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 بسمه تعالي
 مقدمه 

« راه ابريشم»، «جاده ابريشم جديد»، «جاده ابريشم»چون، ينيز به جمع اصطالحات« ویزای ابریشم» عبارت چندي است که

 افتيازبکستان و قزاقستان درصورت در ياز کشورها کيبه هر يورود اتباع خارج شميابر يزايطرح وافزوده شده است. بر اساس 

و يا کم توجه يب نسبتا   انهيم يايکه گردشگران مختلف جهان به منطقه آس ييازآنجاخواهد بود. گفته مي شود ريامکان پذ آن،

در تالشند هر چه سريعتر را داده و  «شمیابر یزایو»مشترک موسوم به  يزايو کيطرح  تاشکند و آستانهدولتمردان  اند،توجه

اي هستند ليکن بايد ديد که آيا رسد طراحان اين ايده بيش از همه در صدد يک شينگن منطقه. به نظر ميآن را اجرايي کنند

 در اين منطقه توسعه خواهد يافت؟  صنعت گردشگري ،ويزاي مشترک آسياي مرکزي در صورت عملياتي شدن

 

   گريزي بر جاده ابريشم 

 به را آسيا جنوب و باختر و خاور که بود آسيا در بازرگاني هدف با ايپيوستههمبه هايراه شبکه ابريشم راه يا ابريشمجاده 

ترين شبکه سال، بزرگ 1۷۰۰ مدتبه ميالدي پانزدهم سده تا که مسيري .دادمي پيوند اروپا خاور و آفريقا شمال به و هم

پيش از  ۳هاي تجاري داشت که چين و اروپا را از قرن اي از راهداللت بر شبکه که اصطالحدر باره اين  .اني دنيا بودبازرگ

  وجود دارد که در ذيل به برخي اشاره مي شود: مختلفي هاييديدگاه ،کردميالد به هم وصل مي
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جادهاينبرميالديدومقرندرتيانوسمايسبناممقدونیتاجريکسويازبارنخستينبرايابريشمراهاصطالح
سنگهايچنانچه.استداشتهوجودراهاينابريشمراهشدنگشودهازقبلسال1500البته.استشدهگذاشتهسرتاسري
.میشدبردهمصروباستانبابلبهبدخشانازفيروزهبینظيرگرانبهاي

)https://www.jame-ghor.com/archive/details/12498/(

دروکردتهيهچينازايینقشهآلمانیجغرافيدان(1905-1833)ريشتهوفنفونفرديناندبارون،ميالدي1877سالدر
آنازنامنايکهناميدابريشمجادهراآنريشتهوفنفون.میکردمتصلهمبهراچينواروپاکهبودخطیتکنقشه،يک
گرديمناطقومديترانهدريايحوزهيکشورهايبهجادهازاينچينابريشمحملهمآندليلتنها.استماندهباقیزمان
.استبوده

شاهانازيکیدوم،مهرداددوراناوايلبهراابريشمجادهآمدنوجودبهانگليسی،معروفتاريخنگارومورخکالج،مالکوم
مکانهايینگرفتقرارمحلچهاگر،زيراکردشکنظريههاايندويهردرمیتوان.استدانستهمرتبطاشکانيانسلسلهي

بهرااهکرمانشسرآسيابوسرابتپههايياوعلیريچشمهدامغان،حصارتپهشاهرود،چخماقتپههمچونتاريخازپيش
اينجايگاهوتاهميبهنيزمسيجحضرتتولدازپيشتمدنهايوانسانهاکهرسيدخواهيمنتيجهاينبهکنيم،بررسیدقت

)https://www.isna.ir/news/97092211059(.بودندبردهپیتجاريشاهراه

مسيرچهيونداشتهوجودمیگرفتهانجامابريشمجادهدرتجارتکهزمانیاصطالحاينکهداردازحکايتاقوالازبرخی
فمختلتجاريمسيرهايطولدرساکنمردمانواستنداشتهوجودمرکزيآسيايسراسردرعنواناينبههمواحدي
یکردند؛ماشارهجادههامختلفبخشهايبهآنهابلکه.اندنکردهاشاره«ابريشمجاده»عنوانبهخاصیمسيرهيچبههرگز

مسيرهايياآنبرافزون(میکردندذکررابعديبعديبزرگشهرستانناميا)«سمرقندبهجاده»میگفتندمثالعنوانبه
ياشمالیمسيررا(.استجهانبزرگبيابانهيجدهمينوچينکشوربيابانبزرگترين)«مکانتکلهصحراي»سراسرمختلف
.میناميدندجنوبیمسير

)http://www.020.ir/(
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 (https://www.finds.ir/Silk-Road-Silk-Route)منبع: یالدیم کمیدر سده  شمیجاده ابر

 

 
 

)در ازبکستان امروزي( و جوامع  سمرقند جاده ابريشم چين را به دنياي تحت تسلط ايران و به طورخاصدر مجموع 

 .کرداطراف آن متصل مي

 ويزاي ابريشم(Silk visa) 

و اين موضوع  درقالب اتحادجماهيرشوروي داشته اندرا سال تجربه تردد آزادانه ۷۰درحدود  کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز

از آن جمله مي توان به خطوط راه آهن و راههاي زميني داشته است که نقاط مثبتي هم  ،چالش هابرخي  علي رغم وجود

از جمله مسيرهاي قابل توجه آن زمان مسير راه آهن قزاقستان به ازبکستان بود  .بين کشورهاي مختلف هم مرز اشاره کرد

ستان عبور مي کرد، البته پس از استقالل جمهوري هاي متحد شوروي عبورهاي مکرر که از کشورهاي قرقيزستان و تاجيک
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جمهوري هاي اين  از سويي .قبلي متوقف و بسياري از فعاليت هاي گوناگون بين اين کشورها با معضلي بزرگ مواجه شد

ي اتباع ساير کشورها نيازمند نشان حوزه به دليل فقدان منابع درآمدي مناسب، خود را به درآمدهاي ناشي از صدور ويزا برا

درصورت  لذا دريافت ويزا يکي از منابع درآمدي جمهوري هاي آسياي مرکزي بويژه تاجيکستان و قرقيزستان است. اند.داده

مستقل همسود را  يها يجمهور ريدغدغه تردد در سا گريدنه تنها  يمرکز ياياتباع آس شم،يابر يزاياز و يبهره بردار

 «ابریشم» بلکه مي توانند صنعت گردشگري خود را نيز تقويت کنند. به نظر مي رسد انتخاب نام ويزاي نخواهند داشت 

 باشد.  «راه ابریشم» نيز براي بهره برداري از توجهات خاص منطقه اي و بين المللي به 

در دسامبر  که به آن شينگن اسيايي نيز اطالق مي شود، طرح ويزاي مشترک در ميان جمهوري هاي آسياي مرکزي 

 گفته مي شود .شود يياجرانيز   2019 هيدر فورو قرار بود که  شده  بيتصو تاشکند و آستانه يهاتهيتوسط کم 2018

 جانياز آذربا خواهديقزاقستان م گر،يد يطرح هستند. از سواين به  وستنيبه پ ليما زستانيو قرق کستانيکه مقامات تاج

  1پروژه دعوت کند. نيشرکت در ا يبرا زين هيو ترک

 

  ويزاي ابريشم شرط الزم 

امروزه با گذر بيش از سه دهه از فروپاشي شوروي، تمايل اين کشورها به سيستم تردد بدون مرز بسيار ملموس است، شايد 

توسعه  کشورها کاهش يابد و اين طرح به رشدهاي پيش روي اين با پديد آمدن طرح ويزاي ابريشم بسياري از چالش

تنها برداشتن مرزها و به توان انتظار داشت که البته به واقع نمي .منجر شود و به تبع آن رشد اقتصادي صنعت گردشگري

. عبارتي تردد بدون ويزا يا ايجاد يک ويزاي واحد سبب رشد و توسعه صنعت گردشگري در کشورهاي آسياي مرکزي شود

بايد گفت که طرح ويزاي ابريشم به عنوان گام  مسلما  بسياري از عوامل زيرساختي وجود دارد که بايد مهيا شود، ليکن

در واقع ويزاي مشترک آسياي مرکزي براي  .توان در نظر گرفتبه عنوان يک شرط الزم مي و آن رااست  تأملنخست قابل 

هاي صدور ويزاي واحد، ايجاد زيرساخت تر ازمهم .ولي کافي نيست الزم است و توسعه اقتصادي توسعه صنعت گردشگري

ايجاد امنيت و گسترش امکانات  همچنين .باشدنقل عمومي در بين کشورهاي هم پيمان مي اساسي جهت يک حمل و

                              2.اي برخوردار استرفاهي و ارتباطات ريلي، هوايي و زميني مابين کشورهاي آسياي مرکزي از اهميت ويژه

                                                           
1  - https://khabarban.com/a/22420762 

2 ـ   https://tourovisa.com/news 

 


