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چكيده
عي را شكل داده بود، تغييرات مهمي در نقشه ژئوپليتيك جهان ايجاد كرد كه از جمله وسيقلمرو فروپاشي شوروي كه 

. شددر حوزه داخلي شوروي قرار داشت و توجهي به آن نميقبل از آن منطقه آسياي مركزي بود كه گيريشكلآن 

ران نيز جايگاهي باال از لحاظ؛ براي اي،تر و ژئواستراتژيك اوراسيا قرار دارداين منطقه حساس كه خود در منطقه وسيع

ژئواكونوميك، ژئوكالچر و ژئواستراتژيك دارد و پيوند ايران با اين منطقه از طريق تركمنستان كه يكي از كشورهاي 

يك بازيگر مهم در منطقه حضور داشته باشد و حضور بازيگران عنوانبهتواند گيرد و ميايـن منطقه است صورت مي

كه توجـه بسياري اي هامـا نكت. بگذاردتأثيرتواند بر امنيت و منافع ايران نيز ثبات در اين منطقه مياي و عدم فرامنطقه

باشد كه چرا بعد از گذشت بيش از بيست سال از استقالل اين را به اين منـطقه جـلب كرده است اين مسئله مي

اي نزديك اي هم از آن براي آيندهيابند و نشانهو موفق دستمؤثراند به يك همگرايي كشورها، آنها هنوز نتوانسته

اي و خارجي يا اين داليل را بايد در دو دسته از موانع داخلي يا منطقهمهمترينرسد مينظربه. شوديافت نمي

اند كه پنج كشور اين منطقه حساس كه از ذخاير عواملي كه در كنار يكديگر مانع آن شده. كردجستجواي فرامنطقه

اين عوامل شامل؛ ماهيت . ي داشته باشندمؤثرباشند، بتوانند با يكديگر همكاري ي انرژي نيز برخوردار ميباال

، ماهيت ارتباطات كشورها، سطح قدرت آنها، ساختار روابط )سياسي، اجتماعي و اقتصادي(همبستگي كشورها

مجموعه اين عوامل سبب شده كه . ودشاي حاضر در ميدان شطرنج بازي منطقه ميكشورها و بازيگران فرامنطقه

كشورهاي منطقه نتوانند به يك همگرايي مناسب و كارآمد برسند كه فقدان اين امر موجب كاهش توان آنها در 

.شده است... هاي اقتصادي و هاي سياسي، ناتوانيزنيچانه
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دمهمق-1

فروپاشي اتحاد جماهير شوروي باعث تغييرات شگرفي در نقشه ژئوپليتيك جهان شد و 

جز حكومت شوروي بودند با مستقل شدن در قبالًموجب گرديد كه مناطق و كشورهايي كه 

.شگفتي جهانيان را در آشنايي با اين كشورها باعث شوند1991سال 

وسيع را با يد در سه حوزه اصلي جاي داد يا قلمروشده از اين حكومتكشورهاي مستقل 

كه عبارتند از؛ آسياي مركزي، قفقاز جنوبي و اروپاي شرقي كه اين نوشتار قصد بررسي يكي 

اي كه از طريق از اين مناطق يعني آسياي مركزي كه در شرق درياي خزر جاي دارد و منطقه

هاي تاريخي، فرهنگي و سياسي زيادي ترك داشته و نزديكيتركمنستان با ايران نيز مرز مش

گيرد كه چرا با گذشت اين بررسي از ايـن حيث صورت مي. دميان آنها وجـود دارد را دار

هاي فرهنگي بيش از بيست سال از استقالل اين كشورها و با وجود نيازهاي مشترك و نزديكي

و پايا در اين منطقه از جهان كه كشورهاي و حتي اقتصادي و سياسي هنوز يك همگرايي پويا

شود شكل نگرفته است؟قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان، تاجيكستان و ازبكستان را شامل مي

ينكه به اين ويژه انزديكي اين منطقه به ايران اهميت بسيار بااليي دارد بدليلبهاين سؤال

رداخته شده است و اگر هم مقاله، بسيار كم پصورت مستقل بهمنطقه از حيث همگرايي، 

گزارش يا كتابي وجود داشته باشد در بطن موضوع همگرايي در اكو به اين منطقه نيز پرداخته 

اما بررسي مستقل اين منطقه فارغ از سازمان همكاري اكو اهميت فراواني دارد، . شده است

مسير ارتباطي با جهان كه داليلي چون؛ همسايگي سرزميني با ايران، نياز اين كشورها به به

هاي باالي بهترين آن مسير جنوبي يعني ايران است، وجود ذخاير باالي انرژي، پتانسيل

همه چيز «اي كه استراتژيهمكاري بين ايران و كشورهاي منطقه، حضور بازيگران فرامنطقه

اين منطقه را كنند و چندين علت ديگر كه توجه به را در اين منطقه پيگيري مي» منهاي ايران

.سازدبسيار حياتي ميبراي منافع جمهوري اسالمي ايران

گويي به اين سؤال مهم آن است كه بايد اين فقدان را فرضيه اصلي اين پژوهش براي پاسخ

اي كه بر اساس تلفيقي از نظريه و فرامنطقهايمنطقهدر اين منطقه در دو دسته از عوامل 

جستجوشود، جوزف ناي كه در بخش بعد به آنها اشاره مييهااشپيگل و متغير–كانتوري 
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:كرد كه عبارتند از

؛ماهيت و ميزان همبستگي در سه زمينه اجتماعي، سياسي و اقتصادي) الف

؛سطح بندي قدرت كشورها) ب

؛ماهيت ارتباطات) ج

؛ساختار روابط) د

.ايبازيگران فرامنطقه) ه

شكلي مختصر ار ابتدا مباحث نظري همگرايي بهبر اين اساس در ساختاربندي اين نوشت

ي چهارگانه الزم براي هامتغير،يه كانتوري و اشپيگلنظربهكه در اين بين شد بررسي خواهد 

سپس آسياي مركزي از حيث تعريف . شودهمگرايي از ديد جوزف ناي توجه بيشتري مي

گيرد و در دو رد توجه قرار ميالمللي موجغرافيايي، جايگاهش در نظام سياسي و اقتصادي بين

موانع همگرايي بررسي و بخش پاياني كه در حقيقت بدنه اصلي اين مقاله است ابتدا مسائل 

.شوداي در آسياي مركزي پرداخته ميشده و سپس به نقش بازيگران فرامنطقه

روش تحقيق -2

از منابع ات اطالعآوري تحليلي بوده و براي جمع–روش تحقيق مقاله حاضر توصيفي

منابع به روز ازاالمكاناي، اسنادي و اينترنتي استفاده شده است و سعي گرديد كه حتيكتابخانه

و با ارجاع بيشتر استفاده شود و در بخش نظري نيز سعي بر آن شد تا با رجوع به منابع اصلي 

. وردتري را فراهم آو نه ترجمه آنها بتوان پايه تحليلي و نظري مستحكم

مباحث نظري-3

نظريات همگرايي- 1-3

داند كه در باب همگرايي تعاريف مختلفي وجود دارد؛ عبدالعلي قوام همگرايي را فرايندي مي

داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خويش براي رسيدن به طوربهطي آن واحدهاي سياسي 

:Ghavam,1981(كنندكرده، از يك قدرت فوق ملي پيروي مينظرصرفهاي مشترك هدف
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داند كه طي آن بازيگران سياسي چندين واحد ملي مجزا همگرايي را فرايندي مي1هاس.)222

سوي مركز جديدي هاي سياسي و انتقادات خود را بهها، فعاليتشوند تا وفاداريترغيب مي

هاي ملي را تحت معطوف سازند كه نهادهاي اين مركز از صالحيتي برخوردارند كه دولت

:Haas, 1958(طلبندگيرند و يا چنين صالحيتي را ميشش خود ميپو هاس در كتاب .)16

همگرايي منحصراً به فرايندي اشاره دارد كه : نوشت،بعدي خود كه چند سال بعد نگاشته شد

 ,Haas(كندالملل عيني و مشخص را به نظامي نه چندان مشخصي در آينده مبدل مينظام بين

1964: 22(.

معيار سنجش ميزان همگرايي را برخورداري جامعه سياسي از 2ه آميتاي اتزيونياز نگا

گيري داند كه در اين جامعه داراي يك مركز تصميمبر وسايل اعمال خشونت ميمؤثركنترل 

:Etzioni, 1965(باشد و وظيفه پاداش و تنبيه را بر عهده داردمي 322( .

ها از داند كه طي آن ملتهمگرايي، آن را فرايندي ميپردازان از ديگر نظريه3لئون ليندبرگ

پوشي خود چشمه هاي داخلي عمدآرزو و قدرت هدايت مستقل سياست خارجي و سياست

هاي مشترك دست بزنند يا اينكه وظيفه كوشند تا با اتخاذ تصميمكرده و در عوض مي

,Pishdad(گيري را به نهادهاي مركزي جديد تفويض كنندتصميم 2004: 25(.

عنوانبهآيد با وجود اختالفاتي چون دانستن همگرايي گونه كه از اين تعاريف بر ميهمان

پوشي توان يافت و آن، چشميك فرايند يا يك وضعيت اما يك نقطه مشترك در تمامي آنها مي

توان پس مي. هاي فوق ملي استها از حدي از قدرت خود و تفويض آن به مقامدولت

در نظر گرفت كه؛ همگرايي شرايطي است كه گونهاينترين تعريف را در سادههمگرايي 

المللي حدي مورد توافق از قدرت خود را به يك بازيگران اصلي فضاي بينعنوانبهها دولت

.كنندنهاد فراملي واگذار مي

بر . هايي خاص داردالملل نيز ديدگاهدر مورد همگرايي جريانات اصلي نظري روابط بين

ها هستند كه بر اساس خودياري المللي دولتاساس نظريه رئاليسم، بازيگران اصلي فضاي بين

1. Ernest Hass
2. Amitai Etzioni
3. Leon Lindberg
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الملل و غيرقابل اعتماد بودن ديگران، فعاليت و اعتقاد به قدرت و ساختار آنارشيك بين

كنند، اين همكاري ها، با آنكه كشورها گاهي با يكديگر همكاري مياز نظر رئاليست.كنندمي

هاي امنيتي كه هيچ اندازه هاي خاص خود را دارد و با منطق حاكم بر رقابتديتمحدو

از نظر آنها صلح اصيل جهاني كه در آن . شودتواند آن را از بين ببرد محدود ميهمكاري نمي

كردن نظرصرفمعنايبههمگرايي لزوماً {كشورها براي قدرت با يكديگر رقابت نداشته باشند

,Abdollahkhani(امكان پذير نيست} استاز بخشي از قدرت 2010: 26(.

با وجود مفاهيمي چون خودياري، ) عاممعنايبه(گراييدر كل بايد اشاره كرد كه در واقع

المللي، ي، اصالت بقا، تالش براي كسب قدرت، موازنه قوا، نظام آنارشيك بينمحوردولت

گذشت بودن حاكميت، غيرقابلمترمهاعتمادي، توجه به دستاوردهاي نسبي و از همه بي

اي و در بهترين حالت ابزاري به همگرايي دارد و در ديدگاه رئاليسم همگرايي نگاهي حاشيه

.اصالت به ذات ندارد

ب نظريه ليبراليسم و وجوه مختلف آن ارائه شده است لبيشتر مفاهيم همگرايي در قا

اند پردازي كردهدر قالب اين نظريه، تئوريپردازان همگرايي عموماً نظريهمهمتريني كه طوربه

.اشاره كرد... و 3، جوزف ناي2، هاس، كارل دويچ1توان به افرادي مانند؛ ميترانيكه مي

ناپذيراجتنابكند بر ي ميپردازنظريهدر اين بين ميتراني كه در قالب تئوري كاركردگرايي 

ناتواني سياستمداران براي حل آنها ها به علت مشكالت فراوان و بودن همكاري ميان دولت

آورد ي ديگر را فراهم ميهادارد و بر اين باور است كه اين امر زمينه همكاري در حوزهتأكيد

و اين وضعيت قاعده بازي از حاصل جمع صفر را به حاصل جمع متغير و بعضاً مثبت تغيير 

مل انساني را تابعي از آن دارد و عواتأكيدوي در تحقق همگرايي به عوامل فني . دهدمي

هاي يافته بودن جوامع، برجسته بودن نقشداند و در مجموع رمز تحقق همگرايي را توسعهمي

نهادهاي فراملي تخصصي و غيرسياسي از طريق تعامل متخصصان گيريشكلفني و 

,Abdollahkhani(داندغيرسياسي فروملي و ميزان قابل توجهي همفكري سياسي مي 2010: 

1. David Mitrany
2. Karl Duetsch
3. Joseph Nye
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است كه طبق آن توسعه همكاري در يك »انشعاب«نظريه ميتراني متضمن نوعي. )110-111

همكاري كاركردي در . شودي فني منجر ميهاحوزه فني به ظهور رفتار مشابهي در ساير حوزه

 Dougherty(شود كه ضرورت همكاري در بخش ديگر نيز احساس شوديك بخش باعث مي

& Pfaltzgraff, 2004: پذيري، از اين نكته يعني نياز مشترك و تسري. )666-667

.مفروضات تئوري كاركردگرايي در باب همگرايي است كه ميتراني شخص برجسته آن است

گويد چنانچه رهبران روند داند و ميهاس بر خالف ميتراني همگرايي را سياسي مي

لذا همگرايي فرايندي است . دشوننفع خود يا جامعه ندانند مانع از وقوع آن ميهمگرايي را به

شوند تا منافع خود را در چارچوب كه طي آن رهبران سياسي كشورهاي مورد نظر متقاعد مي

تواند پيش رود كه مرزهاي ملي منسوخ نهادهاي فراملي تعقيب كنند و اين وضعيت تا آنجا مي

.)Abdollahkhani,2010: 111(گردد

گيرند، اتزيوني آن ايي را يـك فراينـد در نظـر ميبر خالف نـظر هاس و ميتراني كـه همگر

بر وسايل اعمال خشونت مؤثركند كه برخورداري از كنترل داند، ادعا ميرا يك وضعيت مي

است گيريتصميمداراي يك مركز اي هچنين جامع. يكي از معيارهاي سنجش همگرايي است

وسيع شهروندان داراي آگاهي ها پرداخته و براي اكثريتكه به تخصيص منابع و پاداش

 :Dougherty & Pfaltzgraff, 2004(دهدسياسي، كانون اصلي هويت سياسي را تشكيل مي

668(.

اين . بعد ديگر نظريات همگرايي را بايد در چارچوب نظريه ارتباطات كارل دويچ ديد

مانند تجارت، المللي كوشد تا فرايند همگرايي را بر اساس جريان مبادالت بينرويكرد مي

شود كه مبادالت ميبينيپيشبر اساس اين رويكرد . جهانگردي، مكاتبات و مهاجرت بسنجد

منتهي اي هسياسي همگرا و يكپارچ–هاي اجتماعي يا نظام» جوامع امنيتي«نهايتاً به پيدايي

شده و دويچ جوامع امنيتي را به دو دسته عمده تقسيم كرده است كه عبارتند از؛ ادغام. شود

Duetsch(اتكثرگر & Nye,1996: كه جوامع امنيتي ادغام شده كه در آن واحدهاي . )895

اند كه از حكومت مشتركي زدهاي هسياسي مستقل قبلي دست به تشكيل واحدهاي يگان

ها استقالل حقوقي برخوردار است و ديگر جوامع امنيتي تكثرگرا كه در آن هر يك از دولت



_________________________1392پاييزوم، سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال نهم، شماره 90

,672Dougherty & Pfaltzgraff(كندخود را حفظ مي 2004:( .

هاي خود را بر اساس كند نوشتهپردازي ميجوزف ناي كه در قالب نوكاركردگرايي نظريه

چارچوب نظري وي . كنداستوار مي»ظرفيت همگرايي«و»ساخت و كارهاي فرايندي«مفاهيم

يكرد هاس يا ميتراني از بر اساس نوعي رويكرد نوكاركردگرايانه مبتني است كه نسبت به رو

پردازي ناي به تجزيه و بر همين اساس مفهوم. كمتري برخوردار است»محورانهاروپا«خصلت

با استفاده از تجارب اروپا و همچنين تجارب مناطق بويژهتحليل شرايط الزم براي همگرايي 

ود به سياسي شدن خ«و تا حدود زيادي به اصالح مفاهيم. غيرغربي معطوف بوده است

,Dougherty & Pfaltzgraff(پردازدمي»عمودي–تسري يا پيشروي افقي «و »خودي

2004: 681-682(.

در مدل همگرايي نوكاكردگرايانه ناي كه در اين نوشتار نيز مورد استفاده قرار گرفته است، 

اقتصادي براي تحقق همگرايي متغيرهاي چهارگانه نياز است كه عبارتند از؛ تقارن يا برابري

هاي عضو براي گرايي و توانايي دولتهاي نخبگان، كثرتواحدها، مكمل بودن ارزش

.سازگاري

هايي كه در خصوص همگرايي كه تاكنون بيان شده است و نظريهمهمتريناما يكي از 

ي چهارگانه ناي كه به آنها اشاره شد مورد هاپايه اصلي نظري اين مقاله در كنار متغيرعنوانبه

اين نظريه در دو دسته . است2و اشپيگل1استفاده قرار گرفته است، چارچوب نظري كانتوري

دهد كه در عوامل خارجي را مورد بررسي قرار ميياي عوامل همگرايو فرامنطقهايمنطقه

شوند ها و داليل مختلف وارد صحنه بازي منطقه مياي كه با انگيزهحضور بازيگران فرامنطقه

:گيردچهار عامل را در نظر ميايمنطقهدهد و در بعد جزيه و تحليل قرار ميرا مورد ت

هاي منطقه در منظور اندازه مشابهت و نيز مكمل بودن دولت:ماهيت و ميزان انسجام) الف

در اين مقاله وفاداري سازماني به اين (ي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و سازماني استهازمينه

از لحاظ حد و مرز تا كجا با حد و مرز ايمنطقهين است كه يك سازمان علت كه منظور آن ا

1. Louis Cantori 
2. Steven Spiegel
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جغرافيايي منطقه مورد نظر انطباق دارد و با توجه به اينكه در اين شرايط اين نكته جوابگوي 

دهد، مد نظر اين مقاله قرار سؤال ما كه چرا هنوز يك سازمان پويا شكل نگرفته است را نمي

.)ندارد

منظور ميزان و ماهيت روابط كشورهاي منطقه از جهت ارتباط :اطاتماهيت ارتب) ب

.و ريلي و گردشگري استاي هها، تبادل نظر نخبگان، ارتباط جادشهروندان، رسانه

تواند حاالتي بين منفي كه در اينجا پتانسيل و سابقه روابط كشورها كه مي:ساختار روابط)ج

.و مثبت باشد

هاي كشورهاي واقع در يك منطقه جغرافيايي و وجود نابرابريسطح قدرت :سطح قدرت)د

 & Cantori(تواند موجب بدبيني كشورها نسبت به يكديگر شود زياد در اين خصوص مي

Spiegel, 1970( .

تواند تمامي شرايط را اي هر چقدر هم كامل، نميگونه كه مشخص است هيچ نظريههمان

ساني باشد توضيح دهد به همين دليل در اين جستار سعي هاي اناگر مرتبط به فعاليتبويژه

ي جوزف ناي و مسائل مشخص منطقه هاشده است تا نظريه كانتوري و اشپيگل در كنار متغير

.كه بايد خارج از اين مفاهيم بحث شود مورد استفاده قرار بگيرد

2-3 -ت آسياي مركزيماهي

داني به نام الكساندر توسط جغرافي1843اصطالح آسياي مركزي براي نخستين بار در سال

ن منطقه محصور در ايمنطقهكار برده شد اما هنوز تعريف مورد اجماعي از همبلت آلماني به

در دوره شوروي، تعريف ديگري . الملل ارائه نشده استخشكي در بين دانشمندان روابط بين

هاي شمال مغولستان، اي سرزمينآنها عبارت آسياي مركزي را بر. از اين اصطالح وجود داشت

بردند و اصطالح آسياي ميانه براي چهار جمهوري جنوبي شوروي كار ميكيانگ و تبت بهسين

Talebifar(كردندشامل قرقيزستان، تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان استفاده مي &

Paskiani, 2008: 6-7( .

است كه شامل پنج كشور؛ ايهمنطقترين تعريف از آسياي مركزي اما مورد اجماع
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خزر، از جنوب شرق كه در . شودتركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان و ازبكستان مي

.شودبه ايران و افغانستان از شمال به روسيه و از شرق به چين محدود مي

روسيه و اي هاز اهميت آسياي مركزي همين بس كه در تقاطع استراتژيك دو قدرت هست

آسياي مركزي مرز مشترك با افغانستان . ن و نقطه تالقي روسيه و جهان اسالم قرار داردچي

اي است از طرف ديگر آسياي مركزي ناحيه. گرايي استدارد كه يك منبع عمده گسترش افراط

 ,Singh Roy(، روسيه، چين و ايران استآمريكاكه داراي اهميت بسيار زياد براي اروپا، 

2001: 55-57(.

هاي تحقيقيافته-4

گردد كه در اطالعات جمع آوري شده براي پاسخ به سؤال اصلي مقاله در دو بخش ارائه مي

اي همگرايي در آسياي مركزي اي همگرايي و سپس به موانع فرامنطقهابتدا به موانع منطقه

.پرداخته شده است

ايمنطقهموانع درون - 1-4

بر اساس مدل كانتوري و اشپيگل براي بررسي ،كه در بخش نظري اشاره شدگونههمان

مورد اي توجه كرد كه دراي و فرامنطقهدر يك منطقه بايد به دو دسته عوامل منطقهيهمگراي

گيرد؛ چهار موضوع همبستگي و انسجام، اي كه در اين بخش مورد توجه قرار ميعوامل منطقه

.گيردب مورد بررسي قرار ميماهيت ارتباطات، ساختار روابط و سطح قدرت به ترتي

ايهمبستگي و انسجام منطقه:الف

شود تا سطح و ميزان انسجام كشورهاي يك منطقه كه از ملزومات يك در اين متغير سعي مي

.همگرايي موفق است از سه بعد؛ اجتماعي، سياسي و اقتصادي مورد توجه قرار بگيرد

شود توجه مي... تاريخ، خط، زبان، مذهب و به عواملي چون؛بعد در اين :همبستگي اجتماعي

.گذار باشدتأثيرتواند در درك و فهم متقابل مردم يك منطقه از يكديگر بسياركه اين عوامل مي

تواند خـط و زبـان يكـي از پارامترهاي همگـرايي است، زيـرا خـط و زبان متفاوت مي
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شته باشد اما اين بدان معنا نيست كه تر شدن ارتباط را در پي دافـهم و درك متفاوت و سخت

در صورت وجود تفاوت در آنها رسيدن به يك همگرايي كاري ناشدني است كه براي آن 

اند به سطح هاي زياد زباني اما توانستهتوان اتحاديه اروپا را مثال آورد كه با وجود تفاوتمي

نطقه تحت لواي زبان و خط در دوره اتحاد جماهير شوروي اين م. بااليي از همگرايي برسند

هاي محلي شروع به گسترش كرد، هرچند ها و خطروسي قرار داشت اما بعد از استقالل زبان

امكان معنايبههنوز زبان رسمي، علمي و مسلط اين منطقه زبان روسي است و آموختن آن 

.هاي شغلي بيشتر استفرصت

تاريخ كم و بيش مشترك است، هاي آسياي مركزي وجود يك پتانسيلمهمترينيكي از 

هرچند اين تاريخ يكسان نتوانست به ايجاد يك فرهنگ و ملت بينجامد و مردم اين منطقه 

اند و نكته ديگري كه تاريخ اين منطقه به ما همچنان هويت و مليت خود را حفظ كرده

ز بيرون اطور كامل بهآموزد اين است كه در تمامي موارد نيروهاي تغيير دهنده شرايط مي

.انداند و ثبات را به منطقه آورده يا آن را تغيير دادهمنطقه وارد شده

يكي از وجوه اين تاريخ مشترك، دين اسالم است كه وارد منطقه شده با وجود آنكه آمار 

جمعيت منطقه در حال حاضر مسلمان % 70متوسط بيش از طوربهكاملي در دست نيست اما 

ساله تحت حكومت شوروي كمي رنگ مذهب در اين هستند هرچند زندگي هفتاد

ها را رقيق كرده است اما با اين حال اسالم نقش مهمي در روابط منطقه داشته و در جمهوري

كمترين ميزان مسلمان . بين مذاهب اسالمي عموماً مردم منطقه اهل سنت و بيشتر حنفي هستند

يت اين كشور را غيرمسلمان تشكيل جمع% 50براي كشور قزاقستان است كه طبق آمار، قريب 

% 89دهد و در مقابل كشوري هم كه بيشترين ميزان مسلمان را دارد كشور تركمنستان با 

هاي منطقه و اما در كل بايد گفت كه به علت سكوالر بودن تمامي حكومت. مسلمان است

اره هاي اسالميِ خواهان مشاركت سياسي نقش اسالم در ادهمچنين سركوب شديد گروه

. ها بسيار اندك بوده استحكومت

هاي دوران شوروي كه يكي از آنها اما سياست. تر استدر باب قوميت اوضاع كمي پيچيده

ها بوده باعث شده است كه هر كشوري شاهد ميزان بااليي اقليت قومي از ساير انتقال قوميت
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اشد كه همين نكته سبب ب... كشورهاي منطقه حتي از روسيه، اوكراين، گرجستان، آلمان و 

آنكه قوميت يك كشور بويژهشده است كه مشكالت فراواني براي كشورهاي منطقه پيش آيد 

تواند كنند كه اين نكته ميمرز با سرزمين مادر زندگي ميدر كشور ديگر عموماً در مناطق هم

منطقه با شرايط بين كشورها را در پتانسيل بحران قرار دهد و بايد گفت تمامي كشورهاي 

هاي قومي با شدت و ضعف، هاي قومي دشوار آفريني روبه رو هستند كه اين تركيبتركيب

.شودثباتي در آنها ميدهد و موجب بروز بيمراكز قدرت سياسي را تحت فشار قرار مي

توان به جمهوري قزاقستان اشاره كرد كـه در ميان كشورهاي منطقه از براي نمونه مي

جمعيت اين جمهوري كه قزاق هستند در واقع . برخوردار استاي هويژتـركيب جـمعيتي

از جمعيت قزاقستان را % 44آنها حدود (نسبت به كل ساكنان اين كشور در اقليت قرار دارند

ها در پي تواند تبعات سياسي و اقتصادي مهمي براي قزاقكه اين نكته مي) دهندتشكيل مي

,Koolaee(داشته باشد 2000: 180( .

نگارنده اين سطور يكي از دو مشكل اصلي منطقه بر سر راه نظربه:سياسي و حكومتي

جستجوهمگرايي در آسياي مركزي را بايد در مسائل سياسي و حكومتي كشورهاي اين منطقه 

2003سال اي هجـز قـرقيزستان كه در پـي انقالب اللتمامي كشورهاي اين منطقه بـه. كرد

هاي كند باقي كشورهاي منطقه حكومتسوي دموكراسي را طي ميبا توقف بهروند كنـد و گاه 

كنند و همين امر باعث شده كه منافع ملي كه در ديكتاتوري با درجات مختلف را تجربه مي

تفكر گروه حاكمه كشورها اولويت اصلي را نداشته و جاي خود را به حفظ و بقاي حكومت 

كند كه براي تحقق همگرايي گروه حاكمه بايد آن در جهت كه هاس اشاره ميگونههمان. دهد

. منافع خويش بدانند كه در اين منطقه به هيچ وجه اين امر هنوز اتفاق نيفتاده است

هاي فاسد تا هاي سياسي آسياي مركزي به ترتيب در طيفي از حكومتماهيت رژيم

نقش اصلي در اجراي اقتدارگرا، فضاي كم و مجال محدودي براي مردمشان جهت ايجاد 

مشكل رهبران اين كشورها وابستگي آنان به فرهنگ و نظام . اندهاي مدني بر عهده گرفتهنقش

شان را بر پايه يك سيستم توتاليتر است كه چارچوب نظام فكري و سياسيسياسي كمونيستي

,Yazdani; Tuiserkani & Moradi(و بسته شكل داده است 2007: كه همين نوع . )143
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.نگاه مانعي جدي بر سر راه همكاري است

را گراييمنطقهحكمرانان محلي : گويدمي2به نقل از آنت بوهر1در اين رابطه روي آليسون

كنند اين امر رهبران را نسبت به تهديدي عليه پايگاه قدرت و حاكميت خود تلقي ميعنوانبه

هاي مستحكم براي قراردادها مكانيزماساسي نهادينه يا جهت ايجادايمنطقههاي بناي سازمان

از نظر آنها امنيت رژيم داراي اهميت بيشتري تا امنيت عمومي . ميل نموده استبي

,Alison(است 2003: 82(.

در قانون اساسي اين كشورها با وجود اينكه موضوع تفكيك قوا، وجود پارلمان با 

هاي دموكراتيك ر مكانيزمگيري عمومي، زمان محدود براي رياست جمهوري و ساييأر

توان به كشور براي نمونه مي. شودشده است اما اين مسائل به هيچ وجه اجرا نميبينيپيش

ازبكستان اشاره كرد كه بر خالف قانون اساسي آن كه مدت زمان تصدي اين پست رياست 

ر با نام بر اين كشو1991اف از سال جمهوري براي دو دوره پنج ساله است اما اسالم كريم

هاي جزئي اين امر در باقي كشورهاي آسياي كند كـه با تفاوترئيس جمهور حكومت مي

براي نقض اين قاعده كلي بايد از قرقيزستان سخن گفت كه از سال . شودمركزي نيز يافت مي

ن اشاره آكه در مورد اين كشور بايد به اي همسير دموكراسي را آغاز كرده است اما نكت2003

گذاري بر باقي منطقه را از آن تأثيروزن پايين سياسي و اقتصادي اين كشور است كه توانكرد 

ي كه اگر انقالبي مانند انقالب قرقيزستان در كشوري ديگر مانند ازبكستان طوربهكند سلب مي

. شدداد شايد تغييراتي را در منطقه نيز باعث مييا قزاقستان روي مي

اي منطقهمؤثرهاي اي است كه در آن همكاريونه بارز منطقهدر حقيقت آسياي مركزي نم

هاي غيردموكراتيك كه اولويت رهبران آنها حفظ و تحكيم قدرت خود واسطه حضور رژيمبه

اند و در كل حاكمان اين كشورها نتوانسته. )Boher, 2004: 166-167(است، سد شده است

ي كه الزمه همگرايي است با هاي سياسي و اقتصادبين ضرورت آزادسازي سيستم

.هاي حفظ حكومت توازني برقرار كنندضرورت

1. Roy Alison
2. Annette Boher
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هاي خارجي متفاوت و گاه مسئله ديگر در نظام سياسي اين كشورها وجود سياست

تركمنستان از زمان صفر مراد نيازف تاكنون كه جانشين او حكومت . متناقض بين آنها است

در مؤثرگرفته است و چندان تمايلي به فعاليت جويانه را پيكند يك سياست خارجي انزوامي

هاي تاجيكستان بعد از جنگ داخلي به علت فقر باال و نياز به كمك. نهادهاي مختلف ندارد

ندارد به شرايط دوران شوروي باز گردد كه نمونه اي هروسيه متمايل به مسكو است اما عالق

وشنبه در خصوص خلبانان روسيه كه در اين عدم تمايل در اختالفات چند ماه اخير مسكو و د

.شوند، قابل مشاهده استتاجيكستان محاكمه مي

تا % 21بين (جمعيت باالي روس در اين كشور. قزاقستان وضعيتي شبيه به تاجيكستان دارد

و نزديكي مرزي به روسيه و عاليق نخبگان سياسي باعث شده است كه قزاقستان %) 22

قرقيزستان بعد از انقالب . ود را با مسكو هماهنگ كندهاي سياست خارجي خگيريجهت

قرار داد اما آمريكارا در اختيار » ماناس«به سمت غرب متمايل شد و حتي پايگاه نظامياي هالل

روسيه توانست در روند دموكراسي قرقيزستان نامزد طرفدار خود را در رسيدن به پست 

ستان سعي دارد تا يك سياست خارجي رياست جمهوري كمك كند كه در نتيجه آن قرقيز

. متعادل را بين روسيه و غرب در دستور كار قرار دهد

و 1990اين كشور در اواخـر دهه . ترين سياست خارجي را بايد در ازبكستان ديدعجيب

به حالت تعليق 1هاي خود را در سازمان كشورهاي مستقل همسودفعاليت21اوايل قرن 

كه تنها نهاد ضد روسي و كامالً وابسته به غرب در 2ت سازمان گوامدرآورد و حتي به عضوي

. قرار دادآمريكاكشورهاي سابق اتحاد جماهير شوروي بود، درآمد و پايگاه نظامي در اختيار 

در سياست خارجي اي هدرج180باعـث يك چرخش 2005اما اتفاقات انديجان در سال 

بر مدار مسكو، تعليق فعاليت در گوام و تعطيلي ازبكستان شد كه نتيجه آن حركت دوباره 

ها اخيراً با بهبود روابط خود با غرب سياست اما ازبك. بود»آبادجالل«درآمريكاپايگاه نظامي 

1. CIS
هدف دموكراسي و توسعه اقتصادي است كه با شركت كشورهاي المللي بايك سازمان بين) GUAM(گوام -2

.تشكيل شده است1997گرجستان، اوكراين، آذربايجان و مولداوي در سال 
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.اندتري را در پيش گرفتهمتعادل

هـاي حاكمـه آنها اولـويت حفظ نظام را هاي غيردموكراتيـك كه گروهمشاهده شد كه نظام

هاي غيردموكراتيكي در دستور كار دارند تا منافع ملي كه وقتي آن را در كنار اير رژيممانـند س

شويم كه عدم دهيم متوجه ميهاي خارجي متفاوت و گاه متناقض آنها قرار ميسياست

.همگرايي امري طبيعي است و نه غير طبيعي

ا و پايا در يك منطقه نيازها در راه رسيدن به يك همگرايي پويمهمترينيكي از :اقتصادي

اين . خواهند در مسير همگرايي گام بردارندمكمل بودن اقتصاد كشورهايي است كه مي

ي مختلف اقتصادي مانند؛ توليد، سرمايه، هاكشورها بايد بتوانند نيازهاي يكديگر را در زمينه

كه نيازمند كشورهاي اين منطقه بيش از آناما. در حد قابل قبولي برطرف كنند... خدمات و 

شود سطح يكديگر باشند، به كشورهاي خارج از منطقه محتاج بوده كه همين امر باعث مي

هاي همگرايي، پايه شروع يك همگرايي وجود بر اساس بسياري از تئوري. روابط كاهش يابد

هاي ديگر حداقل يك نياز مشترك است كه با موفقيت در حل آن نياز، همكاري به بخش

ن نيازها از راه همكاري با يكديگر برطرف نشده زيرا در ايمنطقهد اما در اين تسري پيدا كن

.نيازها، نيازهاي اقتصادي استمهمتريندنياي امروز از 

جايبهاقتصادها گونهاينگيرد كه اقتصادهاي رقيب در مقابل اقتصادهاي مكمل قرار مي

موجب افزايش رقابت ميان كشورها انجامد زيرا آنكه منجر به همگرايي شود به واگرايي مي

توان رقيب اما در مورد كشورهاي منطقه آنها را نمي. كندشده و در نتيجه به واگرايي كمك مي

. توان اقتصادهاي مكمل در نظر گرفتيكديگر ناميد اما قطعاً هم نمي

ها، براي بررسي اقتصاد كشورها، متغيرهاي گوناگوني وجود دارد كه ناي از تقارن اقتصاد

توان الگوي تجارت خارجي، گويد اما از مدل كانتوري و اشپيگل مينوع توزيع منابع سخن مي

استنباط كرد، ... هاي اقتصادي كشورها و و مشابهتتكميلي همتوان اقتصادي كشورها، ميزان 

.كه در زير به تعدادي از آنها پرداخته خواهد شد

در رسيدن كشورهاي آن دتواندر يك منطقه مينوع توزيع منابع اقتصادي: توزيع منابع-1

توان باعث تقسيم كشورها منطقه به همكاري و همگرايي كمك كند اما توزيع نامناسب آن مي



_________________________1392پاييزوم، سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال نهم، شماره 98

تواند موجب ستيز، واگرايي و ديگر مشكالت هاي ثروتمند و فقير شود كه اين امر ميبه گروه

هاي بارز در توزيع درك بهتر تفاوتاز اين حيث منطقه شرايطي مناسب ندارد كه براي . شود

. توان دو كشور تاجيكستان و قزاقستان را مثال زدمنابع در منطقه مي

ترين منابع طبيعي تاجيكستان اندكي نفت، اورانيوم، جيوه، زغال سنگ، نقره و طال عمده

محصوالت آن نيز؛ روغن، . هاي اقتصادي مردم عموماً در بخش كشاورزي استفعاليت. است

 Loforaki(پنبه، گندم، الكل، مشروبات، سيگار، الياف پشمي، كفش، آلومينيوم و سيمان است

& Mirazavi, 2004: 306-309(.

رشد اقتصادي دو رقمي را تجربه كرد در 2001تا 2000در مقابل قزاقستان كه در سال 

از توليد مادي % 37.7دوران اتحاد شوروي يكي از مراكز اصلي توليد ميوه و سبزيجات بود و 

كننده كرد و اكنون بعد از روسيه و اوكراين سومين توليدميتأمينخالص اتحاد شوروي را 

,Koolaee(استCISگندم در  2009: 143( .

توان از متغيرهاي زيادي كمك گرفت كه در براي اين عامل مي:هاي اقتصادي نابرابرتوان-2

.دتوان آنها را مشاهده كرمي1شماره جدول

)2011-2009(هاي اقتصادي كشورهاي آسياي مركزيمقايسه شاخص: 1جدول شماره 

���
)ميليارد دالر(

درصد 

بيكاري

درصد زير 

خط فقر

حجم صادرات

)ميليارد دالر(

حجم واردات

)ميليارد دالر(

رتبه آزادي اقتصادي

در جهان

214.55.28.265.9132.1483قزاقستان

13.1618402.323.7174قرقيزستان

13.88.65128)2008(94.041.126ازبكستان

16.012.2531.763.9122تاجيكستان

14.39.03169)2004(30)2004(41.560تركمنستان

Source: The Europa World Year Book 2011  /(Cia Factbook) /World 
Development Indicators 2009:14-15

هاي بسيار مشهودي در توان اقتصادي كشورها كه كامالً مشخص است تفاوتگونههمان
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كشور بويژهوجود دارد دو كشور قرقيزستان و تاجيكستان شرايطي بسيار نامناسب دارد كه هر دو 

هاي خارجي محتاج هستند و در مقابل قزاقستان از حيث آمارهاي باال تاجيكستان به كمك

شود نبود دموكراسي اثر خود را بر كه مالحظه ميگونههمان. اشدببهترين شرايط را دارا مي

يك اقتصاد كامالً دولتي است و تنها دهندهنشانآزادي اقتصادي نيز در اين كشورها گذاشته كه 

.قرقيزستان كه پا در مسير دموكراسي گذاشته است توانسته تا حد اقتصاد دولتي را تعديل كند

ي از راههاي بررسي مسائل اقتصادي يك منطقه تحليل الگوي يك:الگوي تجارت خارجي-3

درون «حاكم بر تجارت خارجي كشورهاي آن حوزه جغرافيايي است كه الگو با رويكرد

گيري تجاري كشورها و كننده باشد اما اگر سمتتواند در مسير همگرايي كمكمي»ايمنطقه

كه اين نكته . بيننددي به همگرايي نميباشد، كشورها لزومي ج»ايمنطقهبرون «شركاي آنها 

حجم وسيعي از تجارت خارجي نحويبهمنفي نيز در كشورهاي آسياي مركزي وجود دارد 

است و دليل آن هم كامالً مشخص است زيرا كشورها به هيچ وجه ايمنطقهاين كشورها برون 

زات پيشرفته و سرمايه توانند نيازهاي خود را كه عموماً كاالهاي صنعتي، ماشين و تجهينمي

هم كه وجود دارد عموماً ايمنطقهآن ميزاني از تجارت درون . كنندتأميناست از داخل منطقه 

توان به كشور قزاقستان اشاره كرد كه محصوالت صادراتي براي نمونه مي. در مورد انرژي است

شم و گوشت غالت، پ%) 5(، فلزات غيرآهني%)19(، فلزات آهني%)59(اين كشور كه؛ نفت

، %4.5، كانادا%4.5تركيه% 7.1، فرانسه%8.5، روسيه%9، آلمان%20است به كشورهاي؛ چين

آالت و تجهيزات صنعتي، واردات اين كشور كه عموماً ماشين. شودصادر مي% 4.1ايتاليا

، چين %34.3محصوالت فلزي، محصوالت مصرفي و مواد غذايي است از كشورهاي؛ روسيه

طور كه مشخص است الگوي همان. شودوارد اين كشور مي% 4اوكراينو5.2، آلمان27.7

.استايمنطقهتجارت كشورهاي منطقه كه تفاوت چنداني با قزاقستان ندارند كامالً برون 

مشكل اقتصادي كشورهاي منطقه كه يك مانع جدي بر سر راه مهمترينكلي طوربه

كهطوريبهاي كشورهاي اين منطقه است همكاري آنها با يكديگر است مكمل نبودن اقتصاده

توان مي. را در شركاي صادراتي و وارداتي اين كشورها مشاهده شدتكميلي همنمود اين عدم 

همراه به... گفت كه تمامي اين پنج كشور صادر كننده مواد خام مانند نفت و گاز، طال و 
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ش افزوده و اشتغال ايجاد كند، توان ارزتوليدات كشاورزي بدون انجام هرگونه فراوري كه مي

آالت و تجهيزات صنعتي، مواد واردات آنها كه در واقع نيازهاي آنها است، ماشين. هستند

هيچ وجه از داخل منطقه قابل است كه اين نيازها به... غذايي، كاالهاي مصرفي، سرمايه و 

.نيستتأمين

منطقه وجود دارد، راه را براي به اين ترتيب ساختار مشابهي كه در اقتصادهاي كشورهاي 

توانند نيازهاي خود را از درون منطقه و كشورها نمي. سازددشوار ميايمنطقهتوسعه تجارت 

.بينندكرده و در نتيجه لزومي براي گسترش روابط نميتأمين

ماهيت ارتباطات: ب

هر ارتباط بين تصور بر اين است كه . موضوع مهم ديگر در ميزان ارتباط ميان كشورها است

تواند موجب افزايش درك و نخبگان كشورهاي يك منطقه بيشتر باشد اين امر ميبويژهافراد 

در اين زمينه . فهم مشترك شده و زمينه و شرايط الزم و نه كافي را براي همگرايي مهيا كند

، )ريلياي و جاده(هاي ديپلماتيك، گردشگري، خطوط ارتباطيتوان مواردي مانند؛ مالقاتمي

.در دنياي مدرن اينترنت را مورد توجه قرار دادبويژهها رسانه

كنيم در باب گردشگري در منطقه آمار روشني يافت نشد اما وقتي به آمار اكو مراجعه مي

شويم كـه در آن سازمان كه تمامي كشورهاي آسياي مركزي در آن عضويت دارند متـوجه مي

يار ناچيز است كه بيشتر آن هم مربوط به سفر از حوزه اكو اي بسسهم گـردشگري درون منطقه

سهم ناچيزي تقريباًبه تركيه و سپس ايران است كه با كسر آنها از كل گردشگري درون منطقه 

.ماندكشورها كه كشورهاي آسياي مركزي نيز جز آنها هستند باقي ميسايربراي 

هاي اين كشورها در سازماندر خصوص مالقات نخبگان سياسي بايد گفت كه عضويت 

مختلفي چون اكو، سازمان كشورهاي مستقل همسود، سازمان همكاري شانگهاي، اتحاديه 

و چندين سازمان 1آسياي مركزي، سازمان امنيت و همكاري سازمان همكاري آسياي مركزي

ين هاي سياسي ميان نخبگان و هيات حاكمه اتعداد باالي مالقاتدهندهنشانتوان ديگر مي

1. CACO
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هاي ريز و درشت و پر تعداد و اختالفات جدي ميان اما عدم كارايي اين سازمان. كشورها باشد

بين حاكمان كشورهاي آسياي كشورها حاكي از عدم وجود درك از منافع كلي منطقه در

.مركزي است

گذار است، خطوط انتقال نفت و تأثيردر بحث ارتباطات ايمنطقهعامل ديگر كه در همگرايي 

سه كشور قزاقستان، تركمنستان و ازبكستان داراي خطوط مشترك . گاز و برق در منطقه است

است و از طرف ديگر خطوط برق منطقه آسياي مركزي بر اساس سيستم شوروي به يكديگر 

Omidi, 2009(پيوسته است هايي براي مذاكرات فني تواند باعث ايجاد زمينهكه اينها مي. )256 :

.ها موجب تقويت روند همگرايي شودزمان با تسري به ساير بخششود و در گذار 

در اين منطقه در زمان اتحاد شوروي براي اتصال معادن به اي هخطوط راه آهن و جاد

ها و اتصال اين كشورها به مسكو ايجاد شده بود كه اين موارد باعث شده بود كه كارخانه

ل توجهي نداشت در زمينه خطوط ارتباطي كشوري مانند تاجيكستان كه منابع و معادن قاب

توسعه محدودي پيدا كند و آن ميزان محدود هم براي انتقال پنبه توليدي تاجيكستان به ساير 

در قزاقستان نيز بيشتر خطوط ارتباطي در شمال اين كشور . جاد شده بودايمنطقهكشورهاي 

توان وط ارتباطي ميان كشورها ميبراي درك بهتر از خط. براي ارتباط با روسيه ايجاد شده بود

.دهدرا نشان مي2010و 1999توجه كرد كه خطوط ارتباطي در سال 2شماره به جدول 

هاي ارتباطي كشورهاي منطقهمقايسه زيرساخت: 2جدول شماره 

)��(راه آهن)��(اي هراه جاد

1999201019992010

192000936121740015079قزاقستان

3040034000375470تانقرقيزس

23500585922114021980تركمنستان

2620027767500680تاجيكستان

845008649236503645ازبكستان

Source: State.gov; Pishdad, 2004: 132
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ساختار روابط:ج

تواند حد بين نوع روابط بين كشورهاي يك منطقه است ميدهندهنشاناين پارامتر كه 

شرايط روابط دهندهنشانتواند باشد كه مي) همكاري و همگرايي(و مثبت) جنگ و ستيز(فيمن

ايم اما در منطقه آسياي مركزي شاهد درگيرهاي نظامي بين كشورها نبوده. بين كشورها باشد

در اين منطقه مسائلي وجود دارد كه پتانسيل . روابط در حد مثبت آن نيز قابل رويت نيست

توان به روابط قزاقستان و ازبكستان، ـاقشه را در خود جـاي داده است كه ميدرگيـري و من

توانند در منطقه و مسائل مرزي توجه كرد كه در شرايط غير طبيعي، بالقوه مي»آب«موضوع

.تنش زا باشند

به روابطشان با همسايگان آسياي مركزيِ خود اي هدو كشور ازبكستان و قزاقستان توجه ويژ

ند اگر چه هر يك از رهبران آنها معتقد هستند كه كشور متبوعشان استحقاق جايگاه برتر اداشته

,Alison & Jansonرا دارند 2010: كلي رقابت بين ازبكستان و قزاقستان قطعاً طوربه.)(52

نظر اي در آسياي مركزي حداقل هر آنجا كه اجماعدر ايجاد مانع بر سر همگرايي منطقه

. كندزم ايجاد نوعي توازن قدرت براي اين دو دولت است نقش بازي ميمستلايمنطقه

كه ديگري در آن نقش دارد ايمنطقههاي بندياف عادت دارند راجع به گروهنظربايف و كريم

.   )Boher, 2004: 165(به ديده خواري نظر كنند

بين كشورها را مشكل ديگر كه پتانسيل بحران را در خود جاي داده است و شرايط رابطه 

ريشه ايـن بحران به عـوامل متـعددي در . ساز كرده است، موضوع آب استتا حدي مشكل

هاي شوروي توزيع جغرافيايي منابع آب، سياست. گردداي بر ميهاي داخـلي و منـطقهبخش

ي سنتي هاسابق و تبعات اقتصادي فروپاشي شوروي بر كشورهاي منطقه، استفاده از شيوه

از آب و در نهايت فقدان پيمان يا توافقنامه مورد قبول تمامي كشورهاي منطقه در رداريببهره

,Eskandariباشدخصوص منابع آب مشترك از جمله اين عوامل مي 2010: 61)(.

منشأ اين مشكالت را بايد در اقدامات شوروي براي غلبه بر طبيعت، كشاورزي و آبياري 

در دوره حكومت شوروي . كردجستجوندپروازانه كشاورزي ي بلهاپروژهسنتي اين مناطق و

دره فرغانه كه بين سه كشور ازبكستان، بويژهآسياي مركزي و 1970و 1960در دهه 
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تاجيكستان و قرقيزستان واقع شده است به يكي از بزرگترين توليدكنندگان پنبه جهان تبديل 

آب مزارع پنبه ساخته شد تأمينبراي شد به همين واسطه در اين منطقه يك شبكه آبي گسترده

تا 1964هاي كامل منحرف شد كه نتيجه آن بين سالطوربهكه دو رود سيردريا و آمودريا 

,Kasaee(متر كاهش يافت7سطح آب آرال حدود 1984 2004: 63(.

ساز قرار دهد، موضوع مرز تواند روابط بين بازيگران را در حالت مشكلمسئله ديگر كه مي

مرزهايي . در آسياي مركزي امكان بروز شمار زيادي از مناقشات مرزي وجود دارد. ستا

در تئوري، تاجيكستان . سازدشان جدا ميوجود دارد كه قوم تاجيك را از شهرهاي عمده

از اين سرزمين اي هبخش عمدكهدر حاليهاي تاريخي بخارا باشد توان مدعي تمام سرزمينمي

تواند نسبت به خيوه ادعاي ارضي داشته باشد همين تركمنستان نيز مي. ارددر ازبكستان قرار د

:Oliker, 2004(ها نسبت به تاشكند داشته باشندتوانند قزاقادعا را مي 60-61(.

در حال هرچندكه مشخص است سطح روابط بين اين كشورها گونههمانبه اين ترتيب 

هم ندارد و موارد بسياري پتانسيل ايجاد مشكل گيرد اما حالت دوستانه منفي صرف قرار نمي

در منطقه را دارد كه لزوم رسيدن به يك همگرايي توافقاتي در مورد آنها است تا بتوان در 

.كردبرطرفمسير همگرايي آنها را 

سطح قدرت: د

كنند سطح قدرت كشورهاي اي كه كانتوري و اشپيگل از آن صحبت ميآخرين متغير منطقه

اي مانند آسياي در منطقهبويژههاي بارز در اين امر وجود نابرابري. جغرافيايي استيك پهنه 

هايي چون موضوع آب و مرز و هاي غيردموكراتيك و با وجود پتانسيلمركزي با رژيم

گرايي شديدي كه بعد از استقالل از شوروي اوج هاي پخش شده در منطقه با مليقوميت

تواند نوعي مركز و پيرامون يا حتي مي. ني كشورها به يكديگر شودتواند موجب بدبيگرفته مي

را در يك منطقه شكل دهد هرچند از نگاه رئاليستي وجود يك قدرت برتر در يك منطقه و در 

شرط آنكه، آن قدرت اوالً خود ده باشد بهنتواند بسيار كمك كنراه رسيدن به يك همگرايي مي

اما در اين منطقه ما يك . اينكه مورد پذيرش ديگران نيز قرار گيردبر اين امر مايل باشد و ثانياً
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قدرت كامالً برتر نسبت به ديگر كشورها را شاهد نيستيم و ثانياً در صورت وجود آن به علت 

تواند برتري يك گرايانه هستند نميها با احساسات شديد مليآن قوميتمهمترينمسائلي كه 

مورد قبول ديگران قرار بگيرد كه بهترين نمونه آن گراييمنطقهيك گيريشكلكشور در 

يا اساساً كشورهايي . اختالفات مابين ازبكستان و قزاقستان است كه در باال نيز به آن اشاره شد

كه اولويت سيستم حاكمه آنها حفظ حكومت است حاضر به پذيرش يك قدرت برتر هستند؟

يي چون توليد ناخالص داخلي و در كل مسائل هاها از متغيردولتبراي سنجش سطح قدرت

اقتصادي، جمعيت و ساختار آن، كـارايي دولـت، جنگ افزارهـا، سهم بودجه نظامي از توليد 

.شوداستفاده مي... ناخـالص داخلي و 

هاي جدي در مسائل اقتصادي دارند طور كه مشاهده شد كشورهاي منطقه از نابرابريهمان

ها را بايد در جمعيت و ها نيز ادامه دارد كه نمونه اين نابرابريدر ساير بخشها كه اين نابرابري

مثال ازبكستان با قرارگيري در مركز اين منطقه با هر چهار عنوانبه. مساحت كشورها ديد

ميليون، آن از ساير كشورها از اين حيث 27كشور مرز مشترك داشته و با جمعيت قريب به 

ميليون كيلومتر مربعي خود 5/2قزاقستان نيز با وسعت بيش از . ستمتفاوت كرده اكامالً 

ساير كشورهاي منطقه شرايطي . شرايطي منحصر به فرد در آسياي مركزي و حتي جهان دارد

يكسان از حيث جمعيت و مساحت دارند كه كمترين جمعيت نيز در اختيار تركمنستان با 

.ميليون نفر است5حدود 

هاي زيادي رجوع كرد كه از حوصله اين توان به شاخصي ميدر خصوص مسائل نظام

ي نظامي از هاترين و گوياترين شاخص در اين خـصوص سهم هزينهمقاله خارج است اما كلي

هاي منطقه نابرابري تواند باشد كه مانند ساير شاخصتوليد ناخالص داخـلي يـك كـشور مي

3.5ترتيب با ي كه ازبكستان و قزاقستان بهطوربهكشورها در اين مورد نيز قابل مشاهده است 

هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي شرايطي كامالً برتر دارند كه اين درصد سهم هزينه1.1و 

ميزان را اگر در كنار ميزان توليد ناخالص داخلي اين دو كشور كه كامالً بيشتر از ساير 

در مورد . تفاوت پي خواهيم بردكشورهاي منطقه است قرار دهيم بيشتر به عمق اين

ي زيادي را در بخش نظامي انجام هادرصدي هزينه3.4تركمنستان هم بايد گفت كه با سهم 
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داده است اما ميزان توليد ناخالص داخلي قزاقستان حدود پنج برابر توليد ناخالص داخلي 

بيشتر از تركمنستان ي نظامي قزاقستان بسيارهاتركمنستان است و به همين دليل قطعاً هزينه

تاجيكستان و قرقيزستان هم با شرايط نه چندان مناسب اقتصادي تنها به ترتيب . است

باشند كه با توجه به توليد درصدي از توليد ناخالص داخلي را دارا مي0.5و 1.5ي هاهزينه

.به مراتب كمتر از ساير كشورها استاي هناخالص داخلي بسيار پايين هزين

اي انع فرامنطقهمو- 2-4

هاي آسياي مركزي از جمله مناطقي است كه از دير باز عرصه رقابت ژئوپليتيكي سرزمين

مشخص از نيمه دوم قرن طوربههاي بزرگ جهاني قرار داشته است و ميان قدرتاي هگسترد

يي كه به دو بازيگر اصلي روياروي يكديگر قرار داد تا جاعنوانبهنوزدهم، روسيه و بريتانيا را 

هاي سياسي، نظامي و ژئوپليتيكي اين دو امپراتوري در آسياي مركزي اصطالح بازي رقابت

بازي بزرگ قرن نوزدهم رقابتي كامالً استعماري در عرصه ژئوپليتيك آسياي . بزرگ اطالق شد

پايان . م1917مركزي بود كه با وقوع انقالب كبير روسيه در سال 

,Yazdani,Tuiserkani & Moradi(يافت 2007: اين رويارويي را كه روديارد . )125-126

. استگيريشكلدر حال كيپلينگ به آن لقب بازي بزرگ داده بود بار ديگر و در شكل جديد

در پي فروپاشي شوروي و تشكيل پانزده جمهوري در پيرامون روسيه كه پنج جمهوري آن در 

يكي در پيرامون روسيه، توجه رهبران مسكو به آسياي مركزي قرار داشتند و ايجاد خأل ژئوپليت

توجهي روسيه به بـيدر نتيجه گرايانه يلتـسين و مسائل داخلي روسيه و ديدگاه آتالنتيـك

المللي شد كه اين حضور و رقابت آنها و بينايمنطقهآسيـاي مركزي سـبب حضور بازيگران 

.بازي بزرگ جديد را در اين منطقه شكل داد

داليلي مانند؛ انرژي، نسبت به گذشته اهميت بيشتري يافته است و آن هم بهاين منطقه

همسايگي با ايران و چين و روسيه، موضوع مواد مخدر، بنيادگرايي و مرز مشترك با افغانستان 

كه . المللي به اين منطقه سبب شده استهاي بيناست كه توجه ويژه را از سوي قدرت... و 

آنها بر تحوالت منطقه را سبب شد كه در اين نوشتار، تأثيرالمللي و بينهمين حضور بازيگران 
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و اتحاديه ، ايران، چين، تركيهآمريكاگذار؛ روسيه، تأثيركشور بزرگ پنج عملكرد و اهداف 

. گيردمورد ارزيابي قرار ميگراييمنطقهآنها بر تأثيراروپا و 

زيني روسيه كه به داليلي چون؛ ضعف بعد از حكومت فروپاشي شوروي و جايگ: روسيه-1

توجهي روسيه به اين منطقه شد كه اين امر گرايانه يلتسين موجب بياقتصادي، نگاه آتالنتيك

اما روي كار آمدن پوتين با نگاه . اي فراهم كردفضا را براي حضور بازيگران فرامنطقه

ين منطقه و تقويت نهادهاي اوراسياگرايانه در كنار تقويت اقتصادي موجب توجه دوباره به ا

و روسيه در اسناد مختلف امنيت ملي خود . اي مرتبط با روسيه و ارتباطات دو جانبه شدمنطقه

يك حلقه از امنيت ملي خود ياد عنوانبههاي رسمي از اين منطقه گيريو همچنين در موضع

.كرده است

عامل حياتي عنوانبهركزي به هر حال روسيه داليل متعددي براي در نظر گرفتن آسياي م

ت أتالش تاريخي روسيه براي كنترل منطقه از اين اعتقاد نش. اش داردبراي منافع امنيتي

مسكو اعتقاد دارد . همراه داردگيرد كه اين كنترل منافع استراتژيك و اقتصادي بسياري را بهمي

روسيه در عين حال . ودكه اگر قدرت گذشته خود را بازيابد، مدرنيزاسيون آن حتمي خواهد ب

هاي سكوالر سرنگوني دولتدنبالبهاسالمي و راديكال كه -هاي سياسيگسترش جنبش

تواند جمعيت قابل توجه كند زيرا ميآسياي مركزي هستند را تهديدي براي خويش قلمداد مي

وسيه تجارت مواد مخدر و جنايات نيز داليلي براي نگراني ر. مسلمانان روسيه را تحريك كند

:Golshan Pazhoh, 2004(هستند 277-279(.

مناطق شوروي سابق تحت ساير سياست خارجي روسيه در آسيا مركزي را بايد مانند 

هاي بررسي كرد كه دربردارنده حق مداخله روسيه در جمهوري»1روسيمونروئه «دكترين

حكايـت از آن  داند كـه مي» خارج نزديك«هاي سابق شوروي را وگني پريماكف، نخست وزير سابق روسيه جمهوريي-1

، )مسـتقل (نه خارج كامـل  دارد كه مسكو چنـدان بـراي ايـن كشـورها قائل به خارجـي بـودن نيست و در واقـع، آنهـا را

دانـد و ايـن   د آزادي عمل خاصي را در سرزمين آنها محفـوظ مـي  كند كه براي خونوعـي جزيي از روسيه قلمداد ميكـه به

اشـاره  » به حق اقدام نظامي در حمايت از شهروندان روسي ساكن خارج نزديـك «كه نكته را در دكترين نظامي روسيه آنجا

.نمايدمطرح مي،دارد
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شد حضور نظامي خود كوروسيه با ارائه اين مفهوم مي. ديگر بر اساس منافع ويژه آن دانست

.در مناطق پيرامون را توجيه كند

طلب روسي ي معروف اصالحهااز چهره1توان در نظر آناتولي چوبايساين ديدگاه را مي

. در سياست خارجي روسيه سخن گفت نيز ديد»امپراتوري ليبرال«كه از مدلي جديد به نام 

هاي سابق وسيه به مسائل جمهوريحساسيت ويژه رهبران ردهندهنشانخوبي اين عبارت به

,Koolaee(است»اوراسياگرايانه جديد«اتحاد جماهير شوروي تحت سيطره نگرش 2004:

19(.

تالش روسيه در اين منطقه عالوه بر استفاده از منافع اقتصادي و حفظ مهمترين

آمريكابويژهاي هاي سابق اين كشورها به روسيه، رصد حضور بازيگران فرامنطقهوابستگي

ها و هرچند ديگر روسيه مانند گذشته توان نگاه حذفي را ندارد بلكه در سياست. است

هاي روسيه به سمتي سوق پيدا خواهد كرد كه راهبردهاي رقيب به نتايج مورد گذاريتأثير

كه در اين راهبرد حفظ وابستگي باقي مانده اين كشورها از زمان شوروي . استفاده دست بيابند

سازمان كشورهاي مستقل همسود و سازمان امنيت و بويژههاي وابسته به روسيه نهادو تقويت

آن سازمان شانگهاي مهمترينهاي جديد با اهداف تازه كه به سازماندهيشكلهمكاري و 

. هاي روسيه در اين منطقه استاست از راهبرد

صحنه شطرنج آسياي مركزي اي حاضر دربازيگر فرامنطقهمهمترين: آمريكااياالت متحده -2

شك اياالت متحده است كه بعد از ايجاد خأل قدرت در منطقه سعي در استفاده از اين بي

در آمريكاتاريخي نقطه آغاز حضور لحاظبه. فرصت و حضور در حيات خلوت روسيه نمود

ساس آن بر ا. براي بازسازي اقتصادي بود1980آسياي مركزي، برنامه گورباچف در اواخر دهه 

هاي گذارياستراتژي اصلي شوروي توسعه اقتصادي و تكنولوژي كشور از طريق جذب سرمايه

در انعقاد آمريكااين موضع فضا را براي مشاركت . خارجي به داخل سيستم شوروي بود

در صنعت گذاريسرمايه1989در سال آمريكاقراردادهاي نفتي فراهم ساخت كه اولين اقدام 

1. Anatoly Chubais
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,Vaezi(هاي سوسياليستي قزاقستان در قالب شركت شورون بودجمهورينفت شوروي در

2007: 2001سپتامبر 11در منطقه را بايد بعد از آمريكااما نقطه عطف حضور . )276-277

. ديد

در اين منطقه براي جلوگيري از احياي نفوذ تاريخي روسيه و نيز آمريكاپيش از آن منافع 

المي ايران و اصوالً كنترل منابع انرژي در منطقه بود ولي در جلوگيري از نفوذ جمهوري اس

نيروهاي نظامي خود را در قرقيزستان و آمريكاسپتامبر، 11امنيتي شده بعد از شدتبهشرايط 

ديدارهاي . ازبكستان مستقر كردند و بزودي روشن ساختند كه قصد ترك منطقه را ندارند

اهميت اين خوبيبهاز قرقيزستان و ازبكستان بويژه، از منطقهآمريكامستمر رهبران نظامي 

,Koolaee(در منطقه نشان دادآمريكاكشورها را در ترتيبات جديد امنيتي  2009: 406(.

در آسياي آمريكاها و محورهاي سياست خارجي اما اگر بخواهيم به شكلي مختصر اولويت

:شاره كنيممركزي را مورد بررسي قرار دهيم بايد به موارد زير ا

در تالش آمريكاسياست خارجي طراحان؛قدرت روسيهجلوگيري از احياي مجدد :الف

هستند تا اقدامات مقتضي را جهت جلوگيري از افزايش دوباره قدرت روسيه در منطقه انجام 

,Hatami(دهند كه از جمله اين اقدامات كمك به افزايش استقالل اين كشورها است 2003:

119(.

1992نخستين اولين با در سال برايآمريكا؛اسالمي با عاليق سياسيهاي ر جريانمها:ب

ها يكي اهداف خود را در آسياي مركزي جلوگيري از رشد اسالمي گرايي در اين جمهوري

.)Hatami, 2003: 122-123(اعالم كرد

ري سياست در اين منطقه پيگيآمريكاسياست كليطوربه؛ايراناسالميمهار جمهوري :ج

در اين راه سعي در كاهش اهميت ژئوپليتيك ايران آمريكااست كه )) همه چيز منهاي ايران((

.توان خط لوله باكو، تفليس و جيهان را در اين راستا ديددر بخش ارتباطي دارد كه ميبويژه

؛منابع انرژيبويژهمنافع اقتصادي، :د

؛در افغانستاندر خالل حضوربويژهاهداف و منابع نظامي :ه
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,Dadandish(ايهاي هستهجلوگيري از گسترش سالح:ن 2007: ؛)83

.ارائه يك مدل توسعه متناسب با اهداف خود براي منطقه:ي

در راه رسيدن به اهداف خود با سه چالش اساسي روبه رو است كه عبارتند از؛ آمريكااما 

وجـود تـروريسم كـه مشكل اول وضعيت حقوق بشر، افزايش يا كاهش توسعه اقتصـادي و

آمريكاتواند موانعي جدي بر سر راه ميشود وميآمريكابـاعث بدبيني كـشورها به اهـداف 

.ايجاد كند

در آن آمريكااما شايد برژينسكي به بهترين شكل اهميت اين منطقه و سياست خارجي 

و پيامدهاي ريكاآمشطرنج بزرگ تفوق «او در كتاب خود تحت عنوان . كندمشخص مي

پردازد و از گسترش ناتو به شرق ميآمريكاهاي گسترش نفوذ به راه»ژئواستراتژيك آن

. آيدميشماربهو اوراسيا آمريكااو اروپا قابل اعتمادترين پل ارتباطي نظربه. كنداستقبال مي

قد است كه اين منطقه كند و معتنگاه مي»بالكان اوراسيا«عنوانبهوي به آسياي مركزي و قفقاز 

گيرد كه ژئوپليتيك نمايانگر هژموني هاي جدي روبه رو است و چنين نتيجه ميبا بحران

,Dadandish(باشددر اوراسيا ميآمريكا 2007: 79( .

اگر بخواهد به نقش جهاني خود ادامه دهد، بايد در اين مناطق نقش برتر را آمريكادر كل 

ي كه طوربه. لط بر منطقه خزر و اطراف آن امري حياتي استتسآمريكابراي . داشته باشد

منطقه حياتي خود اعالم عنوانبهاطراف درياي خزر را 1997در سال آمريكاوزارت خارجه 

را در قلمرو مسئوليت ) آسياي مركزي، خزر و قفقاز(، جنوب روسيه1999كرد و در سال 

,Ghasemi & Nazeri(ي سنتكام قرار دادهانيرو 2011: 152(.

در منطقه آن را از نظر دور داشت موضوع آمريكااي كه نبايد در خصوص حضور نكته

و آمريكاهرچند اين پيمان مربوط به روابط . پيمان استراتژيك اين كشور با افغانستان است

تأثيرتوان هيچ وجه نميافغانستان و موضوع حضور نظاميان خارجي در افغانستان است اما به

.بر ساير كشورهاي همسايه و همچنين منطقه آسياي مركزي ناديده گرفتآن را

اهدافي كه اياالت متحده از مهمتريننكته اولي كه بايد مد نظر داشت اين است كه يكي از 

ايران، چين هايدولت، مهار و محدود كردن كندميافغانستان دنبال طريق پيمان استراتژيك با
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كه اياالت متحده با در ضمن بايد اشاره كرد. استي آسياي مركزيواسطه كشورهاو روسيه به

تداوم حضورش در افغانستان قادر است با بهره گيري از مسائل مذهبي و قومي موجود در 

مستقيم مرزهاي ايران، طوربهقادر است آمريكا. منطقه، در امور كشورهاي ياد شده دخالت كند

متأثرمناطق مجاور روسيه را نيز به شكل غيرمستقيم كند و كاريدستپاكستان و چين را 

كه شودمياياالت متحده از طريق افغانستان قادر به مداخله در امور آسياي مركزي. سازد

. چندان مقبول دولت روسيه نيست

گرچه نفت و گاز دليل حمله اياالت متحده به افغانستان نبوده است اما افغانستان همچنين 

ي اياالت متحده براي حفظ كنترل بر بخش عظيمي از ذخاير هاليدي در برنامهجايگاه مهم و ك

هاي نفتي آسياي خارج كردن دولت. نفت و گاز محصور در خشكي آسياي مركزي دارد

مركزي از حوزه نفوذ روسيه و تقويت جايگاه اياالت متحده در منطقه، جلوگيري از گسترش 

ايران و خنثي كردن طرح خط لوله -يوند گازي تركمنستاناي ايران با جلوگيري از پنفوذ منطقه

ايران براي درياي، تنوع بخشيدن به منابع نفت و گاز اياالت متحده و از -نفتي تركمنستان

طريق آن افزايش منابع توليد، كمك به پايين نگه داشتن قيمت، عايد كردن سود براي 

براي رونق اقتصادي مورد نياز در منطقه كه اي نفتي، فراهم كردن پايههاي ساختماني وكمپاني

.اي باشد براي ثبات سياسيهپايتواندمي

نظر در عرصه آسياي مركزي شناخته يكي از كشورهاي صاحبعنوانبهامروزه چين : چين-3

آسياي مركزي در نگاه . دهدداليلي مختلف به اين منطقه اهميت مياين كشور به. شودمي

تواند سرعت حركت منابع انرژي آسياي مركزي كه مي. مراه تهديد استهها، فرصت بهچيني

تواند دو فرصت جدي براي صنعتي اين كشور را حفظ كند و همچنين بازارهاي منطقه مي

گرايي در كنار مرزهاي غربي چين در ايالت ها باشد اما در كنار آن رشد اسالمچيني

.دي نيز قلمداد شودتواند يك تهديد جكيانگ مينشين سينمسلمان

سويكاز . لذا چين براي مقابله با مسائل مطرح شده، دست به يك سري اقدامات زده است

هاي مختلف با كشورهاي آسياي مركزي، حمايت اين نامهاين كشور كوشيد تا با امضاء موافقت

در يكاآمرهاي طلبان از ميان ببرد و از طرف ديگر با حمايت سياستها را از جداييدولت
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ت گرفته از افغانستان را تحت كنترل أافراطي نشيگرايافغانستان توانست اسالم

.)Saeedkolahi: 17(درآورد

هاي منطقه پيمان با روسيه و جمهوري1370هاي چين سبب شد تا در نيمه دهه دغدغه

رزي در مبويژهكه براي چين مسائل امنيتي . و بعدها سازمان شانگهاي را شكل دهد5شانگهاي

درجه نخست اهميت را داشت زيرا نگراني مرزهاي غربي همواره ذهن هيات حاكمه پكن را 

به خود متمركز كرده بود اما اهداف چين در آسيا مركزي را بايد با اولويت اقتصادي در نظر 

چين در . گرفت كه اين اولويت توانسته چين را به بزرگترين شريك تجاري منطقه تبديل كند

ن اولويت اقتصادي نگاه امنيتي نيز به آسياي مركزي دارد كه مسئله تحريك مسلمانان كنار اي

.آنها هستندمهمتريناز آمريكابويژهاي كيانگ و حضور نيروهاي فرامنطقهسين

توجهي معني بينگاه اين كشور بيشتر به قفقاز دوخته شده است اما اين نكته به:تركيه-4

پيگيري آنها كند كه درتركيه در اين اهدافي را دنبـال مي. كزي نيستتركيه به منطقه آسياي مر

مند است تا مدل توسعه تركيه را به كشورهاي منطقه ارائه دهد، كه عالقهآمريكاهاي از حمايت

.برخوردار است

مند شدن از هاي جديد براي بهرهترين كشورها در تعقيب فرصتتركيه از جمله فعال

اين كشور . باشدقومي، زباني و فرهنگي در آسياي مركزي و قفقاز ميي نزديكهاپيوند

المللي فرصت و موقعيتي جهت حفظ و نگهداري موقعيت بينعنوانبهتواند از اين منطقه نمي

هاي اوليه البته در عمل نفوذ اين كشور در سال. نمايدنظرصرفخود چشم دوخته است، 

ي هازيرا الگوي غيرمذهبي و تمايل به غرب تركيه و وعدهبودتربرجستهاستقالل اين كشورها 

مندي زيادي را در اين دادند عالقهها به شركاي شرقي خود ارائه ميكه تركاي هسخاوتمندان

:Saeedkolahi(كشورها ايجاد نمود 48(.

قه هاي اقتصادي منطاز ظرفيتبرداريبهرهتالش اتحاديه اروپا بيشتر در : اتحاديه اروپا-5

گيري از منابع انرژي منطقه و انتقال آن موضوع انرژي است آنها تالش دارند تا با كمكبويژه

به اروپا از تسلط و انحصار روسيه بر انرژي منطقه كاسته و بتوانند در رابطه با روسيه با دست

.گو كنندوبازتري گفت
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طوربهخله اتحاديه اروپا اما به هر حال بعيد است كه در آينده نزديك شاهد حضور و مدا

شود براي بازمشخص در فضاي آسياي مركزي باشيم و اگر هم امروز مسائلي مشاهده مي

البته بعضي كشورهاي . در مسائل انرژيبويژههاي اقتصادي است، كردن فضا براي فعاليت

هاي ياند كه نمونه آن همكارهاي دو جانبه با كشورهاي منطقه شدهاروپـايي وارد همكاري

.بااليي آلماني در اين كشور استآلمان با قزاقستان به علت وجود تعداد

تاريخي بخشي از حوزه فرهنگي و تاريخي ايران قرار لحاظبهمنطقه آسياي مركزي :ايران-6

ايران . اي برخوردار استالعادهاين منطقه با داليل مختلف براي ايران از اهميت فوق. گيردمي

ترين مسير براي ترين و ارزانترين، امنكشور با موقعيت جغرافيايي ممتاز نزديكيك عنوانبه

. هاي آزاد استدستيابي كشورهاي منطقه كه محصور در خشكي هستند به آب

توان به تجربه بر اين اساس از جمله اشتراكات ايران با كشورهاي منطقه آسياي مركزي مي

تارهاي سياسي ايران از دوران هخامنشي تا امپراتوري اعضاي ساخعنوانبهيك زندگي تاريخي 

و همچنين نقش محوري اسالم در ايجاد پيوند در بين اين 19صفوي و دوران قاجاريه در قرن 

كشورها، اشتراك زبان فارسي بين ايران با تاجيكستان و بخش بزرگي از ازبكستان و افغانستان 

مهد علوم ايراني عنوانبهرو، خيوه و خوارزم و وجود شهرهايي مثل بخارا، سمرقند، بلخ، م

.اشاره كرد

عالوه بر اين، موقعيت ژئوپليتيك ايران در منطقه قابل قياس با هيچ يك از كشورهاي منطقه 

تبديل فارسخليجوردرياي خزجهان يعني ايران به حلقه ارتباط بين دو انبار انرژي . نيست

رصد از ذخاير د40رصد ذخاير شناخته شده نفت و د70كه بيش از يطوربه. شده است

همچنين موقعيت خاص غالب كشورهاي . شناخته شده گاز جهان در اين دو منطقه قرار دارد

هيچ يك از . وقعيت و شرايط ايران را دوچندان كرده استآسياي مركزي لزوم توجه به م

هاي آزاد راه ندارند و قزاقستان پهناورترين كشور محصور در خشكي كشورهاي منطقه به آب

جهان بوده و ازبكستان تنها كشور محصور در خشكي جهان است كه براي دستيابي به دريا 

.بايد حداقل از دو كشور عبور كند
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هاي سياسي و اقتصادي تواند با كمك كشورهاي منطقه بر تحريمايران ميتوانيمهرچند 

هاي ي نيز دارد؛ نوع سيستم حكومتي و وجود دولتمعضالتفائق آيد اما اين منطقه براي ايران 

آمريكا، اي نظير تركيه، اسرائيلرغم درصد باالي مسلمانان، نفوذ كشورهاي فرامنطقهالئيك علي

كه همين .شوندهاي جدي براي جمهوري اسالمي ايران محسوب ميشكه دو كشور آخر چال

تهديد اين منطقه مهمترينغرب سويبهحركت آرام اما مستمر اين كشورها بويژهموضوع و 

,AbulHasan Shirazi(شوديمعليه جمهوري اسالمي ايران محسوب  2005: 126-128( .

بين افغانستان و اياالت متحده بسيار بيشتر از بعد از امضاي پيمان استراتژيك بويژهاين تهديد 

.شودسوي ايران احساس مي

گيريتحليل و نتيجه-5

ي هاكه بر اساس تلفيقي از تئوري كانتوري و اشپيگل و متغيرايمنطقهي هاكه متغيرگونههمان

هايي در وجوه چهارگانه جوزف ناي بررسي گرديد، مشخص شد كه اين منطقه از نابرابري

ها، منابع معدني و انرژي هاي اقتصادي، سطح قدرت، زيرساختنابرابري. بردختلف رنج ميم

. ساز در راه همگرايي باشدتواند مشكلتنهايي ميكه وجود هر كدام از آنها در يك منطقه به... و

هاي است را بايد در رژيمايمنطقهدو مشكل اصلي كه مانع جدي بر سر راه همكاري 

اند و منافع و كرد كه اولويت خود را بر حفظ و بقاي رژيم گذاشتهجستجويكي غيردموكرات

هاي مهمي را امنيت عمومي در درجه دوم اهميت قرار دارد كه همين امر باعث شده تا چرخش

اقتصادي كشورهاي منطقه تكميلي هممشكل دوم، عدم . در سياست خارجي كشورها ببينيم

شورهاي منطقه نيازهاي خود را كه عموماً كاالهاي صنعتي، است كه همين امر سبب شده تا ك

كنند كه تأمينآالت و تجهيزات، مواد غذايي و كاالهاي مصرفي است را، خارج از منطقه ماشين

لزومي جـدي بين ايمنطقههمين نكته يعني عدم نيازهاي شديد اقتصادي به همسايگان 

توان در شركاي تجاري اين امر را ميكند كه كشورها بـراي گسترش روابط ايجاد نمي

هم ايمنطقهكشورهاي منطقه ديد كه تماماً خارج از منطقه هستند و آن ميزان از تجارت درون 

هاي هرچند منطقه از لحاظ همبستگي. شود در مورد انرژي استكه مشاهده مي
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مواردي كه گفته شرايط مناسبي دارد اما اين متغير با وجود ...) مذهب، زبان، خط و(اجتماعي

گونهاينگذاري دارد كه ساير شرايط تأثيرباشد و در شرايطي توان تأثيرگذارتواند شد نمي

.متضاد نباشد

روسيه به اين توجهيبيپي خأل قدرت درگيريشكلاي بعد از در بعد نيروهاي فرامنطقه

ودند تا بتوانند از اي براي استفاده از اين شرايط بمنطقه شاهد حضور نيروهاي فرامنطقه

اما بازگشت روسيه به . هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي منطقه نهايت استفاده را ببرندمزيت

تر كرده و كشورهاي پي روي كار آمدن پوتين شرايط بازي بزرگ جديد را پيچيدهمنطقه در

گشت سو خواهان حفظ و افزايش استقالل خود از روسيه هستند و از بازمنطقه نيز از يك

اي براي ايجاد دوباره روسيه و تسلطش بر منطقه هراسان هستند، از حضور نيروهاي فرامنطقه

توانند دانند كه در مواقع حساس تنها ميكنند اما از سوي ديگر ميتعادل با روسيه استقبال مي

ز بود كه ازبكستان تنها ا2005روي كمك روسيه حساب كنند كه نمونه آن حادثه انديجان سال 

توان اما به هر حال دو نيروي اصلي متضاد را در آسياي مركزي مي. مند شدحمايت روسيه بهره

كنند تا عالوه بر هستند كه سعي ميآمريكاشناسايي كرد و آن هم دو نيروي روسيه و 

متناسب با اهداف خود را شكل دهند و هم به ايمنطقههاي روابط دوجانبه، سازماندهيشكل

هاي رقيب بكوشند كه نمونه آن سازمان متمايل به غرب گوام و سازمان مانتضعيف ساز

.كشورهاي مستقل همسود مرتبط با روسيه است

مانع اصلي همگرايي در منطقه مشكالت داخلي كشورها است كه نظربهاما بايد گفت كه 

الت است كه اين مشكهاي غير دموكراتيك و مكمل نبودن اقتصادهاآنها رژيممهمترين

بسترساز حضور نيروهاي خارجي و استفاده آنها از شرايط منطقه در جهت رسيدن به اهداف 

.شودخود مي

قدرداني-6

دليل دانند از كاركنان كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه بهنگارندگان بر خود الزم مي

.تشكر و قدرداني نمايند،هاي پژوهش حاضرآوري يافتهشان در جمعهمكاري
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