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  سازي آسیاي مرکزي ايهاي روند منطقه بررسی تحلیلی چالش

  

  

١عباسقلی عسگریان

 اقتصادي و سیاسی با لحاظ مرکزي به سازي حوزه آسیاي  اي منطقه  فرآیند ،در این مقاله  

 آبـی، اختالفـات    واختالفات مرزي، جغرافیـایی ، هاي متقابل   همکاري چونعوامل مختلفی   مالحظه  

ا در یـک    هـ یکـسان هـر یـک از آن        و نفوذ غیـر    ها رهبران دولت  میاننیز اختالف   مربوط به انرژي و     

 تجـارت متقابـل و       ازجمله  بر روابط دوجانبه   ، در بخش اقتصادي مقاله    .شود   بررسی می  منطقه واحد 

 در تحلیـل     همچنـین  ؛اسـت   شـده اشـاره   ،  مرزي آنها کـه خاصـیت فرعـی و غیرسیـستماتیک دارد           

 مـورد   چـین و روسـیه    ،  هاي اتحادیه اروپا، آمریکـا، ترکیـه        رجی و برنامه  تاثیر بازیگران خا   ،ییمحتوا

سازي در آسیاي مرکزي امکانات  گیري شده است، اگرچه منطقه       قرار گرفته و نتیجه    تجزیه و تحلیل  

رسد این روند در مدت زمان کوتـاهی قابـل    کند، اما به نظر می کافی براي توسعه کشورها فراهم می     

  .دسترسی نیست

سازي آسیاي مرکـزي بـا   اي چرا تاکنون روند منطقه    عبارت است از اینکه    سوال اصلی مقاله            

رسـد،  نظر مـی  شود که به    در پاسخ به سوال مقاله این فرضیه مطرح می        است؟    موفقیت همراه نبوده  

اي و نیـز دخالـت بـازیگران    عوامل و موانـع سیاسـی، امنیتـی، اقتـصادي و فرهنگـی درون منطقـه          

  . گردیده استمرکزي  گرایی درآسیاي عدم موفقیت منطقهاي، باعثامنطقهفر

  

گرایی، همگرایی، آسیاي مرکزي و بـازیگران  سازي، منطقه ايمنطقه : کلیدي واژگان

  .ايفرامنطقه

  

  

  

                                     
                               .ر خارجه، تهران، ایرانالملل وزارت امو نویسنده مسئول، استادیار دانشکده روابط بین.١

                                                           Email: Abbas110as@yahoo.com                            
28/5/94:  و تاریخ پذیرش4/4/94: تاریخ دریافت
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  مقدمه

 و از سـوي   شوروي از یک سو در ژئوپلیتیک جهان تغییرات ایجاد کـرد        فروپاشی اتحاد جماهیر          

 آسیاي مرکزي را در شرایطی قرارداد که باید به ایجاد سیستم سیاسـی              هکشورهاي جدید منطق  ر  دیگ

 ایـن دو عامـل مهـم منجـر بـه      .پرداختنـد  جهـانی مـی  هـاي   و بازسازي اقتصاد ملی منطبق با جریان      

اي در قالـب     سـاختار اتحـاد منطقـه      گردیـد و  التاسیس     بر این کشورهاي جدید    ايالعاده  فشارهاي فوق 

ــادات ــاهیر ح ــون   جم ــوروي را دگرگ ــاختش ــروز .(Дабаева и Кузьмина,2014:3)س  هام

 وسـایل   ي از شـمار ثیر تعـداد بـی    أ تـ    بلکه تحـت   ،مرکزي دیگر یک محیط بسته نیست       آسیاي

 عوامـل   بـه  اي   خـارجی توجـه ویـژه      بـازیگران کـه      ضمن ایـن   .دارد قرارجمعی جهانی     ارتباط

 رفتارهاي  همراه با  عواملی چنین   رواقع، باید اذعان نمود    د . آن دارند  ژئواکونومیکژئوپلیتیک و   

البته باید این نکتـه را هـم   . گردیده است کشورها    این  توسعه ناهمگون  موجبها،    متنوع دولت 

و سیاسـتمداران   هاي متخـذه    ها و سیاست    ییبه توانا  کشورها هر یک بنا   مدنظر داشت که این     

  . اي در تعامل هستند نی و منطقههاي بزرگ جها  اصول خود با دولتاقتضايبه 

مرکـزي را در      سـازي آسـیاي   صورت تحلیلـی رونـد منطقـه       به مقاله حاضر برآن است که           

مقالـه   درحقیقـت ایـن      .کند تشریح)  نوین گراییمنطقه(جهان   گرایی امروزي   چارچوب منطقه 

که بر آهنـگ    اینضمن. مرکزي است گرایی در آسیاي هاي منطقه درپی ارائه تصویري از ویژگی 

هاي سیاسی     و سطح همکاري   2014-2000هاي    طی سال  ،ي منطقه ها  توسعه اقتصادي دولت  

کارهـاي جدیـد ایجـاد       راه هبر مطالعـ   همچنین در این مقاله   . شود  کشورها با یکدیگر اشاره می    

   .هاي منطقه تمرکز دارد دولتمیانثبات در سیستم داخلی منطقه و حل و فصل اختالفات 

سازي آسیاي مرکـزي    اي چرا تاکنون روند منطقه     عبارت است از اینکه    سوال اصلی مقاله         

نظـر   شـود کـه بـه    این فرضیه مطرح میمقالهدر پاسخ به سوال  است؟    با موفقیت همراه نبوده   

اي و نیـز دخالـت       عوامل و موانع سیاسی، امنیتی، اقتصادي و فرهنگی درون منطقـه           ،رسدمی

  . گردیده استمرکزي  گرایی درآسیاي عدم موفقیت منطقهاي، باعثطقهبازیگران فرامن

توانـد در یـک مجموعـه واحـد           مرکزي مـی    هاي آسیاي   درواقع، سیاست و اقتصاد دولت            

 صحبت درباره ارتباطـات داخلـی ثابـت و پایـدار بـین کـشورهاي منطقـه                  البته. متمرکز شود 

گـر را   و روابط این کشورها با کشورهاي ثالـث مداخلـه   آنها  میاناست زیرا وابستگی       زده شتاب

هاي مورد اشاره تحت تاثیر عرضـه   ساختار اقتصادي دولت  . توان در این امر نادیده انگاشت     نمی

هـاي    روش و    تولیـدات  ،گـردد  که در نهایت باعـث مـی       گیرد  تقاضا کشورهاي ثالث شکل می       و  
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هـاي    بخشبعضی   پی آن  در که یابد  توسعه  هاي داخل منطقه نسبتا به کندي         تامین نیازمندي 

 و ایـن    شـود وابـسته   نقـل و انـرژي کـشورها بـه یکـدیگر              و   حمـل   و کلیدي مانند مالکیت آب   

هـا    توسعه و نزدیکـی همکـاري     دولتی و متقابال عدم     میانسمت افزایش اختالفات      وابستگی به 

   .(Зевин. 2008, 12)کند  سوق پیدا می

 موضـوع   ، رهبـران کـشورها و کارشناسـان       میـان  مـورد بحـث      دي ج یکی از موضوعات          

ی اسـت کـه ضـمن حفـظ اصـول مـورد نظـر               یکارها   طراحی راه   و مرکزي  گرایی آسیاي   منطقه

طور مستمر در      به براین اساس است که   . انداز آتی همکاري آنها را تسهیل نماید         چشم ،کشورها

 چـارچوب مناسـب مـورد بحـث         گرایی و یـافتن      موضوع منطقه  ،محافل تخصصی و کارشناسی   

مرکـزي بـه لحـاظ      اعتقـاد کارشناسـان منطقـه، کـشورهاي آسـیاي     حقیقت بـه   در   .است  بوده

 توانند  می...  فرهنگی، تمدنی، اقتصادي و    ،هاي متعدد از جمله جغرافیایی      خوانی  کات و هم  ااشتر

  . (Кадырбекова и Чукубаев. 2012. 15)دهند تشکیل  ١ژئوپلیتیکیک منطقه 

  

گراییمنطقه: چوب نظريچار
٢

  

دوم در   المللی پـس از جنـگ جهـانی        گرایی به عنوان تجلی و نمود همکاري بین         منطقه        

هاي جغرافیایی دیگر مانند آمریکـاي التـین و           تدریج این فرایند در حوزه    ولی به . اروپا آغاز شد  

هـا و امکانـات       سرد و نظام دو قطبی، فرصـت        پایان جنگ . آسیاي جنوب شرقی گسترش یافت    

نوین از    گراییمنطقه. گرایی نوین فراهم ساخت     جدیدي را براي تثبیت، تقویت و توسعه منطقه       

گرایـی   چهار جهت کارگزاري، انگیزه کارگزاران، جهت و گستره همکاري و همگرایی با منطقـه   

تحـت گرایـی منطقـه هاي اساسا نظریه.)56: 1388قانی فیروزابادي، هد(متفاوت است کهن 

پایان جنگازدرواقع، بعد. استشدهارائهوپردازشاروپاهمگراییتحوالتها وتجربهتأثیر

بحـث و بـه گراییمنطقهمطالعهیافته،توسعهجهانبینجویانههمکاريروابطتوسعهوسرد

پیـشرفته  وصنعتیکشورهايمیاناقتصاديوسیاسیهمکارينهادیناشکالنظريبررسی

کننـده تبیـین ودهنـده بازتـاب حـدودي تـا گرایـی منطقـه هايبنابراین نظریه.شدمحدود

هـاي    یکـی از ویژگـی  .بودنـد یافتـه توسعهجهاندراقتصاديوسیاسیهاي نهادینهمکاري

الملل پس از جنگ جهانی دوم، رشد و توسـعه همکـاري و همگرایـی در چـارچوب             روابط بین 

                                     
1 .The Geopolitic Region
2. Regionalism
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طـوري کـه   به. سا جنگ سرد نیز تقویت گردیده است    که در دوران پ    شدن بوده است  ايمنطقه

شـدن فراتـر از منـاطق     در اثـر شـدت یـافتن رونـد جهـانی         اي  این نـوع روابـط درون منطقـه       

از . اسـت    مناطق درحال توسعه نیز به صورت یک الگوي تعامل متعارف درآمده            در یافته توسعه

 ،شـد   رایـی اروپـایی تعریـف مـی       که زمانی در قالب همگ    گرایی  شدن و منطقه    اي   منطقه ،رو  این

هایی چون اکو، نفتا، آسه آن، اتحادیه آفریقا و سازمان کـشورهاي   امروز در ساختارها و سازمان 

عنـوان فرآینـد    شـدن بـه     اي  منطقه. (Hurrell,1995:78)آمریکایی تجلی و تبلور یافته است     

گیـري یـک      کل کـه بـه شـ      حوزه جغرافیـایی  تعامل منطقه یا رشد همگرایی اجتماعی در یک         

به شکلی کـه  . هاي نظري بسیاري را برانگیخته است انجامد، توجه و تالش اي می   هویت منطقه 

گرایـی   اند تا پدیده منطقـه  الملل تالش کرده    پردازان روابط بین    بسیاري از اندیشمندان و نظریه    

  . (Haas,1975: 121)گیرد را تبیین نظري کنند  گرایی قرار می گرایی و جهان که بین ملی

 هگیـري و گـستر      هـا، جهـت     ها، انگیـزه    د علت نخواه  ها می   هریک از این نظریه   درواقع،           

یـی از آغـاز فراینـد       گرا  هاي مختلف منطقه    نظریه. گرایی و کارگزاران آن را توضیح دهد        منطقه

ایـن  . انـد   گرایی، تغییر و تحـول یافتـه        نمونه منطقه ترین  عنوان اولین و موفق    به همگرایی اروپا 

هـاي جدیـد    هـاي موجـود و ارائـه نظریـه          تحول به دو صورت دگردیسی و دگرگونی در نظریه        

هـاي   هـا و گـزاره     طوري که از یک سو اصول، مفروضه      به. است  گرایی تجلی و تبلور یافته      منطقه

گرایی موجود مورد بازبینی، اصالح و بازسـازي قرارگرفتـه اسـت و از سـوي                  هاي منطقه   نظریه

اند که بر مبانی فرانظـري متفـاوتی اسـتوار            گرایی نوینی پردازش شده     هاي منطقه   یهدیگر، نظر 

الملـل در     الملل و تجارت بـین      به عرصه ادبیات روابط بین     » گرایی  منطقه«با ورود واژه    .هستند

 موازات رشد و توسعه این پدیده، تعاریف و اصطالحات جدیـدي نیـز از ایـن                  به نیم قرن اخیر  

هرچند همه این تعاریف و اصطالحات در کلیات مشترك هستند، امـا        . است  تهپدیده ظاهر گش  

اي از ایـن پدیـده را شـرح           هایی هـستند و هـر یـک گوشـه           در جزئیات هر کدام داراي تفاوت     

ی یـ چـون یکپـارچگی اقتـصادي، همگرا    هـایی هـم   اژه وگرایـی  غیر از واژه منطقـه   به. دهند  می

   .(Haas,1975:131)ر این زمینه کاربرد دارند نیز د"اي همگرائی منطقه"اقتصادي، 

منطقــه در برگیرنــده چنــد کــشور اســت کــه در پرتــو پیونــدهاي اســتراتژي، نظــر در         

، منطقـه بـه     »آکـسفورد «در فرهنـگ    . ا منافع مـشترك بـا هـم مـرتبط هـستند           جغرافیایی ی 

ــ  اي جغرافیــایی گفتــه مــی محــدوده . ی داردشــود کــه بافــت مــستقلی از نظــر شــرایط اقلیم

به معنی مجموعه اقداماتی اسـت کـه        »  تجاري -فرهنگ اصطالحات سیاسی  «گرایی در     منطقه 
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هـا بـه منظـور آزادسـازي یـا تـسهیل              گمرکی بین دولت    از طریق ایجاد منطقه آزاد یا اتحادیه      

 در نگـاه    »١اي  هـاي تجـارت منطقـه       موافقتنامـه «اما  . گیرد  تجارت در سطح منطقه صورت می     

در . گرایـی دارد   تـر از منطقـه      تر و از سویی دیگر خـاص        مفهومی عام » 2تجارت  یسازمان جهان «

 در یک منطقه جغرافیـایی      اها ممکن است بین دو کشور که لزوم         نامه  تر این موافقت    مفهوم عام 

ــر، مقــررات مــاده  نباشــند منعقــد شــود و در مفهــوم خــاص   5 و مــاده 1994»گــات «24ت

طور ویژه شرایطی براي آزادسازي تجـاري ترجیحـی           به» نامه عمومی تجارت خدمات     موافقت«

کشورهاي  «،دارد   گات عنوان می   24ماده  . دارند  اي مقرر می    هاي تجاري منطقه    نامه  در موافقت 

 تأسـیس    به دارد  اي از شرایط که سازمان جهانی تجارت اعالم می          توانند با رعایت پاره     عضو می 

البتـه کـشورهاي ثالـث نبایـد از         . د اقدام نمایند  اي و ترجیحی در میان خو       نامه منطقه   موافقت

ها باید بـه سـازمان    گونه موافقتنامه انعقاد این. تأسیس این موافقتنامه دچار ضرر و زیان گردند       

  .(Hurrell,1995: 54)» ابالغ گردد

آمیـز تجـارت    طور سنتی داللت بر آزادسـازي تبعـیض    اساسا و به  » اي  همگرایی منطقه «        

تواننـد تـصمیم بگیرنـد موانـع          اي مـی     یا چند اقتصاد تحت یک پیمان تجاري منطقه        دو. دارد

تجاري را میان خود کاهش دهند در حالی که آن موانع را در مقابل بقیـه اقتـصادهاي جهـان                  

اول، شاهد تحـوالت   هاي پس از جنگ جهانی گرایی کشورها در سال جریان منطقه. حفظ کنند 

 کشورها، نحوه تعامالت میـان کـشورها، تعـداد اعـضا و شـرایط               اي در نحوه همگرایی     گسترده

گرایـی    جریـان منطقـه   . است   اقتصادي، بوده  -هاي شمول و کارکردهاي سیاسی      عضویت، حوزه 

 از. آغازگردیـد 1956 از اروپا و با جامعه ذغال و فوالد در سال          ادوم مشخص   پس از جنگ جهانی   

الملـل، دچـار فـراز و     ي شـدن روابـط بـین   ا گرایـی و منطقـه      آن زمان تاکنون جریـان منطقـه      

اسـت کـه کارشناسـان مـسائل          اي تغییر پیـدا کـرده       است و شرایط آن به گونه       فرودهایی بوده 

و  "٣گرایـی قـدیم   منطقـه "الملل را ناگزیر به تقـسیم ایـن جریـان بـه دو قـسمت                اقتصاد بین 

  .(Haas,1975:126)کرده است  "٤گرایی جدید منطقه"

المللـی بینسیاسیاقتصادوالمللبیننظامتحوالتوتغییراثرداشت که برباید توجه        

ظهـور یافتهتوسعهجهانواروپاازخارجاي شدنمنطقهازاشکال جدیديوانواعتدریجبه

                                     
1 .Regional trade agreements
2. World Trade Organization
3 .Old Regionalism
4 .New Regionalism
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گرایـی منطقـه هاينظریهکهشکلیبه.بودمتمایزومتفاوتهمگرایی اروپاتجربهازکهکرد

شـبه وپیرامـونی منـاطق وسـوم جهـان درشـدن ايرونـد منطقـه  بودندنقادرمحور-اروپا

بـا منـاطق ایـن درگراییمنطقهکارگزارانوها، اهدافانگیزهچوندهندتوضیحراپیرامونی

ارائـه وموجـود هاياصالح و تحول نظریه،رواز این.نبودندیکسانوهمساناروپاهمگرایی

ازفراترجهانیسطحدرگراییها منطقهتجربهتحلیلویینتببهقادرکهجدیديهاينظریه

  :این تحوالت در ابعاد زیر بوده است. یافتضرورتباشند،یافتهتوسعهجهانواروپا

 بـه شـدند مـی تلقـی اروپـا همگراییبامترادفزمانیکهگراییمنطقههاينظریهاول،       

تـأثیر تحـت بیـشتر هـا نظریـه ایـن کـه لیشـک بـه .اندیافتهتحولشدنسمت غیراروپایی

وعنـصر کـانونی نقـش دوم،. انـد گرفتهقراراروپاازغیرمناطقیدرگراییهاي منطقهتجربه

هـاي نظریـه سـوم، .استیافتهکاهشگراییمنطقههاينظریه درجغرافیاي سرزمینیعامل

گرایـی منطقهفرآینددراديمعناصروعواملبرتأکیدمعنايبهگراییاز ماديگراییمنطقه

تحـول انگارهايوغیرماديساختارهايوعناصرنقشبرتأکیدبرمعناگرایی مبنیسمتبه

هـاي نظریهکهطوريبه.استیافتهتوسعهنیزگراییمنطقههايدامنه نظریهچهارم،.اندیافته

تجـاري، اقتـصادي، يهـا حـوزه کلیهکهدانندمیچندبعديايرا پدیدهگراییمنطقهجدید،

ازگرایـی منطقـه هـاي نظریـه پنجم،. گیردمیبردرراو امنیتیسیاسیفرهنگی،اجتماعی،

مطالعـات حـوزه درپردازينظریهششم،.اندکردهفردگرایی حرکتسمتبهمحوري-دولت

        )114-102: 1388 هقـانی فیروزآبـادي،  د(اسـت  گلچینی درآمدهوتلفیقیصورتبهايمنطقه

گرایـی جدیـد   هاي جدیدي که مطرح شده اسـت، منطقـه    گرایی یکی از بحث   در زمینه منطقه  

اول،درجهدر.برجسته استهايشاخصبرخی دارايسرداز  جنگپسنجهااست که در

ازهموايمنطقهدستورکار همکارينظرازهماست،بازگراییمنطقهیکگرایی،منطقهاین

هـدف رسـد مـی نظـر به. متصلب استکمترومنعطفکهاي،منطقهیاییترکیب جغرافنظر

درداشتنقرارصرفیا.باشداقتصادي داشتهدستاوردکهاستنآبیشترگرایی جدیدمنطقه

دردیگـر توجـه قابـل جنبـه حـال، ایـن  بـا .باشـد نظـر مـد خـاص جغرافیـایی یک منطقـه 

هـم کـه یهایتالشدرمهم این.استنیتیامموضوعاتبهبیشترحساسیتنوین،گراییمنطقه

رااضـافی وجدیـد نهـادي ترتیبهموسازدمیمنعکس راموجودايمنطقهبنديگروهامنیتی بعد

جدیـد، گرایـی درمنطقـه امنیتـی همکاريمهمهايجنبهاز یکی.استننمایاکند،میتشویق
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ایجـاد امنیـت و تقویـت    گذاري،یهسرمات،تجارماننداقتصادي ابزارهاي همکاريازاستفاده

.(Achariya,2001:85)متقابل است

  

اي در روند همگرایی کشورهاي آسـیاي       ساز درون منطقه  هاي مشکل عوامل و زمینه  

  مرکزي

ها، منـابع قـدرت، موقعیـت ژئواکونومیـک  و           تفاوت کشورهاي منطقه در زیرساخت    ) الف

  ژئوپلیتیک

 اصـول   ؛مرکـزي   المنـافع در آسـیاي      ي مـستقل مـشترك    هـا    دولت تشکیلدر اولین گام            

.  اسـتوار بـود   ،هاي جدیـد مـستقل       بر ساختار دولت   ،هاي دموکراتیک    ایجاد دولت  اياعالمی بر 

هـاي جدیـد، توجـه بـسیاري از           مـشی سیاسـی توسـط حاکمیـت        اعالم چنین خـط    هدرنتیج

ایی و آمریکـا نیـز   کشورهاي اروپ. جلب شدکشورهاي مترقی و پیشرفته جهان به این کشورها   

  . نمودندمرکزي استقبال   از جمله کشورهایی بودند که از این سیاست کشورهاي آسیاي

هـاي متقابـل سیاسـی، اقتـصادي،          مسائل موجود در همکاري   باید اذعان داشت که برخی              

هـاي تـاریخی کـه میـراث دوران         علت داشتن ریشه   به مرکزي  اجتماعی کشورهاي منطقه آسیاي   

راحتـی    اکنون به وضعیتی درآمـده کـه بـه         و    روي هم انباشته شده    ،اد جماهیر شوروي است   اتح

اي اوضـاع   اي و فرامنطقه  رقابت کشورهاي قدرتمند منطقه    از دیگر سو،  . فصل نیستند    و    قابل حل 

مرکزي را در بالتکلیفی انتخـاب گزینـه بهتـر قـرار             که کشورهاي آسیاي    حالتی تبدیل کرده    را به 

سر دوراهی انتخاب روسیه یـا چـین؛ روسـیه یـا اروپـا؛ روسـیه یـا                    بر  دیگر، به تعبیر . ستداده ا 

گـام نخـست پـس از     .(Коваленко, 2010:33 )انـد هقـرار گرفتـ  ... آمریکا، آمریکا یا چین و 

مبتنی بـر پیوسـتن بـه جامعـه         امري   ي آسیاي مرکزي،  ها  استقالل در تدابیر و اقدامات دولت     

 از سـوي . عنوان عضو برابر برخورد شود به لحاظ حقوقی و ارزشی با آنها بهکهجهانی بود و این   

بـستگی   تحقق چنین اشتیاقی تا حد زیادي به جایگاه و نقش این کـشورها در منطقـه                   دیگر،

به لحاظ ابزار و مرام سیاسی مثل بسیاري از کـشورهاي    ها   این دولت  آنکهضمن  . داردداشته و   

 هرکـدام بنابـه     بنـابراین، . داراي یک ریشه نیستند   ه  هم در منطق   جهان و    سراسر هم در    ،دیگر

شرایط جمعیتی، اقتصادي، سیاسی و جغرافیایی موضع متفاوتی درخصوص توسـعه اقتـصادي           

 ذخـایر و    ظرفیـت مرکزي هرکدام به لحاظ دارا بودن         پنج کشور حوزه آسیاي   . اندهاتخاذ نمود 

زاقـستان، ازبکـستان و ترکمنـستان داراي ذخـایر          مـثال؛ ق  . منابع در شرایط متفاوتی قراردارند    
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و قرقیزسـتان و تاجیکـستان نیـز سرشـار از منـابع      ؛ توجه هیـدروکربوري و آهـن      طبیعی قابل 

 هـاي   ضمن این که موقعیت جغرافیایی تاجیکستان و قرقیزستان به دولـت          . هیدروژنی هستند 

ردریا را ید آمودریـا و سـ  مرکـزي ماننـ   هـاي آسـیاي   دهد جریان آب در رودخانـه      اجازه می  آنها

طـال نیـز جایگـاه      . دهـاي کـشاورزي کـل منطقـه را تـامین کننـ              کنترل کرده و آبیاري زمین    

قیمـت بـه تاجیکـستان      هـاي گـران   در کشور قرقیزستان دارد، همچنـین سـنگ    اي  العاده  فوق

 لحـاظ توانـایی   عالوه، هم تاجیکـستان و هـم قرقیزسـتان بـه          به. است   اي بخشیده   اهمیت ویژه 

,Джамалов и Хасиев)جذب توریست بسیار غنی هستند 2012: 4) .   

در مقایسه با قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنـستان  » ازبکستان«و  » قزاقستان«رهبران          

 به شکل، نوع و شیوه توسعه   آنها  تر و جمعیت بیشتري برخوردارند؛ نگاه       که از جغرافیاي وسیع   

 قزاقـستان  ؛توان به چند نمونه اشـاره کـرد         ها می   ریح این تفاوت  تش در.  متفاوت است   اقتصادي

 لحاظ جغرافیایی در ردیف ده کشور وسیع جهانی و ازبکستان در منطقه به لحاظ جمعیتـی                 به

قـرار   چهـل و دوم  جایگـاه در کل جهان در و  )  میلیون نفر جمعیت   30نزدیک به    (جایگاه اول 

میـزان فاحـشی از دیگـر کـشورهاي         هر دو کشور بـه     تولید ناخالص داخلی  اما به لحاظ    دارند،  

تولیـد ناخـالص داخلـی     سطح2013به آمار بانک جهانی در سال  بنا. انده فاصله گرفتمنطقه

 دالر و در ازبکـستان        میلیارد 395رقمی معادل    1استانداردهاي قدرت خرید    براساس قزاقستان

ـ   عـدنی و خـام و  هر دو کشور ذخایر م    . است   میلیارد دالر اعالم شده    156 ژي گرمـازا  رمنـابع ان

طـور  دهد نسبت بـه سـه کـشور دیگـر برتـري داشـته و بـه         اجازه مینهادارند که این امر به آ 

  در گـذاري   محسوس سیاست خود را در منطقه اعمال کنند و قـادر باشـند از طریـق سـرمایه                 

دو ایـن    رواقـع  د .باشـند    ثیرگذار داشته أ تاجیکستان و قرقیزستان حضور ت     يهاي اقتصاد   بخش

,Дабаева и Кузьмина(آینـد   کشور لوکوموتیو اقتصادي منطقه به حساب می 2014: 7.( 

درواقع باید اذعان نمود که کشورهاي این منطقه از نظر منابع هیدروکربوري و مبانی قدرت و                 

 هرکـدام راه  ، استقاللبعد از، اما زیرساخت باهم در یک سطح یکسان یا نزدیک به هم نیستند     

 ژئوپلیتیـک، اقتـصادي و      هـاي  و زیرسـاخت   هـا    توانایی براساستوسعه خود را انتخاب کرده و       

کشورهاي  . گرفتند در پیش  را   مسیر حفظ و تداوم استقالل خویش       خود منابع بالقوه و بالفعل   

 که بعد از فروپاشـی اتحـاد جمـاهیر شـوروي، هرکـدام داراي                دریافتند منطقه آسیاي مرکزي  

                                     
1. Purchasing Power Standards(PPS)
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 بار دیگر میسر نخواهد بـود کـه         ، و به همین علت    هستنداي مختص به خود     ه و ویژگی  عوامل

شـان  ، لذا حفظ اسـتقالل بخش جداناپذیز واحد جدیدي همچون اتحاد جماهیر شوروي باشند     

بـه اهمیـت و ضـرورت همگرایـی     کشورهاي منطقه   رهبران   ،عین حال البته در   . ضروري است 

 ي خـود   تجـار   و  اختالفـات مـرزي، آبـی، انـرژي         عملی بـراي حـل     کار  و  سازمثابه  اي به   منطقه

:Бисенбаев,2013)بردند  پی 89) .  

 دركمیزان زیادي به     هاي اولیه پساشوروي به     اي در سال    دشواري همگرایی منطقه         

هاي مختلفی که هر یک از روابط داخلی کشورها در منطقه، مواضع رهبران سیاسی، شیوه

فته بودند، سطح توسـعه اقتـصادي، شـرایط کـشورها در     ها براي توسعه در پیش گر    دولت

.  و مـوارد دیگـر ارتبـاط داشـت         اولیـه هاي بالقوه و بالفعـل منـابع          جامعه جهانی، ظرفیت  

در توسـعه  بـراي   شـوروي   اتحاد جماهیر    پس از تجزیه     هاهر یک از کشور   ؛ تالش   بنابراین

 ؛ به هـم منجـر شـد        نسبت  کشورها میان برتري در روابط      به اقتصاديو  اجتماعی  سطوح  

نسبت به دیگـر     تري ضعیف  در سطح  ملی بعضی کشورهاي منطقه از منابع قدرت         که چرا

کشورهاي تاجیکستان و قرقیزستان از نظر توسعه اقتصادي در منطقه        .کشورها قرار دارند  

 تـصادي  قتوسعه اروند  ،کشورها تالش کردنداین درنتیجه . ترین سطح قرار دارنددر پایین 

براي نیل به این مقصود . سروسامان دهندا  توسعه سیاسی خود را براي آینده،      و مخصوص 

  بـدون در   صورت مستقل یا از طریق کمک و همکاري با کشورهاي توسعه یافته جهان؛            به

ثیر أ تـ درنتیجـه، . خویش در این مسیر گام نهادند   اي    نظر گرفتن منافع همسایگان منطقه    

هم از لحاظ موضوعی و هم به لحاظ عوامل عملـی            اي   داخلی منطقه  ی همگرای هاي نجریا

,Валентини, Оролбаев, Абылгазиева)محدود گردید  2004: 50).

  اختالفات آبی، مرزي و سیاسی کشورهاي منطقه ) ب

ـ      از سـال    عمـال  ،اي  روند توسعه روابط داخلـی منطقـه              دسـت آوردن  ههـاي اول پـس از ب

  آهـستگی و   هاي متقابل سیاسی با     اما همکاري . ل پوشید استقالل کشورهاي منطقه جامعه عم    

 به جستجو و    ي این کشورها  مند  عالقهمسأله   این   علت اصلی . دشواري بیشتري به جریان افتاد    

کردنـد  مـی  کوشـش   نیـز بود و خود بازسازي و رجعت به تاریخ، فرهنگ و تمدنی نژاد نیاکان      

ازجملـه  . رهـا نماینـد   تحاد جماهیر شوروي     دوران ا   و مسائل  هاجامعه خودشان را از وابستگی    

 يهـا   رافیـایی جمهـوري   غ که در دوره تقسیمات ج     باشدمی مرزي و ملیتی     هسئل مسایل، م  این
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پـس از اسـتقالل ایـن    به وجود آمـده و  هاي اجباري دوره شوروي  جایی آسیاي مرکزي و جابه   

,Вардомский). ادامه دارد نیز همچنان به مثابه یک چالش کشورها 2014: 13)  

هاي نخستین به قدرت رسیدن ژوزف اسـتالین در اتحـاد             ، سال 1930-1920هاي    سال        

ها تعیین و خطوط مرزي هر یک مـشخص           این ایام مرزهاي جمهوري    در. جماهیر شوروي بود  

مطرح بوده  اختالف  مورد   اتعنوان موضوع  از همان زمان همواره به      و مسائلی که   اقداماتی. شد

اخـتالف دوجانبـه مـرزي      . هـاي مـستقل کنـونی وجـود دارد           بین اکثر جمهـوري     هنوز است،

 تا  2000هاي    در سال .  ازبکستان از جمله این موارد است      -، قزاقستان  ترکمنستان –ازبکستان  

بین قزاقستان و ازبکستان     به منظور تعیین خطوط مرزي خود        هایی و نشست   مذاکرات 2002

مرزي بـین دو کـشور      رگردید کمیسیون تعیین خطوط   ها مقر    نشست  این که در صورت گرفت   

شـود ولـی    کمیـسیون برگـزار مـی   این  ،از آن زمان . شود   فصل  و  تشکیل و اختالفات مرزي حل    

کـشورهاي آسـیاي مرکـزي     میانبرخی مسائل حاد . است هنوز نتیجه ملموسی درپی نداشته

  :استموارد زیر شامل  ،کار کمیسیون قرارگرفتکه در دستور

  تفاده صحیح از منابع انرژي هیدروژنی؛  اس-

   ساخت سیستم هاي تولید انرژي مشترك در آسیاي مرکزي؛ -

   .هاي مرزي  استفاده صحیح از رودخانه-

 که ایـن موضـوع      است   کشورها شده  میان اختالفات جدي    موجب ،مسائل آبی        در حال حاضر،    

میان رهبران کشورهاي منطقه را نیـز آشـکار         مانعی براي توسعه روابط متقابل گردیده و اختالفات         

 و  ازبکستان و تاجیکـستان   ي   رهبران کشورها  میان به اختالفات    توان می ،عنوان مثال   به. کرده است 

. کنـد  دق مـی ااین موضوع در خـصوص سـایر کـشورها نیـز صـ     . اشاره نمود ازبکستان و قرقیزستان  

 سـاخت   طـرح  2008کرد که در سـال       دوشنبه و تاشکند به تاجیکستان کمک        میانسردي روابط   

هـا منجـر بـه آن شـد کـه ازبکـستان لحـن                 ایـن اقـدام تاجیـک     .  را آغاز نماید   ١آبی راغون نیروگاه  

تهدیدآمیزي در برابر دولت دوشنبه داشته باشد و هرگونه مـذاکره در ایـن خـصوص را بـه تعلیـق                     

ازبکـستان،  .  را اتخاذ نمود    کردن تاجیکستان  بلوکه سیاست   ،در مقابل ازبکستان  همین طور   . درآورد

سـرزمین   به تاجیکستان را بست و اجازه نداد بارهـاي ترازیـت از              خودمسیر ترانزیت ریلی از خاك      

,Валентини, Оролбаев, Абылгазиева)بـه تاجیکـستان عبـور کننـد    خود  2004, 47).  

ازه  موضع خـود دربـاره عـدم اجـ         ، ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد       2014سال  
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 را رسـما   کـشور  به ساخت نیروگاه برقی آبی راغون در مسیر رودخانـه مـرزي دو   خودکشور

جمهور ازبکستان تهدید کرد سـاخت راغـون     رئیس ،اف  اسالم کریم در همان زمان،    . اعالم نمود 

 قادر است وخامت اوضاع را تشدید کرده        هااین تهدید . تواند به جنگ در منطقه مبدل شود        می

  . (Выступление Каримова,2006) تالفات را افزایش دهد اخظرفیتو 

واقـع  » ١نیزویـه «هـاي مـرزي قزاقـستان و ازبکـستان کـه در منطقـه             رودخانهاز  استفاده          

 پس از   2013در ژوئن   . هستند نیز شرایط مشابهی مانند اختالفات ازبکستان با تاجیکستان دارد         

 رئـیس جمهـور   ، نورسـلطان نظربـایف  ، گرفـت ن کارشناسـان صـورت   میامذاکرات مستمري که    

 درباره ضرورت تامین انتقال آب و در نظر داشتن منافع همـه کـشورها بـدون اسـتثناء          قزاقستان  

فقـط  هاي مهم امکـان دارد و         یم که همکاري در زمینه     هست ما براین باور   «،وي گفت . تاکید کرد 

تـوان یـک موضـوع را بـدون رعایـت       نمی. توان به اعتماد متقابل دست یافت از طریق مذاکره می 

  . (Выступление Президент Казахстана, 2013)» منافع کشور دیگر حل کرد 

 کـشورها از جملـه  و سـرزمینی غالبـا بـا برخوردهـاي نظـامی بـین              ملیتی   میاناختالفات         

مکـن اسـت   هـم م  آینـده   در وجریان داشتهها  ها و قرقیزها؛ قرقیزها با تاجیک  ها با تاجیک    ازبک

,Дадабаева и Кузьмина(باشـد طـور   همـین که  2014: طـور   بـه ستان ازبکـ 1999در ). 9

، جویان از خاك تاجیکستان به داخـل ازبکـستان         بهانه تهدید و ورود غیرمجاز جنگ       به جانبه  یک

دولـت ازبکـستان   . گذاري شده باقی مانـده اسـت   و هنوز هم مرز دو کشور مین بستمرز خود را  

برخی فرماندهان جنبش اسالمی ازبکستان که قبال از این کـشور گریختـه و اکنـون     معتقد است   

 از طریق تاجیکستان به خاك این کشور رخنـه کـرده و ایـن               ؛در خاك افغانستان مخفی هستند    

گـذاري  هـاي منـاطق مـین    عالوه ازبکستان تعهد ندارد که نقشه   به. ندا  هگذاري کرد مناطق را مین  

  در دهـه اخیـر در مرزهـاي قرقیزسـتان         . یا هر کشور دیگر تحویـل دهـد       شده را به تاجیکستان     

هاي مـرزي بـراي     هاي مختلفی بین ساکنین نوار مرزي به خاطر استقاده از آب           نزاع ،تاجیکستان

حـوادث مـشابهی در      همچنـین،    .اسـت   داشـته درپـی تلفاتی  است که بعضا    آبیاري به وجود آمده   

گـذاري    مـین   هنـوز  هایی از مرز بین دو کـشور         بخش کهاد  مرزهاي ازبکستان و قرقیزستان رخ د     

تاجیکستان مشخص شده و بـاقی آن    -  درصد از خط مرزي قرقیزستان     60 اکنون تنها    .شده است 

,Кенесарина(همچنان مورد اختالف است  2008: 8 .(  
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 کـه در    صداي ازبکستان و قزاقستان براي رهبري منطقه موضـوع دیگـري اسـت              رقابت بی        

 در برنامـه    مساله مذکور کند که     وانمود می گونه   ضمن این که ازبکستان این       .طقه مطرح است  من

 نباید از نظر دور داشـت کـه در موضـوعاتی ماننـد اسـتفاده از           ،با این وجود  . دوم دولت قرار دارد   

 منطقه واقع هستند و در ایـن موقعیـت          دستیهاي مرزي هر دو کشور در مناطق پائین           رودخانه

 نورسـلطان نظربـایف پـس از مـذاکرات بـا       2013در ژوئـن    . دارندیکسانی   وضعیتکشور  هر دو   

مین همکاري کـشورها درخـصوص رعایـت بـدون اسـتثناء            أضرورت ت  از    خود ستانی ازبک تايهم

مـا اعتقـاد داریـم       «،وي گفـت  . منافع بقیه کشورهاي منطقـه سـخن بـه میـان آورد            از   کشورها

 ، تقویـت اعتمـاد متقابـل       و  است و فقـط براسـاس مـذاکره        همکاري در این زمینه حیاتی و مهم      

,Кузьмина) را حل نمودمیان کشورهاي منطقهتوان اختالفات  می 2013: مبارزه بـراي  .  (23

 امـد جتواند به گسترش نفوذ قزاقستان در منطقه با ابتکارات فراملیتـی بیان            می ،رهبري در منطقه  

کننـده فعـال اتحادیـه      ین و از اعـضاي مـشارکت      به لحاظ این که قزاقستان یکـی از موسـس         زیرا  

 پیـدایش ضـرورت سیاسـی توسـعه اتحادیـه       نظر بـه وت س ا اتحادیه اقتصادي اورآسیا  و گمرکی

از . حمایـت کنـد     در موضوع آب   ستان و تاجیک  ستاناز قرقیز  تواندگمرکی تحت نفوذ روسیه، می    

 علـت،    همـین   بـه  دانـد   ند نمی م  ازبکستان نقش دوم یا فرعی خود در منطقه را رضایت         دیگرسو،  

هـاي    براي تحکیم موقعیت خود همکاري با کـشورهاي اروپـایی و آمریکـا، مخـصوصا در زمینـه                 

 مـنظم   منـد و  ی قـدرت  مرکـزي  ارتـش      ازبکستان در مقایسه با کشورهاي دیگر آسیاي      (را  نظامی  

,Кузьмина) (خواهد نمود) دارد 2013: 24 .

  

  هاي اقتصاديي از نظر سطح توسعه  و توانمنديتفاوت کشورهاي منطقه آسیاي مرکز)ب

 سـال   . اسـت  اقتصاد کشورهاي آسیاي مرکزي به لحاظ حجم، تولید و درآمـد متفـاوت                    

هاي  نیازمنديکل درصد67غذایی  مجموع تولیدات مواد  در کشور قزاقستان، قزاقستان2013

ــود آنداخلـــی ــم  .  بـ ــن رقـ ــستان ایـ ــد4/16در ازبکـ ــستاندرصـ ــد، 8/11  در ترکمنـ درصـ

کـشورهاي منطقـه آسـیاي مرکـزي از          .درصد بوده است  6/2 و تاجیکستان    درصد2/2قرقیزستان

اي با هـم تفـاوت   حیث منابع هیدروکربوري، تولید و حضور و رقابت در بازارهاي جهانی و منطقه     

 هـاي   در سـال توان به عنوان مثال بـه قزاقـستان اشـاره نمـود کـه     در این زمینه می . بسیار دارند 

لحاظ توسعه اجتماعی       موفق شد خود را از سایر کشورهاي منطقه جداکند و به           2010تا   2000

در ایـن کـشور     رشد اقتـصادي    . و اقتصادي از بقیه کشورهاي منطقه آسیاي مرکزي فاصله گیرد         
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هـا بـه مـشتقات و بـه واسـطه           هـاي اسـتخراج نفـت و تبـدیل آن           سایه پیشرفت سـریع بخـش     

:Вардомский, Пылин,2014) ی استهاي خارج گذاري سرمایه 27) .  

هـاي اخیـر    در سالقزاقستان، ازبکستان و ترکمنستانویژه کزي بهکشورهاي آسیاي مر        

 لحـاظ خاصـیت     ایـن منطقـه از      کـشورهاي  البتـه . نـد اهبراي بازسازي اقتصاد خود تالش کرد     

کـشورها در    و برخی ازین     تندگرفته، بسیار متفاوت هس   هاي اقتصادي در پیش     رفتاري و برنامه  

هـاي اقتـصادي    مطابق شـاخص . نمایندکارانه عمل می هاي اقتصادي خود بسیار محافظه    برنامه

هـاي اقتـصادي      کارانـه در اعمـال برنامـه       بیشترین سیاست محافظـه    1،آزاد ساالنه بنیاد هرتیج   

زاقـستان  ق.  از آن قزاقستان و سـپس قرقیزسـتان اسـت          2013 سال    در کشورهاي این منطقه  

 را به خـود     67 کشور جایگاه    178 امتیاز کسب کند و در جمع        7/67 امتیاز   100موفق شد از    

قرقیزستان در جایگاه هشتاد و دوم، تاجیکستان در جایگـاه صدوسـی و نهـم،               . اختصاص دهد 

ازبکستان در جایگاه یک صدوشصت و سوم و ترکمنستان در جایگاه یکصد هفتـاد و دوم قـرار           

Дабаева( دارند и Кузьмина, 2014:13.(  

از میان کشورهاي منطقه، سطح توسعه اقتصادي قرقیزستان و تاجیکستان بـه نـسبت                       

تـر اسـت، البتـه ایـن مـساله در دوران قبـل از فروپاشـی اتحـاد               سایر کشورهاي منطقه پایین   

 فقـر، بیکـاري،   کنون نیز این روتد ادامه دارد که پیامد آنجماهیر شوروي هم نمود داشته و تا  

براسـاس اطالعـات    . توسعه نیافتگی، مهاجرت شدید نیروهاي کار به سمت روسیه بوده اسـت           

 درصـد   38 و   7/46بانک جهانی میزان فقر و بیکاري در تاجیکستان و قرقیزستان بـه ترتیـب               

Всемирный)باشدمی Банк, 2013: اما از طرفی باید به این نکته هم اشـاره داشـت    .(30

تنها از بعد داخلی    ،  مند واردات    پارامترهاي هدف   و  منطقه  کشورهاي  صنعتی شدن   سیاست که

بازارهـاي فـروش    چراکـه  اسـت  و مطابق با منافع تولیدکنندگان داخلی تنظیم و محاسبه شده        

  مبـدل  محصوالت تولیدي این کشورها درحد باالیی به محل برخورد منافع خودشان بایکدیگر           

ین نکته مهم نیز اشاره نمود که توسعه تدریجی تجـارت خـارجی             از طرفی باید به ا    . است  شده

خاطر فروش منـابع هیـدروکربوري اسـت کـه درایـن زمینـه بـا افـزایش                  کشورهاي منطقه به  

این دو عامـل در  . رو هستیم هها در بازار عرضه روب    برداشت توسط این کشورها و افزایش قیمت      
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ــشورهاي منط     ــارجی ک ــارت خ ــطح تج ــت در افــزایش س ــا    حقیق ــی ایف ــش مهم ــه نق ق

Вардомский(اند نموده и Пылин, 2014: 27.(   

  

منـد درون   اي و عدم وجود روابط متقابل هـدف       هاي همکاري منطقه  ناکارآمدي سازمان ) ج

  ايمنطقه

 آسـیاي گذاري در سـایر کـشورهاي         قزاقستان تنها کشور منطقه است که قدرت سرمایه              

 هـاي اقتـصادي آزاد در     طور مستقیم مرتبط با حضور سرمایه     این توانایی به  . ت را داراس  مرکزي

قـدرت اقتـصادي بـین      منـدترین   تـوان  پـس از روسـیه        در واقع، ایـن کـشور      .این کشور است  

کـامال واضـح اسـت کـه صـدور          . شود  المنافع محسوب می    کشورهاي حوزه کشورهاي مشترك   

اقتـصاد آن  هـاي  ژگـی از ویگیـرد کـه منبعـث      صورت میيفرآیندطی سرمایه از هر کشوري    

تجـارت قزاقـستان در شـرایط       . کشور از جمله آزادي عمل و بنیه اقتـصادي آن کـشور اسـت             

 کـشورهاي آسـیاي مرکـزي       خصوص  به  شوروي  جماهیر  اتحاد حوزهکنونی بر احیا و بازسازي      

 مرکـزي در     کشورهاي آسـیاي   )./http://www.caspiania.org/2014/04/23(استوار است   

، یـک منطقـه   ١دوران پسافروپاشی تالش نمودند تا با ایجاد جامعه اقتـصادي آسـیاي مرکـزي       

منظـور  واحد اقتصادي تشکیل دهند و در چارچوب آن توافقات و قراردادهاي دوجانبه نیز بـه                

توافقـات و قراردادهـاي    ایـن  از جملـه . تآمین منافع جمعی کشورهاي منطقـه برقـرار گردیـد        

 متقابـل، اجتنـاب از مالیـات        گـذاري سـرمایه  توافق تجـارت آزاد، دفـاع از         توان به دوجانبه می 

 ،از طرفـی . اشـاره نمـود   درآمد و اموال و استفاده هماهنـگ از منـابع آب و انـرژي                 بر مضاعف

 رويیـ نت  و برنامه همکاري در زمینه مهاجر   2فناوريهماهنگی توسعه علمی و     دشوار  وضعیت  

ایـن   اوصـاف    همه ایـن  اما با    . نیز در دستورکار جامعه اقتصادي آسیاي مرکزي قرار گرفت         کار

 کـشورهاي عـضو در   محقق نماینـد چـرا کـه     اعضا را     مورد نظر  ها نتوانستند اهداف  موافقتنامه

 بـراین اسـاس،    . برسـند  اشـتراك نظـر    ،اي نتوانـستند  از موضوعات دو جانبه و منطقه     ي  بسیار

  . کاهش دهند3گرفته شد سطح و جایگاه جامعه مذکور را تا روابط بین دولتیتصمیم 

                                     
. به جامعه اقتصادي آسیاي مرکزي پیوست1998تاجیکستان در سال . 1

2 . КСНТР
3 . ЦАФ
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مرکـزي گردیـده اسـت    از جمله عوامل مهمی که باعث تضعیف جامعه اقتـصادي آسـیاي          

  :عبارت هستند از

بـرداري از    منافع اقتصادي متفاوت و دیگاه هایی که هر یک از کشورها در شیوه بهـره              . 1

  کردند برهمکاري جمعی آنها سایه افکنده است؛  طبیعی پیشه منابع

سـایل   و ها براي استفاده از خطوط برق     هاي ملی در تنظیم تعرفه و قیمت       خودخواهی. 2

نقلیه حمل و نقل تاثیر گذاشت و هریک نگاه یک جانبه بـه سـمت خـود را مـالك همکـاري                      

  جمعی قرار داد؛ 

 بـین دولتـی،     يهـا   اخـت هـاي اداري درخـصوص حـل و فـصل پرد            اعمال محدودیت . 3

برخی کشورها از اعتبار بیشتر پول ملی       (ها درخصوص تبدیل ارزهاي ملی        مشکالت بین دولت  

  ؛ )وردندآ خود در برابر پول ملی سایر کشورها سخن به میان می

ـاعی        در شیوه تالقی  ها و حتی      وجود تفاوت . 4 هاي به کارگرفته شده در برنامه اصالحات اجتم

,… Доклад( کشورها؛محافظه کارانه ت اقتصاد خارجی و اقتصادي و سیاس 2015: 9.(  

.  تبـدیل شـد  1مرکـزي   ساختار جامعه بـه سـازمان همکـاري آسـیاي    2001در دسامبر           

هـا    ها از اقتصادي صرف را به سایر زمینـه           پیشنهاد گسترش همکاري   ،اي جدید   سازمان منطقه 

از جمله فرهنگی، اجتمـاعی سیاسـی و حتـی همکـاري متقابـل در موضـوعات امنیتـی بـین                    

اي جدید به منظـور ثبـات     هدف مهم سازمان ایجاد ساختار منطقه و اینکه  کشورها را ارائه داد   

در این ارتباط بر روابط بـا افغانـستان         . ي است تیک در کل منطقه آسیاي مرکز     یو تعادل ژئوپل  

 نقل مواد مخـدر اسـت، توجـه ویـژه معطـوف       و و حمل تروریسمهاي مثابه پایهکشوري که به  

یی که در سازمان همکاري آسیاي مرکـزي مـورد نظـر کـشورهاي     ها برخی از همکاري  . گردید

و  منابع آبی مرزي مشترك       حمل و نقل؛ انرژي؛ استفاده از      ؛عبارت هستند از   باشدعضو آن می  

ها قطـع نـشود و پـس از آن            در صورت انصراف از ایده همگرایی اقتصادي جامعه این همکاري         

 خواربار و آب  ،   تصمیم بر ایجاد سه کنسرسیوم حمل ونقل       این اساس،  بر. باشد  نیز ادامه داشته  

 همکـاري    روسـیه نیـز بـه سـازمان        2004در دسامبر   ذکر این نکته مهم است که       . گرفته شد 

 و موضـوعات ژئوپلیتیـک   حکایـت از نقـش رو بـه رشـد         موضوع این و   آسیاي مرکزي پیوست  

منزلـه شـناخت منطقـی و شـفاف     طـور بـه   اي دارد و همـین   در تحوالت منطقـه   ژئواکونومیک

  . باشدمیفدراسیون روسیه از منافع اقتصادي و سیاسی خود را در آسیاي مرکزي 

                                     
1 . OЦАС
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بخش  براي کشورهاي منطقه رضایت    زمان همکاري آسیاي مرکزي   نتایج فعالیت سا         البته  

 یـا  حـداقل       و اي که قرار بود تشکیل شـود      گانهي سه هااز کنسرسیوم نبوده است و حتی یکی      

هـاي سـازمان    عـدم پیـشبرد برنامـه     در واقـع،     .عملیاتی نگردید  اي، مشترك منطقه  طرحیک  

هـاي    و برنامـه اي آسـیاي مرکـزي  هـ  نشان از مـشکالت بـین دولـت        همکاري آسیاي مرکزي،  

مرکـزي تـا      انداز همگرایی در آسـیاي      چشم. است که هنوز الینحل باقی مانده است      زادي  درون

 ع از منـاف   دهنـد کـه   مـی هاي منطقه در شرایط کنونی ترجیح          دولت  زیرا حدودي تاریک است  

حقیقـت بـه   در  . اي  مند روبط متقابل در چارچوب منطقـه        ملی خود دفاع کنند تا توسعه هدف      

 همگرایـی محـدود      در  و وضـعیت اقتـصادي ضـعیف تاجیکـستان و قرقیزسـتان            ظرفیتعلت  

اي در آسیاي مرکزي فقط سه کشور قزاقستان، ترکنستان و ازبکستان فعـال هـستند و               منطقه

اي مهم هست که روند همکاري و همگرایی در منطقـه را بـا مـشکل بنیـادین              این خود مساله  

Соглашение, Киргизией(مواجه ساخته است  и Таджикистаном в 2010.(

  

: اي در روند همگرایـی کـشورهاي آسـیاي مرکـزي           منطقه برونساز   مشکل عوامل

  اي بازیگران خارجی در منطقه آسیاي مرکزي و وحدت درون منطقه

موضـع واحـدي نداشـته و       مرکـزي   آسیاياي  انسجام منطقه به  بازیگران خارجی نسبت            

  مهـم   انهاي کالن برخـی بـازیگر     در ادامه اهداف و برنامه    . دنکار و اهداف خود را دار      هریک راه 

  .گیردمورد اشاره قرار می اي در آسیاي مرکزيمنطقهفرا

  

   ؛ تالش براي افزایش عمق نفوذ استراتژیک در منطقهچین) 1

  اسـتوار کـرده   ابریشم در مسیر آسیاي مرکزي          حلقه راه   براساس خود را استراتژي  چین         

اش با کشورهاي منطقـه، منـابع          از طریق اتصال خطوط ارتباطی     باشد که میمند   و عالقه  است

چین کار با این کشورها را در جهات مختلف توسـعه  . خام منطقه را به صنایع خود منتقل کند       

  :دهدمی

ي چینـی بـه     نقلی، که هموارکننـده مـسیر انتقـال کـاال           و   ایجاد ساختارهاي حمل   )الف         

. اسـت   دور و شرق نزدیک     بازارهاي آسیاي مرکزي، روسیه، ترانزیت به کشورهاي اروپایی، شرق        

نقـل آسـیاي مرکـزي اهـداف چـین را بـه چـالش                 و  بنابراین ساختارهاي ضعیف خطوط حمل    

  .دهد کشد و اجازه افزایش صادرات کاال به منطقه و از آنجا به سایر نقاط جهان را نمی می
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 در راستاي ایـن برنامـه بـه          که افزایش حجم مبادله تجاري است    هدف عمده چین     )ب         

 اد تجـاري در منـاطق مـرزي    زهاي ساخت منطقـه آ   اجراي پروژه   تسریع در  ازبکستان پیشنهاد 

 به بعـد حجـم      2015چین در برنامه خود سعی دارد که از سال          . ارائه نموده است  را  دو کشور   

 میلیـارد  26 میلیارد دالر و با قزاقستان از   5میلیارد دالر به    3 را از    مبادالت تجاري با ازبکستان   

  .میلیارد دالر در سال افزایش دهد40دالر به 

  ، و موارد مشابه براي کشورهاي منطقهتسهیل درامر صدور روادید )ج        

 چـین   تبدیل به پول ملـی وافزایش حجم تجارت متقابل با ارزهاي ملی        تالش براي    ) د        

نکته مهم ایـن  . تواند دایره نفوذ دالر و یورو را در منطقه تضعیف کند          می که این مساله     )یوآن(

پذیري باید بین کـشورهاي ورودکننـده بـه ایـن             براي پرداختن به چنین امور ریسک     است که   

 و این در حالی است که درآاسیاي مرکزي این          ها وحدت نظر کامل وجود داشته باشد        همکاري

 بـه   از نزدیکـی   چـین در حقیقـت، هـدف       ).Чередник,2014 (نظر کامل وجود ندارد   وحدت

 و  وابستگی به انرژي خاورمیانه      تالش براي کاهش       در آسیاي مرکزي،   کشورهاي داراي انرژي  

  چـین بـر سـازمان همکـاري    سـوي دیگـر،   از باشدتامین امنیت عرضه انرژي براي خویش می

دنبال ایجاد روابط نزدیـک و تنگاتـگ        شکیالت این سازمان به   شانگهاي تکیه دارد و بر مبناي ت      

 ایـن   تـامین اهـداف اسـتراتژیک     منظور   که این مساله مهم به     مرکزي است   با کشورهاي آسیاي  

  در منطقـه متحـده و متحـدان آن   ایاالت فزاینده در زمینه امنیت و جلوگیري از حضور       بازیگر  

 از موقعیت خود در منطقه آسـیا و اقیـانوس آرام،             چین با استفاده   ،به اعتقاد کارشناسان  . است

ــا  ــاطق ب ــود وضــعیت اجتمــاعی و اقتــصادي در من ــود  در شــرقی  بهب ــادر خواهــد ب آینــده، ق

  ). http://wwwOdfoundation. eu/ru(مرکزي را تحت تاثیر قراردهدآسیاي

  

   منطقهنگاه ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک به : آمریکا) 2

مرکزي در بخش منابع طبیعی و منابع         از نقطه نظر اقتصادي در آسیاي       براي خود  آمریکا       

براي ایاالت   . به عنوان جایگزین منابع هیدروکربوري خاورمیانه ارزش قائل است         هیدروکربوري

متحــده در ایــن منطقــه تاکیــد اصــلی برکــشورهاي حــوزه دریــاي خــزر، یعنــی قراقــستان و 

ونقل از توافق بین تاجیکستان، افغانـستان و    آمریکا در چارچوب برنامه حمل   .ن است ترکمنستا

اندازي خطوط برق بـا ولتـاژ بـاال  و           همکاري و برنامه راه    مبحث دیگر  .قرقیزستان حمایت کرد  

ــصال  ــه ات ــیايب ــصویب      آس ــه ت ــه ب ــود ک ــستان ب ــد و پاک ــمال هن ــستان، ش ــزي، افغان مرک
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د مرکز لجـستیک بـراي   چیز تمایل به ایجاکا بیش از هرآمری. )Василенков. 2013(رسید

خـش تقـسیم    بمرکـزي را بـه دو         بدین ترتیب آسیاي  .  در افغانستان دارد   ی خود نیروهاي نظام 

قزاقستان از طریق دریاي خزر به اروپا و بخـش دوم،  بقیـه کـشورهاي آسـیاي             مسیر  : کند  می

  . مرکزي از مسیر افغانستان و آسیاي جنوبی

جایگاه ایـن منطقـه را در مـدار         » ٢تنها قدرت جهانی    «  در کتاب خود با عنوانه     ١برژینسکی         

ـان «وي ایـن محـدوده را   . خوبی مـشخص نمـوده اسـت   ژئوپلیتیک آمریکا به   » آسـیا  -   اروپـا - بالک

کند که اوراسیا صفحه شطرنجی است که حرکت بر سر سـلطه برتـر           قلمداد نموده و اذعان می    

 کند گونه توصیف می   او این منطقه را این    . نیز بر روي آن صورت خواهد گرفت      جهان در آینده    

گیري اتحادیه اروپـا    از سمت غرب، قدرت برتر اقتصادي  جهان و ابرقدرت سیاسی در حال شکل             

به این منطقه خواهد پرداخت؛ در شمال منطقه با ابرقدرت تنزل یافته روسیه هم مرز اسـت کـه                   

اي و نیـروي اتمـی یـک زقـدرت برخـوردار             اقتصادي یک قدرت منطقـه     از توان بالقوه سیاسی و    

 در شـرق،    است؛ در جنوب ایران قرار گرفته که نظم و ساختار نظام بـین الملـل را قبـول نـدارد؛                   

کوشـد  کند و مـی چین به عنوان کشوري که براي تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادي تالش می            

رانجام تنها ابرقدرت جهانی ایاالت متحـده را در اختیـار           ، س  منطقه نفوذ کند؛ و در بعد جهانی       در

 تسلط بـر ذخـایر غنـی     آنباید اذعان نمود که در این منطقه هدف اصلی آمریکا و متحدان       . دارد

نفت و گاز آسیاي مرکزي و حوزه دریاي خزر است؛ در واقع، ذخایر نفـت و گـاز ایـن منطقـه در                 

براین اساس هم   . ده جایگزین نفت و گاز خاورمیانه شود      در آین استراتژي انرژي آمریکا  قرار است       

تسلط بر این ذخایر و هم مسیرهاي انتقال آن در استراتژي انرژي آمریکـا جایگـاه خاصـی پیـدا                    

ترین محورهاي سیاست خارجی آمریکا در اسیاي مرکزي عبـارت هـستند از؛ مهـار                مهم. کندمی

 اسالمی ایـران و تکمیـل محاصـره ایـران از دو             گرایی و ممانعت از رشد آن، مهار جمهوري       اسالم

سوي شمال و شرق، مهار و تضعیف روسیه، مهار بـال غربـی چـین، دسـتیابی بـه منـابع انـرژي            

صهیونیستی در آسیاي مرکزي و منافع راهبـردي نظـامی            دریاي خزر، تقویت حضور و نفوذ رژیم      

   ).121- 103: 1383آبادي،بصیري و ایزدي زمان(در منطقه آسیاي مرکزي 

  

  

                                     
1 .Brzezinski
2 .The Only World Power
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   تالش براي  ایجاد اتحادیه ترك زبانانترکیه؛)3

 آنکارا در همگرایـی     . است مرکزي وارد شده    آسیايترکیسم به منطقه    ترکیه با ابزار پان             

کشورهاي ترك براساس همکـاري اقتـصادي و فرهنگـی و بـا حـذف سیاسـی وحـدت قـومی             

با ابتکار ایجـاد منطقـه    ترکیه ست وزیر  نخ ،اردوغانرجب طیب   ،  2006در سال    .متمرکز است 

، تالش نمود که ضمن ایجاد وحدت و ورود موثر در عرصه            زبان  المنافع کشورهاي ترك    مشترك

 اقــدام توســعه همگرایــی اقتــصادي و کمــک بــه کــشورهاي منطقــه   مــسیر   درالملــلبــین

زبانـان   ترکیه در جریان هشتمین نشست اجالس ترك        براین اساس،  .)Терехов.2013(نماید

بر پیشنهاد ایجاد مجمع نمایندگان پارلمـانی          رئیس جمهور قزاقستان مبنی    ،از ابتکار نظربایف  

در واقـع، آسـتانه پیـشنهاد بـراي         . زبـان حمایـت کـرد       هاي ترك   سفیدان دولت   و شوراي ریش  

طور ضمنی با ایـن پیـشنهاد موافقـت           ارائه داد و ترکیه به    را  رهبري در دنیاي کشورهاي ترك      

برخـی  از  .  اتحادیه کامل ترك زبانان در چند جبهه فعالیت داردالگوترکیه در راه تحقق  . دنمو

  : ازت هستنداین جوانب عبار

که آن کشور در نقش اساسـی کریـدور         مکانی   سیاست ایجاد حوزه واحد انرژي،       )الف

عمـل  پـایی  هاي انرژي از آسیاي مرکزي و قفقاز بـه بازارهـاي ارو   نقل براي انتقال حامل  و  حمل

  ،خواهد کرد

کردن توسعه روابط کاري و ایجاد سیستم واحـد ارتباطـات در منطقـه کـه                   فعال )ب

  ،دهد افزایش مبادله کاال را در پیداشته باشد اجازه می

  ،ها در زمینه فرهنگ براي تشکیل اصول ایدئولوژي تقویت همکاري) ج

د موسسات فعـال در   کمک به ایجابرايدر صورت امکان تشدید همگرایی سیاسی       ) د

  ). Лаумулин. 2014 (بخش تسهیل همگرایی

  

   و نگاه ژئواکونومیک به منطقهاتحادیه اروپا) 4

 ،اسـت داراي اهمیت بسیار زیادي     مرکزي     منافع اقتصادي در آسیاي    ،براي اتحادیه اروپا           

 بـه   زیـاد از وابستگی  را اتحادیه اروپا، انرژي زمینه منطقه در این با کشورهاي همکاريچرا که   

بـراین  . شـود دارد و به نوعی امینت عرضه انرژي براي اروپا تامین مـی           مصون می انرژي روسیه   

 9/77در حـال حاضـر بـیش از    ترین صادر کننده نفت به اروپا است کـه      اساس، قزاقستان مهم  

ـ                ) میلیون تن 55ساالنه  ( ه درصد نفت خود را از مسیر خط لوله روسـیه و همچینـین خـط لول
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 اجـازه  ١تـرانس کاسـپین  خـط لولـه    از طرفـی،    . نماید اروپا صادر می    به  جیحان - تفلیس -باکو

گــاز طبیعــی از ترکمنــستان و قزاقــستان بــه اروپــا افــزایش یابــد صــادرات دهــد میــزان  مــی

2014/04/23)/(http://www.caspiania.org/ .  

 بـه    اجراي طرح حمل و نقـل تراسـیکا         در منطقه آسیاي مرکزي،    دیه اروپا اتحا دیگردف       ه

 بـه اتحادیـه اروپـا از    این منطقهنقل مستقیم است که ارتباط دهنده        و کریدور حمل عنوان یک   

 طـرح بـا مـشارکت و        60بـیش از    . باشـد   طریق قفقازجنوبی، ترکیه، بلغارستان و رومـانی مـی        

ه  میلیـون یـورو بـه اجـرا درآمـد          121 با بیش از     2اسیکامساعدت کمیسیون اروپا در توسعه تر     

. مرکـزي اسـت   هاي اصلی ترویج تجارت، حمل و نقل و ترانزیت در منطقه آسیاي        اولویت. است

ــراي    ــراي تــسهیل و همــاهنگی در مبــادي ورود و خــروج در نقــاط مــرز اداري ب اقــداماتی ب

نقـل    و  سـت تعرفـه حمـل     بـود سیا   به هـاي کوچـک     الگـو نقـل     و  هاي حمـل    سازي سیستم   پیاده

از سـوي   . اسـت   مرکزي به عمل آمده     گذاري در زیرساخت کشورهاي آسیاي      المللی، سرمایه   بین

تراسیکا معطوف اسـت کـه بـه        روادید   اجراي   سنجیدر زمینه امکان  توجه اتحادیه اروپا    دیگر،  

مـراه  نقل، تسهیل تـردد افـراد ه        و  معنی کاستن مراحل اداري مربوط به عبور محصوالت، حمل        

,Мухаметкарим( است  کننده بار و عبور از مرز در کشورهاي مشارکت 2007: 14.(   

  

 مرکزي، مشارکت در  روابط با کشورهاي آسیايدرسیاست روسیه در فضاي پساشوروي) 5

  فرآیند همگرایی اورآسیا

بخشی به منطقه آسیاي مرکزي در جهت منافع خـویش           درپی وحدت  فدراسیون روسیه 

 یکـی از منـافع راهبـردي    اي منطقـه  شـوروي، همگرایـی    اتحاد جماهیراز فروپاشیبعد   .است

 گیـري  شـکل  و بـا شـروع   2009 جـدي از سـال   صورت بهروسیه در سیاست خارجی بوده که       

 بـراي   اي  منطقـه  همگرایـی    ،از نگاه مـسکو    . است شده آغاز   اي  منطقهساختارهاي یک اجتماع    

ر منطقـه و همچنـین جلـوگیري از سـست شـدن             مقابله با نفوذ اقتـصادي نیروهـاي سـوم د         

 باید نفوذ   اي  منطقههمگرایی  .  و روسیه است   المنافع  مشتركپیوندهاي بین کشورهاي مستقل     

 . در زمینـه انـرژي را تـضمین نمایـد    خصوص بهقدرتمند سیاسی و اقتصادي روسیه در منطقه  

روسـیه بـا    . اسـت  به لحاظ تصویرسازي نیز بـراي روسـیه مهـم            اي همچنین   همگرایی منطقه 

                                     
1 .Trans-Caspian
2 . TRACECA
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 نـشان دهـد کـه هنـوز هـم مرکـز توجـه کـشورهاي         کنـد  مـی موفقیت در ایـن فرآینـد سـعی         

.  در منـاطق پـساشوروي را دارد       آمیـز   موفقیـت  بوده و ظرفیـت ایجـاد ابتکـارات          المنافع  مشترك

بـه   پاسخی   عنوان  تواند به   می خاص   طور  به عام و اتحادیه اوراسیایی      صورت  بههمگرایی اوراسیایی   

 نئولیبرال در نظر گرفته شود که منجر به افت و افول اقتـصادي و               شدن  جهانی و پیامدهاي    یجنتا

 و جهـت   یـک ایـن همگرایـی بخـشی از        .  شـده اسـت    المنافع  مشتركاخالقی کشورهاي مستقل    

  ).Lane, 2014:3-8( شدن است اي منطقهحرکت کلی در سیاست جهان در قبال 

کـه   اسـت  »اتحادیه اقتصادي اوراسـیایی  « تأسیس زمینه،یکی از اقدامات روسیه در این          

 سیاسـی  د پـوتین در حـوزه اقتـصا   اي منطقـه  مرحله دیگري از برنامه بلندمـدت     را  توان آن   می

 المنـافع  مشترك حفظ کشورهاي باهدفدانست که با استفاده از توان باالي اقتصادي روسیه و   

 میالدي با تشکیل جامعه اقتصادي      2000 این رویکرد از سال   . شود  میحول مدار مسکو دنبال     

  ٣ و فـضاي واحـد اقتـصادي       ٢، اتحادیـه گمرکـی     تجارت آزاد  نامه  موافقتآغاز شد و با      ١اوراسیا

 در قزاقـستان و     خـصوص   بـه  بازارهـاي بیـشتر      دنبـال   بـه  اقتصادي روسیه    لحاظ  به. ادامه یافت 

تـرین   مهـم  نفتـی از  هـاي  پاالیـشگاه ، تولیـدات غـذایی و     سـازي   اتومبیلصنایع  . بالروس است 

.  قزاقستان و بالروس چنین نگاهی بـه روسـیه ندارنـد           ،در مقابل .  براي روسیه هستند   ها  بخش

 که در روسیه انجـام  هایی گذاري  سرمایه درصد   پنج درصد تجارت و     هفت فقط در    دوکشوراین  

بدهند که   سهیم هستند و قادر نیستند در زمینه فناوري و مواد خام به روسیه چیزي                شود  می

 از طرفـی کـشورهی همچـون    .)Wisniewska, 2013:28-34( نداشته باشد را آناین کشور 

 تمایالت انزواطلبی غالـب آیـد، بـدین ترتیـب تنهـا در              ر ب  است که  ترکمنستان هنوز نتوانسته  

  ).Там же,13( هاي دو جانبه باید قرار گیرد قالب همکاري

اتحـاد   پـس از فروپاشـی  هاي   اقتصادي نیز از همان سال     در بعد البته باید اذعان داشت که              

.  اسـت  داشـته  قـرار در اولویتبراي روسیه شوروي، توسعه همکاري با کشورهاي منطقه  جماهیر  

 خواهان شرایط برتري صـادرات بـر واردات محـصوالت آمـاده از منطقـه                 در عین حال روسیه    اما

ام از ایـن کـشورها در روابـط تجـاري و      خ  گیري خرید مواد    ضمن این که تصویر کلی جهت     . است

به دلیل محدود شدن بازارهـاي فـروش محـصوالت تولیـدي      لکن .اقتصادي روسیه بوده و هست  

                                     
1. Eurasec
2
. Customs Union

3 .Single Economic Space
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 سیر نزولی عرضـه     ،روسی، آن هم به دلیل ناتوانی در رقابت با محصوالت کشورهاي توسعه یافته            

کاالهاي روسی بـازي    این موضوع نقش جدي در کاهش صادرات        . کاالهاي روسی ادامه دار است    

البتـه   ).Кулик. 2010( حمایت از صادرات در روسیه عامـل مـضاف اسـت   وکار ساز. کرده است

مرکـزي را بـه منظـور ترغیـب خریـد       دولت روسیه سیستم ضمانت دولتی کـشورهاي آسـیاي    

 2013-2009اي در سـال  این سیستم در چارچوب بازار منطقه  . کاالهاي روسی را اعمال نمود    

کاالهـا، کـار و   : ه ارائه ضمانت دولتی براي حمایت از صادرات محصوال صنعتی مانند          شیو. است

,Постановления Правительства РФ(خدمات است  2013: 141.(

استراتژي نظم در فضاي شـوروي سـابق      اجراي   دولت روسیه شروع به      2010از سال   

دامات بـراي اجـراي     اقـ ،   رئـیس جمهـور روسـیه      2015ان ژانویـه     که پس از فرمـ     نموده است 

در این سند اولویت به سیاست در قبال کـشورهاي    . خارجی فدراسیون روسیه آغاز شد      سیاست

 سـند، گـسترش      مفاد ایـن   وظیفه اصلی پس از اجراي    . است  المنافع داده شده    مستقل مشترك 

 اوراسـیا در اتحادیـه گمرکـی و   منطقـه   استراتژیک  ادغامپیمان در منطقه آزاد تجاري  و البته    

اقتصادي با حضور روسیه، بـالروس و قزاقـستان بـا عنـوان اتحادیـه اقتـصادي                   فضاي مشترك 

,Вардомский и Пылин( ست ااوراسیا 2014: 13 .(

  گیرينتیجه

 در اختیـار    ،مرکزي امکانات کافی بـراي توسـعه        در آسیاي  سازياي  گرچه جریان منطقه  ا       

سازي در مدت زمـان کوتـاهی قابـل     اي   روند منطقه  رسد  کند، اما به نظر می      کشورها فراهم می  

توان به    برخی از عوامل را می    . ذهنی مختلفی بستگی دارد      و  دسترس نیست و به عوامل عینی     

   :شرح زیر برشمرد

اي  اسـتراتژي منطقـه   هنوز نتوانـسته نفوذ و تاثیرگذار،  عنوان یک قدرت ذي  روسیه به  -

هـاي متقابـل سیاسـی بـین کـشورها            همکـاري  ؛دهـد مدون و ارائـه     مرکزي    جامعی با آسیاي  

درون هـاي اقتـصادي     همکـاري . بینی اسـت  غیرقابل پیش در آینده نیز    تاحدودي مقابل هم و     

 توسـعه   الگويانتخاب  براي نمونه،    .است  اي همراه با طیف وسیعی از عوامل دشوار شده        منطقه

هـا در آزادسـازي   ه دولـت هـاي مختلـف مداخلـ    شـیوه   بوده و  اقتصادي کشورها با هم متفاوت    

نسبت بـه   که قوانین ملی کشورها نیز       ضمن این . خورد سیاسی جامعه به چشم می    اقتصادي و   

  ؛ دارندزیادي یکدیگر تفاوت 
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تجـارت  . نیـست طـور کلـی قابـل توجـه         همکاري متقابل اقتصادي بین کشورها به      -

 کاالهـاي صـادراتی     اي به لحاظ حجمی بین کشورها به خاطر مزیـت و برتـري            متقابل منطقه 

قزاقـستان  گرچـه  .  اسـت هاي متقابـل در منطقـه بـسیار نـاچیز        گذاري  سرمایه. نیستمتفاوت  

گـذار    سـرمایه هاي اخیر     طی سال   و شریک تجاري با همه کشورهاي منطقه محسوب می شود        

گیـري تمرکـز    بـا وجـود شـکل       اما استبوده  اي در کشورهاي همسایه قزاقستان        اصلی منطقه 

گیـري همگرایـی   دورنماي شکل با این وجود    ،  اقستان و نقش مهم آن در همگرائی      زاقتصادي ق 

  . در آسیاي مرکزي تاریک است

 وبـوده   از کشورهاي آسیاي مرکزي به سمت قزاقستان        نیروي کار  جریان مهاجرت  -

صـورت  دهی اقامت کاري توسط دولت آن کشور    سازمان  و چون  دامه دارد ا هم چنان    این روند 

، لذا این   دامن زده است  به نوبه خود به گسترش بازار کار غیرقانونی در قزاقستان           .  است نگرفته

  .امر به یکی از مشکالت بین قزاقستان با سایر کشور مبدل شده است

هاي منطقه بر تامین منافع ملی متمرکـز اسـت تـا بـر همکـاري                هدف اصلی دولت   -

 هاي منطقه از نظـر سـاختار سیاسـی         علت عمده این مساله اختالف و تفاوت دولت        ؛ايمنطقه

از پـنج کـشور هـم بـه همگرایـی           ) قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان   (فقط سه کشور    . است

بـراین  ازبکـستان   ترجیح  . مند هستند عالقه تراقتصادي داخل منطقه و هم درساختار گسترده      

منـستان  ترک. هاي همسایه بـه طـوردو جانبـه گـسترش دهـد           را با دولت  خود   روابط   است که 

م و  یـ اش را تنظیم کرده و عال      هاي سیاست خارجی   زمینه سیاسی اولویت    در باوجود اصالحات 

  .شود از این کشور دیده نمیاي هاي منطقه هایی مبنی بر تمایل براي حضور در طرحنشانه

البتـه  .  کشورهاي منطقه آسیاي مرکـزي هـستند       مهمتجاري  کاي   روسیه و چین شر    -

اتحادیه اروپا به طور جداگانه همکاري      یران و افغانستان و برخی اعضاي       اکشورها با کشورهاي    

آن  از  جز بـا قزاقـستان   بهد که برتري مستمر تجارينده  نشان می  ها  عالوه برآن تحلیل  . دارند

هـاي بـزرگ جهـانی و       دولـت  .اسـت ) چین، ترکیه، ژاپن و جمهوري کـره      (کشورهاي آسیایی   

 اقتـصادي آمریکـا بـه طـور         منـافع به عنوان مثـال؛     .  دارند اي منافع متفاوتی در منطقه    منطقه

در رابطـه بـا منـافع       . اسـت )  مـشتقات آن    و نفـت خـام   (گرمـایی    اصولی بر مجموعـه انـرژي     

منـد بـه سـاختارهاي        تیک و ژئواستراتژیک آمریکا نیز باید افزود که ایـن کـشور عالقـه             یژئوپل

اتحادیه اروپـا   . مرکزي است   ن در آسیاي  برق کشورهاي هم مرز با افغانستا     و  انرژي  ،  نقل  و  حمل

برخـی  .  دوجانبـه بـا کـشورها همکـاري دارد    برداري از منابع هیـدروکربوري بـه طـور       در بهره 
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. را نیـز در دسـت دارد  ...) محیط زیست، حقـوق بـشر، آمـوزش زبـان و     (اي   هاي منطقه   برنامه

دو زستان همکاري مشترك     با قزاقستان و قرقی    بیشترترکیه با ایده اتحاد کشورهاي ترك زبان        

  .به صورت دو جانبه کارکنداما با ازبکستان و ترکمنستان . سه جانبه داردو 

خطوط   احداث :دو زمینه است  در  همکاري چند جانبه با چین تنها       شکل   بیشترین   -

که در مرحله اول توافقـات دو جانبـه نیـز             ضمن این . رولوله، ساخت خط آهن و جاده اتومبیل      

هـاي    سـاز در پـروژه      و   مرحلـه دوم؛ سـاخت      در هاي چند جانبه هستند   ي همکاري تاحدود زیاد 

شـود؛ در     گـذاران چینـی انجـام مـی         مورد بحث عمدتا توسط پیمانکاران، گارگران و با سرمایه        

مرکزي و یا از چـین بـه جنـوب آسـیا و                هرگونه ارتباط با چین از آسیاي      ههموار مرحله سوم؛ 

همه موارد دیگر   . مرز چندین کشور است    ممکن و نیاز به عبور از        اروپا از لحاظ جغرافیایی غیر    

همکاري چندجانبـه   . کند  هاي دوجانبه پیگیري می     هاي متقابل را براساس موافقتنامه      همکاري

ارزشمند فقط با اسناد امضا شده کشورها در چارچوب شانگهاي و مناطق آزاد تجـاري ممکـن         

منطقـه اقتـصادي جـاده      "تـرویج ایـن ایـده       . کنـد  است که چین بر اجراي آنها پافشاري مـی        

اي   مرکـزي، احیـاي تجـارت منطقـه         ، براساس نزدیکی جغرافیایی با کشورهاي آسیاي      "ابریشم

چین با پیگیري این سیاسـت بـدنبال        . هاي تاریخی با امکان سنجی اقتصادي است        طبق سنت 

ي تـاثیر گـذار منطقـه       کردن سایر کشورها    مرکزي و بایکوت    تحکیم روابط با پنج کشور آسیاي     

  .است که امکان رقابت با این کشور را دارا هستندازجمله روسیه و ترکیه 

 عملی شدن طـرح     دنبال به  تشکیل اتحادیه اقتصادي اورآسیا    وجود این که    روسیه با  -

  دعـوت نمـوده     از قرقیزستان و در مرحلـه بعـدي تاجیکـستان           است و به همین دلیل     اتحادیه

همکـاري  همکـاري اقتـصادي بـا اولویـت منطقـه واحـد و              شکل   دو   دهد  می  ترجیح ، اما است

  . باید اوضاع اوکراین را مدنظر داشته باشداز طرفی  .را مدنطر داشته باشدچندجانبه 

تر شدن    روز درحال وخیم    جماهیر شوروي اوضاع روزبه    اتحاد جغرافیایی   همحدود در   -

بـه مـوازات    . شـود   قه و غرب تشدید می    رویارویی در جغرافیاي سیاسی این منط     امکان  است و   

چنـین وضـعیتی    . افزایـد   آن حضور روبه رشد اقتصادي چین در منطقه بر این مـشکالت مـی             

 صورت دوجانبـه و نیـز چندجانبـه بـا      بهروسیه را به مقصد تحکیم روابط اقتصادي با کشورها      

ه منــد بــ مــسکو بــیش از گذشــته عالقــه. دهــد  ســوق مــیايهــاي منطقــه تــشکیل ســازمان

هاي تولیـدي و سیاسـی بـراي توسـعه جـدي و کـارآ در                  گذاري مالی، گسترش بخش     سرمایه

  . اي استچارچوب پیمان اقتصادي منطقه
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اي درگیـر در اجـراي         چین و روسیه هر یک به عنوان کشور در فرآیند اقتصاد منطقه            -

ه تـوجهی در منطقـ  توانـد تـاثیر قابـل     هاي خود هستند، اما رقابت با هر برنامه دیگر می     برنامه

براي روسیه مهم ایـن اسـت کـه حـداقل خـسارت را در شـرایط                 . آسیاي مرکزي داشته باشد   

متمایـل  ها را به سمت همکاري مشترك با چـین     برنامه د؛ از این رو   رقابت با چین متحمل شو    

بـه عنـوان مثـال       هایی که منافع دوکشور در آنها همخوانی و همپوشانی دارنـد            برنامه. کند  می

چـین   هاي همکاري متقابل در مسیر رشد اقتصادي با         نقل؛ ایجاد زمینه    و  هاي حمل   ی طرح برخ

 خـود کـشورهاي آسـیاي مرکـزي رویـه           صـورت، بـدین . هو منطبق با ظرفیت اقتصادي منطق     

  . بین پکن و مسکو را سروسامان خواهند دادهمکاري 

گرچـه  . شود بینی نمی   مرکزي در میان مدت پیش       قطعه قطعه شدن منطقه آسیاي     -

وحـدت اقتـصادي   بـه  از دیگر سو این واقعیت را باید پذیرا بود کـه کـشورهاي منطقـه هنـوز          

 ،تواند شرایط مطلوب روسیه     یکنواختی اقتصاد و سیاست خارجی فقط می       .متمرکز باور ندارند  

اي و جهانی که منـافع   هاي منطقه اما دولت. کند مرکزي را تقویت می چین و کشورهاي آسیاي  

  . ایجاد منطقه واحد اقتصادي و سیاسی تمایل ندارندبه ی و اقتصادي در منطقه دارند سیاس

هاي اقتصادي بـه   مرکزي در سایه همکاري     اتحادیه اقتصادي اروپا در منطقه آسیاي      -

الخـصوص در قزاقـستان و        هاي واگرایی کـشورهاي منطقـه از روسـیه علـی            دنبال رشد انگیزه  

  .قزقیزستان است

 بیشترین پیشرفت در زمینـه دموکراسـی در جمهـوري قرقیزسـتان       2012 تا سال    -

 در تغییر رهبري کشور و تغییر ساختار سیاسی جمهوري از ریاست            2010در سال   . بوده است 

هاي متقابل جدي کشورهاي منطقه در زمینه حقوق مدنی         همکاري. جمهوري به پارلمانی شد   

رسـد در مرحلـه کنـونی رقابـت      ه نظر مـی ب. منجر به اصالحات حقوقی، مدنی و اجتماعی شد     

شـود،   مرکزي با منافع ملـی خـود کـشورها تعیـین مـی       هاي آسیاي   سیاست خارجی جمهوري  

اي کـه     گرایی منطقه   شرایط سیاسی و تالش آنها معطوف است به از بین بردن تهدیدات افراط            

ـ     رهبران کشورها می  . حال گسترش هستند  داخل کشورشان در    در   ل توجـه   کوشند مسائل قاب

اي برطـرف   ها را چه در داخل کشورشان و چـه در سـطح منطقـه      اقتصادي، اجتماعی و بحران   

اي بـه شـمار        این امر روزنه مثبتی بر گسترش همکاري هـاي سیاسـی امنیتـی منطقـه               .کنند

.رود می
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گرایی بیش از هر چیز به ارتباطات اقتـصادي بـین              موضوع منطقه  ،رسد  به نظر می   -

تواننـد عامـل وحـدت        نمـی  ابسته است و کشورهاي ثالث خارج از منطقـه         منطقه و  يکشورها

هـاي انـرژي     صادرکنندگان مواد خام و حامـل      مذکورهاي    دولتهرچند  . بخش بین آنها باشند   

توانـد عـاملی بـر همکـاري و       و ایـن امـر مـی   هـا نیـاز دارد  بـه آن هستند که بازارهاي جهانی    

نونی تمایل به جمع شدن کشورها در یـک سـاختار           اما در شرایط ک   همکاهنگی بین آنها باشد     

  .رسد بینانه به نظر می خوشمشترك 
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