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چکیده
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،منطقه آسیای مرکزی به عرصهای نوو بورای رقابوت کهوورها بوا
انگیزههای مختلف ،تبدیل شد .موقعیت حساس و ویژه آسیای مرکزی ،وجود ذخایر عظیم انرژی و فرصوت
حضور در حیاط خلوت شوروی سابق شرایطی فراهم نمود که قدرتهوای منطقوهای و فورا منطقوهای توجوه
ویژه ای به آسیای مرکزی داشته باشند .کهورهای این منطقه بوه عنوواد دنبالوههوای تواریخی -تمودنی ایوراد
دارای پیوندهای مهترک بسیاری در زمینههای دینی ،زبانی ،فرهنگی ،تاریخی و جغرافیایی هسوتند کوه ایون
پیوندها در کنار موقعیوت اسوتراتژیا ایوراد و کهوورهای آسویای مرکوزی در معواد ت جنوانی ،شورایطی
استثنایی از نظر پتانسیل همکاری برای هر دو طرف فراهم میکند .علی رغم وجود این شرایط ،سطح روابط
و همکاریهای متقابل در موقعیت مطلوبی قرار ندارد .مسئلهای که هم ایراد و هم آسیای مرکزی را از نقش
آفرینی و جایگاه مطلوب خود دور میسازد .در پژوهش حاضر ،ضمن بررسی عالیوق و زمینوههوای حضوور
قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در آسیای مرکزی ،سعی خواهد شد بوه موانوو و لوالشهوای همگرایوی
میاد ایراد و کهورهای آسیای مرکزی بپردازیم .نتایج این پوژوهش کوه بوا روش توصوی ی و تحلیلوی انجوا
گرفته است نهاد میدهد ،علی رغم وجود زمینههای مناسب همگرایی لالشهایی بر سر راه این امور وجوود
دارد که عمدهترین آدها را میتواد در حضور قدرتهای فرا منطقهای ،تضاد منافو قدرتهوای منطقوهای و
فرا منطقهای حاضر در آسیای مرکزی ،تبلیغات من ی علیه جمنوری اسالمی ایراد ،نبود استراتژی بلند مودت
ایراد در این منطقه و محور قرار ندادد مهترکات در روابط دو جانبه ،نا برد.
واژهگان کلیدی :آسیای مرکزی ،ایراد ،موانو همگرایی.
 -9دکتری جغرافیای سیاسی دانهگاه آزاد واحد علو و تحقیقات ،تنراد ،ایراد(.نویسنده مسئول)
 -2کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانهگاه تنراد ،تنراد ،ایراد.
 -3کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانهگاه فردوسی مهند ،مهند ،ایراد.
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مقدمه
منطقة آسیای مرکزی با برخورداری از تاریخی کنن ،در طول سده بیستم میالدی به
عنواد بخهی از اتحاد جماهیر شوروی سابق به شمار میرفت .پس از فروپاشی شوروی،
پنج جمنوری این منطقه یعنی قزاقستاد ،قرقیزستاد ،ازبکستاد ،تاجیکستاد و ترکمنستاد
تبدیل به کهورهایی مستقل گردیدند .در حال حاضر ،این منطقه وسعتی بالغ بر  4میلیود
کیلومتر مربو و جمعیتی بالغ بر  60میلیود ن ر (با  40میلیود مسلماد) را شامل میشود.
آسیای مرکزی با توجه به ویژگیهای ژئوپلتیکی و ژئواستراتژیا ،جایگاه ویژهای را در
مالحظات بین المللی یافته و به عرصة رقابت قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای جنت
کسب منافو اقتصادی وسیاسی تبدیل گهته است .یکی از کهورهای حاضر در عرصة این
رقابت جمنوری اسالمی ایراد است .موقعیت جغرافیایی و نزدیکی،نقطة قوت ایراد در این
رقابت میباشد .ضمن آدکه بیشتر کهورهای این منطقه دنبالههای تاریخی ایراد محسوب
میشوند و از ابعاد مختلف همبستگی جغرافیایی ،قرابتهای زبانی ،مذهبی ،موقعیت
استراتژیا و ...شرایط برای رابطهای پایدار و نزدیا فراهم است ،مسئلهای که در اکثر
پژوهشهای مربوط به منطقه آسیای مرکزی به آد میپردازند و این مبحث که با وجود این
پتانسیلهای سرشار ،لرا روابط ایراد و آسیای مرکزی از جایگاه مطلوب خود بسیار دور
است تاکنود مورد غ لت واقو شده است.
در پژوهش حاضر به دنبال عوامل واگرایی و به عبارتی موانو همگرایی ایراد با
کهورهای آسیای مرکزی هستیم تا بتواد با شناسایی این موانو گامی در جنت رفو آننا و
بنبود روابط این کهورها با جمنوری اسالمی ایراد برداشت.
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با دقت در شناسایی عوامل واگرایی با وجود تنوع و گستردگی ،میتواد آننا را به 4
دسته کلی سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و امنیتی تقسیم کرد که هر کدا شامل موارد بیهتری
میشوند.

الف -عوامل سیاسی واگرایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی
 -7تفاوت در ماهیت نظامهای سیاسی
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،جمنوریهای آسیای مرکزی در مسیر انتقال از
نظا های کمونیستی به نظا های مبتنی بر توسعة ن وذ و حرکت مرد  ،حرکت کندی را در
پیش گرفتند .روند غرب گرایی که از روسیه آغاز شده بود ،در این منطقه نیز با تقلید از
مدلهای غربی ساختارهای سیاسی دنبال شد .اگر له در این نظا ها ابتدا به حکومتهای
مبتنی بر قدرت پارلماد توجه گردید ،اما با توجه به فرهنگ سیاسی نخبگاد آسیای
مرکزی ،تعادلهای مبتنی بر قانود اساسی و ننادهای واقعی قدرت سیاسی ،در عمل دلار
اختالف شدهاند .در این جمنوریها ،دموکراسیهای پارلمانی به سرعت ،جای خود را به
نظا های اقتدار آمیز ریاست جمنوری داد (کو یی 72 :9376 ،و .)19
برآیند ماهیت اقتدار گرایانه در عرصه سیاست داخلی کهورهای آسیای مرکزی که با
شاخص هایی لود محدودیت انتقال و لرخش قدرت ،ضعف نناد سازی ،تضعیف روند
دولت سازی و ملت سازی همراه بوده است ،در عرصه سیاست خارجی لالشهایی را
برای کهورهای منطقه ،به ویژه ایراد ایجاد نموده است که ت اوت در ماهیت دموکراتیا
ایراد با کهورهای اقتدارگرای آسیای مرکزی ،تأثیر من ی بر گسترش همکاریهای فی
مابین بر جای نناده است.
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 -2ایدئولوژی سیاسی متفاوت
ایدئولوژی سیاسی ایرا که جایگزین کمونیسم در آسیای مرکزی گردید ،میتواد
«استبدادگرایی سکو ر» نامید که مبتنی بر فلس ة بازار آزاد است .توجیه رهبرای آسیای
مرکزی این است که دوره حاکمیت استبدادی ،گامی ز در دورة گذار از سیستم
استبدادگرایی کمونیستی به دموکراسی لیبرال است (آیدین .)972 :9310 ،از این رو ،نظا
سیاسی مذهبی ایراد با ماهیت انقالبی و آرماد گرایانه در برابر نظا های سکو ر
اقتدارگرای آسیای مرکزی با لالش جدی مواجه است .از طرف دیگر ،سیاستهای ضد
غربی ایراد مطلوب کهورهای تازه استقالل یافتهی آسیای مرکزی و ق قاز نیست ،زیرا آننا
نیازمند کماهای غرب برای توسعه اقتصادی خود هستند (سیمبر.)12 :9315 ،

 -6اختالفات و رقابتهای درون منطقهای
یکی از عواملی که به صورت بارزی بر روند همگرایی منطقهای و توسعة مناسبات
کهورهای منطقه آسیای مرکزی با کهورهای همسایه از جمله ایراد در روابط دو جانبه و
نیز در لارلوب سازمادهایی منطقهای مانند اکو تأثیر من ی بر جای گذاشته است ،رقابتها
و اختالفات کهورهای آسیای مرکزی با یکدیگر است .رقابت میاد قزاقستاد و ازبکستاد بر
سر رهبری در منطقه و یا اختالف تاجیکستاد با ازبکستاد بر سر مالکیت بخارای تاریخی،
نمونه هایی از اختالفاتی است که دورنمای همکاری و گسترش همگرایی منطقه را به
صورت جدی ،تحت تأثیر خود قرار میدهد .البته عد موفقیت اکو علل و عوامل مختل ی
دارد و به این عامل محدود نمیشود ،ولی از این عامل نیز به عنواد یکی از عوامل اصلی
نمیتواد لهم پوشی کرد.
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 -4دخالت بازیگران منطقهای
 -7-4روسیه
از سال  9166و به مدیریت پریماکف (نخست وزیر وقت روسیه) ،سیاست نگاه به شرق
در دستور کار روسیه قرار گرفت .در همین راستا ،روسیه توجه ویژهای به منطقة آسیای
مرکزی و ق قاز نمود و از آد به عنواد حوزة سنتی ن وذ روسیه و یا خارج نزدیا یاد کرد
(حاجی یوس ی.)990 :9314 ،
منم ترین اهداف روسیه از حضور در منطقه آسیای مرکزی عبارتند از :است اده از این
کهورها به عنواد مناطق حائل ،راه دسترسی به خاورمیانه و آسیای جنوبی ،متعادل کردد
روابط جنانی و تأمین منافو اقتصادی (برزگر .)912 :9313 ،روسیه در منطقه خواهاد این
است که مجدداً در نقش یا قدرت جنانی ظاهر شده و برای اعاده ن وذی که پس از
فروپاشی از دست رفته تالش نماید (نعیمی.)963 :9319 ،
کوشش کرملین برای محدود کردد حضور ،ن وذ و مهارکت سایر کهورهای قدرتمند
ماننداعضای اتحادیه اروپا ،ترکیه ،ای راد و لین نیز از این واقعیت حکایت دارد که مسکو،
تننا ساختارها و ترتیباتی را می پذیرد که محور آد روسیه باشد .هرلند نتوانسته همیهه به
این خواسته خود دست یابد (کرمی.)76 :9316-9317 ،
 -2-4چین
برای قردها یا روند فهرده از همکاری فرهنگی ،علمی و اقتصادی میاد مرد لین و
آسیای مرکزی ،به ویژه از طریق جاده ابریهم وجود داشته است .در حال حاضر این کهور
با سه جمنوری قزاقستاد ،قرقیزستاد و تاجیکستاد دارای مرز مهترک است.
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برخی از منافو اصلی لین در آسیای مرکزی عبارتند از :حضور قوی در رقابتها برای
بنره برداری از ذخایر ن ت و گاز منطقه و طرحهای خط لوله انتقال این مواد به شرق آسیا،
جلوگیری از افزایش حضور و ن وذ آمریکا و ناتو در آسیای مرکزی و ماورای ق قاز و
گسترش آد به سوی شرق و انجا مانورهای نظامی در نزدیکی مرزهای لین ،کما به
تحقق وحدت اقتصادی کهورهای منطقه در جنت جلوگیری از بحراد اقتصادی و هرج و
مرج و کاهش وابستگی آننا به روسیه و غرب ،جلوگیری از گسترش بنیاد گرایی اسالمی و
افراط گرایی دینی در منطقه با توجه به آسیب پذیر بودد بخشهای بزرگی از استادهای
شمال غربی لین در برابر آد ،مقابله با جدایی خواهی قومی با توجه به اشتراکاتی که بین
بعضی از اقوا ساکن مرزهای شمال غربی لین و آسیای مرکزی از جمله ایغورها ،قرقیزها
و ...وجود دارد (سنجابی.)14 ،9317 ،
این توجه ویژه و اهمیتی که لین برای منطقة آسیای مرکزی قائل است ،فضا را برای
حضور ایراد در منطقه تنگتر میکند و دشواریهایی را پیش روی سیاست خارجی ایراد
قرار میدهد.
 -6-4ترکیه
پایاد جنگ سرد میاد بلوکنای شرق و غرب که موقعیت و اهمیت استراتژیا ترکیه را
برای ناتو و غرب کاهش میداد با ظنور جمنوریهای اکثراً ترک زباد حاشیة خزر
موقعیت جدیدی را برای ترکیه به ارمغاد آورد تا خود را به منزلة حلقة ارتباطی غرب و
جمنوریهای ترک زباد مطرح نماید.
در این راستا و در جنت نقش آفرینی ترکیه در این منطقه ،شرکتهای ترک پروژههای
متعددی را در بخش های حمل و نقل ،ارتباطات ،ساختماد ،معدد ،ن ت و گاز و ...به عنده
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گرفتند و دولت ترکیه به ایجاد مدارس و دانهگاههای ترکی در این کهورها اقدا کرد .اما
بخش ن ت و گاز منطقه که اهمیت سیاسی و اقتصادی بیشتری نسبت به دیگر بخشها
دارد ،منمترین بخش مورد توجه دولت ترکیه است .نقش ترکیه در مسائل دریای خزر،
بیشتر در تنظیم خطوط لولههای ن ت و گاز از طریق خاک این کهور است تا بدینوسیله
هم مهکل انرژی خود را حل کرده و هم از قبل ترانزیت آننا ،درآمدهای ارزی قابل
توجنی کسب کند .عالوه بر این ،برخالف کهورهای آسیای مرکزی ،ترکیه در این منطقه
با هر سه کهور ق قاز جنوبی یعنی گرجستاد ،آذربایجاد و ارمنستاد دارای مرزهای
مهترک زمینی -دریایی است که همین مسئله باعث افزایش قدرت مانور ترکیه در این
منطقه میشود (روزنامة ابرار  9دی.)9316:
از طرف دیگر و با توجه به پیوندهای عمیق تاریخی ،فرهنگی ،قومی و زبانی با
دولتهای تازه استقالل یافته ،ترکیه به عنواد " برادر بزرگتر " برای کهورهای ترک
ز باد منطقه مانند قزاقستاد ،قرقیزستاد و ازبکستاد در لارلوب ایدئولوژی پاد ترکیسم و با
تحریا احساسات و سیاست های ضد ایرانی و ضد روسی سعی در ایجاد ترکستاد بزرگ
دارد (علویاد .) 77 :9311 ،ز به ذکر است که ترکیه در تمامی اقدامات خود در منطقه از
حمایت بی شائبة غرب و آمریکا برخوردار بوده است که شاید دلیل اصلی موفقیت آد نیز
همین عامل منم بوده است.
 -4-4پاکستان و عربستان
این دو کهور ،عمدتاً اهدافی ایدئولوژیا را در منطقة آسیای مرکزی تعقیب میکنند.
حمایت مالی عربستاد سعودی در کنار حمایت لجستیکی و آموزشی پاکستاد از گروههای
وهابی و بنیادگرا به قصد گسترش این اندیهه در آسیای مرکزی و تحت فهار قرار دادد
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ایراد انجا میشود .جمنوری اسالمی ایراد باید ضمن شناسایی دقیق ماهیت لنین
حرکتهایی به موازات ت کیا این گروهها از جنبشهای بومی و مسالمت آمیز اسالمی،
ضمن تبرئه نمودد اتنا حمایت ایراد از گروههای اسالمی رادیکال در منطقه ،با هماهنگی
بیهتر با دولت های منطقه از شکل گیری یا جریاد فکری ،مذهبی و سیاسی در پرتو
اندیهههای سل ی گری و وهابی در مرزهای شمال شرقی ایراد جلوگیری نماید (علویاد،
.)71 :9311
 -5-4اسرائیل
اسرائیل ،قدرت ف رامنطقه ای دیگری است که به صورت خزنده در حال افزایش حضور
خود در منطقة آسیای مرکزی میباشد .پیهروی اسرائیل در زمینههای مختلف تا حدود
زیادی ناشی از این است که اسرائیل این کهورها را قانو کرده است که راه رسیدد به
کماهای غرب از تل آویو میگذرد .این جمنوریها نیز هر لند موافق سیاست اسرائیل
نیستند ،اما همکاری با اسرائیل را پذیرفتهاند تا از این طریق به کماهای مالی ،اقتصادی و
فنی غرب دست یابند (بصیری.)991 :9313 ،

 - 5دخالت بازیگران فرامنطقه ای
 -7 - 5ایاالت متحده آمریکا
با فروپاشی شوروی دولت آمریکا با واقعیتهای جدیدی در سیاست خارجی خود رو
به رو شد .در طول دهة گذشته محور فعالیتهای آمریکا در منطقه بر اساس فعالیتهای
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی استوار بوده اما بعد از حادثه  99سپتامبر این محوریت بر
اساس مسائل امنیتی و استراتژیا شکل گرفته است.
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منافو آمریکا در آسیایمرکزیعبارتانداز :دسترسی به منطقه برای آیندة قابل پیش
بینی ،قابلیت کنترل دسترسی دیگراد به منطقه و ن وذ بر منطقه ،هدایت کهورهای آسیای
مرکزی به استقالل حمایت شده که موجب ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی ،میگردد
(رومر.)974 :9313 ،
ایراد به دلیل اختالفات سیاسی و ایدئولوژیا در کانود سیاست خارجی واشنگتن در
منطقه قرار دارد .تالش آمریکا برای تضعیف ،تخریب و حتی حذف نقش ایراد ،ارائة
تصویری مداخله جویانه و تندید کننده از ایراد به ویژه در جریاد پروندة هستهای ،دامن
زدد به اختالفات ایراد با کهورهای همسایه ،حمایت گستردة سیاسی و مالی از طرحهایی
که نقش ایراد را نادیده میگیرد و ...به صورت خودکار بر روند همگرایی و ای ای نقش
ایراد تأثیر من ی داشته است.
موضو ایا ت متحده در خصوص نقش ایراد در منطقه ،بر این دیدگاه قاطو استوار
است که هر گونه ن وذ ایراد در منطقة خزر و آسیای مرکزی باید متوقف شود .در راستای
پیگیری یا طرح کلی جایگزین به منظور صادر کردد ن ت و گاز خزر ،در مسیرهایی
شامل مسیر باکو – جیحاد از طریق گرجستاد و ترکیه ،مسیر ترکمنستاد – پاکستاد از
طریق افغانستاد ،مسیر گرجستاد – روسیه از طریق لچن و همچنین خط لولة زیر دریا بین
ترکمنستاد و آذربایجاد ،ایا ت متحده به صورت افراط آمیزی سرمایه گذاری نمود
(کالجی.)26 :9317 ،
 -2- 5اتحادیه اروپا
عنصر اصلی در رویکرد سیاست خارجی اتحادیه اروپا ،تأمین منافو اقتصادی است.
یکی از منمترین د یل حضور اروپاییها نیاز روز افزود به انرژی به ویژه گاز مصرفی
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است .در حقیقت به دنبال بروز مهکالت سیاسی بین اروپا و روسیه ،سیاست مداراد
اروپایی در پی تنوع بخهی به منابو تأمین انرژی هستند تا بتوانند در مقابل بنره گیری
کرملین از انرژی به عنواد اهر فهار ،مقاومت نمایند .از این رو منابو عظیم انرژی آسیای
مرکزی ،مورد توجه جدی اروپاییاد قرار دارد که در صورت برنامه ریزی مناسب ،ایراد
می تواند از فرصت ایجاد شده به ویژه در صادرات گاز ترکمنستاد به اروپا به نحو
شایستهای بنره برداری نماید (علویاد.)76 :9311 ،
از اقدامات اتحادیة اروپا که به تضعیف ایراد میانجامد این است که بر اساس معاهدة
ژانویة  9112سازماد امنیت و همکاری اروپا ،تمامی کهورهای آسیای مرکزی و ق قاز
میتوانستند با حقوق کامل به عضویت این سازماد درآیند .یکی از انگیزههای این سازماد
برای اتخاذ لنین تصمیمی این است که از این طریق این جنموری ها که همگی به جز
ارمنستاد و گرجستاد مسلماد هستند ،از خطر ن وذ جمنوری اسالمی ایراد و بنیادگرایی
مذهبی ح ظ شوند .به عالوه این سازماد میخواهد تحت هر شرایطی منطقة ق قاز و آسیای
مرکزی که پس از خلیج فارس و سیبری غربی یکی از غنیترین منابو ن تی و گاز طبیعی
در دنیا ست از این به بعد به بخش مکملی برای اروپای بزرگ تبدیل شود (شیرازی:9371 ،
 .)321این فعالیتها و اقدامات اقتصادی و نظامی در واقو تندیدی جدی علیه منافو ملی
ایراد و مانعی بر سرراه همگرایی کهورهای آسیای مرکزی با ایراد است.
در مجموع آنچه از حضور قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای ،متوجه ایراد است را
باید تالش این قدرت ها برای اعمال فهارهای سیاسی ،نظامی ،اقتصادی و فرهنگی به ایراد
برای بازداشتن از پرداختن به بازسازی پیوندهای فرهنگی و اقتصادی و پر کردد خأل قدرت
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در آسیای مرکزی دانست؛ امری که هوشیاری و برنامه ریزی مناسب سیاست خارجی
جمنوری اسالمی ایراد را میطلبد.

ب -عوامل اقتصادی واگرایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی
در نخستین سالهای پس از استقالل جمنوریهای سابق اتحاد شوروی ،رهایی از
وابستگی های اقتصادی مورد توجه رهبراد آننا واقو شد و به مرور زماد در بستر از میاد
رفتن نظا دو قطبی ،همکاریهای منطقهای مورد توجه کهورهای منطقه قرار گرفت.
برآیند لنین تحو تی را باید پیوستن کهورهای آسیای مرکزی به سازماد همکاریهای
اقتصادی (اکو) در سال  9112دانست که منمترین و گستردهترین همکاری اقتصادی این
کهورها با ایراد به شمار میآید .اما اکو گرله از لحاظ واقعیتهای جغرافیایی و
مالحظات ژئوپلتیا به طور بالقوه میتوانست به عنواد یا سازماد بومی و یا ساز و
کار جامو و فراگیر از اسال آباد تا آنکارا و از تنراد تا دوشنبه را در خود جای دهد ،ولی
با وجود این به دلیل اختالفات عمیق و ت اوتهای آشکاری که میاد اعضای آد وجود
داشت هیچگاه نتوانست پتانسیلهای مثبت خود را به فعلیت برساند و حوزة فعالیتهای آد
به برگزاری اجالس تهری اتی وزرای خارجه و تهکیل یا دبیرخانه محدود ماند (خانی،
.)31 :9315
از سوی دیگر ،کهورهای آسیای مرکزی در لارلوب راهبرد " تنوع راههای دسترسی
به بازارهای آزاد " مایلند روابط خود را با قدرتهای منطقهای گسترش دهند و از آنجا که
هر پنج کهور آسیای مرکزی محصور در خهکی هستند به کهور دیگری برای صادرات
کا های خود خصوصاً انرژی نیاز مبر دارند .برای صدور ن ت و گاز آسیای مرکزی،

 / 43فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی ،سال اول ،شماره سوم ،پاییز 7631

تأسیس یا شبکة لوله که این منطقه را از راه ایراد به دریاهای آزاد در جنوب وصل کند،
بی تردید عملیترین راه است .لنین شبکهای کوتاهترین ،امنترین و اقتصادیترین راه
صدور انرژی منطقه به بازارهای جنانی را در اختیار خواهد گذارد .عالوه بر این ،نیروی
انسانی گسترده و پیهرفته ،راههای حمل و نقل زمینی و دریایی همراه با پایانهها و
پا یهگاههای موجود و شبکه لولهها ی ن ت و گاز در ایراد ،مزایای فنی و تدارکات شایاد
توجنی در اختیار صادر کنندگاد ن ت و گاز قرار میدهد که هیچ جایگزین دیگری را
یارای برابری با آد نیست (متقی.)933 :9316 ،
علی رغم تواناییها و پتانسیلهای فراواد حوزه اقتصادی که قسمتی از آننا ذکر شد،
عوامل و موانو بازدارندهای نیز وجود دارد که موجب واگرایی و ایجاد لالش پیش روی
سیاست خارجی ایراد در قبال منطقة آسیای مرکزی در حوزة اقتصادی میشود .این عوامل
را میتواد در دو بخش داخلی و خارجی ،مورد توجه قرار داد.
در سطح داخلی ،منم ترین مسئله اقتصادهای ضعیف و شکنندة کهورهای منطقه است
که هنوز دوراد گذار از اقتصادهای متمرکز سوسیالستی به سمت اقتصاد بازار آزاد را به
طور کامل طی ننمودهاند .به صورت فهرده ،منمترین مهکالت داخلی و ساختاری
اقتصادهای این منطقه را میتواد در موارد زیر دانست:
 -9فقداد یا سازماد تجاری منسجم و فعال
 -2ضعف بخش خصوصی و بودد ابزارهای اقتصادی در دست دولتها
 -3وجود سیستم مالیات دو گانه
 -4محدودیتها و موانو مباد ت پولی و ارزی
 -5وجود فساد و رشوه
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 -6بوروکراسی در تجارت خارجی
 -7فقداد سیستمهای مناسب بانکی (امیر احمدیاد.)994 :9312 ،
عالوه بر موارد فوق ،موانو خارجی و دخالت قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای به ویژه
آم ریکا از موانو همگرایی ایراد با کهورهای منطقه است .تالش آمریکا برای کاهش نقش
روسیه و حذف ایراد در معاد ت منطقهای و عد توجه به پارامترهای جغرافیایی و منافو
اقتصادی کهورهای منطقه ،از عواملی هستند که بر ابعاد مسائل و مهکالت منطقه میافزاید
(سیمبر .)10 :9315 ،به طور کلی حضور کهورهای فرا منطقهای با منافو اقتصادی و
استراتژیا گوناگود باعث برهم خوردد ثبات منطقه میشود و توسعة منابو طبیعی و بنره
برداری از پتانسیل بالقوة آد جنت توسعه اقتصادی و ارتقاء رفاه مرد را با لالشهای
جدی روبرو میسازد (امیر احمدیاد)276 :9317 ،
از سوی دیگر ،وابستگیهای ساختاری اقتصاد کهورهای منطقه به فدراسیود روسیه و
تالش مسکو برای ح ظ و تداو سلطة خود فضا را برای حضور ایراد بسیار محدود ساخته
است.
ج -عوامل فرهنگی واگرایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی
در دهه پایانی قرد بیستم ،رهایی کهورهای آسیای از مدار حاکمیت کمونیستی اتحاد
جماهیر شوروی ،فرصتی را پدید آورد تا تعامالت فرهنگی کهورهای دیگر با آننا ،از
حالت بسته به گسترده تبدیل شود .جمنوری اسالمی ایراد توسعة روابط فرهنگی با
کهورهای آسیای مرکزی را از هماد روزهای آغازین استقالل این کهورها در دستور کار
خود قرار داد که این امر با توجه به امتیازات و ویژگیهای خاص ایراد در منطقة آسیای
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مرکزی از جمله همآیینی ،قرابت جغرافیایی ،اشتراکات فرهنگی -تاریخی ،اشتراکات
زبانی با برخی اقوا  ،حضور ایرانیاد مقیم و امتیاز غلبة تأثیرگذاری بر تأثیرپذیری دور از
دسترس و مهکل به نظر نمیرسید ،امتیازاتی که دیگراد از آد بی بنرهاند (ابراهیمی
ترکماد.)9 :9315 ،
اما برخالف نگاه اولیه ،با دقت در عمق مسائل متوجه میشویم که ایراد در مناسبات
خود با آسیای مرکزی با لالشهایی نیز مواجه است که نیازمند درک درست و برنامه
ریزی مناسب برای به حداقل رساندد آد میباشد .تقابل اسال شیعی و نیز انقالبی با اسال
سنی ارائه شده در لارلوب نظا های سکو ر آسیای مرکزی ،ن وذ فرهنگی و زبانی
قدرت هایی لود روسیه و ترکیه ،تبلیغات وسیو ضد ایرانی و ارائة تصویری بنیادگرا و
ستیزه جو از جمنوری اسالمی و در نتیجه ایجاد بی اعتمادی و سوءظن نسبت به نیات ایراد
از سوی قدرت های فرامنطقه ای لود ترکیه و آمریکا را باید از منمترین عوامل واگرایی
ایراد و آسیای مرکزی در حوزة فرهنگی به شمار آورد .نکتة قابل توجه آد است که این
کهورها پس از استقالل دلار نوعی بحراد هویت و مهروعیت گردیده و در مرحلة گذار
از ملت سازی و دولت سازی میباشد .از این رو ،برای جبراد خألهای موجود ،دست به
تاریخ سازی و در مواردی جعل تاریخ میزنند تا هویتی جدید و مستقل از خود به
کهورهای منطقه و جناد ارائه دهند.
از طرف دیگر ،دین اسال به عنواد مسئلهای که میتوانست محور وحدت و همگرایی
در منطقه باشد به علت اقدامات غلط دولتمرداد منطقه ،ساز و کار خود را از دست داده
است .به عبارت دیگر ،رهبراد این کهورها با ایجاد محدودیت در امور مذهبی و ایجاد
یا خأل ایدئولوژیا در عین حال که خود را از اثرات مثبت این عامل همگرایی محرو
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کردهاند به رشد افراط گرایی مذهبی در منطقه دامن زدهاند .این دولتها با اعال جدایی
کامل دین از سیاست براساس رویة سکو ریز اجرای حدود شرعی در زندگی فردی و
اجتماعی مسلماناد منطقه را نیز رد میکنند (شکاری.)994 :9315 ،

د -عوامل امنیتی واگرایی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی
زیر سیستم آسیای مرکزی ،یکی از اصلیترین و امنیتیترین محیطهای امنیت ملی ایراد
محسوب میگردد که مجموعهای از تندیدها و فرصتها را در درود خود داراست .اگر
له در سالهای ابتدایی فروپاشی شوروی ،بسترهای فرصتسازی متعددی را برای ایراد
فراهم نموده ،اما با دور شدد از این مانو ،مؤل ههای تندیدزا لنرة مهخصی به خود گرفت.
سازماد ناتو به رهبری آمریکا که پرلمدار گسترش نظا های دموکراتیا به م نو
غربی آد می باشند ،تالش کرده است خالء قدرت به وجود آمده در آسیای مرکزی و
ق قاز د ر نتیجة فروپاشی شوروی را با تبلیغ و توسعة الگوی مورد نظر خویش بر منطقه پر
نموده ،از این طریق بر قدرت و ن وذ جنانی خویش بی زاید.
از علل همکاری جمنوریهای آسیای مرکزی با ناتو میتواد به هراس از سلطة مجدد
روسیه ،ناتوانی در تأمین امنیت ملی ،منازعات بالقوه در ق قاز ،گسترش اسال سیاسی و...
اشاره کرد .همچنین منافو و اهداف اعضای ناتو از جمله ایا ت متحده از حضور همه جانبه
در آسیای مرکزی ،حضور در حیات خلوت روسیه و پر کردد خأل قدرت به وجود آمده
پس از فروپاشی شوروی ،تسلط بر منابو ن تی و دیگر منابو طبیعی در کهورهای آسیای
مرکزی و ق قاز ،جلوگیری از خطر استیالی قدرتهای منطقهای و مقابله با تروریسم و
تکثیر سالحهای کهتار جمعی میباشد (قوا .)942-959 :9317 ،
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حضور ناتو در مناطق پیرامونی ایراد خصوصاً آسیای مرکزی ،تندیداتی را به دنبال دارد
که منمترین این تندیدات عبارتاند از:
 کم شدد فاصلة سرزمینی نیروهای آمریکا و ناتو با جمنوری اسالمی ایراد و امکاد بنره
برداری از آد در مواقو بحرانی
 کاهش حضور و ن وذ ایراد در کهورهای منطقه و کم شدد قدرت مانور ایراد در این
کهورها
 تندید منافو و امنیت ملی ایراد از طریق بنره برداری از اختالف نظرهای موجود میاد
کهورهای منطقه به ویژه در زمینهی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و راندد این کهورها
به سوی نظامی گری در این دریا
 تعیین ساختار امنیت منطقهای بدود مهارکت ایراد (هماد.)304 :
به طور کلی ،تردیدی نیست که لنانچه روند گسترش ناتو تا مجاورت مرزهای ایراد
تحقق یابد ،هم توازد قدرت را در منطقه به ضرر ایراد برهم خواهد زد و هم با نظامی
کردد منطقه ،مانعی بر سر راه همگرایی و ایجاد ثبات در منطقه خواهد شد.
از طرف دیگر ،سازماد پیماد همکاری شانگنای که نمونهای دیگر از ائتالفهای
منطقهای است را باید انعکاس ضرورتهای امنیتی جدید برای روسیه و لین دانست .آنچه
باعث پیوند کهورهای آسیای مرکزی در سازماد همکاری شانگنای گردیده است،
دغدغهها ی مهترکی است که این کهورها پس از جدایی از روسیه همواره با آد مواجه
بودهاند .مهکالت اقتصادی ،جدایی طلبی ،حرکتهای تروریستی و جریانات بنیادگرایانه
به عنواد منابو جدی تندیدهای داخلی علیه تمامیت ارضی ،ثبات و امنیت برای این
کهورها به شمار میرود (حقیقی .)35 :9311 ،از دیگر د یل استراتژیا تهکیل سازماد
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همکاری شانگنای می تواد به نگرانی کهورهای عضو از تهدید اختالفات مرزی و
تحرکات نظامی نسبت به یکدیگر ،نگرانی از کوششهای یا جانبه برای حل و فصل
مسائل بین المللی و مقابله با یاجانبه گرایی آمریکا در منطقه اشاره کرد (عزتی:9316 ،
.)79
علیرغم همة اینها به نظر میرسد منمترین لالش پیش روی سازماد همکاری
شانگنای از سوی بازیگراد عمدة نظا بین الملل اعم از کهورها و یا دیگر سازمادها و
پیماد های مهابه متوجه آد است .کهورهای اروپای غربی در کنار ایا ت متحده در زمرة
بازیگرانی هستند که به د یل متعددی بیشترین ناخرسندی را از تهکیل این سازمادها و
تحکیم موقعیت آد خواهند داشت .در کنار این دولتها ،سازمادها و پیمادهایی نظیر
اتحادیة اروپا ،سازماد همکاری وامنیت در اروپا و نیز ناتو به د یلی که ریهه در فلس ة
وجودی ،کارکردهای تعریف شده و ساختار تهکیالتی آننا دارد سازماد شانگنای را یا
رقیب جدی ارزیابی کرده و آد را به لالش خواهند کهید.
در خصوص لالشهای منطقهای و درونی میتواد به مواردی نظیر سابقه نا امید کنندة
تاریخی و تجربه نا موفق همگرایی در منطقه ،رقابت میاد پکن و مسکو برای ای ای نقش
برتر در سازماد ،اهداف و اولویتهای مت اوت و بعضاً متعارض برخی از اعضاء و نیز فقداد
و ناکارامدی سیستمها و زیر ساختهای مورد نیاز برای شکل گیری یا سازماد و پیماد
منطقهای فعال و پویا در کهورهای عضو اشاره کرد (خانی.)43 :9315 ،
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نتیجه گیری
جمنوری اسالمی ایراد به جنت قرابت ،عالیق و مهترکات فرهنگی ،تاریخی و دینی
با کهورهای آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی ،درصدد ن وذ و حضور در این منطقه
برآمد .اما در طی دو دهة اخیر ،سیاست خارجی ایراد با عوامل متعدد همگرایی و واگرایی
مواجه بوده که درک صحیح آد میتواند به اتخاذ یا دیپلماسی واقو بینانه ،پویا ،همه
جانبه و سازگار با واقعیتهای منطقة آسیای مرکزی منجر شود و در قبال آد ،ایراد
میتواند در میاد انبوهی از قدرتهای منطقهای و فرا منطقهای ،سنم مناسبی از ظرفیتهای
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی منطقة آسیای مرکزی را در اختیار بگیرد.
به عبارت دیگر ،جایگاه جمنوری اسالمی ایراد در معاد ت منطقهای و جنانی به
صورت اجتناب ناپذیری به مناسبات با کهورهای آسیای مرکزی پیوند خورده است .در
واقو امروزه در تحو ت آسیای مرکزی ،برگ برندة تاریخی ما ،امتیازی برجسته است ،اما
نحوه است اده از این برگ برنده باید براساس معاد ت و برنامههای دقیق و منظم باشد.
پیگیری یا سیاست آرا در جنت گسترش همکاریهای اقتصادی ،سیاسی ،امنیتی و
فرهنگی ،فارغ از نگرش خها و جزمی به واقعیات آد سوی مرزها ،آیندهای توأ با
موفقیت خواهد داشت .در واقو ایراد در این برهه زمانی ،نیاز زیادی به دور اندیهی ،برنامه
ریزی صحیح و منطقی و منطقی و ورزیدگی دیپلماتیا دارد تا موفقیت را به میزانی رساند
که شایسته مواهب و امتیازات جغرافیایی استثنایی آد در منطقه است.
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