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 چکیده

های جانی و مالی  وخسارت های آسیای مرکزی ایجاد کرده قاچاق مواد مخدر معضلات زیادی را برای جمهوری

ای تروریستی و افراطی ه گروهتا باعث شده  آورده است. سود و رونق زیاد این تجارت وجوده گیری را بچشم

دا کنند. این سوق پی به این سمتخود و خرید تسلیحات مورد نیاز  هبی این منطقه به منظور تثبیت اقتدارمذ

 -به روش توصیفی ،ناشی از این امر مواد مخدر و ترورهای سازمان یافتةتأثیر قاچاق  پژوهش با هدف بررسی

ی ال اصلسؤ ،. در این چارچوبستکسب کرده اکتب -تحلیلی انجام شده و اطلاعات مورد نیاز را از مقالات 

گرایی کشورهای آسیای مرکزی می  نارکو تروریسم چه تأثیری بر چند جانبه شود که: پژوهش بدینگونه مطرح می

باری بوزان و ویور صورت گرفته بیان می دارد که  های تحقیق که با استفاده از نظریة تواند داشته باشد؟ یافته

باعث گسترش  -دنکه در اغلب کشورهای آسیای مرکزی وجود دار -مذهبی استفاده کردن گروه های افراطی

آسیای مرکزی به منظور  های اند. بنابراین جمهوری اجتماعی شدهدر ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تهدید 

ای و  های منطقه جانبه گرایی خود را در قالب سازمان کنترل و مدیریت این مشکلات در صدد هستند که چند

کشورهای مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت  های همکاری آسیای مرکزی، ای از جمله سازمان رامنطقهف

های موجود در بین آنها که در  سازمان اکو به منظور از بین بردن تنش نیزجمعی و سازمان همکاری شانگهای، و 

 ویت کنند.هدیدهای نارکو تروریسم تقادوار مختلف بوده است و همچنین ساقط کردن ت

 .نارکوتروریسم آسیای مرکزی، ی، کشورهاگراییبهچندجان کلید واژه:

                                                           
 نويسنده مسئول: _sh1348@yahoo.comz  
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 مقدمه

های زیادی برای توصیف و تحلیل عملکرد سیاست خارجی کشورهای تلاش 1555تا  8335از سال 

آسیای مرکزی به منظور چگونگی تأمین امنیت خود صورت گرفته است. کشورهای آسیای مرکزی به 

همکاری های خود را هم در  ،نیت خود و حل کردن معضلات ناشی از تهدیدات امنیتیمنظور تأمین ام

چرا که تهدیدات زیادی  رسیدن به توسعه افزایش داده اند؛ بعد امنیتی و هم در بعد اقتصادی به منظور

 عقب ماندگی در امر توسعه با مشکل جدی مواجه شود و هم باعث شده است که هم امنیت این منطقه

گری تهدیدهایی همچون قاچاق مواد مخدر و ترورهای سازمان یافته، افراطی ر پی داشته باشد؛را د

 و اجتماعی ناشی از دو عامل مذکور از این قبیل هستند های اقتصادی، زیست محیطیی، چالشمذهب
(Burnashev, 2015: 1.) 

خارجی های سیاستامروزه مبارزه با امر ترانزیت و تجارت مواد مخدر بخش مهمی از استراتژی      

کنند که با همکاری در ها تلاش میکشورهای آمریکای لاتین و آسیای مرکزی را شامل شده و این دولت

چرا که قاچاقچیان مواد  امر برآیند؛در صدد جلوگیری از این های منطقه ای و جهانی قالب سازمان

های داخلی کشورهای سیاست ،مخدر به منظور تسهیل کار خود با استفاده  از روش های  خشونت آمیز

تحت این موضوع باعث شده است که از اقدام مذکور .دهند میقرار ثیر أآسیای مرکزی را تحت ت

مسلحانه در  ربایی و مبارزةروریستی از جمله ترور، آدمت تکه برای اقداما یاد شود "نارکوتروریسم"عنوان

گیرد به کار گرفته می برابر پلیس کشورهای متبوع که از سوی سوداگران مواد مخدر صورت می

میلادی برای توصیف حملات  8319 شود.این اصطلاح اولین بار از سوی رئیس جمهور اسبق پرو در سال

-Bjornehed, 2004: 305به کار برده شد) هابا مواد مخدر این کشورتروریست گونه علیه پلیس مبارزه 

306). 

ناشی از این امر به روش  وتروریسم و ترورهای  سازمان یافتةاین پژوهش با هدف بررسی تأثیر نارک      

در این چارچوب  کسب کرده است.کتب -تحلیلی انجام شده و اطلاعات مورد نیاز را از مقالات-توصیفی

شود که، نارکوتروریسم و یا قاچاق مواد مخدر چه تأثیری بر صلی پژوهش بدینگونه مطرح میسؤال ا

که با استفاده از  اند داشته باشد؟ یافته های تحقیقگرایی کشورهای آسیای مرکزی می توچند جانبه

ی که در های افراطی مذهباستفاده کردن گروه دارد کهویور صورت گرفته بیان مینظریه باری بوزان و 

نطقه و جمهوری های اغلب کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد باعث شده است که امنیت این م

خطر جدی مواجه شود و نیز  آسیای مرکزی، با توجه به نزدیکی به مجموعة امنیتی خاورمیانه، با

https://www.cairn.info/publications-de-Rustam-Burnashev--138700.htm
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ورها، معضلات اجتماعی ناشی از مصرف مواد مخدر و درگیری های مسلحانه با نیروهای نظامی این کش

گرایی به ها در صدد باشند که با همکاری یکدیگر و چندجانبهباعث شده است که دولت مرکزی آن

ای مثل قهمنظور کنترل مسائل امنیتی در این منطقه و همچنین همکاری در قالب سازمان های منط

 فعالیت و ترانزیت این امر جلوگیری کنند.  اکو و شانگهای از توسعة
 

 چارچوب نظری

ای برای تجزیه و تحلیل شناسانه با سطح تحلیل منطقهای روشنظریهای، امنیت منطقه ریة مجموعةنظ

تحلیل به عنوان مبنای خود،  نظریه به علت انتخاب سطح -الملل است. این روشمسائل امنیت بین

ی اهای امنیتی منطقهشود. تقسیم جهان به مجموعهشناسی امنیتی نیز محسوب میمحیط نظریة

ای، چهار سطح تحلیل امنیت منطقه شود تا نظریة مجموعةط با یکدیگر موجب میمشتمل و مرتب

ای را به یکدیگر پیوند دهد و در هر سطح مشخص نماید که چه چیزی باید برای تحلیل متفاوت منطقه

معیار اصلی پذیری آنها ای، آسیبکشورهای منطقه-مبنا قرار گیرد. در تراز داخلی یعنی در درون دولت

امنیتی با  راز سوم، تعامل یک مجموعةهای منطقه با یکدیگر است. تاست. تراز بعدی روابط دولت

امنیتی  های جهانی و نقش آنها در مجموعةتو در نهایت تراز قدر .های امنیتی همسایه استمجموعه

ترین متغیرهای مورد تحلیل (. اما بعد از ارائة مهم173: 8913نی، خاای مورد توجه است )عبدالهمنطقه

ه کنیم. ساختار امنیتی نیز توج رهای بنیادین این مجموعةامنیتی باید به ساختا در نظریة مجموعة

ر کند؛ ساختاامنیتی شامل چهار متغیر است که آن را از همسایگان خود جدا می بنیادین یک مجموعة

کیل شده از دو یا چند واحد خودمختار تشای باید امنیتی منطقه آنارشیک؛ به این معنا که مجموعة

توزیع قدرت در میان واحدهاست، ساخت اجتماعی که شامل الگوی  دهندةباشند، قطب که پوشش

 (.800: 8930دوستی و دشمنی میان واحدهاست )سازمند و جوکار، 

جایگاه مهمی در تعریف چند بعدی از امنیت،  ترین مکاتب که با ارائةاز برجستهبر این اساس، یکی       

است. این مکتب بر مطالعات امنیتی استوار است و یکی  8مطالعات امنیتی به دست آورد، مکتب کپنهاک

طح تر مطالعات امنیتی در سهایی که از جانب مکتب کپنهاگ برای بررسی دقیقترین چارچوباز مهم

                                                           
1 .Copenhagen School 
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در کتاب  8سط باری بوزاناست که تو« ایامنیتی منطقه نظریة مجموعة»ای مطرح شده است، منطقه

 (.2891: 8939ارائه شد)طاهری و سیفی، « ها و هراسمردم، دولت»

کند که  امنیت اجتماعی و  اقتصادی مستقل از امنیت دولت باری بوزان در کتاب مذکور  اشاره می      

امنیتی  مفهوم یک در جهان امروز باید بر حسب (.Buzan&waever, 1997:43-46باشد )نمی

و به همین  ندنظام همگی نقش ایفا می کن ، دولت ها وامنیت نگاه کرد که افراد یستمیک عام بهس

عوامل سیاسی و نظامی اهمیت  نیز به  اندازة عی و زیست محیطی، اجتماخاطر عوامل اقتصادی

 (.77: 8911، دارند)شیهان

کنند. متغیرهای شمنی تعریف میهای امنیتی را الگوهای پایدار دوستی و دبوزان و ویور مجموعه      

هنگ مشترک، ویژگی تمدنی دارای فر  ی پایدار یا قرارگرفتن در یک حوزةهاتاریخی مانند دشمنی

های  امنیتی گیری  مجموعهدهد. شکلای را تحت تأثیر قرار میامنیتی منطقه خاص  یک  مجموعة

ای آن بر توازن قوا  و نیز ناشی از فشار ای ناشی از  تعامل  میان  ساختار آنارشیک و پیامدهمنطقه

 (. 07-00: 8911نزدیکی جغرافیایی است )بوزان و ویور، 

-های بسیار گستردهبر این فرض استوار است که پایان جنگ سرد آغاز ناامنی تز اصلی بوزان و ویور      

-ترتیب که مکتب واقعبدین  . های مکاتب رئالیستی و ابعاد امنیت داردای شده که ریشه در محدودیت

المللی به عنوان گرا با تلقی نظام بینگرا با تلقی دولت به عنوان یگانه موضوع امنیت و نیز مکتب جهان

 ند. بنابراین لازم است برای ارائةاهای اصلی منطقه غفلت کردهیگانه عامل امنیت، از کانون تکوین حرکت

ای خاص قرار های کشورهایی که در منطقهویژگیفهم مناسب از سرشت  امنیت به ساختار منطقه و 

المللی ه کرد. از نظر بوزان و ویور آیندة سیستم بیندارند و از معضلات امنیتی مشابهی برخوردارند، توج

ل می قدرت را تشکی ی است واین مناطق هستند که منظومةاقدرت در سطوح منطقه تابعی از شیوة

ژئوپلیتیک آنها در  ، نوعی توجه محوری به نقش مناطق و اهمیتقدرت دهند. برداشت آنها از منظومة

 قدرت جهانی است.  منظومة

های امنیتی جدید در یکی از نتایج قابل توجه پایان جنگ سرد، ظهور مناطق و مجموعه      

به  توانیمها میترین این جمهوریمهم اتحاد جماهیر شوروی بود. از جملة یافته ازهای استقلالجمهوری

                                                           
1 .Barry Buzan 
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کشورهای آسیای مرکزی اشاره کنیم. این منطقه از اهمیت ژئوپلتیکی فراوانی هم برای کشورهای 

وقعیت جغرافیایی ای برخوردار است و هم اینکه دارای مشکلات امنیتی ناشی از مای و  فرامنطقهمنطقه

قاچاقچی نیروهای حضور  ،امنیتی وجود دارد هم ترین مشکلاتی که در این مجموعةم باشد. از جملةمی

ت یعه درآمد زیادی را که از طریق موقهای تروریستی می باشد که در این منطقمواد مخدر و نیز گروه

ها که به صورت ترانزیت مواد مخدر و ترورهای سازمان یافته نمود پیدا می کند ژئوپلتیکی این جمهوری

ست. بنابراین کشورهای آسیای مرکزی امنیت این جمهوری ها را با مشکلات قابل توجهی مواجه کرده ا

گیری را برای ها منابع مالی چشمزیرا این گروه ک بنام نارکوتروریست مواجه هستند؛با یک تهدید مشتر

و از این منابع مالی به منظور رسیدن به اهداف خود و تسریع روند  ویت نیروهای خود در اختیار دارندتق

کنند. به همین منظور کشورهای این منطقه به منظور فاده میاست ترانزیت مواد مخدر در این کشورها

هر کدام راهبردی را برای سیاست خارجی خود اتخاذ کرده اند.  ،کنترل و مدیریت این مشکلات امنیتی

ع مناسبات آسیای بر نو این بازیگران، تأثیر قابل توجهیتعامل و یا تقابل هر یک از  عبارت دیگر، نحوةبه 

اخیر داشته است. که این مسئله باعث شده است که هر کدام از این جمهوری های  دهةمرکزی طی دو  

به منظور ابزار  آسیای مرکزی  به طرفی سوق پیدا کنند و کشورهای مذکور نیز از آن ها به عنوان یک

ن دن شرایط نامساعدی در ایرسیدن به منافع خود در این منطقه استفاده کنند لذا باعث  به  وجود آور

 (.Rahmani, 2018: 3اند)آسیای مرکزی شده مجموعة امنیتی و  یا  منطقة

امنیتی با توجه به رهیافتی نوین در مطالعات امنیتی ، امنیت فراگیر و چندبعدی را  نظریة مجموعة      

نماید. باری بوزان با تلاشی مضاعف، امنیت را به پنج بخش نظامی، سیاسی، اقتصادی، معرفی می

 (. باری بوزان معتقد استBuzan&Waver, 1997:241ی و زیست محیطی گسترش داده است)اجتماع

ی به نام تهدید ااز نظر وی امنیت در نبود مسئلهبرابر با رهایی از تهدید تعریف نمود و باید امنیت را  که

های مانامنیت را باید چندبعدی نگریست که ابعادی مانند مهاجرت، ساز» :می گوید یشود. ودرک می

از نظر بوزان، دولت دیگر «. جنایی فراملی و فروملی، محیط زیست و رفاه اقتصادی را شامل می شود

های غیردولتی فراملی و فروملی های فراملی، سازمانشود، افراد، گروهتنها مرجع امنیت محسوب نمی

 (.Buzan, 2000:13-22ها و تروریسم همگی در وجوه امنیت مرجع هستند)رسانه

  آسیای مرکزی نیروهای طقةزیرا در من ة مجموعة امنیتی استفاده شده است، از نظریدر این نوشتار      

 های نوظهوراینهای موجود در بین دولتاند که تنشتروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر باعث شده
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از این مسئله،  ناشی های ایجاد شدةران منابع آب و تنشاختلاف مرزی، بح:منطقه که عبارتند از 

زیرا نیروهای افراطی  نیتی شناخته نشونداختلافات قومی، دیگر تنها به عنوان عوامل ایجاد مشکلات ام

، نیروهای قاچاق مواد مخدر ی موجود در مجموعة امنیتی آسیای مرکزی به وسیلةهامذهبی و تروریست

استقلال یافته را با مشکلات زیادی امنیت این کشورهای تازه  که اندباعث شدهخود را تجهیز کرده و 

ترین مشکلات ایجاد پژوهش به مهم در ادامة (.Juraev, 2019: 1-5& Kluczewskaمواجه کنند)

ها در آسیای مرکزی بر اساس نظریة باری بوزان و ویور شده توسط قاچاقچیان مواد مخدر و ترویست

 پردازیم:می

 های افراطی بر اساس نظریة مجموعةیستترورتهدیدهای قاچاقچیان مواد مخدر و الف( 

 امنیتی باری بوزان و ویور

 نارکوتروریسم و تهدیدهای امنیتی .1

درآمد قابل  چیان مواد مخدر از این طریق بهقاچاق  ژئوپلتیک، کزی به دلیل موقعیتآسیای مر در منطقة

ر این منطقه د تی خودرده و از طریق منابع مالی مذکور به فعالیت های ضد امنیتوجهی دست پیدا ک

آسیای مرکزی به دلیل ضعف مدیریتی و نیز اقتدارگرایی موجود در سیستم  پردازند. کشورهایمی

دیگر در  بیش از هر کشور ین خطر قرار گرفته اند که در این بین تاجیکستانسیاسی  آنها در معرض ا

 سیستم  نظامی و سیاسی در وسیلة نفوذ که نیروهای قاچاقچی به  چرا معرض خطر مذکور می باشد؛

کرده و ترورهای سازمان  مواد مخدر را تسریع ترانزیت این کشور و سایر جمهوری های این منطقه روند

قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن   های سیاسی و نظامی مخالف بایافته خود را توسعه می دهند. و نیروی

 (.Rahmani, 2018, 1-3کنند)نقاط دنیا را حذف می به سایر

دولت تاجیکستان از طریق همکاری کردن با سایر کشورهای آسیای مرکزی و یا به عبارت دیگر       

ایجاد چند جانبه گرایی به منظور ساقط کردن این مشکل امنیتی در صدد برآمد که میزان استفاده و 

به حداقل ممکن  ت نیروهای تروریستی نیز می شود،که باعث گسترش فعالیرا ترانزیت مواد مخدر 

ها نیز در مقابل این برنامه های برساند. اما این استراتژی خوشایند این نیروها نبود و باعث شد که آن

دولت واکنش نشان دهند لذا از جمله مهم ترین واکنش هایی که این نیروها در آسیای مرکزی به خاطر 

گروه مذکور به نیروهای نظامی این  ز خود نشان دادند می توان به حملةقوانین سخت این کشورها ا

اشاره کرد. این عملیات نظامی  1585کشورها در نواحی مرزی به ویژه نیروهای تاجیکستان در سپتامبر 
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دیگر گروهی که از طریق  .انجام شد 8"ملوعبدالو"قاچاقچیان مواد مخدر توسط گروهی تحت عنوان

می باشد که آنان نیز به قوانین  1"جندالخلیفه"هقاچاق مواد مخدر فعالیت خود را توسعه داده است گرو

مهم  ها واکنش نشان دادند از جملةت آنسخت کشورهای آسیای مرکزی به منظور جلوگیری از فعالی

در ها نیروهای نظامی و مرزبانی آن درگیری در مرز ازبکستان با ،ترین عملیات های نظامی این گروه

-Omelicheva, 2018, 2تعدادی از نظامیان این کشور شد)می باشد که باعث کشته شدن 1587ژوئن 

9.) 

 البته در طول پانزده سالی که نیروهای ناتومتعهد به مبارزه با تولیدات مواد مخدر و ترانزیت آن      

گیری توسعه کشورهای آسیای مرکزی به نحو چشم شدند، میزان تولید و همچنین ترانزیت آن از طریق

ان، جنبش اسلامی ازبکستان، داعش و سایر نیروهای تروریستی هایی نظیر طالبیرویپیدا کرده است. و ن

به  اند؛ریق  آسیای مرکزی  روی آوردهمین منابع مالی مورد نیاز به ترانزیت مواد مخدر از طبرای تأ

سیه از مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق این منطقه به اروپا و رو %75ای که بیش از گونه

-ای درگیری میشود. هر کدام از نیروهای تروریستی مذکور با دولت مرکزی خود به گونهانتقال داده می

ای را در به عنوان نمونه طالبان هر ساله با دولت مرکزی افغانستان درگیری نظامی پیچیده ؛باشند

غانستان از طریق تولید و دهند و با توجه به میزان قدرتی که این گروه در افدستور کار خود قرار می

 ,Peyrouseباشد) یید خود میأاست در صدد احیای یک دولت مورد تترانزیت مواد مخدر کسب کرده 

2018: 2-6.) 

 "التحریرحزب" ،کندمین میع مالی مورد نیاز گروه خود را تأکور  منابدیگر گروهی که از طریق مذ      

باشد. این گروه اسلام گرای افراطی با استفاده کردن از ترانزیت مواد مخدر هزینه های مورد نیاز خود می

 ر آسیای مرکزی اعلام کرده است. باترین هدف خود را احیای اخلاف اسلامی دکند و مهمرا تأمین می

نیروهای  ی و همکاری با داعش و هم در زمینةتروریست ها هم در زمینةش فعالیت آنجه به گسترتو

نظامی دولت های آسیای مرکزی از جمله قزاقستان و تاجیکستان در صدد برآمدند که این گروه مذکور 

ین گروه که ها باعث شد که افراد زیادی از طرفین کشته شوند. ارا ساقط کنند و درگیری نظامی بین آن

بزرگترین و گسترده ترین حزبی است  ،باشدهدف آن سرنگونی رژیم های سکولار در آسیای مرکزی می

                                                           
1 . Neda bdallo 
2 . Jandal Khalifa 

https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/?author=5a9858ec71c10b4c31433149
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از قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن  که توانست جایگاه خود را از طریق تقویت منابع مالی خود که عمدتا  

   (.Botobekov, 2016: 7حفظ کند) ،اندکسب کرده

-کند که از طریق همهای پی در پی در سوریه و عراق، تلاش میبا توجه به شکستامروزه داعش       

های آسیای مرکزی نفوذ کند التحریر و جنبش اسلامی ازبکستان به داخل کشورپیمانان خود مانند حزب

به باشد که این گروه های خود را توسعه دهد. قاچاق مواد مخدر نیز از جمله اقداماتی میفعالیت و دامنة

ات اقدام ،اما در کنار این فعالیت ترانزیتیدهند خود در این منطقه انجام میمنظور تأمین منابع مالی 

تروریستی آنها،  عه داده اند. از جمله فعالیت هایاین کشورها توس ضد امنیتی خود را نیز در داخل

به  ،از مردم این منطقهشد که باعث کشته شدن تعداد زیادی انتحاری می با یاستفاده کردن از خودرو

های ای از ائتلاف گروهاین  نشانه "شد و در واکنش به این ترور بیان کرد که ،ویژه در کشور تاجیکستان

که بیشتر این نیروهای مذکور از قاچاق  "باشداسلامی در آسیای مرکزی با دولت اسلامی عراق و شام می

 6-2 :2018 ,)گیرندتسلیحاتی خود بهره می مواد مخدر به منظور تأمین هزینه های تروریستی و

Andrew E &Rukmini .) 

 نارکو تروریسم و تهدیدهای سیاسی.2

، دولتمردان این کشورها به منظور زی به دلیل اقتصاد ضعیف و کلاسیکدر کشورهای آسیای مرک

مبارزات  هزینة کنند. تا بتوانندکاری میرسیدن به قدرت، برخی مواقع حتی با قاچاقچیان مواد مخدر هم

لذا قاچاقچیان مواد مخدر نیز به منظور تحت تأثیر قرار دادن  ی و انتخاباتی خود را تأمین کنندسیاس

های این کشورها نفوذ کرده و دولت آسیای مرکزی از این طریق در بدنة های داخلی کشورهایسیاست

رسد که کشورهای لازم به نظر می در صدد رسیدن به منافع گروهی خود می باشند. البته ذکر این نکته

کنند از طریق قاچاق مواد مخدر و استفاده کردن از این این منطقه به دلیل اقتصاد راکد خود تلاش می

پاکستان  ،هاترین این دولتمهم ؛ از جملةدناقتصاد خود را از حالت مذکور خارج کن ،های قاچاقچیگروه

کور که تحت تاثیر قاچاقچیان مواد مخدر اتخاذ شده باعث و افغانستان است. این سیاست کشورهای مذ

بیعی ها رابطه و همکاری مثبتی نداشته باشند و لذا طشود که سایر کشورهای آسیای مرکزی با آنمی

امنیتی ایجاد شده در آسیای مرکزی با مشکلات سیاسی قابل توجهی  رسد که این مجموعةبه نظر می

جمهوری اسلامی ایران در یک  8913این مورد این است که در سال مواجه شود. یک مثال بارز در 

عملیات نظامی در نواحی مرزی خود باند بزرگ قاچاقچیان مواد مخدر را دستگیر کرد لذا کشور 
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ام تهران ای را علیه این اقدخیابانی گسترده حقوق بشر اعلام کرد و تظاهراتافغانستان این اقدام را نقض 

همکاری جدی  ه و موانعی درجر به آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران شدمن آغاز کرده که

 (.8935کشورهای آسیای مرکزی و همسایگان ایجاد کرده است)شاهسوند و رجبی، 

از بین است،  یسم در آسیای مرکزی ایجاد کردهرنارکو ترو ،ز جمله خطراتی که در بعد سیاسیا      

های این منطقه می باشد که این اقدام باعث شده سایر بردن مشروعیت سیاسی حاکمیت دولت 

انرژی و همکاری سیاسی  ، بویژه در حوزةکشورهایی که در صدد همکاری با جمهوری های آسیای میانه

 (. Miriniva, 2019: 2-5) دنکن عمل تر، محتاط بودند

-کنند که دولتتلاش می به منابع مالی به دست آمده وه های تروریستی در این منطقه با توجهگر      

ساقط کرده و یک خلافت اسلامی را در آسیای مرکزی ایجاد  باشند،ها نمیرا که مورد تأیید آنهایی 

را ساقط کنند ولی با  8تلاش کردند که حکومت کریموف برای نمونه جنبش اسلامی ازبکستانکنند.  

ده و طالبان در پاکستان ها به جمعیت القائتوجه به عدم موفقیت و خلع سلاح کردن  آن

 (.Kaura4-, 2018: 2پیوستند)

مواد مخدر از جمله تریاک  فغانستان که بزرگترین تولید کنندةا ،در بین کشورهای آسیای مرکزی      

باشد.در این کشور طالبان با می بیش از هر کشور دیگری در معرض خطر سیاسی نارکو ترروریسم ،است

ناشی از قاچاق مواد مخدر در ادوار مختلف با دولت مرکزی افغانستان درگیری  درآمد استفاده کردن از

، با این گروه تروریستی های طالبانامی داشته و امروزه نیز با  نفوذ داعش در این کشور و درگیرینظ

یروهای قابل توجهی مواجه شده است. ن خطرات جدی واین کشور بیش از هر زمان دیگری با حاکمیت 

 %75بیش از  آسیای مرکزی وجود دارد، در مرزهای کشورهای از مسیرهایی که طالبان با استفاده کردن

 (. Woody, 2017 :  2کند)از منابع مالی خود را از این طریق تأمین می

های نظامی در تلاش های تروریستی در آسیای مرکزی نیز با استفاده کردن از عملیاتسایر گروه      

هستند که دولت های متبوع خود را به سمت اهداف حزبی و گروهی خود سوق دهند. این مسئله مورد 

های تروریستی های گروهفعالیت ةدولتمردان کشورهای منطقة مذکور نیز می باشد؛ چرا که دامنتوجه 

معاون رئیس  ،الله امیریدر آسیای مرکزی بیش از هر زمان دیگر توسعه یافته است. به طوری که  صفی

                                                           
1 . Karimov 

https://www.mei.edu/experts/vinay-kaura
https://www.businessinsider.com/author/christopher-woody
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های بازرسی موجود در پست ،اعلام کرد که نیروهای تروریستی ،در مرز تاجیکستان 8شورای ولایت کندز

امروزه طالبان با  کشورها درگیری شدیدی داشته اند. ین برده و با نظامیان اینبین دو کشور را از ب

 ت سیاسی خود بیفزاید و علت آن رای همچون روسیه تلاش دارد که بر قدریهمکاری کردن با کشورها

رسد که میداند و به نظر ساقط کردن نیروهای داعشی موجود در آسیای میانه به ویژه در افغانستان می

 ,Khan Saifزی نشأت گرفته از سیاست خود کشورهای منطقه می باشد)امرو های توسعه یافتةدرگیری

2019: 1-3.) 

 نارکوتروریسم و تهدیدهای اقتصادی.3

د یک تحول اقتصادی به کشورهای آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دنبال ایجا

رژی نفت و گاز همواره مورد توجه ها به دلیل داشتن منابع انباشند. این جمهوریملی می منظور توسعة

وان نمونه کشور گذاری قرار دارند. به عنکشورهای خارجی به منظور همکاری در این زمینه و سرمایه

ها مهوریابریشم تلاش دارد که این کشورها را به هم متصل کرده و  با این ج چین با ایجاد جادة

انرژی نیاز مبرمی به این جمهوری ها دارد تا  مینةهمکاری خود را توسعه دهد. اتحادیة اروپا نیز در ز

بگیرد و از طریق خط انتقال  بوده است، انحصار انتقال انرژی را که در ادوار مختلف در دست مسکو

اند که میزان همکاری با به انرژی این کشورها دست یابد. اما برخی از مسائل باعث شده 1انرژی نابوکو

انرژی با مشکلات جدی مواجه شود. از جمله مهم ترین این  در زمینةن کشورها در آسیای مرکزی ای

های مذکور گروه ر و ترورهای سازمان یافتة ناشی از فعالیتمشکلات وجود نیروهای قاچاقچی مواد مخد

 (.Kalinovsky, 2018: 1)باشدمی

رجی به منظور توسعة گذاری خارمایهس می شود امنیت این منطقه که لازمة وجود این نیروها باعث      

های امروزی به شمار ترین جنگچرا که جنگ تجاری یکی از مخرب اقتصادی است، خدشه دار شود؛

رود که کشورهای بزرگ اقتصادی به منظور رسیدن به منافع خود درگیر آن می باشند. چین و می

ت ایی هستند که موقعیهگذاردی از جمله مهم ترین سرمایهآمریکا به عنوان دو قدرت جهانی و اقتصا

های دولتی و خصوصی پکن اند. شرکتآسیای مرکزی را درک کرده ژئوپلتیک و بازارهای دست نخوردة

تلاش گذاری یک تریلیون دلاری اند و با سرمایههای خود را به سمت این منطقه سوق دادهگذاریسرمایه

                                                           
1 . Kunduz Province 
2 . Nabucco Energy Transmission Line 
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ترین مهم ا افزایش دهند. از جملةاین کشوره اقتصادی خود را در ذکنند میزان همکاری و نفومی

، بحث توسعة گذاران خارجی در آسیای مرکزی قرار گرفته استموضوعاتی که مورد توجه سرمایه

های فسیلی به بازارهای جهانی و خطوط انتقال سوخت ها تجاری در این منطقه و توسعةختسازیر

 (.Cohen, 2018: 1-3باشد)همچنین سدهای آبی و کشاورزی می

 کن کردن مشکلات و مسائلجانبه در این منطقه نیازمند ریشهپایدار و همه این توسعة وجود اما با      

با توجه به زیرا قاچاقچیان مواد مخدر و تروریسم در آسیای مرکزی  باشدضد امنیتی در این منطقه می

ده، میزان القاع وهای تروریستی همچون داعش وامنیتی خاورمیانه و نیر تأثیر پذیری از مجموعة

البته باید در این مورد بیان داشت که اقتصاد ضعیف و استبداد و  .اندتحرکات خود را افزایش داده

ها بتوانند اند که این گروهاقتدارگرایی و همچنین عدم اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی باعث شده

ان ملل نیز قرار گرفته است. لذا افراد زیادی را به خود جذب کنند. این مسئله مورد توجه سازم

در آسیای مرکزی به ویژه در  "اند کههمچنین دبیرکل بیان کرده ،کشورهای قدرتمند در این سازمان

مواد مخدر و ترورهای جانبه در این منطقه افزایش یابد تا قاچاق های همهافغانستان باید همکاری

ترین کشوری که به تولید قاچاق مواد مخدر اقدام مزیرا مه "آن به طور کامل ساقط شوند سازمان یافتة

باشد. و بیشتر نیروهای تروریستی مواد مخدر تولید شده از افغانستان و پاکستان را کند افغانستان میمی

 (. Briefing, 2018: 2-7دهند)کشورهای آسیای مرکزی به اروپا و روسیه انتقال میی از طریق مرزها 

ی خود را به هانخستین استراتژیدر تلاش است تا اشی اتحاد جماهیر شوروی چین بعد از فروپ      

عملی کند. این درحالی است که  ،گیردآزاد تجاری که تمام اوراسیا را در بر می منظور ایجاد یک منطقة

اقتصادی اوراسیا یک اتحاد گمرکی در منطقه ایجاد کند  روسیه در صدد است که با استفاده از اتحادیة

کند. چین به شدت به نفت و گاز طبیعی از آسیای مرکزی نیاز دارد تا عملا چین را محدود می که

تحت کنترل ایالات متحده جریان دارد،  8مالاکا انرژی که از طریق تنگة وابستگی خود را به واردات

این  .باشد که قزاقستان بیشترین صادرات گازی خود را با روسیه داردکاهش دهد. این درحالی می

-را نشان می "های خارجیپذیری کشورهای آسیای مرکزی به شوکآسیب1"مسائل به نقل از پشیموف

دهد یا به عبارت دیگر هر گونه مشکل که باعث عدم همکاری کشورهای مذکور با این منطقه شود، به 

                                                           
1 . Strait of Malacca 
2 . Peshimov 
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ایجاد و دهد. چین در صدد است که با شدت اقتصاد کشورهای آسیای میانه را تحت تأثیر قرار می

های این کشورها خطوط انتقال  انرژی را به منظور تأمین انرژی مور نیاز خود افزایش تقویت زیر ساخت

کرد که با  دهد و این مسئله باعث پیشبرد اقتصاد این کشورها خواهد شد. اما باید به این نکته نیز اشاره

هایی که برای بقای تروریست و توسعة نطقه با خاورمیانه و نفوذامنیتی این م وجود متصل بودن مجموعة

اند و همچنین قاچاقچیان خود این کشورها امنیت لازم را برای خود به قاچاق مواد مخدر روی آورده

اند. به همین منظور روسیه برای رفع این مشکل در تلاش است دار کردههای مذکور خدشهگذاریسرمایه

مواد مخدر و ی در برابر قاچاق ای مانند شانگهاهای منطقهنازماکه کشورهای آسیای میانه را از طریق س

خود در جهت نفوذ  ه به رغم رقابت دیرینةآن تقویت کند تا هم چین و هم روسی ترورهای سازمان یافتة

 .(Lang, 2018: 1-7) ت انرژی خود را تأمین کنندیاقتصادی و سیاسی امن

راطی نسبت به دین در خارج از کشور، مانند سلفی از تفسیرهای اف ارتباطات جدید با دنیا باعث      

گیرند اغلب خاورمیانه و قفقاز شمالی شده است. علاوه بر این، افرادی که تحت تأثیر این تفاسیر قرار می

تعاریفی از ایدئولوژی خود و  محسوب می شوند که به منظور ارائة به عنوان یک نیروی بسیج اجتماعی

به طوری که میزان  ؛اندساز شدههای متبوع خود خطرخود برای دولتویت گروه جذب افراد به منظور تق

بحران جدی در منطقه تبدیل شوند این  وار مختلف در حد محلی بود، به یکتنش هایی که قبلا در اد

خارجی سیاست ،ای  نسبت  به گذشته مسئله  باعث شده است که  کشورهای منطقه ای و  فرامنطقه

و در مناطقی که مشکلات امنیتی کمتری  ای دیگر تنظیم کنندذاری به گونهگظور سرمایهخود را به  من

 .(Furstenberg, 2019: 2-6)خود را سوق دهند ، سرمایةدارد

 در حال حاضر از میزان ،قاچاقچیان مواد مخدر های تروریستی وبه فعالیت گروه چین با توجه      

هویتی، بی هایی نظیر فقر،جه به بحرانمنطقه با تو را که در اینچ گذاری های خود کاسته است؛سرمایه

سمت  ن در این منطقه، افراد زیادی بهعربی و عربستا ی، و تبلیغ وهابیت توسط کشورهایفساد ادار

 های نظامی را بااند و درگیریدهسوق پیدا کر های تروریستیو عضویت در گروه قاچاق  مواد مخدر

آسیای  است که  در ینیروی تریناند. داعش  از جمله مدرنهخود افزایش داد نیروهای دولتی کشور

-سازمان ظور رسیدن به اهداف خود ترورهایکند و هم اینکه به منمرکزی  هم قاچاق  مواد مخدر می

چین خطر جدی محسوب  مانندگذار برای کشورهای سرمایه همدهد. این موضوع ای را انجام مییافته

چین  ":نیروهای تروریستی داعش در مورد پکن بیان کرد که  ا که ابوبکرالبغدادی  سرکردةشود؛ چرمی

. این "ها روا داشته استنتصرف کرده است و ظلم و ستم زیادی را به  آ حقوق  مسلمانان را به زور
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 فع چینبا نیروهای تروریستی و تکفیری در آسیای مرکزی برای منا میزان روابط داعش بیانات در مقابل

رسد که کشورهای ر میطبیعی به نظ انرژی خطر آفرین شده است. لذا به ویژه در حوزه اقتصادی و

تأمین امنیت این  منطقه و منافع خود باشند)اسلامی  در صدد   گذاری کردنقبل از سرمایه گذارسرمایه

 (.113-197: 8937و ایاز، 

از کشورهای اروپایی به این موضوع  8له نظربایفاز جم ؛دیدار مقامات کشورهای آسیای مرکزی      

های مفید گذاریتجارت و سرمایه منطقه با کمک کشورهای خارجی زمینةپرداخته شد که همکاری این 

چرا که بعد از  ؛باشندها در بعد امنیتی و زیرساختی میرا در آسیای مرکزی فراهم کند. این کمک

های لازم به منظور زیرساخت ،های آسیای مرکزیل جمهوریفروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و استقلا

تجارت و انتقال انرژی به دلایل امنیتی از جمله درگیری این کشورها با نیروهای تروریستی و قاچاقچیان 

های خارجی نیازمند هستند گذاریمواد مخدر فراهم نشده است و برای رسیدن به این مهم به سرمایه

و چین قرار نگرفت. البته در کنار امنیتی مورد تأیید کشورهای غربی یاز به دلایل که این سرمایه مورد ن

های سیاسی،  رژیم اقتصادی متفاوت، درگیری طولانی در مشکلاتی از قبیل تنش ،ونقلهای حملراه

قاچاقچیان مواد مخدر و همچنین تهدیدهایی که افراد مسلح   از این کشورها همچون افغانستان،برخی 

کنند، باعث بروز مشکلات اقتصادی و تسریع روند تورم در ونقل ایجاد میمسیرهای گوناگون حمل در

مسیرهای انتقال انرژی که مورد توجه کشورهای  ،مشکلات مذکور ت. و در کناراین کشورها شده اس

منی هرچند ها در برخی مواقع ناامن شده و این نااتوسط این نارکوتروریست ،اروپایی و چین قرار دارد

 (.Batsaikhan & Dabrowski, 2017)های همکاری با این منطقه را سلب نموده استزمینه ،موقت

 نارکوتروریسم و تهدیدهای اجتماعی.4

 کشورهای آسیای مرکزی نیز شده است؛تجارت و ترانزیت مواد مخدر باعث ایجاد مشکلات اجتماعی در 

 روسیه و همچنین چین از طریق منطقةمواد مخدر مصرفی در اروپای غربی و  %15چرا که بیش از 

شود  افرادی که در این مسیرهای شده است. این موضوع باعث می آسیای مرکزی به این مناطق منتقل

 صرف آن روی بیاورند و این به نوبةاند یا خود به ترانزیت مواد مخدر بپردازند و یا  به مانتقال قرار گرفته

خود باعث ایجاد یک بحران اجتماعی شده است. نیروهای مرزبانی در مسیرهای ترانزیت مواد مخدر در 

                                                           
1 . Nazarbayev 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405473917300429#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405473917300429#!
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ها اند و یا اینکه شرایطی را برای آنآسیای مرکزی یا در درگیری با این نیروها کشته شده کشورهای

نطقه به ویژه کنند که به گرفتن رشوه اقدام نمایند. امروزه نیز میزان تولید مواد مخدر در این مایجاد می

گیری افزایش پیدا کرده است. از جمله مشکلات دیگری که بحث رو به رشد مواد چشم هروئین  به نحو

-های مذکور میدولت رده است تأثیر آن بر افزایش بودجةمخدر برای دولت های این منطقه ایجاد ک

باشد، افزایش میزان جرم و کاهش امنیت عمومی، افزایش سطح خشونت خانگی، سوء استفاده از 

چندین بیماری مرگبار از جمله ایدز در بین  های مراقبت های بهداشتی  توسعة ینهکودکان  و هز

روند. تعداد روزافزونی از افراد  مردان، مشکلات ایجاد شده در بعد اجتماعی به شمار می ،جوانان دیگر

رفع  زنان و کودکان  مایل به حمل مواد مخدر برای خود و یا برای شبکه های سازمان یافته، به منظور

شود چرا که میزان تورم و های عادی نمینیازهای اساسی خود شده اند. این مسئله محدود به خانواده

فقر در این منطقه باعث شده است که کارمندان و نیروهای امینتی نیز وارد این تجارت نامشروع شوند و 

ها ر نهادهای قضایی از آنها در مناطق مرزی و در ادارات مختلف همکاری کنند و دیا با نیروهای آن

 (.Peyrouse, 2017: 2-9حمایت نمایند)

 

 راهبرد کشورهای آسیای مرکزی درقبال نارکوتروریسمب(

قاچاق مواد مخدر یکی از مسائلی است که می تواند از یک سو این فعالیت ها را به عنوان فعالیت  

زد و موجبات گسترش بیش از پیش اقتصادی از دسترس دولت و نظام مالیاتی و مقرراتی آن خارج سا

و از سوی دیگر فرصت تأمین مالی گروه  فراهم آورد -به ویژه در بین قشر جوان-فساد را در این منطقه 

سیاسی کشورها را بر هم زده و منجر به نزاع مجدد  م آورد . این امر می تواند موازنةهای شورشی را فراه

نظور کشورهای آسیای مرکزی جدا از هرگونه اختلاف نظر برای کسب و افزایش قدرت گردد. به همین م

در بعد مبارزه با قاچاق مواد مخدر اتفاق نظر داشته و همواره در  ،هاهای سنتی موجود در بین آنو تنش

ترین باشند. در این قسمت از نوشتار به مهمصدد جلوگیری و ریشه کن کردن این معضل اجتماعی می

ریزی ای مرکزی به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و ترورهای برنامهراهبردی که کشورهای آسی

شده به منظور رسیدن به منافع گروهی خود و یا به عبارت دیگر جلوگیری از تحرکات نارکوتروریسم می 

 های تازه استقلال یافته آسیای مرکزی عبارتند از:ترین راهبرد جمهوریاشاره می گردد. مهم باشد،

 سازمان همکاری شانگهایگرایی در قالب نبهچندجا.1
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کشورهای آسیای مرکزی به دلیل محصور بودن در خشکی و عدم قدرت لازم به منظور جلوگیری از 

ها وجود داشته هایی که در ادوار مختلف بین آنتهدیدهای نارکوتروریسم به سمت همکاری و رفع تنش

ی که از جمله د در قالب سازمان همکاری شانگهاشلذا این مسئله باعث  اند، سوق پیدا کردهاست

ای به منظور همکاری اعضای آن ایجاد شده است، برای رسیدن به هدف مذکور های منطقهسازمان

 فعالیت خود را توسعه دهند. 

این سازمان برای همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین اعضای خود به ویژه کشورهای آسیای       

ه و چین ایجاد شده است. بنابراین روسیه و چین، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان و مرکزی به روسی

سازمان روسیه و چین دو کشور برجسته در  هستند. در اصلقرقیزستان، کشورهای عضو این سازمان 

 سیاسی و نظامی را ارائه میهمکاری  با این حال، از آنجا که روسیه عمدتا  .روندشانگهای  به شمار می

چین به همکاری های اقتصادی، که برای کشورهای آسیای مرکزی جذاب تر است، تمایل دارد و دهد، 

باشند. تمرکز اصلی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در حال حاضر رهبر اصلی سازمان شانگهای می

قچیان مواد با نیروهای جمعی و تمرینات مکرر، در آسیای میانه به دلیل تهدید ناشی از فعالیت قاچا

 باشد.های این منطقه به ویژه در افغانستان میمخدر و تروریست

های سیاسی در این سازمان به ثر کشورهای آسیای مرکزی به رغم داشتن اختلاف نظر و تنشاک      

جمهور رئیس -های ضد امنیتی اتفاق نظر دارند به همین منظور نظربایفمنظور جلوگیری از فعالیت

رابطه داشتن با کشورهای عضو این سازمان به ویژه کشورهای  " در این باره بیان داشت که: -قزاقستان

 . "باشدمی 18مهم و خوب در قرن  ابطةآسیای مرکزی و یا همسایگان و روسیه یک ر

با توجه به منافع مشترک نفت و گاز و همچنین نگرانی های مشترک برای افزایش تروریسم از       

شانگهای  وجود دارد. سازمان سائل مشترک قابل توجهی نیز برای بحث در چارچوب افغانستان، م

 ؛ به همین منظور نظربایف در بارةانداین مسئله واقف شده ئولین کشورهای آسیای مرکزی نیز بهمس

کشورهای عضو سازمان همکاری »ای شانگهای بیان کرد که: در قالب سازمان منطقه گراییچند جانبه

مواد مخدر و ترورهای با توجه به میزان تحرکات نیروهای نارکوتروریسم و یا قاچاقچیان  شانگهای

های خود را توسعه دهند و بر روی آن  آن برای تأمین امنیت در این منطقه  همکاری سازمان یافتة

بین ها را های قبلی را فراموش کرده و همکاریهای مرزی نیز تنشدر بعد همکاری. تمرکز کنند
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و برای تأمین امنیت عرضه مواد غذایی به عنوان یکی از زمینه های  نیروهای مرزبانی افزایش دهند

 (.Haas, 2017: 2-5)«های خود را تقویت کنندکلیدی همکاری اقتصادی همکاری

روسیه و چین به همراه کشورهای آسیای مرکزی به  ":کند کهبیان می 8در این باره ریچارد ویتز      

-از جدایی مچنین به منظور جلوگیریمنظور جلوگیری از نفوذ تروریسم و قاچاقچیان مواد مخدر و ه

در هر کدام از این کشورها  . زیرا"اندی خود را توسعه دادهگرایی و همکارطلبی در این منطقه چندجانبه

در  طلبی چچن؛، نیروهای جداییبه عنوان مثال در روسیه ؛نیتی و یا سیاسی وجود داردیک مشکل ام

بنیادگرایی اسلامی و تروریسم و همچنین  ،آسیای مرکزی ین، ایالات سین کیانگ و برای منطقةچ

لذا کشورهای آسیای مرکزی که نسبت به چین و روسیه در  یان مواد مخدر از این قبیل هستندقاچاقچ

نگرانی بیشتری داشته باشند.  کهرسدتر هستند طبیعی به نظر میپذیراین معضلات امنیتی آسیب برابر

لذا در قالب سازمان همکاری شانگهای ابتدا در صدد هستند که اختلافات مرزی خود را با یکدیگر و 

توسعه  ،باشدگرایی میجانبهتحکیم چند مش در امتداد مرزهای خود را که لازمةتر کنند و آراچین کم

لب سازمان همکاری مذکور در گرایی در این منطقه در قادهند. بنابراین به منظور تقویت چندجانبه

ها تأکید خطرات موجود در این منطقه ناشی از فعالیت نارکوتروریست براعضا  1557نشست  بیانیة

افزایش دهند)گودرزی،  ها همکاری خود راتهدیدات آن ز اعضا خواستند  به منظور کنترلا کردند و

8939 :910-919.) 

 گرایی در قالب اکوچندجانبه.2

ادی اکو یک سازمان دولتی متشکل از سه کشور آسیایی و هفت کشور اوراسیا همکاری اقتص سازمان 

و  ارتقای همکاری اقتصادی، فنی اکستان و ترکیه به منظورپ توسط ایران،8310که در سال  می باشد

برای  و هدف مشترک آن ایجاد یک منطقة بازار آزادعضو سازمان  ایجاد شده  هایفرهنگی میان کشور

 ،بین کشورهای عضو گذاریاهداف اکو  تجارت و سرمایهاروپا می باشد.  اتحادیة دکالا و خدمات مانن ارائة

 جارتت و ارتقای برداشت موانع تجاری ،امن پایدار در قالب محیط آن، توسعة مل و نقل آسان و امنیتح

 توسعة ،جهانی دغام تدریجی اعضای اکو در تجارتتجارت جهانی، ا نقش بزرگ اکو در تقویت ،ایمنطقه

افزایش همکاری اعضای سازمان در  و سازمان قل به منظور اتصال کشورهای عضوونحمل هایزیر ساخت

 (.Bilal, 2017: 1-2می باشد) زمینه  گردشگری

                                                           
1 . Richard Witz 

https://www.tandfonline.com/author/de+Haas%2C+Marcel
http://regionalrapport.com/author/sadaathassanbilalregionalrapport-com/
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این موضع باعث شد که کشورهای آسیای مرکزی به دلیل تورم بالا به منظور بهبود شرایط  منطقه       

 وعیت نظام های حاکم را به دلیل توسعةمیزان مشر سمت این سازمان سوق پیدا کنند. این موضوع به

های ضد امنیتی در قالب سازمان های تروریستی باعث ایجاد گروه ایی از بین برده وکمبود مواد غذفقر و 

 و قاچاقچیان مواد مخدر شده است. 

ه و از بروز مشکلات های خود استفاده کردبه همین منظور در صدد هستند که از تمام پتانسیل      

باشد اما از از انرژی نفت و گاز میآن در منطقه جلوگیری کنند. آسیای مرکزی سرشار  مذکور و توسعة

-از طریق سازمان اکو می ها به بازار جهانی با مشکل مواجه شده است،آنجا که دسترسی این جمهوری

های خود را از طریق کشور ایران به بازارهای جهانی انتقال دهند و درآمد زیادی را به انرژی توانند

د)دهقانی فیروزآبادی و دامن پاک ی خود کسب نماینو داخلی کشورها منظور بهبود شرایط اقتصادی

 (. 11-19: 8930جامی، 

های منطقه و تحکیم استقلال سازمان اکو برای کشورهای آسیای مرکزی تقویت دولت از فواید دیگر     

های در صدد هستند که استقلال خود را در عرصهآسیای مرکزی های باشد. زیرا جمهوریها میآن

ها کنند و از زیر چتر نفوذ روسیه خارج شوند. این موضوع باعث شد به ایران که به آنمختلف کامل 

رغبت زیادی  ،کندمی ها را تسریعادرات و واردات آندهد و روند صهای آزاد را میامکان استفاده از آب

 (.Peyrouse, 2014)نشان دهند 

ای در قالب سازمان اکو می تواند از طریق هماهنگ سازی گسترش همکاری اقتصادی منطقه      

 رویه ها، امکان همکاری در زمینةسرمایه گذاری های فیزیکی و هماهنگ سازی سیاست ها، قوانین و 

های سیاسی بین این ر کاهش تنشحمل و نقل و تجارت را بین کشورهای آسیای مرکزی به منظو

-امن و به دور از هر گونه مباحث ضد امنیتی ناشی از فعالیت گروه ک منطقةها در جهت ایجاد یدولت

عملی شدن این موضوع بازار و در نهایت با وجود   و قاچاقچیان مواد مخدر بیشتر کندهای تروریستی 

های لازم برای رقابت در بازارهای بین المللی ظاهر آسیای مرکزی می تواند با انرژی و سرمایه یکپارچة

 :Liepach, 2018) باشدضاع کشورهای آسیای مرکزی میو این یک فرایند مهم در روند بهبود او دشو

2-6.) 

 گرایی در قالب سازمان همکاری آسیای مرکزیچندجانبه.3

http://studies.aljazeera.net/en/profile/dr.-sebastien-peyrouse.html
https://www.devex.com/news/authors/1392227
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های تروریستی مناطق مختلف در قرن بیست و یکم ها و مشکلات امنیتی ایجاد شده توسط گروهچالش

دی و امنیتی آسیای میانه به چالش های ژئوپولیتیک، اقتصا یاز به مشارکت و همکاری وسیع دارد؛ن

ند. از ل حل و مدیریت هستشوند قابای که به این منظور ایجاد میهای منطقههمکاری و سازمان وسیلة

، کشورهای آسیای میانه به دنبال مدل جدیدی از توسعه و ادغام بودند. کشورهای 8335 آغاز دهة

منطقه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی شایع دارند و همکاری برای حل این 

مدیریت مشکلات ضروری است. روند همکاری به منظور غلبه بر مشکلات موجود در این منطقه از جمله 

ها میان دو کشور قزاقستان و ازبکستان به منظور ایجاد قاچاق مواد مخدر و ترورهای ناشی از فعالیت آن

آغاز شد، بعدها قرقیزستان و  8331یک محیط اقتصادی مشترک در آسیای مرکزی در سال 

ی میانه این همکاری به عنوان انجمن اقتصادی آسیا 8331تاجیکستان به آنها پیوستند و در سال 

رئیس جمهور مشترک  ن همکاری های آسیای مرکزی در جلسة، سازما1551برگزیده و در فوریه 

 (.Rakhimov, 2010: 1-6قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به طور رسمی ایجاد شد)

ای خود و هم از های منطقهیهمکار کشورهای آسیای مرکزی هم از تاریخدر قالب آن سازمان       

کنند که در اروپا استفاده کرده و همواره تلاش می ، از جمله اتحادیةگرایی کشورهای دیگرمنطقه تجربة

 این ساختار منافع ملی خود را با همکاری یکدیگر تأمین کنند. 

ه دولتمردان این منطقه مورد توج 1583که در مارس  ،ین  موضوع نیز در نشست بین این کشورهاا      

تأکید نشست ادغام افغانستان و پاکستان در سازمان همکاری آسیای مرکزی بود. زیرا   قرار گرفت، مورد

ن دلیل آن هم تریم که مهماین دو کشور با توجه به جمعیت قابل توجه قاچاقچیان مواد مخدر و تروریس

باشد، امنیت منطقه را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بنابراین کشورهای ها میضعیف آن اقتصاد

آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به رغم داشتن اختلافات زیاد در ادوار مختلف 

ها اضافه ظور بهبود شرایط آنهای آسیای مرکزی به مندولت اند که این کشورهارا به مجموعةدهتلاش کر

  تروریسم را کاهش دهند قاچاقچیان مواد مخدر و نیروهای یهاطلبیکنند تا از این طریق میزان توسعه

9)-, 2018: 1Starr & Cornell(. 

 گرایی در قالب سازمان پیمان امنیت جمعیچندجانبه.4

ر تأمین امنیت در ابعاد مختلف در قبلی به منظو امنیت جمعی با وجود داشتن سابقةسازمان پیمان 

کشورهای عضو، بعد از جنگ روسیه و گرجستان با قدرت بیشتر اهداف خود را دنبال کرد. بعد از تنش 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879366510000187#!


 111................................................................ آن بر جند جانبه گرایی کشورهای آسیای مرکزی    رنارکو تروریسم و تاثی

 

کشورهای آسیای مرکزی به همراه روسیه توافق کردند که تعداد  ،مذکور و بر طبق طرح استارفورت

لات امنیتی در این منطقه انتخاب کنند. بر طبق نیروهای نظامی در این پیمان را به منظور مدیریت مشک

هزار، تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان و  1هزار سرباز، قزاقستان  1این توافق روسیه متعهد شد که 

این میان، سرباز به عنوان نیروی واکنش سریع در اختیار سازمان قرار دهند. از  8555بلاروس هر کدام 

در پی  1557در سال  ین نیروهاامنیت آسیای مرکزی انتخاب شدند. امین سرباز جهت تأ 0555تعداد 

یک عملیات دسته جمعی موفق به ساقط کردن باندهای بزرگ قاچاق مواد مخدر شدند. بعد از گذشت 

سازی نظامی در بین اعضا کردند تا بعد از عملیاتی مدتی کشورهای عضو این سازمان اقدام به یکپارچه

های خود را به منظور مدیریت مشکلات امنیتی و سیاسی عملیات ظامی مذکور،شدن موضوع نیروهای ن

 (.1-88: 8935طراحی نمایند)تقوایی، 

مشکل  به گونه ای است که، هر آسیای مرکزی به دلیل نزدیکی مرزهای کشورهای آن منطقة      

نه مشکلات سیاسی به عنوان نمو بر کل آسیای مرکزی تأثیر بگذارد؛ موجود در یک کشور می تواند

شود که نیروهای افراطی و قاچاقچیان مواد مخدر در این کشور بتوانند به وامنیتی افغانستان باعث می

و با داشتن مرزهای مشترک افغانستان با  ک دولت قدرتمند تردد داشته باشندراحتی به دلیل نبود ی

-پردازند و محمولهیت مواد مخدر میکشورهایی نظیر تاجیکستان نیروهای مذکور به راحتی هم به ترانز

ثر مواقع با شوند و در اکسیای مرکزی میآها از این مرزهای مشترک وارد های مواد مخدر و نیروهای آن

کنند. این مسئله باعث شده است که کشورهای آسیای درگیری شدیدی ایجاد می مرزبانان این کشورها

 -اهبرد مناسب به منظور مدیریت این بحران سیاسیمرکزی به ویژه تاجیکستان در صدد اتخاذ یک ر

امنیت  های آسیای مرکزی در قالب سازمان پیمانامنیتی برای منطقه باشند. به همین منظور جمهوری

گرایی به منظور ساقط کردن بحران مذکور ایجاد کنند.  دفاع از چندجانبه کنندجمعی تلاش میدسته

ان پیمان امنیت جمعی است که شامل روسیه، بلاروس، ارمنستان، این منطقه یکی از اولویت های سازم

با تلاش های مشترک،  قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است. هدف اصلی این سازمان این است که

 (.bokarav, 2019: 2-9کشورهای عضو آن را تضمین کند) امنیت در همة

 

 گیرینتیجه
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 جه کشورهای مختلف در عرصةترین مسئله مورد توبه مهمالملل امنیت را  آنارشیک بودن نظام بین

المللی از جمله نظریه مسائل بین عرصة پردازانادوار مختلف نظریه الملل تبدیل کرده است. دربیننظام 

توان به امنیت دست اند که با دستیابی به بالاترین سطح قدرت میگرایی بر این اعتقاد بودهپردازان واقع

باشند که بر این اعتقاد هستند با استفاده کردن از گرایان تدافعی میواقع ،ر مقابل این نظریهاما د .یافت

 الملل دست یافت. توان به امنیت نسبی در نظام بینراهبرد بازدارندگی می

د جماهیر شوروی و آمریکا تمرکز این مدل بیشتر به دوران جنگ سرد و به ویژه رقابت بین اتحا      

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان یافتن جنگ سرد باعث شد که معضلات ضد  دد. امابرمی گر

وسیع  و همچنین در  ی مذهبی و ... در ابعادیگراامنیتی همچون تروریسم، قاچاق مواد مخدر، افراط

 نقاط مختلف جهان ظهور کنند.

اند. ورها در نقاط مختلف شدهاین مباحث ضد امنیتی باعث به خطر افتادن امنیت برخی از کش      

گرایی برای های سنتی واقعظهور این گونه نیروهای معارض و ضد امنیتی باعث شد که دیگر  نظریه

تحلیل و بررسی این مسائل کارایی خود را به مانند گذشته از دست بدهد. لذا باری بوزان و ویور نیز این 

خی از مناطق وجود مشکلاتی که در بین کشورهای بحث را مورد بررسی قرار داده اند چرا که در بر

ا اینکه در یک منطقه چند کشور های مختلفی شده است و یهمسایه وجود دارد باعث رشد و نمود تنش

به همین منظور  سیاسی جلوگیری کنند.-یک مشکل امنیتی  درصدد هستند که از بروز و یا توسعة

ای دیگر از هر نظریهای بیش منظور تحلیل مشکلات منطقهمجموعه امنیتی باری بوزان و ویور به  نظریة

 گیرد.پژوهشگران قرار می مورد استفادة

های ، جمهوریامنیتی یاد کرد توان از آن به عنوان یک مجموعةمیترین مناطقی که از جمله مهم      

سب استقلال چرا که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این جمهوری ضمن ک باشد؛آسیای مرکزی می

رو بوده و امروزه نیز تهدیدهای جدیدی این منطقه را ای روبهدر ادوار مختلف با مشکلات عدیده

 ، توسطدربرگرفته است. کشورهای آسیای مرکزی به دلیل نداشتن یک دولت قدرتمند و اقتصاد ضعیف

جدی با مشکلات  شانقابل توجهی امنیتها به شکل نیروهایی همچون قاچاقچیان مواد مخدر و تروریست

ها در فقر است. البته اقتصاد ضعیف و تورم بالا در این منطقه باعث شده است که جوامع آن مواجه شده

 و عدم رفاه استاندارد زندگی کنند.
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شود که افراد قابل توجهی به ویژه جوانان این کشورها به منظور بهبود لذا این شرایط باعث می       

داخلی همراه با اقتدارگرایی و تاج خود به قاچاق مواد مخدر روی بیاورند. و سیاستمین مایحأزندگی و ت

این  بی را نیز فعال کرده است. در بارةهای افراطی مذهگروه ،سکولار در کنار قاچاقچیان مواد مخدر

اد مخدر نیروهای خود به قاچاق مو مین هزینةأها نیز به منظور تها باید اینگونه بیان کرد که آنگروه

های متعددی برخوردار های قاچاقچی مواد مخدر که از ایدئولوژیاند. به همین منظور گروهروی آورده

های داخلی هستند به منظور رسیدن به منافع گروهی و حزبی خود در صدد هستند که سیاست

را مجبور به های متبوع خود یا به عبارت دیگر دولت تبوع خود را تحت تأثیر قرار دهندکشورهای م

و در برخی  ع با ترورهای سازمان یافته انجامهای خود کنند. این ادغام در برخی مواقاجرای سیاست

 شود. مواقع با نفوذ در نهادهای سیاسی و نظامی عملی می

به عنوان یک استراتژی مورد استفاده قاچاقچیان مواد مخدر باعث شده است که امروزه از آن         

اند که در کرده ها تلاشمدیریت و کنترل آن ظورلذا کشورهای این منطقه به من ی یاد شودمعضل امنیت

همکاری  نسازمان پیمان امنیت جمعی و سازما شانگهای، های گوناگون از جمله اکو،قالب سازمان

های آسیای مرکزی گرایی ایجاد کنند. چرا که تمام جمهوریچند جانبه کشورهای آسیای مرکزی

ها را به عنوان یک تهدید مشترک تعریف کرده و این چیان مواد مخدر و ترورهای سازمان یافته آنقاچاق

 ش از همکاری کشورهای آسیای مرکزی به منظور مدیریتمسئله باعث شده است که در این پژوه

 گرایی یاد شود. معضل امنیتی مذکور، تحت عنوان چندجانبه
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