ بخش 

ھا و بھ طور كلي صنعت حمل و نقل عالوه بر آنكھ موجبات برقراري هراگسترش شبكھ
بلكھ بھ نوبھ خود عاملي خواھد . ارتباط سریع مراكز تولید و مصرف را میسر مي سازد

بود كھ مي تواند در جھت كسب در آمدھاي ترانزیتي براي كشورھایي كھ موقعیتي خاص 
بعد از جنگ سرد و فروپاشي ) 38،  1387سیاري، . ( و استراتژیك دارند موثر واقع شود

شوروي، تحول مھمي در منطقھ رخ داد زیرا كشورھاي مستقل جدیدي در عرصھ سیاسي 
جھان ظھور كردند و ایران با كشورھاي بیشتري در شمال خود ھمسایھ شد و نقش 

 .ترانزیتي ایران اھمیت بسزایي پیدا كرد

وجود دارند كھ یا كامال در خشكي زیرا در شمال و شرق ایران حداقل ھشت كشور 
ھاي آزاد رودخانھ ولگا در روسیھ از راه دریاي راه آبي آنان بھ آب محصورند و یا شبکھ

مند بھ استفاده از مسیر خزر است این كشور بھ طور خاص و بھ دالیل متعددي عالقھ
جنوب بھ عنوان  –قرارداد كریدور شمال ) 71،  1384مھ آبادي، . (ترانزیتي ایران ھستند

 .یك مسیر ترانزیتي كاال بین آسیا و اروپا نقش مھمي در جایگاه استراتژیك ایران دارد

تمایل ویژه ھند و روسیھ براي ارتباط با یكدیگر از طریق ایران منجر بھ انعقاد 
روسیھ، ایران، ھند  2000سپتامبر سال  12در تاریخ . جنوب شد –قرارداد كریدور شمال 

چند جانبھ حمل و نقل را بھ منظور تسریع در جابجایي كاال بین آسیا و اروپا  توافقنامھ
: اعضاي موسس: اعضاي این كریدور عبارتند از)  20،  1381بیكدلي، . (امضا كردند

بال روس، قزاقستان، تاجیكستان، عمان، سوریھ، : ایران، ھند، روسیھ و سایر اعضا
بلغارستان، اوكراین، : متقاضي عضویت آذربایجان، ارمنستان و ھمچنین كشورھاي

مسیر اصلي این كریدور از بندر )  20،  1389محسني، ( تركیھ، قرقیزستان مي باشد 
مسكو  –بندر آستراخان  –بندر انزلي  –خلیج فارس  –بمبئي اقیانوس ھند بھ دریاي عمان 
نكتھ حائز در این باره چند )  97، 1389ھمان، ( شود و بھ سن پترز بورگ صنعتي مي

اھمیت است اوال چون بخش مھمي از این كریدور از خاك ایران مي گذرد موقعیت 
و از طرفي مي توان كسب درآمدھاي . آورداستراتژیك خاصي را براي ایران پدید مي

تزانزیتي قابل توجھي را نیز براي ایران بھ ارمغان آورد و مھمتر این كھ ھمكاري در این 
 .كندایران، ھند، روسیھ را در یك راستا تقویت ميزمینھ منافع سھ كشور 

یكي از مسیرھاي استراتژیك و قابل مزیت براي كشورھاي جنوب شرق آسیا و  
غرب و یا جاده ابریشم از طریق ایران  –اروپا، طرح  عملیاتي نمودن كریدور شرق 

متفاوت  ھاي اقتصادياست این مسیر موجب اتصال سریع و قطب اقتصادي دنیا با ظرفیت
تكیھ ( یعني غرب با فناوري توسعھ یافتھ و چین با فناوري در حال توسعھ خواھد شد 

بم اقدامات  –جمھوري اسالمي ایران با اتصال خط ریلي زاھدان )  21،  1389سادات، 
مھم در احداث خط ریلي سرخس و مسیر كرمانشاه بصره و ھمچنین انجام طرح امكان 

تر از اول نظام بھ اھمیت ا ھرات و نھایتا نگاه مسئوالنسنجي خط ریلي از چابھار ت
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ظرفیت سازي بنادر ترانزیت چابھار و شھید رجایي توانستھ خود را بھ جایگاه اصلیش بھ 

برتري موقعیت ) 21، 1389ھمان، . ( تر نمایدعنوان محوریت ترانزیت در منطقھ نزدیك
ھاي آسیایي را براي ایران ا قدرتترانزیتي ایران در آسیا مي توان موجبات ھمگرایي ب

ھاي تزانزیتي ایران فرصت معقول و مناسبي را براي انتقال كاال ایجاد كند ھمچنین راه
كریدور . نمایدمیان كشورھاي شرقي و ارتباط این كشورھا با غرب اروپا را فراھم مي

و نقل ترین و ارزان ترین راه ارتباطي امكان حمل جنوب بھ عنوان كوتاه –شمال 
از . ترانزیتي ھند را با بازارھاي كشورھاي آسیاي مركزي و روسیھ بھ وجود آورده است

غرب و یا جاده ابریشم ایران نقش واسطي  –طرفي دیگر با عملیاتي شدن كریدور شرق 
را بین كشورھاي آسیایي با پتانسیل قوي براي توسعھ اقتصادي و كشورھاي غربي ایفا 

تقویت و گسترش مسیرھاي ترانزیتي ایران نقش موثري در  .کند بھ نظر مي رسدمي
 .ھاي آسیایي براي ایران داشتھ باشدپیوستگي متقابل و تقویت ھمگرایي با غول

 

 ذخایر انرژي و مسیرھاي انتقال انرژي ایران -ج

افزایش تقاضاي انرژي در جھان و قرار گرفتن ایران بین دو كانون غني نفت و گاز  
و ھمچنین موقعیت استثنایي ایران براي انتقال انرژي بھ اروپا، آسیاي مركزي و جنوب 
 .شرق آسیا موقعیت منحصر بھ فردي را در زمینھ انرژي را براي ایران پدید آورده است

میلیارد شبكھ ذخایر اثبات شده  6/137بر بیش پترولیوم، با  2001ایران بر اساس آمار 
تریلیون متر مكعب ذخایر  6/29درصد كل ذخایر اثبات شده نفت جھان و  9/10) حدودا ( 

درصد كل ذخایر اثبات شده گاز طبیعي جھان را بھ  16) حدودا ( اثبات شده گاز طبیعي 
اساس گزارش مجلھ نفت و گاز  بر)  604،  1389واعظي، . ( خود اختصاص داده است

درصد از ذخایر اوپک را تشکیل می  12ایران نھ درصد از ذخایر جھان و بیش از 
ھمچنین ایران دومین ذخایر گاز در جھان )council,2013,2.24	energy	word(.دھد

درصد  10بعد از روسیھ را داراست و برای دو دھھ رشد تولید خود را بھ طور متوسط 
 8/29601برآورد ذخایر ثابت گاز طبیعی ایران  2011تا ژانویھ .یش داده استدر سال افزا

با توجھ بھ مجاورت ایران با دو ) Ibid,2013,3.43(میلیارد متر معکعب تخمین زده شد
حوزه بزرگ انرژي جھان توانستھ نقش موثري را معادالت انرژي جھان ایفا كند البتھ بھ 

و گاز، ایران با جایگاه بالقوه باالیي كھ در زمینھ  علت عدم سرمایھ گذاري در بخش نفت
ھاي نفتي و ھایش در حوزهامنیت انرژي در جھان دارد ھنوز نتوانستھ از تمام ظرفیت

 .گازي خلیج فارس و دریاي خزر استفاده نماید

درصد  40درصد منابع جھاني نفت خام و قریب بھ  62ھم اكنون خلیج فارس از 
ھاي وزارت انرژي ي برخوردار مي باشد، بر اساس پیش بینيذخایر جھان گاز طبیع

میلیون  26بھ  2010ایاالت متحده آمریكا تولید روزانھ نفت خام كشورھاي خلیج فارس در 
در حوزه) 41، 1390قاسمي، . (میلیون شبكھ افزایش خواھد یافت 35بھ  2020شبكھ و در 

میلیارد شبكھ است كھ حدود پنج  200ي دریاي خزر، ذخایر نفت ایران و روسیھ بیش از 
ھمچنین ذخایر گاز كشورھاي . برابر ذخایر سھ كشور دیگر حوزه دریاي خزر است
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مجاور دریاي خزر مانند نفت عمدتا در روسیھ و ایران واقع شده است جمع ذخایر ثابت 
، 453،  1389واعظي، . ( تریلیون متر مكعب است 73شده گاز در ایران و روسیھ حدود 

با توجھ بھ ظرفیت ھاي بالقوه ایران در زمینھ ذخایر انرژي، این كشور براي تاثیر ) 458
بایست تمامي ظرفیت ھاي نفتي و گازي خود را بھ گذاري در ابعاد داخلي و خارجي مي

عالوه بر ذخایر انرژي، انتقال آن نیز نقش بسزایي بر موقعیت استراتژیك .فعلیت برساند
 . كشور دارد

بھ اینکھ ارتباط خلیج فارس بھ اقیانوس آرام فقط از طریق تنگھ ھرمز میسر با توجھ 
 "دریچھ جھانی  "است ،از نظر ژئواستراتژیکی تنگھ باریک و کم عمق ھرمز بھ منزلھ 

با دارا بودن سواحل طوالنی در خلیج ) عالوه بر تسلط بر تنگھ ھرمز(است و ایران 
ند حفاظت از این تنگھ را تسھیل فارس با جزایر زیادی کھ داراست می توا

ھایي انتقال انرژي كھ ھمكاري یكي از مھمترین طرح )2010,15	leich,vukovic,.(کند
در .با كشورھاي شرقي را نیز در پي دارد موضوع احداث خط لولھ صلح مي باشد

وجود دو .صورت عملیاتی شدن منافع سرشاراقتصادی  برای ایران  بھ ارمغان می آورد
در ) ھند (و مصرف انرژي ) خلیج فارس و بھ ویژه ایران ( بزرگ تولید انرژي كانون 

این قسمت از جھان باعث شكل گیري اندیشھ انتقال گاز از ایران بھ ھند بھ وسیلھ خط لولھ 
موافقتنامھ اولیھ  1995در سال )  28،  1382عزتي، ویسي، . ( شد 20در دھھ پایاني قرن 

یران و پاكستان و ھمچنین ایران و ھند بھ امضا رسید كھ بر براي احداث خط لولھ بین ا
. ( اساس آن گاز ایران پس از كرانچي بھ شھر موسان و دھلي نو صادر خواھد شد

برد برای سھ کشور است کھ  -خط لولھ گاز ایران یک پروژه برد)  31، 1388موحدین، 
ھ تقاضای روبھ رشد انرژی با توجھ ب.پتانسیل تغییر صحنھ انرژی در جنوب آسیا را دارد

در دو کشور فرض خط لولھ صلح برای این کشورھا با اھمیت جلوه می کند کھ اوال برای 
بدست آوردن زمینھ ھای گاز در نقاط جھان با یکدیگر رقابت می کنند ثانیا با وضعیت در 
حال ظھورشان ممکن است در آینده نزدیک برای کنترل پایگاه ھای انرژی مجبور بھ 

ابت با آمریکا و غرب شوند کھ این خط لولھ تالش برای بدست آوردن چنین پایھ ای رق
البتھ در رابطھ با عملیاتي كردن طرح خط لولھ صلح ) verma,2007,3280.(است

فشارھاي آمریكا تاكنون مانعي جدي در احداث این خط لولھ . اي وجود داردچالش عمده
دش بھ گاز ایران بھ علت ناخرسندي آمریكا و ھند بھ رغم نیاز شدی. بود و خواھد بود

ھمكاري )  170،  1386زرگر، . ( اسرائیل از تقاضاي ھمكاري با ایران خودداري مي كند
 –ایران و ھمچنین ایران  –پاكستان در كنار ھمكاري ھاي ھند  –ھاي بین المللي ھند 

كشورھا و اختالفات بر سر اي بر روابط دو جانبھ بین پاكستان مي تواند تاثیر بالقوه
در )  62، 61، 1385بھروزي فر، ( افغانستان، كشمیر و كل امنیت منطقھ داشتھ باشد 

صورت اجرایي شدن احداث خط لولھ، عالوه بر منافع اقتصادي سرشار كھ براي 
كشورھاي مذكور دارد بلكھ امكان امتداد این خط لولھ بھ چین نیز وجود دارد كھ در این 

ھاي ھمكاري گسترده در بعد امنیتي و استراتژیك براي این چھار كشور ینھصورت، زم
 .آسیایي مھیا مي شود

با توجھ بھ ) بھ ویژه چین و ھند ( بھ طور كلي نرخ رشد مصرف انرژي در آسیا 
توسعھ صنعتي در حال پیشرفت و نیاز فزاینده این كشورھا بھ انرژي، تامین انرژي یكي 
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ین كشورھا مي باشدپس  امنیت انرژی یکی از مھمترین اصول از بزرگترین اولویت ا

ازطرفي ..شکل گیری سیاست خارجی این کشور ھا در توجھ بھ منطقھ خاورمیانھ می باشد
ایران بھ عنوان یك كشور نفت خیز در غرب آسیا از ذخایر غني نفت و گاز در حوزه 

مي تواند یكي از پیوندھاي  مند مي باشد بنابراین انرژيخلیج فارس و دریاي خزر بھره
بھ عنوان ) ھند و چین ( قوي میان ایران بھ عنوان تولید كننده انرژي و كشورھاي آسیایي 

کھ این امر زمینھ مراودات حداکثری .مصرف كنندگان آسیایي انرژي نقش موثري ایفا كند
عالوه بر این تقویت و گسترش . بین مناطق شرق و غرب آسیا را فراھم می آورد

مسیرھاي انتقال انرژي نیز  مي توان امكان ایجاد پیوندھاي اقتصادي را با قدرتھاي 
بنابراین خودبسندگی قاره آسیا با وجود کانون ھای اصلی مصرف .آسیایي افزایش دھد

کننده و تولیدکننده انرژی ،وابستگی متقابل بین کشورھا و متعاقب آن ھمبستگی و ایجاد 
 .سریع می بخشد سرنوشت مشترک آسیایی را ت

 

 مزیت ھای ایران  در راستای ھمگرایی آسیایی

 الگوگیری از مدل آسیایی -

مدل توسعھ آسیایی مدلی اقتصادی کھ بسیاری از کشورھای آسیایی آن را دنبال کرده 
این مدل توسعھ کھ مبتنی بر توسعھ صادرات و تعامل با اقتصاد جھانی بود امروزه با . اند

انعامی .(دل ھای چپ توسعھ بھ الگوی جھانی تبدیل شده استموفقیت در مقابل م
ای بدنبال ترویج و مدیریت کشورھای آسیایی در فرایند ھای منطقھ)19، 1387علمداری، 

رشد اقتصادی در منطقھ در یک .تعامالت اقتصادی میان خود با اقتصاد جھانی بوده اند
ای ترتیبات ش پویای منطقھمدل متوالی رخ داده است منطقھ آسیا بھ عنوان یک بخ

ھای ای با عالیق مشترکی در جھت حفظ رشد وتوسعھ خود از طریق ھمکاریمنطقھ
در ) 	Soesastro,2006 215,.(ای و یکپارچھ سازی را مورد توجھ قرار داده استمنطقھ

این زمینھ می توان چین را بھ عنوان یک کشور شاخص و موفق در بھره گیری از مدل 
سرعت و مقیاس توسعھ اقتصادی چین با راه اندازی . اقتصادی آسیا نام بردتوسعھ 

یکی از مھمترین حرکت ھای  1978در سال  "اصالحات و درھای باز "استراتژی 
سال گذشتھ نزدیک بھ بیست  30میزان اقتصاد چین در . اقتصادی در عصر حاضر است 

-8درصد کھ ھر  10توسط ساالنھ برابر افزایش یافتھ است رشد ناخالص داخلی بھ طور م

در واقع رمز موفقیت چین ) 3	2010,	Arora,vamvakidis,.(سال دو برابر می شود 7
بھره گیری از ھمین مدل توسعھ  آسیایی و مھمترین عنصر آن یعنی تعامل با اقتصاد 
جھانی بوده است و این درسی است کھ پیش روی تمامی کشورھای در حال توسعھ جھان 

ھای نادر درمنطقھ آسیا تاثیر ھمچنین یکی از پدیده) 13، 1386امید بخش، .(ردقرار دا
نمایشی و سرایتی قدرت اقتصادی ونظامی آن است تاثیرات اقتصادی ونظامی آسیا خیلی 

شکل خاصی از :سرایت پیدا میکند برای مثال )منطقھ (سریع بھ سایر کشورھای 
یژه ھای خاص تولیدات نظامی ضمن تکثیر ھای اقتصادی ونیز کاروتکنولوژی وفراورده

ای کند وبازارمنطقھبھ سایر کشورھای آسیایی و نیز دیگر کشورھا نیز سرایت پیدا می
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با توجھ بھ موفقیت  )5، 1384ھادیان ،.(ای آن فراورده تسخیر می شودوحتی فرامنطقھ
در محیط بین  و ارتقاء سریع جایگاھشان) بھ ویژه چین(ھای بدست آمده کشورھای آسیایی

الملل، ایران بھ عنوان یک کشور در حال توسعھ کھ ھنوز بھ یک الگوی موفق در زمینھ 
توسعھ اقتصادی نائل نیامده نیازمند بکارگیری یک الگوی کارآمد است می تواند با 
. الگوگیری از مدل موفق آسیایی در جھت رسیدن بھ توسعھ اقتصادی گام مؤثری بردارد

یران وقدرتھای آسیایی ، عالوه بر اینکھ امکان استفاده از این الگو را تعمیق مناسبات ا
برای ایران میسر می کند، بلکھ با انتقال فناوری و جذب سرمایھ گذاری خارجی از 

ھمچنین 	.ھای توسعھ اقتصادی موفق برای ایران فراھم می شودکشورھای آسیایی، زمینھ
بندی ھا نظیر بافت عمومی جھان سومی،  ویژگی ھای مشترک دیگر بین کشورھا و گروه

امکانات مکمل اقتصادی خصوصا در زمینھ ھای تجارت، سرمایھ گذاری، حمل ونقل و 
انرژی، دسترسی آسان بھ بازارھای یکدیگر و روابط دیرینھ تاریخی و اجتماعی، 

، 1386پاکدامن جامی، .(کندرا تشدید می) ھمگرایی آسیایی(ضرورت این ھمکاری ھا و 
ھای بھ طور کلی محوریت توسعھ اقتصادی را در ھمگرایی آسیایی با توجھ بھ ویژگی)39

 .مشترک کشورھای آسیایی می توان شاھد بود

 

 آسیایی مشترک ھویت گیری شکل-

 ھای قدرت و قاره این ھایقدرت اقتصادی سریع رشد از گیریبھره با آسیا خیزش
 الملل بین معادالت در آسیا جایگاه در شگرفی تحول الملل، بین محیط عرصھ در جدید
 امنیتی و سیاسی تحوالت( و جھانی اقتصاد تعامالت در آسیایی ھای قدرت. کرد ایجاد

 اعمال و ھا دیدگاه کھ ای گونھ بھ اند شده تبدیل گذار تأثیر بسیار نیرویی بھ اکنون) جھان
 با)2 ،1386 واعظی،.(گذارد می ای کننده تعیین تأثیرات) ھا(حوزه این تحوالت بر آنھا
 آسیا، وحدت از بحث اقتصادی و امنیتی و سیاسی محیط در گسترده تحوالت بھ توجھ
 بھ. است شده تبدیل قاره این مھم موضوعات از یکی بھ آسیایی ھایارزش و شدن آسیایی

 فرھنگی، جغرافیایی، تاریخی، ھای مؤلفھ ھمھ از ای آمیزه آسیا ھویت رسد می نظر
 از ای مجموعھ با آسیا در) 674 ،1388 آھنی،.(باشد کھن حوزه این سیاسی و اقتصادی
 جغرافیایی قومی، زبانی، مذھبی پیوندھای آنھا از بسیاری کھ ھستیم رو روبھ کشورھا
 در اروپاست، برابر چندین آنھا در فعالیت و ھمگرایی ضریب و دارند یکدیگر با زیادی
 سلسلھ صورت بھ کھ ھستند تاریخی و تمدن نماد چین و ھند و ایران مانند کشورھایی آسیا
 آسیایی کشورھای)1387 رسالت، روزنامھ.(دادند قرار تأثیر تحت آسیا در را کشورھا وار

 نوعی آسیایی، عمیق تعامالت ایجاد با توانند می منطقھ در آسیایی مشترک ھویت تقویت با
 فراگیر ھمبستگی ایجاد با آسیا اکنون البتھ. کنند ریزی پی را آسیایی مشترک سرنوشت

 سرمایھ جذب و اقتصادی رشد سریع روند توجھ با ولی دارد چشمگیری ی فاصلھ آسیایی
 انداز چشم آسیایی، نھادھای در گسترده امنیتی ھای ھمکاری ھمچنین و خارجی گذاری
 بسیار آسیایی ھمگرایی و ھمبستگی گیری شکل آن متعاقب و آسیایی مشترک ھویت ایجاد
 .است تحقق قابل باال سطوح در و روشن

 مشرق ھای تمدن ترین کھن از یکی صاحب عنوان بھ ایران اسالمی جمھوری اینک
 برقراری از ناتوان دیگر سوی از و گذارده توسعھ مسیر در گام سو یک از کھ زمین
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 شرق منطقھ خیزش اثر بر شده حاصل طالیی فرصت باید باشد می غرب با نھادینھ روابط
 طراحی و شرقی بازیگران بھ مدت بلند و راھبردی رویکردی اتخاذ با و شمرده مغتنم را
 بھ را خود ھدف این راستای در خارجی سیاست حرکت برای منسجم کار دستور یک

 ایران)117 ،1389 آدمی،.(زند پیوند شرق یکپارچگی و توسعھ پرشتاب و خروشان جریان

 بھ کشورھا این نیاز بھ توجھ با آسیایی ھای قدرت با گسترده ابعاد در روابط ایجاد با
 این در کھ کند ایفا ایمنطقھتعامالت  در مؤثری نقش تواند می تولیدات بازار و انرژی
 این در ھمگرایی ایجاد بھ آسیایی کشورھای با ایران تمدنی و فرھنگی ھای ھمسانی میان
 .بخشد می تسریع قاره

 

	سیاسی آسیایی–ایجاد اتحاد و ھمگرایی امنیتی -

بعد از پایان جنگ سرد اگرچھ امنیت مشترک جھانی توسط سلطھ نظامی آمریکا 
تامین می شد با این حال قدرت ھای اقتصادی در حال ظھور آسیایی شروع بھ تبدیل 
موفقیت ھای اقتصادی نوظھورشان بھ قدرت نظامی ،با پیامد ھای عمیقی برای ثبات 

این قدرت ھا بھ تدریج بھ قدرت . رصھ جھانی کرده اندای و موازنھ نظامی در عمنطقھ
بنابراین  (Tellis,marble,tannr,2010,172) .ھای نظامی جدید آسیایی تبدیل می شوند

عالرغم پتانسیل ھای باالی اقتصادی قاره آسیا توجھ بھ مسائل امنیتی و تضمین بقا 
برای این کشورھا یی کشورھای آسیایی در چھارچوب ھمگرایی و ایجاد ھمبستگی آسیا

	. ضروری جلوه کرده است

از منظری تاریخی حضور و دخالت گسترده نیروھای خارجی بھ بحرانی امنیتی   
ً حوادث   11برای آسیا تبدیل شده بعد از وقوع برخی رویدادھای مھم جھانی مخصوصا

سپتامبر تشدید شده است در واقع قدرت ھای خارجی ویژه امریکا و انگلیس در جھت 
آسیا از فرصت بدست آمده بیشترین سوء  تثبیت و تقویت استراتژی سلطھ طلبانھ خودبر

بنابراین طبیعی است کھ اندیشھ ) 4،1384یزدان پناه،(استفاده ھای امنیتی را برده اند 
سپتامبر  11تشکیل ساختارھای امنیتی گسترده در مقابلھ با تھدیدات غرب بھ ویژه پس از 
ود  برای نمونھ در بین رھبران و نخبگان منطقھ در دوره ھای زمانی متعددی مطرح ش

یوگنی پریما کوف اندیشھ اتحاد استراتژیک بین سھ کشور بزرگ منطقھ و جھان یعنی 
قابل تصور ) 11، 1384امیراحمدیان ، (ھندوستان را بارھا مطرح کرده است-چین-روسیھ

خواھد بود کھ محور شرق بتواند بر پایھ نیاز مشترک امنیتی شکل بگیرد ھر چیز کھ 
د باشد کھ چنین نیازی را ھمھ کشورھا بھ صورت یکسان و در یک ممکن است ھنوز زو

زمان احساس نماید سرخوردگی مسکو،پکن و دھلی نو از سیاست ھای غرب باال خره 
 )3، 1384مالزھی ،(آنھا را حول محور شرق متمرکز خواھد کرد

سھ با توجھ بھ اینکھ ایران کشور آسیایی است پتانسیل ایجاد رابطھ استراتژیک با  
این در حالی است کھ ایران برای پیگیری سیاست .را داراست)روسیھ،چین و ھند (قدرت 

ای و خارجی فعال در راستای تامین منافع ملی اش در ابعاد گوناگون در عرصھ منطقھ
ای قوی با قدرت ھای بزرگ امنیتی منطقھ–بین المللی نیازمند ایجاد پیمان ھای سیاسی 

ایران سیاست خارجی فعال و پویایی را در جھان و منطقھ  جمھوری اسالمی .می باشد
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ھای منطقھ پیگیری می کند بنا بر آن باید سیاستھای خود را در راستای اتحادیھ ھای دولت
مطرح شدن روابط گسترده با قدرت ھای شرقی ، در سیاست خارجی جمھوری .تنظیم کند

ی نقش مؤثر ایران در سازمان اسالمی ایران راھبردی اصولی در این زمینھ برای ایفا
گسترش این . ای موجود و ھمچنین گسترش و تقویت این سازمان ھا می باشدھای منطقھ

ھمکاری ھا با توجھ بھ مزیت موقعیت ژئوپلتیک و ژئواکونومیکی و ذخایر غنی انرژی 
 البتھ. ایران، این کشور می تواند موقعیت بی نظیری را برای ایران بھ وجود آورده است

نباید عالقھ ویژه آمریکا بھ منطقھ آسیا و تعامل با کشورھای آن و ھمچنین تأثیر آن بر 
آمریکا در پی اعمال نفوذ در منطقھ است وایران بھ عنوان .موقعیت ایران را نادیده گرفت

 .ای باید ھوشیارانھ این سیاستھا را خنثی کندکشور تاثیرگذارمنطقھ

ران یکی از کشورھایی است کھ بھ ویژه بھ دلیل از طرف دیگر جمھوری اسالمی ای  
بالفصل  بودن موقعیتش با قلمرو جغرافیایی جنوب آسیا و پتانسیل ھایش در تاثیر گذاری 
بر معادالت این منطقھ ھمھ کشورھای رقیب در منطقھ جنوب آسیا رقابت پنھانی شدیدی 

ای صورت ھای منطقھرا برای کشاندن رسمی و غیر رسمی ایران بھ اتحادھا و ائتالف 
رغم مطالب فوق چالش عمده ای دراین خصوص وجود علی)13، 1384شفیعی ،.(داده اند

دارد، این نکتھ را باید در نظر گرفت کھ برای ھمکاری ھای استراتژیک با ایران  
ھای بسیاری از جانب غرب وآمریکا در عرصھ بین الملل بھ این کشورھا تحمیل ھزینھ
ن ایران باید در سازماندھی سیاست خارجی اش  این امر را مورد توجھ بنابرای. شود می

قراردھد کھ تامین منافع ملی با محوریت کسب و افزایش قدرت و پرستیژ بین المللی از 
اصول اساسی تعقیب سیاست خارجی کشورھا در عرصھ بین المللی است ایران نباید 

از قدرت ھای آسیایی در زمینھ انتظارات بیش ازحد و خارج از منطق واقع گرایی 
بلکھ باید با ظرافت ھای استراتژیک خاص .امنیتی در آسیا داشتھ باشد-ھمگرایی سیاسی

 . خود برای حداکثرسازی تعامالت ، ھمکاری ھای مناسبی را سازماندھی کند

 

 )پوتین (اوراسیایی اتحادیھ-

 بھ ناچار المللی بین عرصھ در تاثیرگذاری برای کشورھا یکم و بیست قرن جھان در
 در تواند نمی تنھایی بھ روسیھ آنجاکھ از. ھستند ایمنطقھھای  یارگیری سوی بھ حرکت

 کھ است ناچار بنابراین باشد، داشتھ ابرقدرتی دوران بھ بازگشتی المللی بین نظام فرایند
 روسیھ کھ است چارچوب این در. دھد گسترش را خود نفوذ حوزه بتواند تا کند یارگیری
 بھ شدیدی عالقھ پوتین) 1392صالحی،.(کند می مطرح را اوراسیا اتحادیھ تشکیل طرح

 تحکیم و چین با خوب روابط بھ عالقھ شک بدون وی است داده نشان خود از آسیا امور
 از ایمنطقھھای  پیامد مدیریت بدنبال ھمچنین است مرکزی آسیای در مسکو مواضع
 در بزرگ بحران یا جنگ یک از جلوگیری ، افغانستان از آمریکا نظامی نیروھای خروج
	).باشد می آسیا شرق پررونق و پویا اقتصادی ھای شبکھ بھ روسیھ ادغام تعمیق و کره

weitz,201	 )	  دفاع سپر استقرار درباره غرب نشده انجام ھای وعده از کھ روسیھ	

 کشور این علیھ آمریکا سنای مجلس سالھ چھل ھای تحریم نشدن لغو و اروپا در موشکی
 با خود روابط بازسازی و اوراسیا اتحادیھ تشکیل با کوشد می است، شده سرخورده
 رقم دیگری گونھ بھ را خود سرنوشت ھند، و چین شوروی، سابق ھای جمھوری
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 چالش دچار اروپا اتحادیھ و آمریکا با اوکراین مسالھ سر بر روسیھ) 1392، صالحی.(بزند

 را اتحادیھ این روسی وجھھ گذشتھ از بیش اوکراین ھای درگیری. است شده درگیری و
 شرقی تعادل وزنھ نوعی اتحادیھ این است مایل روسیھ رسد می نظر بھ. است کرده تقویت

 در ویژه بھ. باشد اروپا اتحادیھ جملھ از غرب اقتصادی و سیاسی قدرت مراکز برابر در
 نوعی اخیر قرارداد کند، مزبور اتحادیھ وارد را اوکراین نتوانست روسیھ کھ شرایطی
 )1393 ایرانی، اقتصاد.(شود می محسوب کشور این در پیروزی

 نھادھای شود می استفاده سیاسی مناظرات در کھ " اوراسیا اتحادیھ" اصطالح	
 راه 2010 سال در و شد طراحی گمرکی اتحادیھ 2006 سال در. گیرد دربرمی را متعددی

 یک بھ 2012 سال در و شود می قزاقستان و بالروس ، روسیھ شامل کھ شد اندازی
 اتحادیھ این کرد اعالم پوتین.است یافتھ جھش کشور سھ از مشترک اقتصادی فضای

 خواھد تبدیل) اوراسیا اتحادیھ(  جدید نھاد یک بھ 2015 ژانویھ اول در اوراسیا اقتصادی

 اتحادیھ تشکیل ایده است، پوتین نظر مد کھ آنچھ اساس بر	(9	2014,	Popescu,)			.شد
 افزایش و مشترک نوآوری ھای پروژه اجرای برای راھی سو، یک از تواندمی اوراسیا،
 جوابگوی دیگر، سوی از و کند باز اوراسیا حوزه کشورھای تمامی توانایی در رقابت
 اذعان چنین توان می حال عین در.باشد نیز جھانی تجارت سازمان ھای خواست تمامی
 مورد در غربی کشورھای ھشداربھ کنونی، درشرایط توافقنامھ این امضای کھ داشت
 اوکراین سیاسی بحران قبال در کرملین ھای سیاست دلیل بھ روسیھ اقتصادی تحریم تشدید
 اگر کھ دھد نشان غرب بھ دارد قصد اوراسیا، اتحادیھ تشکیل با روسیھ واقع در. است
 ھایراه از تواندمی کشور این نباشند، روسیھ با اقتصادی ھمکاری بھ مایل اروپا و آمریکا
 در روی، ھر بھ.بپردازد آنھا با رقابت بھ یا کند وجود ابراز جھانی اقتصاد صحنھ در دیگر

 سوی بھ گامی اوراسیا، اتحادیھ تشکیل توافقنامھ امضای رسد می نظر بھ کھ شرایطی
 ژئوپلتیک فاجعھ از رھایی و اتحادیھ این گیری شکل خصوص در پوتین رویای تحقق
 انزوای حال عین در )1393، اطالعات.( است شوروی فروپاشی یعنی بیستم، قرن

 محدودیت موجب کشورھا این توسط باال ترانزیت اخذ و اوراسیا داخلی فضای جغرافیایی
 ظرفیت درک بنابراین و شودمی زمینی ونقلحمل سیستم از استفاده ھایھزینھ افزایش و

 ظرفیت با اول درجھ در نقش این. است مھم اوراسیا ھمگرایی ھایپروسھ در ایران باالی
 بھ قادر ایران اینکھ ضمن است؛ مرتبط ونقلحمل و ارتباطات انرژی، در ایران باالی
 روابط پیشرفت و اوراسیا داخلی فضای انزوای مسئلھ حل در اساسی و مؤثر نقش ایفای
 بخش در ویژه بھ ایران ارتباط. است نیز مرکزی آسیای کشورھای و چین روسیھ، متقابل
 تواندمی اوراسیا گمرکی اتحادیھ عضو سھ از یکی عنوان بھ قزاقستان با نقل وحمل
 گندم صادرات برای مثال. باشد یکدیگر بھ اتحادیھ این و ایران متقابل توجھ ساززمینھ

 از آھنيراه است قرار ضمن در. باشد مناسبی گزینھ تواندمي ایران ریلي خطوط قزاقستان
 تسھیل موجب و دارد نام بركت - اترك كھ شود گرگان وارد تركمنستان و قزاقستان

 )١٣٩٠ایراس ،( .شد خواھد ایران بھ مركزي آسیاي كاالھاي ترانزیت
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 دستیابی بھ الزامات سند چشم انداز بیست سالھ -

با اتکا بھ عزم ملی و کوشش برنامھ ریزی ) 1384-1404(سند چشم انداز بیست سالھ
طبق .شده مدبرانھ جمعی و در مسیر تحقق آرمانھا و اصول قانون اساسی تنظیم شده است

سالھ ایران کشوری توسعھ یافتھ با جایگاه اول اقتصادی، علمی  20سند برنامھ چشم انداز 
جھان اسالم و با و فناوری در سطح منطقھ با ھویت اسالمی و انقالبی الھام بخش در 

تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل است جامعھ ایرانی در افق این چشم انداز چنین 
 )68، 1390قاضی زاده، . (ویژگی ھایی خواھد داشت

سند چشم انداز بیست سالھ کشور بھ منزلھ محور اصلی برنامھ ھای توسعھ ملی، 
ا بھ مثابھ جھت گیری اصلی کشور در توسعھ ای برون گرا و در تعامل با جھان خارج ر

ھمچنین این سند استراتژی ارتباط با جھان خارج را برای . دھھ آینده تعیین کرده است2
استفاده از امکانات جھانی جھت توسعھ کشور و رفع موانع و مشکالت بین المللی فرآوری 

رین منافع مھمت) 36، 1386شفاھی، . (توسعھ بر محور تعامل سازنده تعامل کرده است
ایران در حوزه سیاست خارجی عبارت است از ایجاد بسترھای الزم برای نیل بھ ھدف 
اصلی سند چشم انداز بیست سالھ یعنی تبدیل شدن بھ قدرت اول اقتصادی، علمی، فناوری 
در سطح منطقھ، بھ منظور تأمین این منافع نیازمند دو دستھ منابع داخلی و بین المللی 

منابع بین المللی مستلزم برقراری پیوندھای قوی با کانون ھای اصلی  ھستیم کھ تأمین
بسیاری معتقدند افزایش بحران  )106، 1389آدمی، .(قدرت و ثروت جھان می باشد

اقتصادی جھانی ،قدرت ایاالت متحده را کاھش داده است و خیزش چین و ھند و دیگر 
ھ طور اجتناب ناپذیری از غرب بھ مناطق آسیا را بھ ھمراه داشتھ است و کانون قدرت ب

آسیا در حال تغییر است و حتی رھبری آسیا در اقتصاد جھانی در وھلھ اول توسط چین و 
بنابراین ، قدرت ھای آسیایی )  ,13	2010	sally,. (سپس رھبری ھند را محتمل دانستھ اند

ت ھای گسترده بھ عنوان یکی از کانون ھای قدرت و ثروت با ارتقای سریع جایگاه، موفقی
ای در نیل بھ شاخص ھای توسعھ بھ دست آورده اند و ھنوز ھم از پتانسیل ھای بسیار 

ھمچنین سرخوردگی ایران از غرب .عظیمی برای توسعھ اقتصادی برخوردار ھستند
برسر مسئلھ پرونده ھستھ (وتالش آن ھا برای محدود سازی وتشدید تحریم ھا علیھ ایران

آن داشت  با اتخاذ یک دیپلماسی فعال وپویا بھ  ایجاد تعامل سازنده این کشور را بر ) ای 
با کشورھای قدرتمند آسیایی در جھت تحقق اھدافش در راستای اجرای سند چشم انداز 

با توجھ بھ اشتراک منافعی کھ بین ایران و قدرت ھای آسیایی . بیست سالھ اصرار ورزد
این امر . ری را پایھ ریزی و تعمیم دھندوجود دارد، می توانند سطح معقولی از ھمکا

ایو ھمچنین رابطھ با بازیگران مستلزم تحلیل واقع بینانھ از شرایط جھانی و اوضاعمنطقھ
 .قدرتمند آسیایی می باشد
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 نتیجھ گیری

امنیتی  مجموعھ "مطالب ارائھ شده حاکی از این است کھ با توجھ بھ نظریھ 
با رشد توسعھ گرایی درکشورھای آسیایی و تعریف نوینی کھ این کشورھا از  "ایمنطقھ

ھمکاری و مشارکت آسیایی دارند،امروزه شرایط و بستر توسعھ اقتصادی ،امنیتی 
وسیاسی در منطقھ فراھم شده است و پیش بینی می شود با درک الزامات ایجاد ھمگرایی 

ا با شدت و سرعت بیشتری مورد توجھ قرا در این قاره ،کشورھا شکل گیری  این روند ر
با عنایت بھ موقعیت خاص ژئوپلتیک ایران با تمدن غنی اسالمی کھ بسترساز . دھند

تحوالت گسترده در خاورمیانھ شده است ودرکنار آن موقعیت ترانزیتی و استراتژیک در 
ند می غرب کھ آسیا و اروپارا بھم پیو-جنوب وشرق-عملیاتی نمودن کریدورھای شمال

زندو ظرفیت ھای فراوانی کھ برای ایران و کشورھای شرقی و غربی  فراھم نموده است 
باید امنیت انرژی کھ مھمترین حوزه ظرفیت ساز در مناسبات ایران و قدرتھای آسیایی 

ای با محوریت انرژی بین کشوھای آسیایی را  ایجاد است و می تواند ھمکاری ھای منطقھ
را یکی از کشورھای مھم در ایجاد وتسریع کننده فرایند ھمگرایی در  نمایدمی توان ایران
مناسبات عمیق وگسترده با کشورھای شرقی در روابط خارجی ایران  	.آسیا بھ شمار آورد

فنی شگرفی در راستای تحکیم و تقویت -امنیتی و اقتصادی-فرصت ھا ومزایای  سیاسی
کھ با بھره گیری از این یجاد نموده ھمگرایی آسیایی برای جمھوری اسالمی ایران ا

موقعیت ھا ایران می تواند قدم در راه توسعھ اقتصادی و سیاسی گذاشتھ و بھ ارتقا 
اتخاذ یک سیاست موفق و جایگاھش در منطقھ و محیط جھانی نایل آیدکھ این امر در گرو 

شناخت صحیح  در ابتدا ایران باید بھ.کارآمد و ایجاد نگرش راھبردی در این زمینھ است 
و واقع بینانھ از محیط بین الملل و منطقھ آسیا دست یابد و برای اتخاذ تصمیمات راھبردی 
بھ  .در این رویکرد فرصت ھا و تھدیدھای موجود در عرصھ بین الملل را شناسایی کند

دلیل اینکھ کشورھای آسیایی در حال ظھور و تبدیل شدن بھ قدرتھای بزرگ در عرصھ 
ستندایران نمی تواند از تعامل سازنده و موثر با این قدرتھا چشم پوشی کند و ھای جھانی ھ

باتوجھ بھ خیزش آسیا کھ امروزه بھ عنوان یک کانون قدرت در جھان مطرح شده است 
وبا توجھ بھ پتانسیل ھای بسیار عظیم اقتصادی ،سیاسی،نظامی و فرھنگی در این منطقھ 

ای طبق چشم انداز بیست سالھ بھ تعامل با این نطقھایران برای رسیدن بھ جایگاه اول م
کشورھا نیازمند است ومی تواند سھم مناسبی از ظرفیت ھای این قاره در راستای  تعامل 

 .باکشورھای شرقی بدست آورد
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 فھرست منابع

 :منابع فارسی. الف

: راھبرد نگاه بھ شرق در سیاست خارجی جمھوری اسالمی ایران).«1389.(آدمی، علی .١
 .7، سال دوم، شمارهفصلنامھ مطالعات سیاسی» دیدگاه ھا، زمینھ ھا و فرصت ھا

 23،سال  فصلنامھ سیاست خارجی ». چشم انداز ھمگرایی آسیا ). «1388.(آھنی ،علی .٢
 .3،شماره

فصلنامھ .»تاملی بر مبانی و فرھنگ مکتب کپنھاک « ) .1389.(ابراھیمی ، نبی هللا  .٣
	. 82،شماره  سیاست خارجی

بررسی نقش و موقعیت ایران در نظریھ ھای ).«1387.(احمدی، سید عباس - .۴
	.57، شماره14سال    مجلس و پژوھش،، »ژئوپلیتیک

تاثیر عوامل ژئوپلتیک بر مناسبات جمھوری اسالمی ایران « ). 1387.(اعظمی ،ھادی  .۵
	.63، شماره 6،سال  ماھنامھ اطالعات. »وجمھوری ھای آسیایی مرکزی 

توسعھ (موفقیت مدل اقتصادی اجرا شده در قاره کھن).« 1386.(امید بخش، اسفندیار .۶
 .16، شمارهھمشھری دیپلماتیک، )»آسیایی

 .55، ھمشھری دیپلماتیک ،شماره »نیت در آسیاام).«1384.(امیراحمدیان ،بھرام .٧
، ماھنامھ اطالعات »چین چالش آمریکا در قرن جدید).« 1387.(انعامی علمداری، سھراب .٨

	.63، شماره 6راھبردی، سال 
	:، آنالین22/09/1390،ایراس؛  "اوراسیا در ھمگرایی وجھي چند پروسھ و ایران" .٩

http://irasnews.ir/vdcb5wb5.rhbggpiuur.html 
تھران  ،)بازارھای بالقوه صادرات گاز ایران(ھند و چین).1385( .بھروزی فر، مرتضی .١٠

 .، موسسھ مطالعات بین المللی انرژی
موقعیت ترانزیتی جمھوری اسالمی ایران و کشور ھای ).« 1389.(بیکدلی، علیرضا .١١

	. 46شماره آسیایی مرکزی و قفقاز،مطالعات ،»آسیای مرکزی قفقاز
خانھ (نقش ایران در پیشبرد ھمگرایی آسیایی).« 1386 .(پاکدامن جامی، مرتضی .١٢

	. 6،  شمارهھمشھری ) » مشترک
 ، "عمل تا تئوری از ؛ »اوراسیا اتحادیھ« اوراسیا و چین با روسیھ ھمگرایی تثبیت" .١٣

 .20/03/93اطالعات،  روزنامھ
ھا رویداد ھا و تحلیل ». فرصت ھا و تھدید ھا: ترانزیت).« 1389.(تکیھ سادات، اسماعیل .١۴

 .  245، شماره 24، سال
، تھران  ایران و سیاست نگاه بھ شرق). 1387.(احدی، افسانھ .ثقفی عامری، ناصر .١۵

 .،مرکز تحقیقات استراتژیک
فصلنامھ رھیافت ھای ، »سیاست خارجی دولت نھم.« دھقانی فیروز آبادی، سید جالل - .١۶

 .13، شماره سیاسی وبین المللی
، »ھمگرایی و واگرایی در روابط ایران و ھندوستان). « 1386.(زرگر، افشین  - .١٧

 .57،   شماره مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
، ماھنامھ توسعھ »موقعیت ایران در زمینھ ترانزیت). « 1387.(سیاری، روح هللا .١٨

	.          69، سال یازدھم، شماره صادرات
امنیتی درجنوب آسیا و تاثیر آن برامنیت -معادالت سیاسی). «1384.(شفیعی، نوذر - .١٩

 .55،شماره  ھمشھری دیپلماتیک،»ومنافع ملی جمھوری اسالمی   ایران 
 براساس خارجی روابط در ایران ھای گزینھ« ). 1389(.صادقی زھرا و نوذر شفیعی، .٢٠

	. 22 شماره ،یاس راھبرد ،»شرق بھ نگاه سیاست



 ١٣٩۵ تابستان، چھارمدوره سوم، شماره                  فصلنامھ  /98

 
 نوین امپراطوری تشکیل و اوراسیا اتحادیھ)  ١٣٩٢ دی ١۴(  هللا روح ، صالحی .٢١

	:، آنالین خبرگزاری فارسپوتین،
http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13921015001319	

 و مطالعات فرھنگی تھران ، موسسھ.  نظریھ ھای امنیت ) .1389.(علي  ،		خاني عبدهللا .٢٢
  .معاصر ابرار المللی بین تحقیقات

تحلیل ژئوپلیتیک و ژئواکونومی خط لولھ ). « 1382.(عزتی، عزت هللا و ھادی ویسی - .٢٣
	2.، سال دوم، شمارهفصلنامھ ژئوپلیتیک» ھند -گاز ایران

	:ایراس، آنالین،  ھا چالش و مزایا: اوراسیا اتحادیھ ) 1393/ 3/ 12.(عطری، فاطمھ .٢۴
http://www.iras.ir/fa/doc/note/405/	 

 .روزنامھ رسالت، »گامی بھ جلو برای ھمگرایی آسیایی).« 8/7/1387 .(غفاری، حنیف .٢۵
فصلنامھ ، »ایران و آسیا در دولت نھم؛ فراز و نشیب ھا).« 1387.(فرزین نیا، زیبا - .٢۶

	.2،     شماره22، سال سیاست خارجی
سال ھای (انرژی در خاورمیانھ پس از جنگ سردامنیت  ).«1390.(قاسمی، اسد  - .٢٧

	.1390دانشگاه عالمھ طباطبایی،.پایان   نامھ کارشناسی ارشد ،)»1991-2009
 ،مناسبات راھبردی ایران و چین). 1390.(قاضی زاده،شھرام و عباس طالبی فر  - .٢٨

 .راھبردیپژوھشکده مطالعات  تھران ،
راتژیک ایران در میان کشور ھای روسیھ، بررسی جایگاه است).« 1384.(کاپیال، سوبھاش .٢٩

 .44،شماره  ھمشھری دیپلماتیک، »چین و ھند
، نقش حمل و نقل و ترانزیت کاال درتوسعھ اقتصادی کشور ).1389	.(محسنی ، رضا .٣٠

 .تھران ، موسسھ مطالعات و پژوھش ھای بازرگانی
، ھمشھری دیپلماتیک »،»امنیت آسیایی :محور شرق ). «1384(0مالزھی ،پیرمحمد .٣١

 .55شماره 
رویداد ھا و تحلیل ، »فرصت ھا و چالش ھا-خط لولھ صلح). « 1388.(موحدین، محسن .٣٢

	.234، ماھنامھ ھا
الزامات تأمین انرژی در قرن جدید تعامالت ).«1386.(موسوی شفائی، سید مسعود .٣٣

	.22سال دوم، شماره، ھمشھری  دیپلماتیک،، »سازنده
مجموعھ مقاالت ھمایش سیاست اقتصاد در شرق آسیا با  ).1384.(مریممھ آبادی،  - .٣۴

	.، تھران ، مرکز تحقیقات اقتصاد ایرانتاکید بر چین و    ژاپن
، »تحلیل موقعیت جغرافیایی راھبردی ایران).«1390.(مھدیان، حسین و حامد یزدانی- .٣۵

 . 124، شماره 12سال  ماھنامھ خلیج فارس و امنیت،
بررسی موقعیت ایرن و کشورھای رقیب در مبادالت جھانی «). 1387.(نصیری ،حسین .٣۶

 .  3، شماره  38، دوره  فصلنامھ سیاست. ») با تاکید بر محور توسعھ شرق(ایمنطقھ–
الزامات ھمگرایی در روند شکل گیری و تقویت ھویت ). «1386.(واعظی، محمود .٣٧

	.16، شماره ھمشھری دیپلماتیک، »مشترک در آسیا
، تھران ،گروه پژوھشی سیاست نفت و سیاست خارجی). 1389.(واعظی، محمود .٣٨

	.خارجی
 55، شماره ھمشھری دیپلماتیک،»پندارما از تصویر جدید آسیا .«ھادیان،حمید  - .٣٩

		.					1384،تیر
ھمشھری ، » 21امنیت ،چالش بزرگ آسیا در قرن ) .«1384.(یزدان پناه ،کیومرث .۴٠

	. 55، شماره دیپلماتیک
	

	منابع التین. ب                        



 99/  جایگاه ایران در روند ھمگرایی آسیایی

 
41. ____ .(2013) . “ World Energy Resources : Coal ”. World Energy 

Council. No. 4184478. 
42. Arora , Vivek. Vamvakidis , Athanasios .( July 2010). “  China’s 

Economic Growth: International Spillovers ”. International 
Monetary Fund .WP/10/165. 

43. Buzan , Barry.(2012).  “Asia: A Geopolitical Reconfiguration ”. 
politique étrangère 77 .  Available at : 
http://www.ifri.org/?page=contribution-detail&id=7208 

44. Danner , Lukas Karl .( 2-7-2014 ). “A Regional Security Complex 
Account of the Diaoyu/Senkaku Islands Conflict ”. East Asia 
Security Symposium and Conference. Bond University 

45. Desidelio ,A .Maronta ,F.(2009).“ The Importance of Iran ” 
.Available at :http://temi.repubblica.it/limes-heartland/the-
importance-of-iran/142. 

46. Katada, Saori.( November 2009). “ Political Economy of East Asian 
Regional Integration and Cooperation ”. Asian Development Bank 
Institute . No.170. 

47. -Kumar Verma, Shiv .( 17 January 2007). “ Energy geopolitics and 
Iran–Pakistan–India gas pipeline ”. Energy Policy .No.35. 

48. -Leigh, James. Vuković , Predrag .(February 2010). “potentiol 
Iranian hegemony in oil producing islamic countries-implications for 
oil geopolitic ”.Raspravei I Clanci . Vol. LXII.No. 1. 

49. Nicu, Popescu. )September 2014 .(“ Eurasian Union: the real, the  
imaginary and the likely ”. European Union Institute for Security 
Studies . Chaillot Papers . No 132 

50. Soesastro , Hadi .(2006). “ Regional Integration in East Asia : 
Achievements and Future Prospects ”. Asian Economic Policy 
Review.( Journal Compilation: Japan Center for Economic Research) 
dio: 10.1111/j.1748-3131.2006.00024.x 

51. -Sally , Razeen . ( 2010). “ Regional Economic Integration In Asia: 
The Track Record and Prospects ”. ECIPE Occasional Paper .No. 3. 

52. Stone , Marianne .(Spring 2009). “Security According to Buzan: A 
Comprehensive Security Analysis ”. School of International and 
Public Affairs – New York, USA. Groupe d’Etudes et d’Expertise 
Sécurité et Technologies 

53. Tellis , Ashley J. Marble , Andrew . Tanner , Travis .(Septmber 
2010).Strategic Asia 2010–11: Asia’s Rising Power and America’s 
Continued Purpose .Washington: The National Bureau of Asian 
Research 

54. - weitz , Richard .( March 13, 2012). “ Putin’s Grand Plan for Asia ”. 
The Diplomat.     Availave at :      

55. http://thediplomat.com/2012/03/putin-grand-plan-for-asia 
 

	


