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  چكيده

 در دوره جنگ ،دادآسياي مركزي كه بخش جنوبي قلمرو هارتلند را در نظريه مكيندر تشكيل مي
اين منطقه با داشتن ، با فروپاشي نظام دوقطبي. شوروي بوداتحاد ژئوپليتيك  -سرد جزو قلمرو سياسي

فضاهاي بدون قدرت، به  سياسي پيدا كرده و در شكل - ايي مستقل، هويت مستقل جغرافياييه دولت
هاي رقابتي زيادي را در قالب ها برنامه هاي چندسطحي پديدار شد، اين قدرت صورت عرصه رقابت

اياالت متحده با نگرش جهاني خود به دنبال تغييرهاي . اندهاي مختلف مطرح كرده اهداف و استراتژي
كند و  فزايش منافع خود دنبال ميهاي منسجمي را در منطقه براي ا زودگذر و پايدار است و سياست

كشورهاي روسيه و چين نيز عالوه بر اهداف . اتحاديه اروپا را در اين زمينه با خود همراه كرده است
اين مقاله ضمن پرداختن به . هاي امنيتي نسبت به خود دارند ژئوپليتيك توسعه حوزه نفوذ، نگراني

هاي رقيب در آسياي مركزي، نقش   قدرتچگونگي انقباض و انبساط فضايي قلمرو ژئوپليتيك
  . دهد ژئواستراتژيك محور اين منطقه را در ايجاد رقابت و پويايي آن مورد ارزيابي قرار مي

  
 هاكليد واژه
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  مقدمه
ودن به قيمت نفت، دورنماي تروريسم منافع سياسي در آسياي مركزي بر اساس وابسته ب

هاي ايدئولوژيك است،   براي رقابتمحليدر منطقه و درك اينكه منطقه مورد نظر به عنوان 
با توجه به اينكه آسياي مركزي هنوز هم ). Roy, 2000, p.1(در حال كمرنگ شدن است 

نگ افغانستان شود و از طرف ديگر جبازيكن ضعيفي در بازار جهاني نفت و گاز محسوب مي
 باعث كم شدن تهديد بنيادگراهاي اسالمي در منطقه شد، آمريكا دليلي براي 2001در سال 

 اما با اين وجود بايد گفت كه ،)64، ص 1385بالنك، (يابد  حضور گسترده خود در منطقه نمي
راي اي اهميت بسزايي براي اياالت متحده دارد، همانگونه كه بآسياي مركزي به داليل حاشيه
  . شودچين و روسيه هم مهم تلقي مي

در اين ميان وضعيت امنيتي در افغانستان باعث درخواست حضور دوباره اياالت متحده 
هاي عمومي و هزينه جنگ  در منطقه شده است كه اين درخواست به دليل كاهش حمايت

كره و صلح به عراق بدون پاسخ باقي ماند، هر چند دولت اوباما با تأكيد بر قدرت نرم، مذا
. جاي جنگ و همچنين نزديكي با روسيه سعي دارد به حضور خود در منطقه تداوم بخشد

داند و براي اينكه در آينده قدرت خود را  خود مي1روسيه، آسياي مركزي را حياط خلوت
مدتي  چين نيز منافع بلند. شودبه عنوان قدرت جهاني احيا كند، بسيار حياتي محسوب مي

، صص 1385پارامانف، (تواند منافع خود را تأمين كند دارد كه با بازار اقتصادي ميدر منطقه 
120 - 93.(   

در مورد اتحاديه اروپا نيز بايد گفت كه اگر چه آسياي مركزي به عنوان منبع مهم انرژي و 
شود، ولي اين اتحاديه با وجود حضور گسترده از  غير قانوني مهم تلقي ميمواد مخدرورود 
هاي منسجمي نسبت به اين منطقه در پيش نگرفته  ق ناتو در افغانستان، تا كنون سياستطري

هاي اخير اقدام به افزايش نقش خود در منطقه كرده است و براي اولين  است، اگر چه در سال
،  در آستانه2007 مارس 28 و 27بار ترويكاي اتحاديه اروپا با وزراي خارجي منطقه در 

شود اين است كه بنابراين سئوالي كه در اينجا مطرح مي. اند مالقات داشته قزاقستان،پايتخت
رقابت بازيگران در آسياي مركزي به چه صورت توانسته است اين منطقه را به عنوان منطقه 

  پوياي امنيتي در سياست جهاني مطرح كند؟

                                                 
1.Back Yard 
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  هاي رقابت و منازعه در آسياي مركزيعوامل و انگيزه
  از منابع نفت و گ-الف

 در قزاقستان، برآورد شده بود كه آسياي مركزي ذخايري غانهاي كاش  از كشف زمينپيش
 دو برابر كاشغانهاي در حالي كه زمين. همانند آنچه كه در درياي شمال كشف شده، دارد

 است كه ظرفيت منابع گازي حالي ذخاير نفتي داشته است و اين در ،برآوردهاي مورد نظر
  در حدود2006 جهان در سال 1طبق برآورد بريتيش پتروليوم،. ده استبيشتر تخمين زده ش

 ميليارد بشكه ذخاير نفتي داشته كه در اين ميان ذخاير آسياي مركزي با ظرفيتي بين 7/1200
 ميليارد بشكه قابل توجه بوده است و يا در مورد گاز طبيعي اداره اطالعات انرژي 49 تا 17

  . اي با عربستان سعودي دارده آسياي مركزي ذخاير قابل مقايسهاياالت متحده برآورد كرده ك
دسترسي و كنترل اين موارد جذابيت منابع انرژي در آسياي مركزي را باال برده است، به 

هاي اين   را براي تبيين ويژگي2 دوم تئوري خليج فارس،پردازاناي كه بعضي از نظريهگونه
 اما وجود موانع جغرافيايي، سياسي، اقتصادي، ).Mihaka, 2007, p.23(برند منطقه به كار مي

فرهنگي، تكنولوژيكي و قانوني و همچنين با توجه به اينكه بيشتر نفت و گاز اين منطقه در 
هاي بين بازيگران براي رسيدن به منابع انرژي، اين منطقه  يابد، رقابتقلمرو روسيه جريان مي

   ).Gelb, 2006, p.5(رده است  درآو3»ناآرام« اي ناحيهرا به صورت 
نكته مهم در زمينه حضور آمريكا در آسياي مركزي موقعيت ژئوپليتيكي منطقه است، به 

اي كه آژانس اطالعات انرژي آمريكا تنگه بوسفر و بندرهاي روسي در درياي سياه را به گونه
هدف . كندميعنوان دو گذرگاه جهاني براي كنترل منابع گاز و نفت آسياي مركزي معرفي 

مدت و كالن آمريكا اين است كه با ورود به حياط خلوت روسيه و حضور در منطقه، از  دراز
هاي مختلف از هاي نظامي در منطقه جلوگيري كند و به بهانهها و اتحاديه گيري پيمانشكل

هاي  هاي كشتار جمعي و مبارزه با بنيادگرايي از طريق اقدام جمله مبارزه با تروريسم، سالح
 جانبه، نظم سياسي خاص خود را براي تأمين منافع ملي و رسيدن به منابع انرژي پي يك

اي حضور نظامي آمريكا در گرجستان به بهانه آموزش نيروهاي نظامي اين كشور نمونه .بگيرد
  ).160 -61، صص1387نقدي نژاد و سوري،  (از اين موارد است

                                                 
1.British Petroleum 
2.Second Persian Gulf 
3.Hotspot 
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 را براي احتمال قطع انرژي از اين منطقه در نظر مدت  اي بلندچين نيز رويكردهاي دوره
هاي روزافزون چين به انرژي، روسيه به عنوان متحدي استراتژيك زبا توجه به نيا. گرفته است

اي كشيده شود، اگر چه تا كنون خطوط لولهبراي اين كشور در آسياي مركزي محسوب مي
شود، اما چين به ايجاد طرح انتقال  يآهن به چين عرضه م نشده و نفت روسيه بيشتر توسط راه

  ). (Lewis, 2005انرژي از طريق خط لوله اقيانوس آرام اميدوار است 

يابي به منابع انرژي درياي  اي از طريق قزاقستان براي دستين خط لوله چ،عالوه بر آن
شود كه اين طرح با معيارهاي غربي در سوددهي تجاري گفته مي.  است شدهخزر كشيده

بقت ندارد، اما براي چين موضوع امنيت انرژي گاهي اقتصاد را نيز مغلوب ساخته است؛ مطا
 درصد از نياز چين به نفت در نظر گرفته شده 5حتي اگر خط لوله قزاقستان تنها براي رفع 

   ).96 -7، صص 1385پارامانف، (باشد 
كنندگان  توليد هايمحصولكننده بزرگ انرژي جهان و خريدار اصلي   به عنوان تأمينروسيه

-پيگيري. انرژي منطقه سعي در حفظ حياط خلوت خود و كنترل نفوذ ديگر كشورها را دارد

نقدي نژاد و سوري، (، يكي از اين دستاوردها است 1هاي اين كشور درباره طرح اوپك گازي
 درصد و 27 بخصوص زماني كه آژانس اطالعات انرژي برآورد كرد كه روسيه ،)164، ص1387

  . كنند  را كنترل مي گاز درصد از ذخاير جهاني17يران ا
، 2هاي شانگهاي بنابراين تصميم پوتين براي تشكيل باشگاه انرژي در سازمان همكاري

افزايش ذخاير آسياي مركزي سبب خواهد شد كه اين سازمان . هايي را به وجود آورد تحرك
 ,Energy Information Administration) آورد درصد از كل انرژي جهان را به كنترل خود در50بيش از 

اين خبر براي اتحاديه اروپا كه بخش اعظمي از نفت و گاز خود را از آسياي مركزي   .(2006
به عبارتي اروپا تا حد زيادي وابسته به اين . بخش است كند، مسرتو منابع روسيه دريافت مي

  .شوديه محسوب ميكنندگان اصلي گاز طبيعي روس منابع بوده و از مصرف
  
  طلبي در آسياي مركزي اسالم تندرو و خشونت-ب

توان نقطه شروعي براي ارزيابي اسالم تندرو در آسياي هاي اجتماعي را مي  جنبشنظريه
 عوامل ساختاري همچون فقر و نابرابري، دسترسي به منابع، نظريهاين . مركزي دانست

                                                 
1.OGEC 
2.SCO 
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ند كه زمينه را براي رشد اسالم تندرو در ك هاي سياسي و ايدئولوژي را بررسي مي فرصت
 به بعد در آسياي 1990گرايي افراطي از اوايل دهه  اسالم.آسياي مركزي فراهم كرده است

هاي داخلي بوده  اين روند در تاجيكستان، يكي از عوامل بروز جنگ. مركزي رشد يافته است
ر قزاقستان، تجلي اسالم هاي مخفي در ازبكستان و مناطق همجوار آن د ظهور گروه. است

  . تندرو بوده است
هاي ذكر شده است كه البته با سوءشهرت  بكستان جزو اولين گروهزحركت اسالمي ا

نمنگاني  به رهبري طاهر يولداش اف و جمعه باي 1996اين جنبش در حدود سال . همراه است
اين جنبش .  هستندها بوده و در دره فرغانه ساكن بيشتر اعضاي اين جنبش ازبك. تشكيل شد

آنان  بنابراين. از همان آغاز نياز به درگيري مسلحانه براي نيل به اهداف خود را پذيرفته است
همچنين در اواسط . هايي در تاجيكستان بر پا كردندهايي را در افغانستان و بنا به گفته اردوگاه

وت و نه چندان  حزب التحرير به صورت يك عنصر تندرو و البته بسيار متفا1990دهه 
  . قدرتمند ظاهر شد

وجود المقدس به  در بيت1953اين حزب يك سازمان اسالمي فراملي است كه در سال 
آمد و به زودي هواداراني در اردن پيدا كرده و به ساير كشورهاي خاورميانه شمال آفريقا 

اي جداگانه هاي اين دو سازمان در ابتدا سازمان. و سرانجام جنوب شرق آسيا گسترش يافت
 شايعاتي مبني بر ايجاد ارتباط ميان آنها 1990شدند، ولي در اواخر دهه محسوب مي

آنها بر اين . وجود داشته كه البته تعجب برانگيز نيست، زيرا اهداف آنها يكسان است
هاي اسالمي مورد حمايت آنها فاسد بوده و معنويتي در  ها و مديريت اند كه دولتعقيده

، 1383آكينر، (ها هستند  شود، پس خواستار از بين بردن قهرآميز اين دولت نميآنها ديده 
  ). 126 - 30صص

، افغانستان به عنوان منبع مهم اختالل در آسياي مركزي و پناهگاه 2001تا قبل از سال 
ها انجام  هايي را براي مقابله با اين گروه هر يك از كشورها اقدام. گرايان تندرو بود اسالم
 و سازمان همكاري 1به عنوان مثال سازمان امنيت دسته جمعي. اي نداد د، ولي نتيجهدادن

هاي جدي و زيادي براي جلوگيري از تروريسم،  شانگهاي با وجود ادعاهاي خود، اقدام
 خود كه حمايت ها انجام ندادند و يا روسيه به نوبه خود در استراتژي گريشورش و ياغي

 اما ).Mihaka, 2007, p. 26(اي شكست طالبان بود شكست خورد هاي شمالي براز اتحاديه
                                                 

1.CSTO 
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اي را كه  به طور مؤثري تهديدهاي جدي2001اياالت متحده با شكست طالبان در سال 
متوجه آسياي مركزي بود از بين برد كه خود توجيهي براي مداخله بيشتر آمريكا در اين 

   .منطقه بود
هايي براي اياالت متحده  استار تأسيس پايگاهدر اين ميان كشورهاي آسياي مركزي خو

شكست . بودند، البته اين وضعيت تا زماني كه طالبان قدرت را در دست داشتند، ادامه داشت
عام دسته  طالبان در افغانستان باعث شد تا بار ديگر جنبش اسالمي پاكستان به كشتار، قتل

حزب (گراي تندرو ر گروه اسالمبار برانگيخته شود، هر چند ديگ جمعي و عمليات خشونت
هاي سياسي به وجود آمده در اثر انقالب گل رز در قرقيزستان در  به وسيله فرصت) التحرير

آميز اخير در افغانستان و شورش دوباره طالبان  هاي خشونت اقدام.  شكست خورد2005سال 
  . ها استهايي ديگر از اين ناآراميو همچنين جنگ پاكستان نمونه

هاي زير نظر  پاكستان بين عناصر قبايل محلي و مبارزان خارجي بخصوص ازبكجنگ 
طلب  خشونتگرايان تندرو و   روشن كرد كه هنوز مشكالتي براي اسالميولداشفاهر طفرماندهي 

 دولت پاكستان درگيري در وزيرستان ).BBC, March 2007(در آسياي مركزي وجود دارد 
ان نيروهاي محلي طرفدار حكومت در برابر سربازان جنوبي را به صورت يك درگيري مي

خارجي تشخيص داده است كه نيروهاي محلي توسط مولوي نظير، يكي از فرماندهان طالبان، 
هاي گذشته  برخي معتقدند كه اين روند در واقع نوعي بازگشت به سياست .شوندرهبري مي

 مقابله با دولت مركزي كرزاي پاكستان در حمايت از طالبان است كه در حال حاضر به سمت
با اين وجود، جلوگيري از بحران قبل از هر چيز در گرو شناخت . تغيير جهت داده است

 مجموع اين عوامل ).AFP, 2007(و نيز علل مختلف پيدايش آن است ماهيت تفاوت درگيري 
ات در اي به نوبه خود براي تقويت صلح و ايجاد ثب بازيگران مهم منطقهشود كهسبب مي

  .منطقه وارد رقابت با يكديگر شوند
  

  هاي عملي فعاالن امنيتي در آسياي مركزي سياست
الملل، امنيت يك واقعيت كليدي و هدف غايي  هاي كنشگر در نظام بين از نظر همه دولت

هاي اساسي در  الملل و ايجاد دگرگوني تحوالت صورت گرفته در صحنه بين. براي آنها است
اعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي جهان باعث به وجود آمدن تفسيري موسع ساختارهاي اجتم
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به عبارت ديگر امنيت از بعد محدود نظامي خارج شده و ساير ابعاد . از امنيت شده است
به طوري كه نبود امنيت . را در بر گرفته است... اقتصادي، سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و

  . امنيت جهاني تأثيرگذار باشدتواند بر ابعاد  در يك منطقه مي
منبع (توان گفت كه امنيت آسياي مركزي به دليل داشتن دو منبع مهم تهديدزا  بنابراين مي

تر  اي كه در ابعاد وسيع تواند جدا از امنيت جهاني باشد؛ منطقه نمي) انرژي و اسالم تندرو
هاي   بر همين اساس قدرت).197، ص 1381اشنايدر، ( ناميد» خاورميانه بزرگ«توان آن را  مي

اي كه منابع آنها در برخي مواقع در راستاي يكديگر قرار گرفته و  اي و فرامنطقه بزرگ منطقه
به ايجاد رقابت و بازي با حاصل جمع صفر تبديل شده، دستور كار متفاوتي را در اين منطقه 

  .كنند كه در ادامه مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت دنبال مي
  

  سيه و سياست بازگشت به گذشته  رو-الف
 قدرت روسيه كاهش پيدا 1990با تجزيه و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در اوايل دهه 

در اين وضعيت . ايم  دالر بوده10همزمان با اين كاهش شاهد سقوط قيمت نفت تا حد . كرد
لت روسيه ن را حل كند و دوديد كه مسئله چچرا در حدي نمي هاي خود كه روسيه توانايي

 1999 در سال 1را تقويت كرده و آن را به صورت يك قدرت بزرگ احيا كند، والديمير پوتين
ها و نظرهاي او كه  گفته. به رياست جمهوري رسيد و متعهد شد كه مسئله چچن را حل كند

هايش  و سفرهاي خارجي و سخنراني» آيين جديد سياست خارجي«و » مفهوم امنيت ملي«در 
دهد كه سياست خارجي روسيه در دوران او بر هدف اصلي  ته است، نشان ميانعكاس ياف

گرايش به شرق،  «،»اولويت دادن به منافع اقتصادي كشور«، »كسب موقعيت قدرت بزرگ«
متمركز بوده و مدل احياي مورد » تعقيب استراتژي فعال«و » ضمن حفظ مناسبات با آمريكا

  ). Jonson, 2004, p. 3( بود 2نظر او، مدل الكساندر گورچاكف
در اين ميان پوتين دريافت كه براي تقويت روسيه وابستگي زيادي به ابزار اقتصادي 

 كشورهاي آسياي مركزي تا حد زيادي از دايره نفوذ روسيه خارج 1999در سال . قدرت دارد
تنها قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان عضويت خود را در معاهده امنيت . شده بودند

جمعي حفظ كردند كه هيچ يك از اين كشورها جز تاجيكستان از همكاري با ارتش  ستهد

                                                 
1.Valadimir Putin 
2.Gorchakov 
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پذيري  رخ داد كه آسيب1999با اين وجود چندين حادثه در سال . روسيه استقبال نكردند
ازبكستان  جنبش اسالمي 1999 اوتمنطقه را در رابطه با تروريسم افزايش داد، به ويژه تهاجم 

-نمي در تاشكند به افراد محلي يادآوري كرد كه 1999گذاري فوريه در قرقيزستان و بمب

-هاي فعال بنابراين روسيه ملزم شد سياست. توانند كمترين اطميناني امنيت خود داشته باشند

  ).Mihaka, 2007, pp. 29-31( دري در برابر تروريسم در پيش بگيرت
گ با افزايش اهميت ابزار هاي پوتين، احياي روسيه به عنوان يك قدرت بزر سياست
در حالي كه قيمت نفت و گاز در حال افزايش بود، او خواهان مخالفت آسياي . اقتصادي بود

هاي اياالت متحده شد كه براي افزايش حقوق بشر و دموكراسي و از بين  مركزي با سياست
 ازبكستان رابطه با.  مطرح كرد2001طلب و تندرو در سال  گرايان خشونت بردن تهديد اسالم

 رابطه روسيه با ازبكستان كه خواهان 1990در طول دهه . اي از اين موارد استنمونه
 روسيه با 2006د، بسيار ضعيف بود، اما در دسامبر اي خود بوهاي مستقل و منطقه ستسيا

يك چرخش بزرگ در سياست خود قادر به ايجاد امنيت با رعايت حقوق افراد در ازبكستان 
 سازمان گيري در پارلمان ازبكستان براي پيوستن دوباره به يم حاصل رأياين تصم. شد

 دولت روسيه براي .)Bhadrakumar, 2006( به رهبري روسيه بود همكاري امنيت جمعي
  : آوردتقويت قدرت و توجيه نفوذ خود در آسياي مركزي سه دليل مي

هاي   نفوذ قدرتداند و هر گونهروسيه خود را وارث اتحاد جماهير شوروي مي  -1
اي را در حوزه پيشين اتحاد جماهير شوروي به عنوان بخشي از منطقه خارج فرامنطقه
  تابد؛ خود برنمي1نزديك

با وجود فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، سرنوشت اقتصاد روسيه در بسياري از موارد   -2
تواند بر ها پيوند خورده است و هرگونه دگرگوني در اين كشورها مي با اين جمهوري

  اقتصاد روسيه اثر خوب يا بد بگذارد؛
شود و حضور منطقه آسياي مركزي از نظر استراتژيك حوزه امنيتي روسيه شمرده مي  -3

، 1387ديلمي معزي، (هاي بيگانه در آن خواه ناخواه بر امنيت روسيه تأثيرگذار است  قدرت
 خود در مونيخ با جمالت  در سخنراني2007پوتين در مورد اين مسائل در فوريه  ).66ص 

امروز ما شاهد «: تندي اياالت متحده را مخاطب قرار داده و با اشاره به آمريكا گفت

                                                 
1.Near Abroad 
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الملل هستيم، نيروهايي كه جهان را به استفاده بيش از حد نيروي نظامي در روابط بين
ز هر البته قبل ا«: گويدوي در ادامه مي» .هاي دائم و هميشگي كشانده است ورطه درگيري

چيز بايد بگويم اياالت متحده كشوري است كه مرزهاي ملي خود را در همه جا گسترش 
ديگر . خوردهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي به چشم مي داده است، رد پاي او در سياست

چه كسي اين را ! كند، خوبكشورها را زير نفوذ خود درآورده و از آنها سوء استفاده مي
 ).Putin, 2007( »رسد؟ر اين مورد راضي و خوشحال به نظر ميدوست دارد؟ چه كسي د

اين نگراني كه ناشي از افزايش ناامني در اين منطقه و همچنين نفوذ ديگر كشورها است، 
نامه روسيه با   توافقامضاي .ها و دستاوردهايي در اين زمينه شده است باعث ايجاد اقدام

 خطوط لوله جديد در قزاقستان و قطع كردن دست تركمنستان براي انتقال منابع گاز خود از
اياالت متحده و اروپا در كشيدن خطوط لوله از طريق درياي خزر و همچنين نشست اخير 

 هاي حقوق بشري، وضعيت كوزوو  با در ميان كشيدن اتهام2007مه روسيه و اتحاديه اروپا در 
اي از اين موارد ن يافت، نمونه لهستان كه البته با شكست پايادري بندر توقيف كشتي در و

توان گفت كه روسيه با وجود تمام موانع اقتصادي، بنابراين مي (BBC, 2007).شود محسوب مي
برداري از انرژي اين منطقه، توانسته تا حدي فرهنگي، سياسي، جغرافيايي و امنيتي براي بهره

-نه شطرنج اين منطقه را به گونهابتكارهاي خود را عملي كند و از اين رو آرايش نيروها در په

 ).73، ص 1387ديلمي معزي، (اي نسبي به سود خود رقم بزند 

 
   چين و بازدارندگي جديد-ب

مدت خود در آسياي مركزي وابسته به تسلط عوامل  ها در استراتژي بلندرويكرد چيني
به همكاري با اقتصادي است و همچنين نيازمند نفوذ آرام و پايداري در اين منطقه هستند و 

اما بر . گيرندروسيه تمايل دارند، چون روسيه را به عنوان يك قدرت در حال احياء در نظر مي
هاي  به نظر آنها سياست. نگرندخالف آن، نسبت به استراتژي آمريكا در اين منطقه به دقت مي

 11يدادهاي آمريكا در خاورميانه، آسياي مركزي و آسياي جنوبي به ويژه در دوران پس از رو
گيرند كه هدف مدتي سرچشمه مي سپتامبر امور مجزايي نيستند، بلكه از استراتژي جامع دراز

هاي انتقال نفت و الجيشي، منابع انرژي و مسير لوله رقيب بر نقاط سوقآمريكا از آنها سلطه بي
ديگر هاي  ه قدرت از ديد آنها اياالت متحده در طي غلب).63 -76، صص 1383اميدوارنيا، (گاز است 

و هاي ضد ترور بوده و در عراق هم به گل فرو نشست   پاسيفيك، درگير جنگ-به منطقه آسيا 
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 -چون توان كمي برايش باقي مانده بود، نتوانست خود را با تغييرهاي سريع در منطقه آسيا 
وذ هاي مناسبي دست پيدا كند و اين روند با كاهش نف و به استراتژي پاسيفيك وفق دهد

 همكاري چين با روسيه نيز با درك ).Pin, 2007, p. 34(اياالت متحده در منطقه همراه بود 
مواضع مشترك عليه . پذيردتهديدهاي مهم و اصلي و نيز ارزيابي نقاط ضعف روسيه انجام مي

نشيني كند،  بنابراين اگر اياالت متحده عقب. آمريكا انگيزه اصلي همكاري چين و روسيه است
 .د يافتنها كاهش خواه همكارياين 

خواهد كه نيازهاي اين   عالوه بر اين با توجه به نياز چين به منابع انرژي منطقه، روسيه مي
همين . كشور از كانال روسيه تأمين شود و انحصار انرژي منطقه در دست آن كشور باقي بماند

 وجود آيد، اما در عين  نوعي همكاري نيز بين دو كشور به،امر باعث شد كه در عين رقابت
همكاري سازمان زيرا اول اينكه روسيه . رسدحال اختالف بين چين و روسيه نيز طبيعي به نظر مي

ترين سازمان امنيتي در آسياي مركزي گسترش داده است كه   را به عنوان مهمامنيت جمعي
در تضاد است،  سازمان شانگهايهاي چين در ايجاد تقدم و برتري به اين موضوع با خواسته

 هايي مانند كشورهاي مستقل سماينكه روسيه همگرايي اقتصادي را از راه مكانيدوم 
برد كه كشور چين جزو اين كشورها  اقتصادي اوراسيا به جلو ميه و جامع1المنافع مشترك

. كنند دنبال ميسازمان شانگهاياز طريق  نيست، عالوه بر آن چين و روسيه اهداف متفاوتي را
تر از اتحاد جماهير شوروي به همكاري با چين  بته روسيه به عنوان يك قدرت كوچكال

نيازمند است تا بتواند نفوذ اياالت متحده را در آسياي مركزي خنثي كند، كاري كه هر يك از 
براي  ايموازنهبنابراين خواستار همكاري با چين به عنوان . د انجام دهندنتوانآنها به تنهايي نمي

    (Mihaka, 2007, pp. 32 -34 ).ط خود با غرب استرواب
عالوه بر آن چين كشورهايي همچون روسيه، قزاقستان و ازبكستان را به عنوان منبع مهمي 

به عنوان ابزاري براي دخالت در اين  سازمان شانگهايداند و تشكيل از ذخاير انرژي مي
 وجود دارد كه خواهان دستيابي اگر چه فشارهايي از طرف روسيه. شود محسوب ميكشورها

به كنترل قزاقستان در ازبكستان است، ولي با وجود فشارهاي ذكر شده، چين روابط امنيتي 
دهد تا بتواند نواحي شمال و غرب را كه در آميزي با روسيه ادامه مي خود را به طور موفقيت

 براي مان شانگهايساز در قالبجانبه  بنابراين روابط چند. معرض آسيب هستند حفظ كند

                                                 
1.CIS 



  71                                                                                         اي پويا براي فعاالن امنيتي منطقه: آسياي مركزي

 

 نقطه شروع حركت براي درك ).Lukin, 2007(شود چين ميدان انتخاب محسوب مي
 است، كسي كه در اوايل دهه 1رويكردهاي چين نسبت به آسياي مركزي دنگ شيانوپينگ

-مردگي بزند و منتظر فرصت براي تصميم چين بايد خود را به موش« اذعان كرد كه 1990

گر وهشگران معتقدند كه چين در چند دهه بعد به صورت قدرت سلطه پژبيشتر» گيري باشد
ارزش نهادن به . آيد و براي نيل به اين هدف بايد با كشورهاي همسايه همكاري كنددرمي

نگري در آسياي مركزي در اين راستا مورد  منافع روسيه و در پيش گرفتن سياست چند جانبه
از  سازمان شانگهايها در تغيير مركز ضد تروريست هاي چيني اقدام. توجه قرار گرفته است

بيشكك به تاشكند و بعد از آن با گذاشتن يك ازبك در رأس اين سازمان و درگير كردن اين 
  ).Mihaka, 2007, p.34( اي از اين موارد استكشور نمونه

  
   آمريكا و غافلگيري استراتژيك -ج

ناميدند و بر  را ويلسوني ميدر منطقهچه چند تن از محققان، سياست خارجي آمريكا اگر
اين اعتقاد بودند كه آمريكا به دنبال گسترش ليبرال دموكراسي در منطقه است، اما بسياري از 

-جانبه آميز و يك هاي خشونت  استفاده از اقدامبهمحققان به دليل تمايل بيشتر اين حكومت 

 با ،اري براي افزايش دموكراسي استنگري كه به عنوان ابزنگري به جاي اجماع و چند جانبه
مدتي در بازگشايي جهاني تمام مناطق  اياالت متحده منافع بلند. اين توصيف مخالفت كردند

دارد، به ويژه مناطقي كه ذخاير انرژي بااليي دارند و از آنجا كه منابع انرژي در سياست 
ل جريان انرژي در جهان، خواهد با كنتر خارجي آمريكا نقش اساسي دارد، اياالت متحده مي

به نظر برژينسكي اهداف آمريكا در اوراسيا از آغاز . جانبه خود را گسترش دهد سيطره همه
مدت يا پنج ساله كه عبارت است از  هدف كوتاه. سه نوع بوده استفروپاشي شوروي تا كنون 

راتژي مزيت ارائه اين است. تثبيت و پايدار كردن تكثرگرايي ژئوپليتيكي رايج در نقشه جغرافيا
آميز كه بتواند  يك مانور سياسي و فريب ديپلماتيك را براي پيشگيري از ائتالفي خصومت

 ساله كه بايد 20مدت يا  هدف ميان پيشتازي آمريكا را به مبارزه بطلبد به همراه خواهد داشت؛
أمين در جهت پيدايش شركاي سازگار استراتژيك هدايت شود تا رهبري آمريكا را براي ت

هدف سوم و يا درازمدت  و امنيت دلخواه از طريق همكاري در دو سوي اوراسيا شكل دهد

                                                 
1.Deng Xiaoping 
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. تواند به عنوان هسته جهاني مسئوليت در اشتراك سياسي نهفته باشد آمريكا در اوراسيا كه مي
آوري و  بنابراين هيچ دولتي توان رقابت با آمريكا در هر چهار بعد نظامي، اقتصادي، فن

تنها جايگزين واقعي رهبري آمريكا .  ندارد،دهنده نفوذ سياسي هستند را كه تشكيلفرهنگي 
آمريكا با اين همه، كوشش  ).25 -26، صص 1385اميراحمديان، ( المللي خواهد بود هاي بين اغتشاش

. براي تضمين دسترسي به انرژي را نبايد در قالب راهبرد امنيت ملي آن كشور بررسي كرد
برداري از منابع نفت اين منطقه، امنيت انرژي و دسترسي به منابع راي بهرههدف واشنگتن ب

 سپتامبر اين بهانه را 11مطمئن انرژي و رهايي از هر گونه نوسان در عرضه است كه حادثه 
 سپتامبر و پيامدهاي آن ملزومات اجراي 11 واقعه ).68، ص 1387ديلمي معزي، (فراهم كرد 

نطقه را فراهم آورد كه در نتيجه شكل جديدي از همكاري تاكتيك جديد آمريكا در م
جايگزين رقابت بين روسيه و اياالت متحده آمريكا شده و اياالت متحده امكان حضور 

 . كسب كرد) قرقيزستان و ازبكستان(ي ومستقيم و نظامي را در قلمروي شور

ه آسياي مركزي و  سپتامبر آمريكا و روسيه را در منطق11در واقع بايد گفت كه حادثه 
مسكو تا . هاي دو كشور در مبارزه با تروريسم شد قفقاز به هم نزديك كرد و باعث همكاري

پيش رفت و عضويت ) ناتو(مرحله عضويت محدود در سازمان پيمان آتالنتيك شمالي 
. پذيرفته شد) با موافقت ضمني روسيه(كشورهاي حوزه درياي بالتيك نيز در سازمان ناتو 

ن مسكو در قبال استقرار نيروهاي نظامي آمريكا در آسياي مركزي براي مبارزه عليه بنابراي
ولي روابط حسنه آمريكا و روسيه نيز كه اقدامي . تروريسم و طالبان در افغانستان سكوت كرد

آمريكا با طالبان و روسيه با ( سپتامبر در مبارزه عليه تروريسم 11تاكتيكي و برگرفته از حادثه 
بود، چندان طول نكشيد و به سرعت سردي مناسبات بين دو كشور ) طلبان چچنجدايي 

   ).181، ص 1387فرجي، (بخصوص در تعامالت آسياي مركزي جايگزين آن شد 
هاي  ها و دشواري  وضعيتي كشورهاي آسياي مركزي به نوبه خود با چالشدر چنين
هاي خود  ويتي مستقل براي حكومترسد در مسير يافتن هرو هستند و به نظر ميفراواني روبه
بنابراين با توجه به ساختار سياسي و حكومت اين كشورها و محدوديت ناشي . كنندتالش مي

روحيه .  هويتي مستقل از روسيه دست يابندبه تا كنون اندهاز اين ساختار، اين كشورها نتوانست
 و معيارهاي كشورهاي غربي، ها اقتدارگرايانه در اين كشورها و تعارض اين روحيات با ارزش
آنها معتقدند كه سياست اياالت . وابستگي كشورهاي اين منطقه به روسيه را تشديد كرده است

اي كه زمينه را براي متحده در اين منطقه باعث كاهش رشد دموكراسي شده است، به گونه
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هتر جانشين آمريكا  بگرموازنهبنابراين چين را به عنوان يك . انقالب رنگي فراهم خواهد كرد
 ).Heritage Foundation, 2007(كردند 

  
  اتحاديه اروپا و سياست تمركزگرايي غربي-د

بر خالف اياالت متحده آمريكا، اتحاديه اروپا منافع استراتژيكي مشخص و مستقيمي در 
هاي مهم براي اتحاديه اروپا، وابستگي آن در بخش انرژي  يكي از دغدغه .آسياي مركزي دارد

 به بعد اين اتحاديه مجبور به 2030ها حاكي است كه از سال  بيني بسياري از پيش. است
 است كه روسيه يك چهارم حاليدرصد انرژي خود خواهد بود و اين در 70واردات بيش از 

گروه ، طبق گزارش )كندكه نيمي از آن را وارد مي(كند گاز طبيعي اين اتحاديه را تأمين مي
، روسيه گاز آسياي مركزي را خريداري كرده و دوباره در بازارهاي مهم المللبحران بين

پذيري   كه به منزله آسيب)International Crisis Group, 2004, p.4(رساند اروپايي به فروش مي
هاي جديد ژئوپليتيك بين  هاي جهاني است و از پيامدهاي مهم رقابت اتحاديه اروپا در رقابت

حدودي كمتر چين براي كنترل و دستيابي به منابع انرژي و مسيرهاي روسيه، آمريكا و تا 
 انتقال آن در روابط كشورهاي همسايه و مناطقي چون خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز است

 اتحاديه اروپا با هدف تنوع بخشيدن به منابع تأمين گاز طبيعي). 72-83، صص 1385وحيدي، (
يكاي ي مركزي به كار برده است؛ در نشست تاريخي تروخود، ابتكارهاي جديدي در آسياي

 در آستانه 2007 مارس 28اتحاديه اروپا با وزراي خارجي كشورهاي آسياي مركزي كه در 
 ,Mihaka, 2007)ها بر لزوم افزايش روابط با آسياي مركزي تأكيد داشتند برگزار شد، اروپايي

p.37). راهميت براي عبور مواد مخدر از افغانستان آسياي مركزي همچنين در يك مسير باز و پ
 درصد از ترياك افغانستان از طريق آسياي مركزي به اروپاي 65حدود . به اروپا قرار دارد

- درصد از هروئين بريتانياي نيز از افغانستان وارد مي90همچنين بيش از . شودغربي وارد مي

  ).UK Parliament, May, 2002(شود 
ر و اقتصاد مربوط به آن، مشكالت مهمي را در اروپا به وجود آورده بنابراين مواد مخد

المللي نياز به اطمينان از روابط مداوم بين ناتو امنيت انرژي، مواد مخدر و تروريسم بين. است
هاي نقض حقوق بشر دوستانه نيز در ميان عواملي به عالوه نگراني. و نيروهاي ارتش دارد

ا به حمايت از افزايش ظرفيت ناتو در ميان نيروهاي ايساف در است كه كشورهاي اروپايي ر
 رويكردهاي ها ودر مجموع اگر چه انگيزه ،)Mihaka, 2007, pp. 37-38(كند افغانستان دعوت مي
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 آنها ويژهدهنده تعهدهاي  ها در ايساف، نشانكشورهاي خاص و همچنين حضور اروپايي
ان است، اما آنها توسط اياالت متحده و از طريق نسبت به آسياي مركزي و همچنين افغانست

اند، با اين حال منافع استراتژيك آنها در منطقه اين اطمينان را ناتو به اين سمت كشانده شده
هاي  خواهد داد كه آنها در منطقه خواهند ماند و نقشي ميانجي را در روابط بين قدرت

  .اي در آسياي مركزي ايفا خواهند كرد منطقه
 

   نتيجهي و بند ع جم
هـاي  هـا و خـط مـشي     پاياني سعي خواهد شد مـشكالتي كـه سـر راه سياسـت     بخشدر  

بازيگران در اين منطقه وجود دارد و همچنين راهكارهاي مربوط به آن به طور مختـصر بيـان                  
  .شود

 جايگاه آسياي مركزي در استراتژي امنيتي آمريكا به طور كامل پيراموني بوده و اهميـت                -
نخـست اينكـه    . رسـد اين موضوع از چند جهت درست به نظر مـي         . ژيكي بااليي ندارد  استرات

ذخاير انرژي اين كشورها با وجود تبليغات زياد، چندان وسيع نبوده و كيفيـت آن نيـز اغلـب                   
شود كه قصد   هاي دسترسي به اين انرژي توسط روسيه كنترل مي          يكسان نيست، دوم اينكه راه    

  .ژموني خود در منطقه را دارد احياي هاستفاده از انرژي براي 
يابـد، ولـي    هاي ارتقاي حقوق بشر و دموكراسـي در منطقـه ادامـه مـي                اگر چه سياست   -

هاي واقعي براي پيـشرفت دموكراسـي در منطقـه را نـدارد و در                 گونه اهرم   اياالت متحده هيچ  
  .آيندمقابل، روسيه و چين بازيگران مهمي در منطقه به شمار مي

الت متحده آمريكا به حضور حداقل خود در منطقه ادامـه خواهـد داد و ايـن بـراي                    ايا - 
هاي بزرگ در منطقه به نفـع آنهـا    هاي آسياي مركزي مفيد خواهد بود، زيرا بازي قدرت         دولت
  .است
كند تا بتواند به طـور      گرايي در منطقه حمايت مي     اياالت متحده آمريكا از سياست قبيله      - 

شـود،   بر سر راه منافع ملي آنها محسوب مـي مانعيگرايي افراطي در منطقه كه     مؤثري با اسالم  
-هاي وزيرستان جنوبي موضوع را به خوبي تـشريح مـي   در اين مورد مثال ازبك. برخورد كند 

  . جنگندها نميهاي محلي با يكديگر بجنگند، ديگر با آمريكايي كند، زيرا به نظر آنها اگر قبيله
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هـا را وادار بـه حـضور    براي تداوم حضور خود در منطقه بايـد اروپـايي         اياالت متحده    - 
هـا جـزو    اروپـايي . قدرتمند خود در منطقه كند و از ابتكار عمل اتحاديه اروپـا حمايـت كنـد               

از اين منطقه، منافع مـستقيمي      ) گاز طبيعي (كشورهايي هستند كه به دليل دريافت منابع انرژي         
هاي روسيه براي دستكاري در ميزان عرضه گاز طبيعـي و              تالش بنابراين از . آورندبه دست مي  

 مخالفـت بـا   .برنـد ثباتي كه مشخصه منطقه شده، رنـج مـي  اعتمادي و بيبه طور اساسي از بي
يه اصلي همكـاري چـين و روسـيه         حضور مداوم اياالت متحده در آسياي مركزي، اساس و پا         

 حاضر كانون دو نيروي مخـالف از سـوي   توان گفت آسياي مركزي در حال   بنابراين مي . است
شرق با محوريت روسيه و همكاري چين و از سوي غرب بـا محوريـت آمريكـا و همراهـي                    

اگر چه برآيند نيروهاي وارده بر اين منطقه در حال حاضر كفه روسـيه را               . اتحاديه اروپا است  
ان تأثير نيروهـاي    توبيش از كشورهاي غربي و در رأس آن آمريكا تقويت كرده است، اما نمي             

 .وارده بر غرب را نيز در اين كشورها ناديده گرفت
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