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 چکیده

در دوره جنگ سرد جزو  دادآسیای مرکزی که بخش جنوبی قلمرو هارتلند را در نظریه مکیندر تشکیل می

سیاسی مستقل  -ژئوپلیتیک شوروی بود. با فروپاشی شوروری، این منطقه هویت جغرافیایی -قلمرو سیاسی

ای تبدیل ای و فرامنطقهههای منطقپیدا کرده و به عنوان فضای فاقد قدرت تاثیرگذار، به عرصه رقابت قدرت

ها توجه زیادی نداشت و این مسئله سبب شد بعد از استقلال این کشورها، روسیه نسبت به سرنوشت آن شد.

ها در پی گسترش نفوذ خود در کشورهای آسیای مرکزی برآیند؛ اما چندی نگذشت که روسیه تا سایر قدرت

با ایجاد همگرایی گسترده امنیتی، مانع حضور سایر  معطوف و تلاش کرد تا این منطقهتوجه خود را به 

های سیاست» که کندرا مطرح می پرسش این گراییمنطقه بشود. روند پیچیده آسیای مرکزی ها درقدرت

را رقم  آسیای مرکزی با کشورهای رقابتاختلاف و هایی باعث همکاری و در چه مواردی درچه زمینه روسیه

 ساز همکاریچوب ژئوپلیتیک زمینهادعای این مقاله این است که، فضای حاکم بر منطقه در چار «است؟ زده

با دیپلماسی  اقتصادی و انرژی در حوزه لیو شده است امنیتی در حوزهبا کشورهای آسیای مرکزی  روسیه

کشورهای این منطقه روسیه و بین  و گاهی اختلاف ، همکاری محدودسازنده ساز رقابتزمینه اقتصادی چین

 –ه در جمع آوری اطلاعات از منابع اسنادی تحلیلی است ک -این مقاله توصیفیوش تحقیق در شده است. ر

 .ای و تارنماهای معتبر فضای مجازی استفاده شده استکتابخانه

 .گراییوضعیت ژئوپلیتیکی، منطقه وسیه، آسیای مرکزی، خارج نزدیک،رواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

آسیای مرکزی یک حوزه جغرافیایی بسته است که بعد از فروپاشی شوروی در نقشه جدید جهان 

که منطقه آسیای مرکزی زیر مجموعه اتحاد جماهیر به دلیل این 8009ظاهر شد. تا اوائل دهه

گرفت، چندان مورد توجه نبود. با فروپاشی شوروی این منطقه به دلیل قدمت شوروی قرار می

دار بودن جاده ابریشم، منابع غنی انرژی و پل ارتباطی بین آسیا و اروپا بسیار مورد یراثتاریخی و م

شود استثنایی است. این توجه قرار گرفت. آنچه مربوط به موقعیت جغرافیایی این کشورها می

های بزرگ چند هزارساله و به عبارتی دیگر در مسیر یکی از اکنون در محل تلاقی تمدنکشورها هم

واقع هستند.  "اوراسیا"ای اروپا و آسیا یعنی در قلبهای تاریخی مهم تبادلات بین قارهذرگاهگ

به العاده محوری کرده است. موقعیت ژئواستراتژیک کشورهای آسیای مرکزی این منطقه را فوق

 پذیری بر کشورهایهرگونه تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه اثرات خود را به صورت اجتنابکه طوری

داده در فضای پساشوروی، منطقه آسیای تحولات رخ بنابراین با توجه به منطقه خواهد داشت.

 (با برخورداری از پنج کشور ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان)مرکزی 

یافتن باشد و همین مسئله موجب اهمیتدارای ابعاد ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک می

گرایی در آسیای مرکزی شده است. این اهمیت و برجستگی ژئواستراتژیک آسیای روندهای منطقه

 -1شود و ی شناخته میآسیای مرکزی به عنوان منبع انرژ -8شود: مرکزی از دو مسئله ناشی می

-سوب میآنکه به عنوان محل گذار و انتقال انرژی به روسیه، چین، اروپا، قفقاز و اقیانوس هند مح

 گردد. 

با مشترک تاریخ به علت  به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه آسیای مرکزی روسیه     

 در حال تعاملبرگرفته از فرهنگ روسی  های فرهنگی و اجتماعیکشورهای منطقه و زیرساخت

مقصد مهم برای کارگران مهاجر  کهعلاوه بر اینروسیه  کهبه طوری با آسیای مرکزی است راهبردی

باشد و زبان روسی به عنوان زبان اول در بعضی از کشورهای منطقه مورد تکلم آسیای مرکزی می

با قزاقستان، متحد نزدیک خود در اتحادیه  المللی جهانترین مرز بینطولانی گیرد، دارایقرار می

همچنین روسیه در سه تا از کشورهای  باشد.میاقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی  

 و به ثبات در منطقه مخصوصا مبارزه و جلوگیری از فعالیت آسیای مرکزی  پایگاه نظامی دارد 

ارج نزدیک را ها حضور خود در خروسعلاوه بر این موارد، . مند استگرایان رادیکال علاقهاسلام

ای مطـرح در روسـیه پس از هیکی از بحث لذادانند. می خودشانکننده امنیت و منافع ملی تامین



 831..........................................های ژئوپلتیکی روسیه در قبال آسیای مرکزی با تاکید بر عامل چین  واکاوی سیاست

 

مرزهـای . یافته بودهای تازه استقلالرصه منافع امنیتی در حوزه جمهوریفروپاشی شوروی، طرح ع

وشی بوده و ظرفیت صنعتی موجود در مناطق پمکیلومتر غیرقابل چش 0999ه طول مـشترک ب

ارتباط هم به طور اسـتراتژیک  ؛تشدید نموده استها را یژه در ولگا و اورال این مطلوبیتمـرزی به و

 ؛مرکز روسیه با سیبری و شرق دور به مرزهای ایـن کـشور در آسـیای مرکـزی پیونـد خورده است

های انتظاری و امنیتی روسیه در این زمینـه باعث دست کشیدن از رویکرد مطلوبیت بنابراین

هـای سیاسی، انته رجحدو دهـه گذشر بیش از ین دهمچن احساسی به منطقه شده است.

-شناختی متفاوتی میان پنج کشور منطقـه مـشاهده شـده و به نظر میاقتصادی، فرهنگی و زبان

هرتشاور و  و88-0: 8900)مرادی و خیری،  زودی از میان نخواهد رفت رسد توجه به این الگو به

ان کـشورهای منطقـه آسیای متفاوتی در میامروزه رویکردهای  که،به طوری (.0: 1980، 8همکاران

-گرایی مورد نظر کرملین وجود دارد و هر یک از این کشورها اولویتابطـه بـا منطقهزی در رمرک

 نمایند. ری میپـیگیهـای خـاص خـود را 

 کرملینو بیشترین همسویی بـا  هستند آسیای مرکزیبه دنبال یک شریک کلیدی در  هاقزاق     

 ضمن تمایل برای و کننداستفاده می های روسیهکمک . قرقیزستان و تاجیکستان از دنرا دار

ه طـور هـای اقتصادی روسـیه را بـاز کمـک استفاده خواهان و اقتصادی اوراسیاپیوستن به اتحادیه 

د ی در چننیتتر امهای نزدیکرای همکاریب وضعیت پیچیدهز از ایـن . روسیه نیهستندمـستمر 

. وضـعیت ازبکستان و ترکمنستان متفاوت است و کنترل آنها از اسـت کرده استفادهته ال گذشس

خروج ازبکستان از سازمان معاهده امنیت دسته . باشـدیتر ممنظر روسیه بسیار مشکل

و از نظر امنیتی برای روسیه اهمیت  بودهبـسیار قابـل توجـه  1981در ژوئـن  (CSTO)یجمع

این . د قرقیزستان و تاجیکـستان باشـدتوانـد همانننمی این دو کشوردر قبال  مسکورد دارد. رویک

دیگر  خود را تغییـر داده و نـسبت بـه راهبردد گـر آن اسـت کـه تاشـکند و عشق آبامسائل بیان

دارند ها تمایل این دولتزیرا انـد. با روسـیه برقـرار سـاخته تریمنطقیروابـط  کشورهای منطقه 

های سیاسی که توسط رقابت واقعیتلنز کلاسیک ژئوپلیتیکی ببینند و  که جهان را از طریق یک

پذیری ببه همراه آسی آسیای مرکزیهای بزرگ برای تاثیرگذاری بیشتر در حوزه بین قدرت

 از این موقعیت ها را مجاب کرده است تاها و ترکمنازبک، هاجغرافیایی و تهدیدات داخلی رژیم

 1982 مارس ماه در روسیه که حتی هنگامی. استفاده کنند خود برای حفظ حاکمیت ژئوپلیتیکی

                                                           
1 - Heathershaw et all 
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-نگرانی اقدامات توسعه معرض در مرکزی آسیای کرد، کشورهای کریمه را به خاک خودش الحاق

  .بودند در دیگر مناطق خارج نزدیک طلبانه روسیه

 هایزیرساخت به آسیای مرکزی مبتنی بر وابستگیکشورهای  ساختاری رغم موقعیتعلی     

 با( ترکمنستان استثنای به) مرکزی آسیای فرهنگی، کشورهای و اقتصادی روابط با همراه روسیه،

در خارج نزدیک،  پوتین طلبانهتوسعه راهبردهای ازانتقاد  حفظ موجودیت رژیم علاوه بر اندازچشم

 دیدگاه از .گرفتند کار به بیشتر بین کشورهای منطقه همبستگی دادن نشان برای را هاییسیاست

و اوکراین در سال  1991روسیه در قبال گرجستان در سال  واکنش مرکزی، کشورهای آسیای

 ، زیرا رویکردبوده است تاثیرگذارگرایی در آسیای مرکزی منطقهناقص گیری در روند شکل 1982

پذیر وجود کشورهای آسیب با  ری پوتینتحت رهب روسیه تجدیدنظرطلبی تهاجمی غیرمعمول

 های هدفمندشانبا سیاست و برندمی سود بزرگ هایقدرت رقابت از آن رهبران که مرکزی آسیای

هایشان هستند، متناسب رژیمبرای حفظ  در منطقه هاجلوگیری از پایان رقابت بین قدرت دنبالبه 

 تصمیمات و تصورات رویکرد ژئوپلیتیکی منافع،مقاله با  اینبنابراین  (.0-2: 1980، 1)رولندنیست

ا بیان این ب .کشدبه تصویر می یرا بعد از فروپاشی شورومرکزی  آسیای روسیه نسبت به کشورهای

درچه  های روسیهسیاستکه  کننـداصلی خود را این چنین مطرح می سوالمقدمـه، مولفین 

 را رقم زده آسیای مرکزی رقابت با کشورهای اختلاف و  هایی باعث همکاری و در چه مواردیزمینه

ساز است؟ ادعای این مقاله این است که، فضای حاکم بر منطقه در چارچوب ژئوپلیتیک زمینه

در اما است  شده ایهای فرامنطقهامنیتی و کاهش امکان نفوذ قدرت همکاری روسیه در حوزه

، همکاری محدود سازنده رقابت سازینهزم با دیپلماسی اقتصادی چین های اقتصادی و انرژیحوزه

 -تحقیق در این مقاله توصیفیوش ر روسیه و کشورهای این منطقه شده است.بین  گاهی اختلافو

ای و تارنماهای معتبر فضای کتابخانه–ابع اسنادی تحلیلی است کــه در جمع آوری اطلاعات از من

در ارتباط با روابط روسیه و کشورهای در پیشینه پژوهش، مطالعاتی  .مجازی استفاده شده است

 بندی کرد:ها را به این شکل دستهتوان آنآسیای مرکزی انجام شده است که می

 کنندهای که روابط سیاسی روسیه با کشورهای آسیای مرکزی را بررسی میالف( پژوهش     

 (؛8900ی و خیری، ادمر ؛8900سیمبر و پادروند،  ؛1980رادنیتز  ؛1981کارنگی، )

                                                           
2 - Rolland 
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ب( مطالعاتی که در زمینه انرژی و روابط اقتصادی روسیه با کشورهای آسیای مرکزی تمرکز      

 (.1980و ولسزاک و دراگنوا،  1980هرتشاو و همکاران، ) اندکرده

عطائی و )گیرندهایی که به ملاحظات ژئوپلیتیک روسیه در آسیای مرکزی را در نظر میج( پژوهش 

 ؛(1981و کارنگی  1980توال،  ؛1980گوتز،  ؛8909 شیبانی،

-های بزرگ مانند روسیه بررسی کردههایی که آسیای مرکزی را میدان رقابت قدرتد( پژوهش     

. از بین این آثار، مقالات آخر (1980مشراب،  ؛1982گریگاس،  ؛1981و فاظیلوف،  چن)اند

های ژئوپلیتیکی ر این نوشتار به زمینهبیشترین شباهت را با این نوشتار دارد. با این تفاوت که د

رویکرد شود، اما این مقالات با سیه و آسیای مرکزی هم پرداخته میایجاد رقابت و اختلاف بین رو

اند. سایر آثار نیز روابط جانبه فقط از دیدگاه فدراسیون روسیه به مسائل آسیای مرکزی پرداختهیک

مانند تقابل و تعامل دوجانبه این کشورها با روسیه را روسیه و آسیای مرکزی را در یک کل منسجم 

کند. در ادامه اند. این هدفی است که نوشتار با استفاده از رهیافت ژئوپلیتیک دنبال میبررسی نکرده

ابتدا چارچوب نظری نوشتار و سپس سیاست قدرت روسیه و غرب پس از فروپاشی شوروی، 

-اهبردهای روسیه در قبال آسیای مرکزی بررسی میر است خارجی کشورهای آسیای مرکزی وسی

 شود.

 

 )ژئوپلیتیک(چارچوب نظری -1

گرفت. به دیگر پیشینه کنش متقابل جغرافیا و سیاست را بایستی در نخستین اجتماعات انسانی پی

اجتماع سرشتی قلمرو محور یافت، جغرافیای سیاسی در  -سخن، از زمانی که کنش و منش انسان 

بنیاد نهاده شد. فهم جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک نیازمند درک کنش متقابل عرصه عمل 

گیرند، های فضایی در کنش متقابل با امر سیاسی قرار میجغرافیا و سیاست است. زمانی که پدیده

سو و انسان و امر شود. در این میان، درک نسبت انسان و طبیعت از یکجغرافیای سیاسی زاده می

رائه تعریف از دانش جغرافیای سیاسی کارکرد مهمی دارد. بر این پایه، فهم جغرافیای سیاسی در ا

های نمایها سیاسی، مستلزم درک کنش متقابل جغرافیا )فضا( و سیاست)قدرت( یا تعامل ب

گذاری است. از ب امور مربوط به سیاست، قدرت و سیاستآجغرافیایی همانند فضا، مکان و قلمرو 

یای سیاسی، علمی است که ابعاد سیاسی فضای جغرافیایی در قالب کُنش متقابل رو، جغرافاین
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مناسبات قدرت)در ابعاد همزیستی، هماوردی، کشمکش و جنگ( با قلمرو)فضا و سرزمین( و 

در این . کندقلمرومندی )قلمروخواهی، قلمروسازی و قلمروداری( اجتماع انسانی را مطالعه می

مطلوب است که عملیاتی  مایه سیاست به مفهوم توانایی خلقِ وضعیتنعنوان بتعریف قدرت به

گر)فرد، گروه، سازمان، کشور(، مناسبات میان کم دو واحد کنششدن آن مشروط به وجود دست

گران در چه سطحی از توانمندی قرار داشته واحدها و وجود مطلوب محدود است. اینکه کنش

که معمولًا  هاستوی( و مناسبات قدرت میان آندی و معنآفرین )ماباشند تابع بنیادهای قدرت

گیرد. طیفی از سازگاری تا ناسازگاری در ابعاد همزیستی، هماوردی، کشمکش و جنگ در بر می

کننده منابع عنصر قلمرو)سرزمین(، فضای متأثر از قدرت، سلطه و مالکیت است که عمدتاً تأمین

آفریند های فضا یا همان منابع ذاتًا قدرت میمایه. درونرودمادی و گاه معنوی قدرت به شمار می

کند. از ها و روندهای فضاساز را فراهم میتلاش برای در اختیار گرفتن فضا زمینه هماوردی جریان

ها و فضاها حکم خواهند تبعِ اجتماع در عرصه فضا پراکنده است کسانی بر مکانآنجا که قدرت به

از . فرایندها و روندهای)عینی و ذهنی( فضاساز را در اختیار داشته باشندراند که توانش ساماندهی 

رو، وجود سه متغیر کُنش متقابل مناسبات قدرت، قلمرو و قلمرومندی، مسائل و رویدادهای این

جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک در مقیاس خرد تا کلان )فروملی تا جهانی( از رخدادها و مسائل 

-0: 8901)کاویانی راد و همکاران، کندو جامعه شناسی متمایز می ین المللب علوم سیاسی، روابط

2.) 

 اهمیت ژئوپلیتیک آسیای مرکزی  تا بهموقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی:      

نظران در مقابل این فرضیه که منابع انرژی موجب اهمیت حدی است که حتی برخی از صاحب

است، معتقدند که اهمیت ژئوپلیتیک منطقه باعث اهمیت یافتن منابع دادن به این منطقه شده 

های هایی است که در سالگران، مبالغهترین استدلال این دسته از تحلیلمهم ت.انرژی آن شده اس

عنوان همجواری با چین به .پایانی قرن بیستم در خصوص ذخایر انرژی دریای خزر صورت گرفت

ای های منطقهطلبیای که با جاهیران با جایگاه در حال رشد و روسیهقدرت جدید در حال ظهور، ا

آید، به حد کافی اهمیت ژئوپلیتیک و شمار میخود همچنان بزرگترین قدرت غیرغربی به

کشورهای آسیای مرکزی پس از . کندویژه برای غرب برجسته میژئوراهبردی این منطقه را به

های شوروی اول، میراث سیاست .ای مواجه شدندخلی و منطقهاستقلال با دو تحول ژئوپلیتیک دا

در ارتباط با مسائل سیاسی، قومی، هویتی و مرزی است که به یکی از عوامل اختلاف و مناقشه در 
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های منطقه تبدیل شده است. دوم خلأ ناشی از فروپاشی شوروی و افزایش رقابت میان قدرت

از منظر ژئوپلیتیک نیز  (.1980، 9دیپلمات و 0-2: 8909نی، )عطائی و شیباایای و فرامنطقهمنطقه

ای این ای و فرامنطقههای اولیه پس از فروپاشی، برای برخی بازیگران منطقهخلا قدرت در سال

-این قدرت قه به وجود آمده است. بنابراین،ادراک را ایجاد کرد که یک خلا ژئوپلیتیکی در این منط

آن برآمدند تا با به دست آوردن نفوذ و جایگاه مناسب در منطقه و با اتخاذ راهبردها و ها در پی

رو، با توجه به توسل به ابزارهای مختلف در ساختار قدرت منطقه سهمی برای خود بیابند. از این

عواملی همچون ارزش ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک آسیای مرکزی، منابع و ذخایر فراوان نفت و گاز 

خزر، موقعیت گذرگاهی، ارتباطی و ارزش استراتژیک دریای خزر و دریای سیاه، کنترل تولید منابع 

های منطقه و علایق مشترک فرهنگی، تاریخی و و خطوط لوله انرژی، توان تاثیرگذاری بر بحران

قدرت در ن خلاکردسایگان برای تحقق اهداف خود و پراقتصادی میان کشورهای منطقه برخی هم

 (. 9: 1981، 2)فوکسالیای مرکزی به رقابت با یکدیگر بپردازندآس

 وضعیت ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی: 1نقشه 

 

براساس نظریه کوهن، کشورهای آسیای مرکزی از نظر انتروپی در حد متوسط قرار دارند و جزو      

مقیاس محلی شوند. همچنین قدرت ملی آنها دارای بردی با قلمرو ژئواستراتژیک بری محسوب می

باشند؛ اما بعد از فروپاشی نظام دو قطبی، جنگ سرد و تغییر و تحولات به وجودآمده در نظام می

                                                           
3 - The diplomat 
4 - Foxall 
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ژئوپلیتیک جهانی که به دلیل تغییرات قدرت صورت گرفته است، آسیای مرکزی یک منطقه 

به هیچ شود. از آنجایی که این منطقه ای و همچنین بخشی از کمربند شکننده را شامل میدروازه

باشد به نظر ای مییک از قلمروهای ژئواستراتژیک تعلق ندارد و دارای هویت ژئوپلیتیک جداگانه

رسد کشورهای آسیای مرکزی به دلیل سیاست ژئوپلیتیک موجود در منطقه، هویت ژئوپلیتیک می

ای یهمتغیر پیامدهای دوسو چندگانه و متغیری داشته باشند. به طوری که این هویت ژئوپلیتیک

ای به این ای و فرامنطقههای منطقهسو توجهی که قدرتها داشته است: از یکبرای این جمهوری

-که زمینه تسلط مجدد روسیه امکان دادها میمناطق معطوف کرده بودند، این اطمینان را به آن

برای  هاها در این منطقه موجب سردرگمی سران دولتپذیر نیست و از سوی دیگر، رقابت قدرت

 با روسیه یا با غرب و آمریکا،تنظیم سیاست خارجی شد. اعمال روش آزمون و خطا، روابط نزدیک 

و یا کشورهای خارج از منطقه  (CIS)کشورهای مشترک المنافع باروی آوردن به همکاری جمعی 

 .را در پی داشته است

 

 در خارج نزدیکروسیه و غرب  سیاست قدرت -2

 و دونتسک مرز درعملا  شاید یا دارد قرار اوکراین شرقی مرز در امروزه اروپا مرز نمادین، طور به

 هنجاری و قانونی نظم یک طرف، یک غربی از مفسران میان در غالب تفسیر .باشد لوگانسک

 است مخالف غربی نظم با که استبدادی هژمونی از ایمنطقه دیگر، طرف از و ؛در اروپا را پساتاریخی

 که کشورهایی مرکزی، آسیای و چین  روسیه، است که معنی این به دقیقا . ایندهدنشان میرا 

های مشابهی نظر عمیق، نظامهای با اختلافرغم پیشینه متفاوت سیاسی اجتماعی و استراتژیعلی

-آسیای کشورهای کهحالی در کند، تضعیف را اروپایی فعلی نظم که کندمی تلاش دارند. روسیه

را تهدیدی  تعامل، این که زمانی تا برند البتهمی سود آن از همسوشدن با این نظمبا  مرکزی گاهی

 از برخی افزایش، به رو قدرت یک عنوان به چین وضعیت ضمن، هایشان بوجود نیاورد. دربرای رژیم

 فاصله از طرف دیگر دهد،می کاهش در حال مبارزه با آن است، را روسیه در که امنیتی هایچالش
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شده  به سیاست این قدرت در حال ظهور نسبت  اروپا طرفیبی سبب غرب از آن فرهنگی و فیزیکی

 (.82: 1981، 0)مک فاولاست

 مادی منافع براساس المللبین نظام کشورها در که کنندمی تأکید فرضیه این بر روسیه نخبگان     

، ترویج به کشورهای دیگرکند که هدفش از کمک می ادعا دولتی که زمانی و کنندعمل می خود

 در مورد پوتیندر همین راستا، . ها با دیده تردید نگریستهای جهانی است، باید به این دولتارزش

به دیده  قوانین بر مبتنی حکومت و دموکراسی ترویج از حمایت برای اروپا و متحدهایالات ادعاهای

 است، کرده متهم سخت قدرت از استفاده به را غرب متناوب طور بهنگرد و تردید و تهدید می

 ایپرده پشت شدن پنهاناز طریق  اند این نیات خود راپوتین معتقد است: این کشورها تلاش کرده

 هایپروژه که است معتقد همچنین روسیه .زیبا در مورد حقوق بشر مشروعیت ببخشند سخنان از

 جمعی اعتراضات از حمایت ماننده ژئواستراتژیک، اهداف  پیشبرد برای  متحدهایالات نرمقدرت

)چشم انداز ژئوپلیتیکی بودشده  طرح خارج نزدیک کشورهای در روسیه طرفدار رهبران علیه

 شرقیبه همین ترتیب، رویکرد اتحادیه اروپا برای دعوت از مشارکت کشورهای  (.1: 1980، 2ارواسیا

 که طورهمان اما ،هبود تکنوکراتیک تمرین یک ظاهری طور به ،همکاری توافقنامه امضای برای

 .داشته است روسیهبرای  ضمنی ژئوپلیتیک پیامدهای نامهتوافق این داشته، تأکید آن بر روسیه

 به شورشیان ازبسته به منافعش  خودسرانه طور به متحده ایالات که ندنکمی ادعا ها همچنینروس

 هایتلاش ذاتی ذهنیت برد که این استراتژی به خوبیبهره می تروریست یا آزادی مبارزان عنوان

به . کشدرا به تصویر می برای پیشبرد منافع ملی هاارزش جهانی مجموعه یک اعمال برای غرب

های خود به سمت شرق باعث افزایش تنش بـین روسیه و با گسترش فعالیت هم اعتقاد پوتین، ناتو

انگاشتن منـافع و مـسائل امنیتـی روسـیه در آسیای مرکزی اروپا شده و این مسئله در کنار نادیده 

الملل شده است. انتقادات روسیه از گسترش ناتو و فعالیت آن به باعث نارضایتی مسکو از نظام بین

. بودباعث فشار مسکو مبنی بر قطع صـدور گـاز به اروپا شده  سمت شرق و بحران اوکراین

رین شـرکای تشـود؛ مـسکو یکی از مهماین مسائل ختم نمیـرای روسیه  به هدیـدهای نـاتو بت

لاش مـردان کرملین در تاست و دولت و قفقاز جنوبی تجاری و اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی
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های نظامی خود را نیز در این منطقه تقویت کنند تا از این طریق موقعیت نظامی پایگاه ندهـست

کنند)سیمبر  مریکا تضعیف شـده بـود، احیـاءر مقابل ناتو و آرا که بعد از فروپاشی شوروی دخـود 

روسیه گواه  "0منافع ترجیحی"تعبیر مدودوف از این منطقه به عنوان حوزه .(89: 8900و پادروند، 

های خارجی به خارج نزدیک را همچنان به دیده اندازی قدرتآن است که مسکو هرگونه دست

ادعای برتری و حتی حق تعیین سرنوشت کشورهای حاضر در این نگرد. روسیه همچنان تهدید می

)چن و داندحوزه را به مانند دوره اتحاد شوروی حفظ و خود را ضامن ثبات این جغرافیا می

 (.80: 1981، 1فازیلوف

در خارج  هنجاری چارچوب از خارج برای اقدامات دلایل روسیه که رسدمی نظر به اول، نگاه در     

تقسیم شده بعد از جنگ سرد به نفع روسیه نبوده  جهانی قاعده اینکه به اعتقاد ، براساسنزدیک

اما از دیدگاه روسیه آنچه درمعرض خطر قرار دارد، صرفا یک نتیجه منطقی برای فراموشی  ،است

المللی است. رهبران روسیه بارها و های داخلی یا خارجی نیست، بلکه مهم آینده نظم بینچالش

-اند و خواستار تغییرات اساسی در این زمینه شدهکردهالمللی ابرازخود را از نظم بین تیبارها نارضای

قطبی است که آمریکا دیگر هژمون المللی چنداند. این درخواست نه تنها انتقال به یک نظم بین

ه )از جمل های بزرگجهانی نباشد بلکه احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی دیگر قدرت

های بزرگ قابلیت کاری دموکراسی آمریکایی( و تصدیق این امر که دیگر قدرتپایان دادن به  برنامه

، معاون دبیر شورای امنیت روسیه 0نفوذ در حوزه جغرافیایی خود را دارا باشند. یوگی لوکیانوف

 .(81: 2198، 89)سوسلو"ما باید با ایالات متحده بنشینیم و مجددا مذاکره کنیم"معتقد است: 

شرقی نیست.  اروپانارضایتی روسیه از آمریکا و نظم نوین جهانی فقط محدود به گسترش ناتو در 

های پس از فروپاشی شوروی است: حمایت نظامی ها طولانی است و شامل تمام دورهلیست شکایت

استقلال خود را تا زمانی که  8009و دیپلماتیک از کوزوو برای جدا شدن از صربستان از اواخر دهه 

شدن آبخازیا و اوستیای ل اظهار تردید و مخالفت با مستقلاعلام کرد اما در مقاب 1991در سال 

؛ خروج آمریکا از معاهده ضدموشکی بالستیک در سال 1991جنوبی در مقابل گرجستان در سال 
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دیک پس از های رنگی در منطقه خارج نز، حمایت از انقلاب1999، حمله به عراق در سال 1998

های چندجانبه به همراه اتحادیه های دخلی روسیه و تحریمفروپاشی شوروی و دخالت در سیاست

شود که این تحولات به طور کلی باعث ایجاد محرکی می. اروپا  که کاملا غیرقابل پذیرش است

الت آمریکا مخالفت با آمریکا و متحدانش به عنوان یک واکنش غریزی بیان نکنیم، با این وجود، دخ

ها کاملا غیر مسئولانه و تجدید نظرطلبانه بود، به عنوان آخرین در بحران اوکراین که از منظر روس

-دبیر شورای امنیت روسیه بیان می88عامل نارضایتی بیان کرد. همان طور که نیکولای پاتروشف 

گوی کلاسیک مورد کودتا در کیف که با حمایت واضح ایالات متحده بوده است به دنبال ال"کند: 

آزمایش در آمریکای لاتین، آفریقا و غرب آسیا بود. اما هرگز چنین آزمایشاتی تا این حد عمیقا 

 (.89-81: 1980، 81)توآل"تحت تاثیر منافع روسیه قرار نگرفته است...

 

 سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی -3

را  روسیه با تقابل یا تعامل کهمرکزی  آسیای هایجمهوری خارجیسیاست برای بهتر نماد یک

واقع  در و پراگماتیسم کارانه است و هممحافظه هماست که  ریسک مدیریت کند،می برجسته

 شامل ریسک مدیریتکشد. خوبی به تصویر میهرا ب در سیاست خارجی )چندبرداری(چندعاملی

، 89)هاباردبرساند حداقل را به ناگوار حوادث وقوع احتمال تا شودمی خطرات استراتژیک ارزیابی

 را آینده تهدیدات احتمالی منابع تحلیل و های راهبردیتصمیم بر دقیق تمرکز امر این (.89: 1990

 خطرات این رفع برای که شودمی هاییاستراتژی از ایمجموعه توسعه به منجر و سازدمی ضروری

-توسعه محدود، جغرافیای از مرکزی کشورهای آسیای خارجیسیاست از ناشی است. خطرات

 به علت برخوردار نبودن از مرکزی،آسیایهایجمهوری .شودمی ناشی آشوبای پرمنطقه و نیافتگی

 انقلابی، و ایدئولوژیک صرف  برخورداری از دیدگاه  و خارجی سیاست چارچوب و دانش کمترین

کریموف در  اسلام ازبکستان، جمهور رئیس نخستین .اندداشته تأکید  ثبات رژیم خود بر همیشه

 ایجاد، حفظ ضرورت افغانستان به و تاجیکستان  جنگ ضمن پرداختن به ،8000کتاب خود سال 

                                                           
11- Nikolai Petroshev 
12 - Toal 
13- Hubbard  
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 غیرانتخاباتی غالبا هایپایگاه به توجه با .کرده است اشاره درونی کشورهای منطقه ثبات و هماهنگی

رهبران این  غیردولتی، و داخلی تهدیدهای مورد در نگرانی به همراه مشروعیت این حاکمان برای

 زبان در .دانندمی وابسته رژیم امنیت حفظ ضرورت به را خارجی خودسیاست طورکلی به کشورها

 به بیشتر بودند، وارثین سیستم کمونیستی شوروی که مرکزی، آسیای رهبران ،82انداز چشم تئوری

 رهبری آنها توانستمی که هاییجنبش از و و تاکید بر دستاوردهای خودشان بودند حمایت دنبال

 (.0-2: 1981، 80)رادنیتزکردندجلوگیری می بیاندازند، خطر به را

در  .است مرکزی آسیای در گراییملی ضعف رویکرد این توجهقابل هایویژگی از یکی     

ن، روسای جمهور با سبکی اقتدارگرایانه در راس و ترکمنستا ن، ازبکستان، تاجیکستانقزاقستا

قرار دارند؛ تنها استثنای آسیای مرکزی در این مورد، قرقیزستان است که براساس حکومت 

از نظام ریاستی به پارلمانی تغییر یافت. موسسه خانه  1989رفراندوم اصلاح قانون اساسی در سال 

ای را ارائه داده است که با توجه به ساختار سیاسی کشورهای آسیای مرکزی، تقسیم بندی 82آزادی

-ها به جز قرقیزستان در حالت تمام اقتدارگرا قرار دارند و در میان آنها براساس شاخصنهمگی آ

های عددی ترکمنستان و ازبکستان در بدترین وضعیت قرار دارند. گویا فقط مرگ، قادر خواهد بود 

که روسای جمهور آسیای مرکزی را از قدرت جداکند. چنانکه مراد نیازوف در ترکمنستان پس از 

جمهور و اسلام کریموف در ازبکستان تا پایان عمر خود، رئیس 1992زده سال حکومت در سال شان

درصد آرا برای چندمین بار رئیس جمهور  09با کسب  1980مارس10ماندند. کریموف در 

 (. 0-1: 8902درگذشت)فلاحی و بصیری،  1982ستان شد؛ وی در سال ازبک

 سوی غربیان به از آن تهدید بزرگترین کندمی عااد که رهبری پوتین، تحت روسیه خلاف بر     

گرایان اسلام – داخلی بازیگران از شدهدرک اصلی تهدیدهای مرکزی، آسیای در ناتو است، ویژه

 را هدف هاکه موجودیت رژیم است آمیزی صلح مخالف هایجنبش و ناراضی نخبگان رادیکال،

 سوءقصدهای مقابل در دفاع خط آخرین عنوان به ویژه امنیتی نیروهای از رهبران .گرفته است

 داخلی جنگ افغانستان، دادن منازعاتی همانندرخ احتمال به توجه با .کننداستفاده می داخلی

                                                           
14- Perspective theory  
15 - Radnitz 

-Freedom house-16 
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 و( 8000) ازبکستان در جمهوری ریاست ترور هایی برایتلاش ،(8000-8001) هاتاجیک

 یک داخلی تهدیدات بر مرکزت -قرقیزستان در 1989 و 1990 های قیام و( 1991) ترکمنستان

براساس تحلیلی   (.2: 1980، 80)داک ریسرچبوده است برای رهبران آسیای مرکزی منطقی پاسخ

هایی که دغدغه اصلی و امنیتی، آنان را به نحوی به آن گروه از دولت هم ارائه دادهکه بوزان 

ای جدا از یکدیگر مورد توجه بینانهتواند به صورت واقعدهد، امنیت ملی آنان نمییکدیگر پیوند می

-ای تعریف میها روابط امنیتی خویش را منطقهقرار گیرد. براساس این تحلیل بسیاری از دولت

های آسیای مرکزی مسئله های امنیتی دولتتوان گفت که یکی از دغدغهکنند. بدین ترتیب می

هم تنیده ای امنیت این کشورها را درطلبی است که به شکل پیچیدهو تجزیه گراییتروریسم، افراط

جمعی میسر خواهد بود. با این ائل اساسا بوسیله یک همکاری دستهای که حل این مساست به گونه

های امنیتی، سیاسی و های اساسی در بیشتر زمینهها با توجه به ضعفوجود، این جمهوری

اریخ سیاسی جوان این کشورها در زمینه باشند. نگاهی به تاقتصادی ناچار از همکاری با دیگران می

نماید. اما آنچه مسلم است رهبران این ها این مسئله را روشن میهمکاری و اتحاد با سایر قدرت

ها به آن اندازه پایبند و مقیدند که برای حفظ و بقای حکومت آنها کشورها به اتحادها و ائتلاف

ی همکاری و اتحاد میزان انتفاعی است که برای ضروری است. در واقع شرط اساسی این رهبران برا

حکومت آنها دارد. بنابراین شاهد آن هستیم که این کشورها به مقوله همکاری به مثابه ابزاری نه 

: 1980، 81)کارنگیکنندهای خود نگاه میبرای تامین امنیت ملی بلکه برای تامین امنیت حکومت

9.) 

که در این – است پراگماتیسم خارجی، سیاست به ریسک مدیریت رویکرد در دیگری طرح     

 گذار مستلزم است ممکن که تعهداتی از که گیردی صورت میانبازیگر با همکاری به تمایل رویکرد

 مشابه، رژیم و مشترک زبان مشترک، تاریخ به توجه با .کند نظرصرف باشد، هاجمهوری حاکمیت از

  فضای  سیاسی نخبگان .گیرد صورت روسیه با مرکزی آسیای امنیتی همکاری که رودمی انتظار

 و بینی جهان گفتمان، مداخله، هایشیوه در و بودند دیده آموزش موسسات همان در پساشوروی

 رهبران که هنگامی. کردند دریافت را شدن اجتماعی ،هاشیوه روس همان به رفتاری هنجارهای

                                                           
17 - Doc-Research 
18 - Carnegie 
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 کشورهای اگرچه .کنندمی صحبت باهم روسی زبان به کنند،می ملاقات یکدیگر با مرکزی آسیای

اما  باشند، سرخورده روسیه معاصر های تهاجمیسیاست یا حاکمیت از است ممکن مرکزی آسیای

  .کنند "تجارت" هاروس با توانند در هر زمانمی که آگاه هستند حداقل آنها

 زمان از ،های غربیدر اندیشکده گرفتهصورت هایبینیپیش رغمعلی مرکزی آسیای کشورهای     

 و داخلی منازعات سرکوب برای رهبران توانایی  زیرا اند،بوده پایدار آوریشگفت طور به استقلال

های آسیای مرکزی المللی در منطقه، باعث استحکام موجودیت رژیمبین هایرقابت برداری ازبهره

 جبههبه  مخالفین داخلیهای رخ داده و سرکوب مدیریت چالش با ،1999 سال شده است. از

 را غربی میلیاردی کشورهای هایکمک رهبران این کشورها حتی ،منتقدین غرب متمایل شدند

کشورهای   خارجی سیاست  در دارایی بزرگترین هایشان به کار بردند. شایدبرای تأمین امنیت رژیم

 .بوده است کم حاکمان انتظارات و ضعیف ساختاری موقعیت آوری،شگفت طور به مرکزی، آسیای

استراتژی حفظ رژیم  اند و بارا در پیش گرفته ملی عظمت جای به بقا برای استراتژی یک حاکمان

 ریسک خطر های خارجی مبتنی بر نقض حقوق بشر و منازعات داخلی توانستندرغم تحریمعلی

 .برسانند حداقل به هایشان را رژیم بارفاجعه فروپاشی

 

 راهبردهای روسیه در قبال آسیای مرکزی -4

های امنیتی و ارتقاء همکاری -8کند. روسیه در آسیای مرکزی سه هدف اصلی را دنبال می     

های نظامی در فنی )از نوسازی نیروهای مسلح کشورهای منطقه تا ساخت پایگاه -نظامی

و استراتژی سیاست خارجی  که سند استراتژی امنیت ملیبه طوری  قرقیزستان و تاجیکستان(.

باشـد. در محور کرملین در رابطه با منطقه آسیای مرکـزی مـیمنیتدهنده رویکرد اروسیه نشان

ید وتین رسد پبـه تایی 1982نوامبر  99جدید روسیه که در  ت خارجیسـند اسـتراتژی سیاس

مین امنیـت و مقابلـه بـا المنافع در زمینه تـااری بـا کشورهای مستقل مشترکسترش همکبرگ

المللی، قاچاق مـواد مخـدر و طلبی، تروریسم بینهـای مشترک همچون جداییتهدیـدها و چـالش

های تجاری و واقع، موقعیت ژئوپلیتیک، فرصتتاکید شده است. در  مهـاجرت غیـرقـانونی

از منافع روسیه در  عنوان بخشیاقتصادی، تاثیر فرهنگ روسـی و زبـان روسـی مشترک، همگی به
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ها با کـشورهای مـستقل یک سو قرار دارند و در سوی دیگر، تلاش روسیه برای گسترش همکاری

های مـشترک المنـافع در زمینـه تـضمین امنیتی دوجانبه، مبارزه برای قاچاق مواد مخدر، جنایت

. هـا اسـتفـع آنهایی هستند که به دنبـال رفراملی و مهـاجرت غیرقـانونی از جمله چالش

کند کشورهای منطقه آسیای مرکزی را همچنـان در ق مختلف کوشش مییروسیه از طرهمچنین 

مدار روسیه نگه دارد. در این راستا، روسیه موفق شـد مـدت زمـان حـضور نیروهـای روسـی 

ایـن بود  تمدید کند. نکته شایان توجـه 1921تاجیکستان را تا پایان سال  198مستقر در پایگاه 

که مدت زمان قانونی حضور روسیه در این پایگـاه دقیقا هـمزمان بـا خـروج احتمالی نیروهای 

خصوص  بود. روسیه رویکرد مشابهی را نیـز در 1982آمریکایی و ایساف از افغانستان در سال 

یت پایگاه قرقیزستان اتخاذ نمود و موفق شد موافقـت دولـت ایـن کـشور بـرای تمدیـد مـدت فعال

های کسب کند. در مجموع تمدید طولانی مـدت فعالیت پایگاه 1991هوایی کانت را تا پایان سال 

نظامی روسی در منطقه به موازات تقویت توان دفاعی آنها و نیـز گسترش حوزه ماموریت پیمان 

یتی و های امندهد که روسیه درصدد برطرف نمودن چالشامنیت دسته جمعی به روشنی نشان می

مدت در منطقه استراتژیک آسیای و تـضمین حـضور طـولانی 1982دفاعی در منطقه پس از سـال 

مرکزی است. اقدامات احتیاطی روسـیه در تاجیکستان و قرقیزستان تنها محدود و منحـصر بـه 

-هـای نظـامی روسـی و تقویـت ساز و کارهای جمعی نبود و مسکو گـامتمدیـد فعالیـت پایگـاه

هـای مهمـی را نیـز در راسـتای تقویـت تـوان دفـاعی کشورهای منطقه آسیای مرکزی به ویژه 

های انرژی در بخش نفت و تسهیل پروژه -1 (.10: 8902)کالجی، تاجیکستان و قرقیزستان برداشت

است که در آن   (EAEU) تقویت نهادهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا -9گاز و نیروگاه برق. 

 علاوه بر این. ان و قرقیزستان عضو کامل هستند و تاجیکستان یک عضو آینده نگر استقزاقست

بی ثباتی آشکار مرزها )که اغلب در  توسط عوامل مختلفی همانندموارد، منطقه آسیای مرکزی 

شده است(، اختلافات ارضی که در طی  تقسیمها دوره اتحاد جماهیر شوروی بین خود جمهوری

در درون کشورهای مستقل جدید و   ای( بین وقومی )یا بین قبیلهاند،  تنازعات شدهها انباشته قرن

-کردن اوضاع منطقه می امنیتیبه نام افغانستان که عامل مهمی در با دولت ورشکسته   همسایگی

و ناامنی مرزها  ممکن است  "خلاء نفوذ"بنابراین ظهور ، مورد تهدید قرار گرفته است. باشد
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ای را تقویت کند، چیزی که امنیت خود روسیه را هم جنایتکار و سازماندهی شدهساختارهای 

 (. 1: 1980، 80)آی اس پی آکندتهدید می

تواند میکه  کرملین به طوریهای بی شماری در منطقه دارد روسیه فرصتهمراه با خطرات،      

-و برای منافع سرمایه دهدهای اقتصادی مشترک با کشورهای آسیای میانه را توسعه و ترویج پروژه

خصوصی روسیه به منظور برقراری تماس با نخبگان ملی و به دست آوردن منافع اقتصادی  گذاران

 هایی مانند سازمان پیمان امنیت جمعیدر آسیای مرکزی، سازمان .لابی کند در منطقه خاص

(CSTO)  و اتحادیه اقتصادی اوراسیا(EAEU) کشورهای آسیای  بیشتر و بسیار فعال هستند

از  هاهمچنین، روس ، درگیر هستند. دارد در آن نقش محوریکه روسیه  هامرکزی در این سازمان

ها، های جمعی روسیه و فیلمد. رسانهنتأثیر چشمگیری در آسیای مرکزی دار "قدرت نرم"طریق 

-بسیاری از دولتهای تئاتر روسی در منطقه بسیار محبوب هستند. های تلویزیونی و نمایشسریال

-های آسیای مرکزی برای قانونگذاری از مدل روسی به عنوان یک الگوی سیاسی مطلوب یاد می

که کشورهای آسیای مرکزی  لوایحی را به عنوان دهند به طوریکنند و آن را مورد بررسی قرار می

 روسیه یکسان است. کنند که کاملا با لوایحمثال، در مبارزه با افراط گرایی و تروریسم تصویب می

گران روسی، دلیل اصلی افزایش نقش روسیه در آسیای مرکزی تضعیف به گفته تحلیل     

باشد. پس از تصمیم ایالات متحده برای ترک میایای و فرامنطقهچشمگیر رقبای اصلی منطقه

-می ، واشنگتن نیز توجه کمتری به آسیای مرکزی دارد. به نظر1982تا  1988افغانستان از سال 

تلاشی ، C5 + 1، با فرمتلات متحده به رهبری باراک اوبامارسد پروژه آسیای مرکزی دولت قبلی ایا

میلیون  80ای بوده است زیرا با بودجه برای بدست آوردن موقعیت از دست رفته منطقه ناموفق

آمریکا در یک سکوی تمام عیار مذاکره برای حفظ منافع  توان مدعی بود این پروژه دلاری، نمی

باشد. پس از انتخاب دونالد ترامپ، یک بحران حاد سیاسی داخلی در آمریکا آغاز شد می منطقه

کنون مجلس نمایندگان را کنترل که هم ا -، حزب دموکرات ترامپ)اختلاف نظرهای شدید بین 

خارجی خواه(، بنابراین این بحران تا حدودی جهت سیاست با بخشی از حزب جمهوری -ند نکمی

را ناممکن کرده  ریزی برای آیندهآمریکا در آسیای مرکزی را محدود کرده است و  برنامه

 (.9: 1980، 19)چشم انداز جدید شرقیاست
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روابط دوجانبه روسیه با تک تک کشورهای آسیای  در کنار کاهش دخالت آمریکا در منطقه،     

ی با کشورهای منطقه را حفظ دهد که مسکو روابط اقتصادی و سیاسی قونشان می هم مرکزی

قزاقستان در  امروزه همکاری باکه به طوری  دهند.کرده و گاه آمارها نشان از تقویت روابط هم می

ها در حال توسعه است. قزاقستان متحد اصلی روسیه نه تنها در آسیای مرکزی، بسیاری از زمینه

حال، به دلیل پتانسیل بسیار زیاد باشد. در عین بلکه به طور کلی، در فضای پس از شوروی می

قزاقستان از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی حتی از روسیه فراتر  1980اقتصاد قزاقستان )در سال 

رفته است(، نور سلطان نظربایف تنها شریک فعال مسکو در فرآیندهای ادغام است که یارانه 

-های انرژی قابل توجهی با قزاقوژهکند. فدراسیون روسیه پرسنگین و کمک اقتصادی دریافت نمی

ها در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام داده است؛ همچنین با توجه به اینکه دو کشور 

ای و مرزی بین روسیه های بین منطقهترین مرز زمینی جهان را دارند منطقی است همکاریطولانی

های کشاورزی را گسترش دهند. در زهو قزاقستان و مشارکت در صنایع فضایی، انرژی اتمی و حو

ازبکستان، موفقیت جدی در روابط پس از انتخاب شوکت میرزیویف به عنوان رئیس جمهور  مورد

ها برای مسکو بسیار حاثز اهمیت است زیرا روابط با حاصل شده است. روابط دوستانه با ازبک

خارج شد: اولین بار  CSTO ازبار  ازبکستان همانند قزاقستان همیشه گرم نبوده است. ازبکستان دو

رغم خارج شد و تا حالا علی 1981بازگشت، سپس در سال  1990، اما در سال 8000در سال 

نارضایتی روسیه هیچ برنامه ای برای بازگشت  مجدد ندارد. تاشکند همچنین عضویت خود در 

ورد.  با این وجود در به حالت تعلیق درآ 1991را در سال  (EurAsEC) جامعه اقتصادی اوراسیا

هایی را برای اجرای نامه، در سفر میرزیویف به مسکو، دو کشور بسته توافق1980 آوریل سال

میلیارد  81 تاهای سرمایه گذاری قابل توجه میلیارد دلار و پروژه 9.1قراردادهای تجاری به مبلغ 

های مهم روسی بستند: شرکتهای که با ازبکستان قرارداد دلار امضا کردند. از جمله شرکت

همچون گازپروم، راسته و ونشکون بانک بودند. از نظر نظامی، ازبکستان نیز به تدریج شروع به 

های مشترک در مقیاس همگرایی با روسیه کرده است که این امر نشانگر آماده سازی برای تمرین

، 18)هیرمنباشدکستان میبزرگ و از سرگیری آموزش در روسیه برای افسران نیروهای مسلح ازب

1980 :129-129.) 
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است و در بخش گاز با آن همکاری  هم روسیه شریک تجاری و اقتصادی پیشرو قرقیزستان     

های خط لوله کند. گازپروم در حال کار بر روی گازرسانی قرقیزستان است و در مورد پروژهمی

باشد. در کنار گاز، ها میاختانتقال گاز به مناطق جنوبی این کشور در حال آماده سازی زیرس

کند، که این نوعی روسیه چندین دهه است که سوخت را با کاهش قیمت به قرقیزستان عرضه می

انرژی همچنین در مرکز همکاری روسیه با ترکمنستان و در  .کمک اقتصادی بین دولتی است

های رسمی این، دادهدرجه اول در زمینه گاز است که هر دو کشور از آن غنی هستند. علاوه بر 

دهد که روسیه فلزات و مشتقات آنها را به ترکمنستان و همچنین ماشین آلات، تجهیزات نشان می

کند در مقابل و وسایل نقلیه، محصولات غذایی و مواد خام کشاورزی خام به ترکمنستان صادر می

کند. هر دو کشور محصولات شیمیایی ترکمنستان، منسوجات، سوخت و محصولات انرژی وارد می

های ترکمنستان و کنند. مطابق توافق بین دولتبه طور فعال در زمینه آموزش همکاری می

، یک مدرسه جامع ترکمن و روسی مشترک به نام 1991ژانویه  18اسیون روسیه مورخ فدر

شهروندان روسی و همین تعداد ترکمن و  ٪09کند. این مدرسه پسچکین در عشق آباد فعالیت می

های دیپلماتیک عشق آباد کشورهای مستقل مشترک همچنین فرزندان کارمندان در مأموریت

کنند که دهد. فارغ التحصیلان مدرسه گواهی از نوع روسی دریافت میرا آموزش می (CIS) المنافع

)سسف کنندبا شرایط ترجیحی پیدا می های روسیهبسیاری از آنها فرصتی برای ثبت نام در دانشگاه

 (. 0-9: 1980، 11روسیه

های تجاری و های اخیر روسیه با اطمینان از نظر میزان همکاری، در سالدر مورد تاجیکستان     

این کشور  مقام اول را به خود اختصاص داده است. روسیه محصولات  در سرمایه گذاری متقابل

کند و به نوبه می صادرنفتی، چوبی، فلزات آهنی، ماشین آلات و محصولات فنی و مواد غذایی را 

های نظامی و فنی بویژه در زمینه آموزش کند. همکاریخود پنبه، میوه و سبزیجات را وارد می

شهروند  299، بیش از ر در حال توسعه است. در حال حاضرکشونظامی بطور فعال بین دو 

، ثبت شودتاجیکستان از جمله افسران، در مدارس آموزشی که توسط وزارت دفاع روسیه اداره می

اند. در بیست و یکمین پایگاه نظامی روسیه، بیش از هزار متخصص در سال برای ارتش نام کرده

، روسیه و 1991های علمی نیز در حال توسعه است. در سال شوند. همکاریتاجیکستان تربیت می

 -المللی پامیرای میان دولت در زمینه ایجاد و فعالیت مرکز تحقیقات بینتاجیکستان توافق نامه
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المللی اخترفیزیکی در زمینه تحقیقات چاکالتایا امضا کردند. پایگاه علمی ترمیم شد و آزمایش بین

رژی بالا را ادامه دادند. دانشمندان ژاپن، لهستان، برزیل، بولیوی، فیزیک پرتوی کیهانی با ان

. علاوه بر این، طبق گفته وزیر آموزش و داشتندگرجستان، قزاقستان و ازبکستان نقش فعالی در آن 

در موسسات آموزش عالی  یشهروند تاجیکستان 12999نورالدین سعید، حدود  تاجیکستان پرورش

به طور کلی، پویایی (. 08-09: 1980، 19)فکت بوک جهانیکنندل میو متوسطه در روسیه تحصی

توسعه روابط روسیه و تاجیکستان در زمینه آموزش نشان دهنده روند تقویت همکاری های 

با کشورهای آسیای  "ویژه"های اخیر، روسیه رابطه که، در سالاقتصادی و سیاسی است. خلاصه آن

توان گفت که ای  جدیدی را دنبال می کند. با اطمینان میهمرکزی برقرار کرده است و همکاری

برای سیاست خارجی روسیه در آینده نظم چندین ساله با توجه به افزایش زمان هنوز   این منطقه

 .جهانی بسیار تاثیرگذار است

 

 سیاست اقتصادی چین در آسیای مرکزی -5

وضعیت اقتصادی و انرژی روسیه در آسیای مرکزی،  رغم اقدامات امنیتی و اقتصادی موفقعلی

یکم  و ده بیستاز اوایل س ای مرکزیین در آست پکفهای هنگگـذاریسـرمایهآسیای مرکزی با 

برای تامین انرژی مورد نیاز از منابع  برای چین، آسیای مرکزی منبع مهمیزیرا  ه استشد دگرگون

منابع ین عامل به چین اجازه می دهد تا باشد. اقزاقستان میگاز ترکمنستان و نفت و اورانیوم 

هایی که توسط ایالات متحده و و از طریق آبها از کشورهای بی ثبات انرژی خود را که بیشتر آن

شود، متنوع کند. علاوه بر این، آسیای مرکزی راهی برای تجارت برای مناطق متحدانش کنترل می

-رغم این، علی1999در دهه  باشد.که کمتر توسعه یافته است، می غربی چین همانند سین کیانگ

که تسلط روسیه در آسیای مرکزی بی نظیر بود. با این حال، وزن سنگین اقتصادی چین بر هژمونی 

، تکمیل خطوط لوله چین انحصار روسیه را در 1990روسیه در منطقه چیره گشته است. در سال 

در بخش م های انرژی چینی با افزایش سهاشکست. شرکت های انرژی این منطقه راخروجی

هـای دولتی نیز اغلب در شـرکت کردند.های انرژی روسیه را کنترل سیاست ،استخراج  منطقه

ط هـای نفتی قزاقستان، خطوای دارند به ویژه در طرحبخش انرژی آسیای مرکزی فعالیت گسترده
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. سـه خط لوله (1)نقشهآسیای مرکـزی -ینچقزاقستان، گاز ترکمنستان و خط لوله  -له چینلو

کند که میل زی بـه چین منتقهـای آسیای مرکساخت چین، میزان انرژی زیادی را از جمهوری

-میستان را شامل از ترکمنچهارم تولید نفت قزاقستان و تقریبا نیمی از صادرات گیک نزدیک به

 (.0: 1980، 12پانتوسی)شود

الاتر از اتحادیه اروپا و روسیه به عنوان شریک اصلی منطقه ب، چین به1980از سال  همچنین     

که دو کشور کوچکتر آسیای . به طوریشناخته شده استگذاری خارجی منبع اصلی سرمایه عنوان

های توسعه چین های خارجی خود را از بانکمرکزی، قرقیزستان و تاجیکستان بخش اعظم وام

، نفوذ چین فراتر از اقتصاد است. از طریق مؤسسات کنفوسیوس و حال. در همین کنندمیدریافت 

اعطای بورس تحصیلی سخاوتمندانه، چین در حال ترویج زبان و فرهنگ خود در منطقه است. 

تکی کشورهای آسیای میانه به طور فزاینده به فناوری چینی چه در بخش غیرنظامی و نظامی م

-هستند. سه کشور آسیای میانه هواپیماهای بدون سرنشین ساخته شده از چینی را خریداری کرده

های چینی در منطقه در حال فعالیت هستند. سربازان امنیتی چین برای محافظت از دارایی اند و

د. در در تاجیکستان تأیید ش درباره یک پایگاه نظامی کوچک چینها  ، گزارش1980در اوایل سال 

کند، بسیاری از ناظران حالی که چین هنوز هم از حضور امنیتی خود در آسیای میانه خودداری می

، 10)فورین پالیسیانددر روسیه از دست دادن تدریجی آسیای مرکزی را به کرملین هشدار داده

ا گران معتقدند که نفوذ اقتصادی رو به رشد چین بدون شک قدرت سیاسی پکن رتحلیل(. 1980

کند. در بسیاری از موارد، آسیای دهد و فضای مانور روسیه را در منطقه محدود میافزایش می

ها  از چنین کند. اما واقعیتقرن نوزدهم پیروی می"بازی بزرگ  "مرکزی همچنان از منشور

گاه استدلالی فاصله گرفته است. زیرا اولا، روسیه به پیشرفت اقتصادی چین در آسیای میانه کاملا آ

است به همین خاطر برتری اقتصادی چین مانع از آن نشده است که روسیه حیطه امنیتی آسیای 

و به دیگر کشورها همانند آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه خودنمایی  مرکزی را در اختیار خود نگیرد

 بدهد.

ارزیابی نکردند و نخبگان روسی، عزم پکن را برای به دست آوردن منابع جدید نفت و گاز پایین      

جایگاه خود را بیش از حد ارزیابی کردند. روسیه انتظار نداشت که چین بتواند این خطوط لوله را 
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خیلی سریع احداث کند و به کشورهای پس از شوروی کمک مالی ارائه دهد. با این وجود، دو عامل 

. اول، داشتوسیه نخواهد ر برایتواند توضیح دهد که چرا رقابت اقتصادی با چین نتیجه خوبی می

های ، شرکت1990. در سال نخبگان روسی فهمیدند که قادر به رقابت اقتصادی با چین نیستند

های چند میلیارد دلاری از چین دریافت کردند. دوم، این وام –روزنفت و ترانسنافت  -انرژی روسی 

یه اروپا به منابع گاز واقعیت که خطوط لوله ساخت چین به طور غیرمستقیم از دسترسی اتحاد

دهد تا با حضور  اقتصادی روزافزون کند و به مسکو اجازه میطبیعی آسیای مرکزی جلوگیری می

های اتحادیه اروپا را برای وارد کردن گاز از منطقه به پکن خود را  سازگار کند زیرا  مسکو برنامه

)مجمع آسه آن، ک کرده استعنوان یک چالش مستقیم برای موضع گازپروم در بازار اروپا در

 (.121981و لاورول،  0-1: 1980

با این وجود، خطوط لوله جدید نفت و گاز تنها یکی از عناصر در حال رشد چین در عرصه      

باشد زیرا چین به عنوان شریک تجاری شماره یک اکثر کشورهای اقتصادی آسیای مرکزی می

اند که غالبًا های آسیای مرکزی وام دادهرژیم های چینی میلیاردها دلار بهباشد. بانکمنطقه می

، نتوانست چنین  1991کنند که مسکو با رکود اقتصادی پس از سال شرایطی را فراهم می

فزون بر این، پکن مبالغ هنگفتی را در امور اپیشنهادهایی را به کشورهای منطقه ارائه دهد. 

کرده است. گذاریزیرساخت سرمایه و بریهای آسیای مرکزی بـه ویـژه در ترازیربنایی جمهوری

در سراسر آسیای  هاها و تونلآهن، پلها، خطوط راهکشور به ساخت یا تـأمین بودجـه جادهاین 

 مرکـزی پرداختـه اسـت. 

 : خطوط لوله چین در آسیای مرکزی2نقشه
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ای قانع کنندهتواند به طرز ، روسیه هنوز هم میی چین در آسیای مرکزیهابا وجود پیشرفت     

های منطقه است زیرا با استفاده ترین مرجع سیاسی و فرهنگی برای دولتادعا کند که اصلی

های روسی قدرت نرم قابل توجهی را در منطقه به خود اختصاص داده است. گسترده از رسانه

 روسیه همچنان منبع اصلی تجهیزات نظامی کشورهای آسیای میانه و به طور کلی شریک اصلی

 1980های نظامی خود را در منطقه از طریق تمرین نظامی امنیتی آنها است. روسیه حتی فعالیت

" Tsentr"جیمز بوده، تقویت کرده است که شامل نیروهای نظامی از شرکای آسیای مرکزی(

همچنین روسیه در تلاش برای محدود کردن و کنترل دسترسی چین به منابع (. 1: 1980، 10تون

را داد. اما از اونجایی که پکن مخالف چند  "باشگاه انرژی"مرکزی، پیشنهاد ایجاد یک  انرژی آسیای

جانبه شدن راهبرد انرژی خود در منطقه بود، باشگاه انرژی هرگز تحقق نیافت. در همین زمان، 

مسکو با ترس از اینکه گسترش اقتصادی پکن به سرعت در حال نوردیدن آسیای مرکزی است، 

را رد کرد. روسیه و  SCO های چین را برای ایجاد منطقه تجارت آزاد در سازمان شانگهای ایده

های مختلفی را برای ، راه حل1990-1991جهانی اقتصاد چین با تلاش برای واکنش به بحران 

کمک به سایر اعضای سازمان همکاری ارائه دادند. با این وجود هر دو طرف قادر به دستیابی به 

نبود، زیرا هر یک از طرفین سیاست یک جانبه را دنبال کردند. روسیه صندوق ضدبحران را توافق 
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)مجمع تأسیس کرد، در حالی که چین یک خط اعتباری برای کشورهای آسیای مرکزی را گشود

 (.88-89: 1980، 11آسه آن

است.  کرملین از عدم تقارن خود را با چین چه در آسیای مرکزی و چه در مناطق دیگر آگاه     

شک و تردید نسبت به  -های چین طرفی سیاسی فعالیترغم بیعلی –داند که همچنین مسکو می

تواند عدم تقارن را ها، به ویژه در سیبری رواج دارد. روسیه  تا زمانی مینفوذ چین در بین روس

قدرتمند در  بپذیرد که چین جایگزینی برای روابط با غرب ارائه دهد، با روسیه به عنوان یک کشور

اوراسیا رفتار کند و از این طریق، نقش روسیه را به عنوان یک ابر قدرت تقویت کند. در مورد چین، 

های مختلفی را به طور فعال پروژه تصادی قابل توجهی برخوردار است وهای اقاین کشور از فرصت

منطقه را نیز به ویژه از در کشورهای آسیای مرکزی عملیاتی کرده است، اما باید منافع روسیه در 

لحاظ امنیتی در نظر بگیرد، زیرا این روسیه است که امنیت را در آنجا از طریق سازمان پیمان 

در همین حال، چین اطمینان دارد که در روابط  کند.های نظامی تامین میامنیت جمعی و همکاری

ط اقتصادی خود را به کشورهای تواند روابخود با روسیه بیشترین بهره را خواهد برد و بیشتر می

آسیای مرکزی دیکته کند زیرا سیاست امنیتی روسیه و تمایل مشترک این دو ابر قدرت برای ثبات 

 کند.گرایان رادیکال را تسهیل میدر آسیای میانه، تضمین مسیر انرژی و مقابله با اسلام

ستیابی به دو هدف در نخبگان روسی خواهان د در پایان باید به این نکته توجه کنیم که     

اش در منطقه خارج نزدیک که نتیجه امنیتی -الملل هستند: اولا حفظ تقدم سیاسیسیاست بین

باشد. دوما گسترش نفوذ جلوگیری از فعالیت سایر بازیگران در منطقه با ابزار نظامی و اقتصادی می

ز نظر منافع اقتصادی برای روسیه در خارج از فضای اوراسیا. فضای پس از اتحاد جماهیر شوروی ا

روسیه چندان امیدوار کننده نیست به ویژه هنگامی که با اتحادیه اروپا یا آسیای شرقی مخلوط 

است.  المللشود. این نشان دهنده تضاد عمیق در تفکر نخبگان روسیه در مورد سیاست بین

از عواقب منفی گرایی تحت حمایت روسیه قصد دارد فضای پس از شوروی و روسیه را منطقه

های المللی محافظت کند، در حالی که همزمان قرار است فرصتهای بینجهانی شدن و تلاطم

جدیدی را برای روسیه باز کند تا تأثیر خود را بر سیاست جهانی بگذارد. مسکو آرزو دارد که 

را به عنوان قطبی تبدیل کند و آن ا به یکی از مراکز نظم جهانی چندر اقتصادی اوراسیااتحادیه 

پیوندی بین آسیای شرقی و اروپای غربی برقرار کند. برای همین باید  با چین به عنوان همسایه 
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حفظ رهبری در آسیای مرکزی یا همچنین اش در آینده نظم جهانی با احترام رفتار کند. راهبردی

مهم است که بتواند تر در اوراسیا برای روسیه  بسیار حیاتی است زیرا برای مسکو به تعبیر کلی

توان می بنابراین. شناخته شوند "رهبر اوراسیا"ای اوراسیا را تعریف کنند و به عنوان هویت منطقه

ثبیت نقش روسیه به عنوان عرضه ت :سه اصل اساسی به همراه امنیتی مدعی بود که اولویت اول

ـاکم در کـرملین و تـامین های مشابه با رژیم سیاسـی حکننده انـرژی، ایجـاد و حمایت از رژیم

امنیـت در امتـداد مرزهای روسـیه، راهنمـای رویکـرد سیاسـت خـارجی کـرملین در رابطـه بـا 

در رابطه با منطقه آسیای مرکزی، روسیه بـه دنبـال دو هدف همچنین د. باشهمـسایگان می

ـزی و تبدیل آنها به های آسیای مرکاستراتژیک می باشد، هدف اول کرملین، متحدکردن جمهوری

متحدان نزدیک روسـیه اسـت. هـدف دوم، تـامین امنیـت منطقـه آسـیای مرکزی می باشد. 

ها را در منطقه تواند، منـافع و امنیـت ملی روسهای خارجی میبنیادگرایی اسلامی و حضور قدرت

عش و طالبـان در گرایی رادیکال و احتمـال حضور داگسترش اسلاماز این رو،  به چالش بکشد.

روسـیه،  امنیتی باعـث تقویـت همکـاری های اقتصادی،رغم رقابتعلی مرزهـای روسـیه و چـین

 .های آسیای مرکزی شده استچـین و دولت

 

 گیرینتیجه

هایی باعث درچه زمینه های روسیهسیاست این مقاله بر مبنای این پرسش قرار گرفت که     

است؟ ادعای این مقاله این  را رقم زده آسیای مرکزی با کشورهایرقابت همکاری و در چه مواردی 

امنیتی  ساز همکاری روسیه در حوزهاست که، فضای حاکم بر منطقه در چارچوب ژئوپلیتیک زمینه

و  ، همکاری محدودساز رقابتزمینه با دیپلماسی اقتصادی چین های اقتصادی و انرژیو در حوزه

در این راستا در یک رویکرد شورهای این منطقه شده است. روسیه و کبین  گاهی اختلاف

ژئوپلیتیکی سیر سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. 

خارجی روسیه  ترین مناطق در سیاستاز مهم مرکزیآسیاینتایج این مطالعه گویای این است که 

اهمیت سیاسی، اقتصادی و نظامی منطقه سبب شده است که روسیه همچنان آن را حوزه  است.

های رقیب شود. روسیه با حفظ این ستن آن، مانع نفوذ قدرتننفوذ خود بداند و با خارج نزدیک دا

خواهد امنیت خود را تامین کند، دوم، منافع سیاسی و اقتصادی خود را تامین منطقه نخست می
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با تسلط بر منابع انرژی و انحصار خود بر آن در مواقع لازم از ابزار انرژی به عنوان یک کند، سوم 

گیری از در کنار روابط دوجانبه روسیه سعی دارد با بهرههای متخاصم استفاده کند. اهرم علیه دولت

حفظ  سـاختارهای اقتـصادی و ژئوپلیتیک نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا نفوذ خود را در منطقه

ها و معاهدات نماید. از میـان کـشورهای منطقه ازبکستان و ترکمنستان تمایل چندانی به سازمان

هرچند در سطح دوجانبه روابط با ثباتی بـا  ؛اندچندجانبه روسـیه بـا کشورهای منطقه نشان نداده

-چـالش کشورهای منطقه تمـایلی بـهشواهد میدانی حاکی از این است که . کـرملین دارنـد

در عین حال مـسکو با وجود تحول و  د.کـشیدن هژمـونی سیاسی و نفوذ روسیه در منطقه را ندارن

گیری مجدد بعد از فروپاشی شوروی برای گسترش نفوذ و همکاری در ابعاد مختلف با قدرت

 هاییکشورهای این منطقه که جزیی از محدوده خـارج نزدیـک ایـن کشور قرار دارند با چالش

های گری و فعالیتگسترش سلفی. استشده رو بهرو گرایی و ظهور اقتصادی چینطمانند افراه

ای این روسیه و امنیت منطقهسـزایی بر مرزهای تروریستی در کشورهای آسیای مرکزی تاثیر به

فروپاشی داعـش در خاورمیانـه این  ها ون جریانای که تـضعیف ایداشته اسـت. به گونه کشور

چارچوب علاوه بر اینکه آسیای مرکزی یکی از نقاط هدف  نتهدیدها را فزونی بخشیده است. در ای

های هـا بـرای رشـد و تجهیـز مجدد است، پیوستن اتباع کشورهای این منطقه به گروهاین گروه

 خود همانند فدراسیون روسیه مین اصلیسلفی و نیز تهدیدهای ناشی از بازگشت این افراد به سرز

 .این خطر را مضاعف کرده است

نفوذ قدرتمندی در ساختارهای اقتصادی منطقه  ،با توجه به قدرت فزآینده اقتصادی هم چین     

تواند وابستگی به دست آورده است. وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در حوزه خزر که در آینده می

سو و بازار بکر و بزرگ منطقه جهت صدور را کاهش دهد از یک نفتی چین به انرژی خاورمیانه

های صنعتی از های چینی در بخشگذاری شرکتها به سرمایهکالاهای چینی و نیاز این جمهوری

حال کرده است. در عینضور فعالانه در تحولات این منطقهسوی دیگر همگی پکن را تشویق به ح

تواند عامل لی کشورهای آسیای مرکزی انتقاد نکرده است میهای داخکه پکن هرگز از سیاستاین

توان آنرا بیان مهمی در بهبود روابط چین با این کشورها تلقی شود؛ امری که در مورد غربیان نمی

شـود کـه آیـا گسترش فزاینده نقش و نفوذ چین در منطقه ایـن سـئوال مطـرح مـیبا  کرد. 

رسـد در آینده زه نفوذ یکدیگر را خواهند پذیرفت. به نظـر مـیهمچنان دو کشور به طور ضمنی حو

شد. داشته باداوم ه تیه بـر منطقی و امنیتی روسنماید، چتر سیاسء میچین اقتضانزدیک منافع 
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باشد و خود را ازش میال سکرملین نیز به تدریج و با بی میلی با نقش جدید خود در منطقه در ح

آخرین  نماید. در صور میا بـازیگر، بلکـه بـازیگری در میـان دیگـر بـازیگران تنه به عنـوان تنهـ

ا چین به لحاظ اهمیت آن در رسیدن به اهداف سند استراتژی امنیت ملی روسیه  نیز بر همکاری ب

میان چین و روسیه بر سر  منازعهدت احتمال پیدایش بنابراین در کوتاه م. کرملین تاکید شده است

ک، اگرچـه همچنان میـان صال ژئوپلیتیر اتاین منظد. ازرسمحتمل بـه نظـر نمـی منطقه این

در  امنیتی اولویت مسائلپوشی است، لیکن به طور روشن ل چشمزی غیر قابیای مرکیه و آسروس

 قرار گرفته است. صدر روابط
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