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چکیده
امریکا در جایگاه هژمون نرا بینالملل پس از روپاشی شوروی ،بیه طیور
جدی در آسیای مرکزی حعور یا تیه و اهیداب متطیدد شیود را براسیا
لینرالیسم بهعنوان استرایژی کالن سیاست شارجی شیود در ایین منوقیه
دننال کرده و روسای جمهوری مختل این کشور بنا به مقتعییات زمیان،
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برای دستیابی بیه موموعیهای از اهیداب یکسیان ،از ابزارهیا و رو هیای
متناسنی بهره گر تهاند .این نوشتار در پی پاس بیه ایین پرسیش اساسیی
است که کاخ سفید در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما براسا
رویکرد از استرایژی کالن لینرالیسم ،اهیداب و منیا

کیدا

شیود را در آسییای

مرکزی پیگیری کرده یا هژمون جهیانی امریکیا حفیظ و یقوییت شیود .در
پاس به این پرسش بایید گفیت بررسیی ر تارهیای سیاسیی ،اقتصیادی و
امنیتی ییم اوباما نسنت به این منوقه نشان میدهد واشینگتن با یوجه به
ساشتار هژمونیک نرا بینالملل و ایمنی آن بیرای امریکیا در زمیان ورود
اوباما به کاخ سفید ،رویکرد «یدا طی» را از لینرالیسم در پیش گر ته و بیا
بهرهگیری از سازوکارهای جمطی و نهادهای بیینالمللیی ،ییال

کیرده بیا

رویکردی چندجاننهگرا اهیداب شیود را در آسییای مرکیزی محقیق کنید.

واژههای کلیددی :آسییای مرکیزی ،اییاالت متحیده ،سیاسیت شیارجی،
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لینرالیسم یدا طی ،اوباما

مقدمه
منطقه آسیای مرکزی که پنج جمهوری استقاللیافته بعد از فروپاشی ا قاد شوروی
در آ واقعشدهاندم ویژگایهاای ژئوپلیتیاک برجیاتهای دارد کاه باعاث شاده در
دوره های مختلف اریخم شاهد منازعه و کشمش قدرتهای بزرد وقت باشد کاه
برای بهرهبرداری از ظرفیتهای آ و أمین منافع گوناگو خود با یکدیگر رقابات
میکرده اند .برخورداری از مناابع ناات و گاازم همجاواری باا منطقاه اساترا ژیک
خاورمیانه و کشورهای افغانیتا م ایرا م یین و روسیهم مقاور بود در خشاکی
آسیای مرکزی اکنو نیز شاهد رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای باشاد .در
این میا م امریکا بهعنوا هژمو نظام بینالملل پ

از جنگ سردم به بازیگر اصلی

فرامنطقه ای در آسیای مرکزی یدیل شده و ایان منطقاه را نیاز در ردیاف مناارم
استرا ژیکی عریف کرده که در آنها دارای مناافع حیاا ی اسات وحیادیم :1381
.)91
ویژگیهای فوق مجموعهای از فرصتها یا هدیدها را بارای پانج جمهاوری
آسیای مرکزی و قدرت های منطقه ای و فرامنطقاه ای خلام کارده اسات و ایااالت
متقده امریکا به عنوا قدر مناد رین کشاور جهاا کاه ساعی در اداوم هژماونی
بینالمللی خود داردم بازیگر فرامنطقهای عمده در آسیای مرکزی مقیو

میشود.

امریکا که مینای سیاست خارجی کال خاود را «باینالملالگرایای لییارال» و
هژمونی بر سراسر دنیا عریف کرده استم پ

از فروپاشی شوروی همین سیاست
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و نوع قومیم نژادیم مذهییم فرهنگی و زبانی بیایار گیاترده آ باعاث شاده اا

را نیز نییت باه جمهاوریهاای قزاقیاتا م اجیکیاتا م قرقیزساتا م ازبکیاتا و
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رکمنیتا در پیش گرفت .در واقعم هدم اساسی و بنیادین امریکاا از حضاور در
آسیای مرکزیم افزایش ناوذ و کنار زد رقیای منطقهای و فرامنطقهای مدعی منافع
در این منطقه بوده است ا این کشورها قت یاک رهیاری واحاد باا هام متقاد
نشوند و یک قدرت واحد کنترل منطقه را در دست نگیرد ا امریکا همواره بازیگر
راهیر و اصلی در منطقه باشد ).(Brzezinski, 1997: 156
سئوال اصلی که این پژوهش در پی یافتن پاسخ آ استم اینکه کاخ ساید در
دورا ریاست جمهوری اوباما براسا

کدام رویکرد از استرا ژی کاال لییرالییام

اهدام و منافع خود را در آسیای مرکزی پیگیری کرده اا هژماو جهاانی امریکاا
حا و قویت شود .بررسی رفتارهای سیاسیم اقتاادی و امنیتی یم اوباما نیایت
به این منطقه نشا میدهد کاه واشاینگتن باا وجاه باه سااختار هژمونیاک نظاام
بینالملل و ایمنی آ برای امریکا در زماا ورود اوباماا باه کااخ ساایدم رویکارد
« دافعی» را از لییرالییم در پیش گرفته و با بهرهگیاری از ساازوکارهای جمعای و
نهادهای بینالمللیم الش کرده باا رویکاردی یندجانیاهگارا اهادام خاود را در
آسیای مرکزی مققم کند .برای یاافتن پاساخ پرساش اصالیم رفتارهاای سیاسایم
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اقتاادی و امنیتی امریکا نییت به پانج جمهاوری پیاشاوروی در دورا ریاسات
جمهوری اوباما از سال  2009ا سپتامیر  )2015و عوامل آنها بررسای و براساا
نظریه لییرالییم دافعی ییین شده اسات .در بخاش دوم ایان مقالاهم دو رهیافات
« دافعی» و « هاجمی» از لییرالییم بهعنوا یهااریو

نظاری شاریح شاده و در

بخش سومم برای دستیابی به شواهد و مدارک الزم برای به آزمو گذاشتن فرضایه
پژوهشم سیاست یم اوباما نییت به کال آسایای مرکازی شاریح مایشاود و در
بخش یهارم اقداما ی که دولت اوباما در خاوص هریک از ایان پانج جمهاوری
انجام داده به اکیک وضیح داده میشود .در انتها نیز نتیجه پژوهش ذکر میشود.
الش نوییندگا برای رعایت اصال ناوآوری و افازود باه داناش موجاود
درباره سیاست خارجی امریکا در منطقه استرا ژیک آسیای مرکزی که میباییت به
عنوا یکی از منارقی که می واند برخی از منافع ملی جمهوری اساالمی ایارا در
آ امین شودم از سوی دستگاه سیاست خارجی مورد وجه قرار گیردم دلیل دیگار

162
ag
e

گزینش این عنوا پژوهش بوده است.
به عیارت دیگرم نوییندگا الش کردهاند باا بهارهگیاری از رهیافات ناوین
«لییرالییم دافعی» برای ییین نظری سیاست خارجی یم اوباما نیایت باه آسایای
مرکزیم نوشتار نوینی دوین کنند ا این رهیافت جدید که اا زماا ادوین ایان
پژوهش در مقاالت ایرانی به آ پرداخته نشده باودم مققام شاود و اثار متماایزی
نییت به سایر پژوهشهای ایرانی ارائه شود.
 .1چارچوب نظری
رهیافت «لییرالییم هاجمی» و «لییرالییم دافعی» را نخیتینباار «بنجاامین میلار»

1

استاد روابط بینالمللم در سال  2009و در مقالاهای باا عناوا «مادیریت جناگ و
صلح خاورمیانه از سوی امریکا :بین رئالییم دافعی و لییرالییم هاجمی» 2مطارح
کرد .این رهیافت برای وضیح غییرات اساترا ژی کاال قادرتهاای بازردم باه
پرسشهای زیر پاسخ میدهد:
 یرا قدرتهای بزرد در مقطعی از زما از یک استرا ژی کال و در یاک


آیا استرا ژی کال یک قادرت بازرد بار میناای معیارهاای ماادی عیاین

میشود یا معیارهای انگارهای؟ و دیگر اینکه آیا این سیاساتهاا براساا

عوامال

داخلی عیین میشوند یا عوامل خارجی؟
میلر استرا ژی کال سیاست خارجی امریکا را بررسی کرده و وضیح میدهد
سیاستگذارا امریکام در زما های مختلف یکی از یهاار رویکارد کاال رئالییام
دافعیم رئالییم ها جمیم لییرالییم دافعی و لییرالییم هااجمی را اساا

عیاین

استرا ژی کال این کشور قرار میدهند .حالم حاصال جماع دو عامال سااختاری
«یگونگی وزیع قدرت» یا هما ساختار نظام بینالملل و «میزا هدیدآمیز باود
مقیط بینالمللی» برای قدرت بزرد است که عیین میکند کادام رویکارد میناای
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برهه زمانی دیگر از یک استرا ژی دیگر استااده میکنند؟

1. Benjamin Miller
2. US Management of Middle East War and Peace: Between Defensive
Realism and Offensive Liberalism
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سیاست خارجی قرارگیرد .یعنیم برآیند این دو عامل ساختاری اسات کاه یکای از
یهار رویکرد فوق را «انتخا » میکند ).(Miller, 2010b: 26
درباره دالیل انتخا

رهیافت «لییرالییم دافعی و هاجمی» که عمده عناصار

خود را از نظریه کال نئولییرالییم برگرفته استم برای این پژوهش باید گاات باا
وجه به مرکز خاص این پژوهش بر سیاست یم اوباما در منطقه آسیای مرکازیم
«لییرالییم دافعی» بهعنوا رهیافتی خاص و ویژه سیاست خارجی ایاالت متقادهم
برای ققم هدم پژوهش و پاسخ به سئوال اصلی مناسن ر دیده شده است؛ زیارا
کاربیت بهتری از نظریه کال لییرالییم برای ییاین سیاسات خاارجی امریکاا در
آسیای مرکزی دارد .نمونه های کاربیت بهتر این نظریه در ادامه نوشتار ذکار شاده
است .به عیارت دیگرم اعتقاد نوییندگا مقالاه حاضار ایان اسات کاه لییرالییام
دافعی با وجه به باز عریف و اختااصای شاد بارای ییاین سیاسات خاارجی
امریکا در عرصه عمل نیز می واند ماید ر واقع شود و جزئیات آ در ادامه نوشاتار
آمده است.
ایاالت متقده با فروپاشی شاوروی و خا ماه جناگ سارد باه هژماو نظاام
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بین الملل یدیل شدم بنابراین استرا ژیهای واقعگرایانه را کناار گذاشات و مقایط
امن بین المللی را فضای مناسیی برای ا خاذ استرا ژیهای لییرال دیاد .امریکاا یاک
هژمو لییرال و در پی اشاعه بین المللی ارزشهای لییرال خود اسات؛ حاال اینکاه
قت یه شرایطی دستگاه سیاست خارجی امریکا برای اشاعه آرما های خاود باه
سوی «لییرالییم دافعی» و ابزارهاای آ ساوق پیادا کناد و قات یاه شارایطی
«لییرالییم هاجمی» را امینکننده مناافع ایااالت متقاده بیینادم باه حاصال جماع
یندین عامل بیتگی دارد که یکی از آنها میزا ایمنی مقیط بین المللای اسات .در
زمانی که مقیط بینالمللی نییتا امن است و هدید بیرونای جادی وجاود ناداردم
استرا ژیهای دافعی غالن میشوند و در مقارعی که هدید بیرونی جادی وجاود
داردم استرا ژیهای هاجمی مینای دوین سیاست خارجی قرار میگیرناد .امریکاا
پ

از جنگ سرد و ا قیل از حادثه یازده سپتامیر سال  2001که مقیط بینالمللای

ایمن و عاری از هدیدی جدی برای امنیت واشینگتن بودم لییرالییم دافعی را باه
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عنااوا اسااترا ژی کااال سیاساات خااارجی در پاایش گرفتااه بااود دورا ریاساات
جمهوری جور بوش پدر و بیل کلینتو ) و باا وقاوع حادثاه یاازده ساپتامیر کاه
رورییم بین المللی را هدیدی جدی برای امنیت خود قلمداد کرد و موازنه هدید
به ضرر واشینگتن برهم خوردم واشینگتن استرا ژی کال لییرالییم هااجمی را در
پیش گرفت .)Miller, 2010b: 27
در حالی که لییرالییم دافعی بر اشاعه دموکراسی با ابزارهای صلحآمیز اکیاد
داردم رویکاارد هاااجمی از اشاااعه دموکراساای بااه وساایله زور در صااورت لاازومم
ررفداری می کند .به عیارت دیگرم در قالن استرا ژی لییرالییم دافعیم ایدئولوژی
و ارزشهای لییرال دموکرا یک به شیوهای میالمتآمیز و با ابزارهای صلحجویاناه
و از رریم سازوکارهای یندجانیه روا ماییابنادم اماا لییرالییام هااجمی بارای
رویج دموکراسی و ارزشهای مربوط به لییارال دموکراسایم بار غییار رژیام باه
صورت یکجانیه و با وسل به زور مرکز می کند .به بیا دیگرم لییرالییام ادافعی
بارای اثیرگاذاری بار نیااتهاا و نظاام ارزشای بنیااادین و اثیرگاذاری بار ماانش
قدرت سخت و قدرت نرم را در قالن سازما های بین المللی انتخا

مای کناد .در

مقابلم لییرالهای هاجمی مایل دارند برای ارویج دموکراسای و اثیرگاذاری بار
ایدئولوژی رقینم به گونهای یکجانیه و در مقیاسی وسیع به زور متوسل شاوند .در
اندیشه لییرالییم دافعی یندجانیهگرایی راه برقاراری و ارویج صالح اساتم اماا
لییرالییم هاجمی برای دموکراسیسازی و صلحسازیم مایل میتمری باه وسال
به زور نشا میدهد ).(Miller, 2010a: 566
وقتی ساختار نظام بین الملل هژمونیک است و قدرت هژمو باا یاک مقایط
بین المللی ایمن و عاری از هدیدات جدی روبهرو استم به ا خاذ یاک اساترا ژی
ایدئولوژیک دافعی مایل خواهد داشت .بناابراین وقتای قادرت هژماو م لییارال
باشدم لییرالییم دافعی را به عنوا استرا ژی کال انتخا

خواهد کارد .در یناین

وضعیتیم متغیرهای مادی ساختاری باهخااوص بر اری در ماامی ظرفیاتهاا و
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ایدئولوژیک رقین و رویج دموکراسی و اقتااد باازار آزادم اساتااده یندجانیاه از

وانمندیهای مادیم این فرصت را در اختیار قدرت هژمو میگذارد ا دستورکار
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لییرال خود را اجرا کند .اگر مقیط بینالمللای ایمان باشاد و هژماو باا هدیادی
جدی و خطرآفرین علیه امنیت خود مواجاه نیاشادم باه ا خااذ لییرالییام ادافعی
به عنوا استرا ژی کال مایل دارد که در ینین شرایطی متناسن به نظر مایرساد؛
جااارت آزاد و نهادهااای

یعناای ایجاااد حکومااتهااای لییاارال دموکرا یااکم روا

بینالمللی به روشی میالمتآمیز از رریم سازو کارهای یندجانیه.
وقتی هژمو جهانی با مقیطی هدیدآمیز و پر از خطرات جدی امنیتی مواجه
باشدم یک استرا ژی هاجمی ایدئولوژیک را در پیش میگیرد ا نظام ارزشی خاود
را رویج کند و زمانی که هژمو م لییرال باشدم به سوی ا خاذ اساترا ژی لییرالییام
هاجمی سوق پیدا می کند .در واقعم قدرت هژماو کاه در مقایط باین المللای باا
دشمنا و خطرا ی جدی مواجه شده کاه امنیات آ را هادم قاراردادهانادم یاک
استرا ژی هاجمی لییرال در پیش میگیردم از وانمنادیهاای بر ار خاود اساتااده
می کند ا یک راهحل اساسی برای حل مشکالت امنیتی خاود پیادا کناد و در ایان
راستا الش می کند از رریم غییار رژیام -در صاورت لازوم باا وسال باه زور-
ویژگیهای ایدئولوژیک دشمنا خود را غییر دهد ).(Miller, 2010b: 39-41
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 .2سیاست خارجی امریکا و منطقه آسیای مرکزی
حضور باراک اوباماا در کااخ ساایدم غییارات قابال اوجهی در عرصاه سیاسات
خارجی امریکا ایجاد کرد و سخنا و اظهارات وی ری میارزات انتخابا ی و عابیر
و اییرهای رسانهای مطرح و اثیرگذار از سخنا وی در کنار پیشبینی قاوالت
احتمالی سیاست خارجی این کشور در دوره ویم نشا دهنده ایان باود کاه نظاام
بین الملل باید منتظر قولی قابل مالحظه در سیاست خارجی ایاالت متقده باشاد.
به همین خاررم وضیح کلی اثیر ورود اوباما به کاخ سااید بار سیاسات خاارجی
واشینگتن برای درکم ییین و قلیل سیاستهای اعالمی و اعمالی دولات وی در
قیال منطقه استرا ژیک آسیای مرکزی ضروری و کمککننده است.
دولت بوش پیر بعد از یازده سپتامیرم با انتخاا

اساترا ژی کاال لییرالییام

هاجمی در صدد برآمد ارزشهای لییرال امریکا از جمله دموکراسی را با ابزارهاای
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سخت از جمله وسل به زور اشاعه دهد مثل حمله به افغانیتا و عاراق) .باوش

پیشااایرد اهااادام امریکاااا را از رریااام بیاااط و گیاااترش قااادرت نظاااامی و
مطلمانگاریهای مر یط جیتوجو میکرد و اعتقاد داشت «ایاالت متقده بایاد باه
ینا میزانی از قدرت نظامی بر بیتر رشد اقتاادی دست یابد که رقیای احتماالی
و بالقوه را حتی از آرزوی ایاای نقش جهاانی و یاا منطقاهای در ضااد باا مناافع
امریکا بازدارد .امریکا باید از رریم دستیابی به ینین قدر یم امنیت مطلام خاود را
مققم سازد» به نقل از دهشیار.)340 :1384 :
اوباما و حز

دموکرات با «سیاست غییر» 1وارد کاخ ساید شادند اا یهاره

امریکا را که بر اثر سیاست خارجی جور بوش پیر نزد افکار عمومی جها افول
کرده بودم رمیم کنند .در واقعم سیاست خارجی ایاالت متقاده در دورا ریاسات
جمهوری بوش آشکارا متاثر از حادثه یازده ساپتامیر باود کاه در ذیال آ م امریکاا
رورییم بینالمللی را هدیدی برای امنیت خود عریف و در قالان «جناگ علیاه
رور»م« 2یکجانیهگرایی» 3و «جنگ پیشدستانه» 4هژمونی سلطهگرایانه واشاینگتن را
ثییت کرد اما مو جدیدی از احیاسات ضدامریکایی در بیایاری از مناارم دنیاا
هژمونی امریکا در عین داوم و ثییتم مییر «راهیاری» 5بادو سالطهگاری را در
پیش گیرد ا کشورهای جها به رور داورلیانه و بدو نیاز به وسل به زورم برای
اشاعه ارزشهای لییرال امریکا با آ همکاری کنند متقیم .)61 :138٧
در یک نگاه کلیم دولت سیاست خاارجی اوباماا در آسایای مرکازی در پای
ققم هماا اهادافی برآماد کاه ایااالت متقاده پا

از جناگ سارد و اسای

جمهوریهای پیاشوروی در پی ققام آنهاا برآماد .باه عیاارت دیگار مقورهاام
اهدام و جهتگیریهای اصلی سیاست امریکا در آسیای مرکزی در دورا اوباماا
نیز براسا

برقراری نظمی امریکامقور برمینای موازنه قوا و منافع میا کشاورهای
1. Change Policy
2. War on Terror

امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما  علیرضا کوهکن و آذین صحابی

شکل گرفت .بنابراینم اوباما و یم وی بر آ شدند با استااد از یک رویکرد ناوینم

3. Unilateralism
4. Preventive War
5. Leadership
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عمده نظام بین الملل بوده است و دولت اوباما بارای ققام هماا اهادام کاال م
ابزارهای متااو ی را برگزیده است؛ یرا که وقتای اوباماا در ساال  2009باه عناوا
رئی جمهوری وارد کاخ ساید شدم شرایط منطقهای و باین المللای در مقاییاه باا
دورا ریاستجمهوری بوش ااوتهای قابل مالحظهای داشت .مای اوا گاات
امریکا در دورا اوباما یند هدم و ابزار عمده را در آسیای مرکزی عیین و دنیاال
میکرده است:
 حلوفال اکثر مشکالت مربوط به انارژی و برقاراری رواباط ساازنده باا
کشورهای قزاقیتا و رکمنیتا به عنوا ولیدکننادگا و صاادرکنندگا اصالی
نات و گاز در منطقه؛
 ایجاد نظام نوینی از روابط منطقهای در آسیای مرکازی و مناارم مار یط و
همجوار؛
 جلوگیری از افازایش نااوذ روسایه و یاین در منطقاه در عاین برقاراری
همکاری سازنده با آنها؛
 حلوفال بقرا در افغانیتا در عین کاهش و داوم حضور نظامی؛
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 مهار جمهوری اسالمی ایرا باهخااوص جلاوگیری از حضاور ایارا در
بخش انرژی منطقه.
دولت اوباما برای ققم اهدام فوق یندین اقدام قابل وجه صورت داد و از
یند ابزار عمده اقتاادی استااده کرد :االش بارای بازساازی رواباط باا روسایهم
حمایت از پروژه خط لوله انتقال گاز اپی رکمنیتا م افغانیتا م پاکیتا و هند)م
الش جدی به همراه ا قادیه اروپا برای احاداث خاط لولاه انتقاال گااز « اران
خزر»م برقراری شیکه مواصال ی موسوم به «شیکه وزیاع شامالی» و رارح «جااده
ابریشم جدید» یند نمونه از آنها است .همچنین دولت اوباما در راساتای برقاراری
همکاری دوجانیه قوی باا هریاک از کشاورهای منطقاهم در ساال  2009ساازوکار
ویژهای را قت عنوا «مشورتهای دوجانیه ساالنه» با هدم گیترش همکاری با
کشورهای آسیای مرکزی برقرار کرد و در این جلیات و رایزنای باا مقاماات ایان
پاانج کشااور باار موضااوعات مربااوط بااه وسااعه جااارتم اشاااعه حقااوق بشاارم
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همکاریهای دفاعی و مشکالت امنیت منطقهای مرکاز کارد کاه مهام ارین آنهاا
شرایط افغانیتا بود ).(Yuladasheva, 2011: 148
اولویتهای دولت اوباماا در آسایای مرکازی :ساخنرانی «رابارت او بلیاک»

1

دستیار هیالری کلینتو م وزیر خارجه اوبامام در امور آسایای جناوبی و مرکازی در
 19ژانویه سال 2011م اولویاتهاای دولات اوباماا در آسایای مرکازی را روشان
میکند .وی در این سخنرانی که در اندیشاکده «موسیاه سیاسات عماومی جیماز
بیکر» 2در دانشگاه «رای » 3برگزار شدم سیاست امریکا در این منطقه را «گیاترش
حضور و همکاری» معرفی کرد و منطقه جنو

هناد را نیاز دارای

آسیا و اقیانو

اهمیت استرا ژیک و اقتاادی فزایندهای برای ایااالت متقاده دانیات .وی ماوارد
ذیل را بهعنوا اولویتهای دولت اوباما در آسیای مرکزی عنوا کرد:
 .1حمایت از اقدامات ثیاتآفرین بینالمللی در افغانیتا ؛
 .2برقراری شراکت استرا ژیک با هند؛
 .3برقراری روابط ماندگار ر و باثیات ر با کشورهای آسیای مرکزی.
ثیاتآفرین در افغانیتا دانیت و «شیکه وزیع شامالی» را ابازاری بارای وساعه
همکاری جاری بین افغانیتا و کشاورهای آسایای مرکازی و در نتیجاه یاریع
وسعه اقتاادی این منارم معرفی کرد .وی همچنین اکید کرد« :برقاراری رواباط
گیتردهم ماندگار و پایدار با کشورهای آسیای مرکزی نهاا راه حااول ارمیناا از
دستیابی به درک مشترک و دستاوردهای درازمدت برای حمایت از اقدامات ماا در
افغانیتا اسات» .وی همچناین وساعه جاارت باین افغانیاتا باا اجیکیاتا م
ازبکیتا و رکمنیتا را برای هند و پاکیتا نیز فرصتساز دانیت که در کل به
برقراری صلح و ثیات در منطقه کمک میکند.
بلیک ررح اوباما و هیالری کلینتو برای بازسازی و رمیم روابط با روسیه را
موفقیتآمیز و فرصتی برای « عامل عمیم ر با منطقه بادو دامانزد باه ار

از
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بلیک مهم ارین اولویات امریکاا را در آسایای مرکازی حمایات از اقادامات

1 Robert O. Blake, Jr
2. James A. Baker III Institute for Public Policy
3. Rice University
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یک بازی بزرد جدید» وصیف کرد و اظهار داشت همکاری روسیه و امریکاا در
آسیای مرکزی هرگز به این اندازه نزدیک نیوده است .وی یادآور شد که دو کشاور
در بقرا سیاسی و انیانی ماه آوریل در قرقیزستا با یکدیگر همکااری کردناد و
بیانیه مشترک «بیسابقه»ای از سوی اوباما و مدوم در اینباره صادر شد .بلیاک در
این سخنرانی درباره منابع انرژی ازبکیتا م رکمنیتا و قزاقیاتا باهراور مجازا
سخن گات و درباره خط لوله گاز « ااپی» نیاز وضایقا ی ارائاه کارد

(Quoted in

).Blake, 2011
وی همچنین در گزارش خاود باه کنگاره در ژوئیاه ساال 2012م دربااره راه
ار قای وضعیت حقوق بشر در کشاورهای آسایایی اکیاد کارد« :راه پیشارفت در
خاوص حقوق بشر این است که عامل خود را با این دولتها افزایش دهایم ناه
اینکه از میزا درگیری خود با میائل آنها بکاهیم ».وی همچنین در سخنرانی دیگر
خود در اکتیر  2012اکیاد کارد کشاورهای آسایای مرکازی بارای اامین امنیات
افغانیتا بعد از سال 2014م نقش بییار مهمی دارند .وی با قارعیت از ررحهاای
مر یط با «جاده ابریشم» حمایت کرد و «شیکه وزیاع شامالی» را ساتود و آنهاا را
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ابزارهای موثری برای قویت جارت بخش خاوصی در آسیای مرکزی و جناو
آسیا دانیت .بلیک عالوهبر اینها از همکاری آسیای مرکزی و افغانیتا نیز مجیاد
و خاررنشا کرد اقدامات امریکا بارای برقاراری رواباط اقتااادی و امنیتای باین
کشورهای آسیای مرکزی و افغانیتا م فرصت هاایی را بارای دموکراسایساازی و
احترام به حقوق بشر فراهم کرده است ).(Quoted in Nichole, 2014: 46
مقتوای سخنا بلیک و ادبیات مورد استااده وی به روشنی برخاسته و منطیم
با استرا ژی کال لییرالییم دافعی است .دولت اوباماا عامالم دیپلماسای فعاال و
برقراری روابط جاری را در پیش میگیرد و عنوا مایکناد کاه رواباط اقتااادی
بازار آزاد امنیتآفرین هیتند و به برقراری صلح و ثیات در منطقه منجر میشاوند.
درواقعم برقراری روابط امنیتی و اقتاادی از نوع باازار باین کشاورها باه افازایش
وابیتگی متقابل بین آنها منجر میشود که مای واناد امنیات ایجااد کناد و زماانی
می وا برای دموکراسی کوشش کرد و از احترام به حقوق انیا ها و اشاعه حقوق
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بشر سخن گات که ثیات و امنیت اولیه فراهم باشد ).(Yuldasheva, 2011: 151
بازسازی روابط با روسیه :امریکاییها از رویکرد جدید دولت اوباماا در قیاال
روسیه مینیبر بازسازی و رمیم روابط و برقراری همکااری ساازنده باهخااوص
برای حلوفال بقرا افغانیتا که آشکارا اثیر عیینکنندهای بر معادالت امریکاا
و روسیه در منطقه آسیای مرکزی داشتم با عنوا  resetیاد میکنند کاه در فارسای
به «بازنگری» و «بازسازی» یا «فشار بر دکمهای برای آغاز ناو» عییار شاده اسات.
یکی از دالیل عمدهای که برای وجیه این رویکرد کاخ ساید در قیال کرملین ذکار
میکنند این است که در آ برهه زمانیم امریکا با افزایش قدرت یین مواجه شد و
الش کرد برای موازنهسازی مقابل قدرت پکن در منطقهم روابط خود را با میاکو
بهگونهای استرا ژیک بازسازی کند .)Yuladasheva, 2011: 147
از این روم امریکا و روسایه در ژوئیاه 2009م وافقناماهای را امضاا کردناد و
امریکا اجازه یافت برای دسترسی به افغانیتا از حریم هوایی روسیه استااده کناد.
همچنین موافقتنامه رانزیت مقموالت از رریم روسیه به افغانیتا نیز در حضاور
هیالری کلینتو امضا شد .رئای جمهاوری امریکاا نیاز در نخیاتین دیادارش باا
همتای رو

خود بر اهمیت باالی «شیکه وزیع شمالی» بهعناوا بخشای از ماااد

وافقنامه بازسازی روابط دوجانیه اکید کرد و افزود« :نه واشاینگتن و ناه میاکوم
هیچکدام نمیخواهناد رالیاا برافغانیاتا و پاکیاتا میالط شاود» باه نقال از
بهشتیپورم .)1388
سیاست دولت اوباما نییت به افغانیتا  :عامل افغانیاتا در سیاسات دولات
بوش و دولت اوباما نییت به آسیای مرکزی اثیرگذار و عیینکننده بوده است .در
واقعم بررسی اقدامات یم اوباما در قیال افغانیتا به روشنی باا لییرالییام ادافعی
قابل ییین است .اوباما ابتدا در سال  2009برای مقابله با هدیدات رالیا م نزدیاک
به  50هزار سرباز امریکایی جدید را به ایان کشاور اعازام کارد و در ساال 2011م
وعده داد که عداد نیروهای امریکاایی در افغانیاتا را از مااه ژوئیاه هماا ساال
کاااهش خواهااد داد

2009

 .)Rogin,پ ا
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روسای جمهاوری روسایه و امریکاام از ساوی الوروم و «ویلیاام برناز»م معااو

از خاارو نخیااتین گااروه از سااربازا
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امریکایی از افغانیتا م امریکا و نا و در آوریل 2012م وافقناماهای را بارای آورد
دریجی افغا ها به میدا جنگ بارای راهیاری نیاردم حاا عادهای از «نیروهاای
بینالمللی کمک به امنیت» 1آییام) در این کشور و صرم  4میلیارد دالر سااالنه
برای کمک به حمایت از نیروهای امنیتی افغانیتانیم دوین کردند

)2011

.(Landler,

روز اول ماه می 2012م «حامد کرزی» 2رئی جمهوری وقات افغانیاتا و اوباماام
وافقنامهای را با عنوا رسمی « وافقنامه شراکت استرا ژیک پایدار باین جمهاوری
اسالمی افغانیتا و ایاالت متقده امریکا» 3امضا کردند کاه یهااریو

بلندماد ی

برای رابطه امریکا و افغانیتا بود و اوباما بعد از امضاای آ م رارحهاای خاود را
برای خا مه جنگ افغانیتا آغاز کرد ).(Landler, 2012
اوباما در ماه می  2014به افغانیاتا ساار و اعاالم کارد امریکاا مایخواهاد
وافقنامه دوجانیه امنیتی را با کابل امضا کند و ماموریت امریکا در افغانیتا بعد از
سال 2014م فقط بر عملیات ضد رورییتی و آموزش نیروهای افغا متمرکز اسات
و همه نیروهای امریکایی به غیر از نیروهای معمولی ساارتم ا پایاا ساال 2016
از افغانیتا خار خواهند شد ) .(landler, 2014بعد از امضای وافقنامه فوقم اوباماا
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در  15اکتیر سال  2015اعالم کرد  9800سرباز امریکایی رای بخاش عماده ساال
 2016در افغانیتا باقی خواهند ماند و کاهش عداد آنها به  5500ناارم از اواخار
سال  2016یا اوایل سال 201٧م آغاز خواهد شد ).(Rosenberg, 2015
اوباما نوع ماموریت نیروهاای امریکاایی را غییار داد و اکیاد کارد کاه آنهاا
بهعنوا مربی و مشاور نظامیم نیروهای امنیتی و پلی

این کشور را علیم میدهند

و در عملیات هاجمی شرکت نمیکنند .از سوی دیگرم بخش غیرنظامی صانعت و
بازرگانی امریکا نیز با سرعت بیشتری نیایت باه قیال وارد افغانیاتا شاد اا در
بازسازی این کشور کمک کند و حجم کمکهاای غیرنظاامی نیاز افازایش یافات.
عنار دیگر سیاست دولت اوباما نیایت باه افغانیاتا ایان باود کاه االش کارد
)1. International Security Assistance Force (ISAF
2. Hamid Karzai
3. Enduring Strategic Partnership Agreement between the Islamic Republic of
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همیایگا منطقهای افغانیتا از جمله ایارا و روسایه را نیاز در روناد برقاراری
صلح در افغانیتا وارد کند ).(MacAskill, 2009
عناصر فوق که با سیاست آشکارا هاجمی و میتنیبار نظاامیگاری باوش در
افغانیتا ااوت داردم میتنیبر « دافع» است و الش میکند با غییر نوع ماموریت
نیروهای امریکاییم آنها را از «مهاجما » به «مشاورا » غییر دهد ا به این ر یانم
با کاهش ردپای نظامی خود روند وسعهم بازسازی غیرنظاامی و اقتااادی را رقام
بزند .همچنین از سوی دیگر ا جای ممکن نیروهای افغانیتانی را در بخش نظامی
و هاجمی وارد کند و از همپیمانا بهخاوص نا و کمک بگیرد .همکاری یاه در
بخش نظامی و یه در بخش غیرنظامیم قویت سازوکار یندجانیه و قویت بخش
وسااعه بازرگااانی و غیرنظااامیم همگاای عناصاار لییرالییاام اادافعی هیااتند کااه
سیاست های اعمالی و اعالمی کاخ ساید در افغانیتا در دورا اوباما عناصر قابال
وجه و گویایی از آ را در خود دارد.
شیکه وزیع شمالی :دولت اوباماا در ساال 2009م رارح مواصاال ی «شایکه
کشورهای آسیای مرکزیم قویت اساتقالل آنهاا از روسایه و متناوعساازی میایر
ارسال دارکات برای نظامیا در افغانیتا م بدو عیور از خااک پاکیاتا باود .در
واقعم مهم رین دلیل افزایش اهمیت آسیای مرکزی و «شایکه وزیاع شامالی» ایان
بود که از ا کای بیش از اندازه به مییر خطرناک بندر «کرایای» در پاکیاتا ) باه
افغانیتا کاسته شاود .از ساوی دیگارم دولات اوباماا اعاالم کارد در ساال 2010
میالدیم  30هزار نیروی دیگر به افغانیتا خواهد فرستاد و با وجه باه ایان امارم
میزا دارکات غیرنظامی مورد نیازی که میباییت به افغانیتا ارسال شودم یناد
برابر میشد .از سوی دیگرم گریه انگیزه ابتدایی ایجاد این شایکهم نظاامی و بارای
امین دارکات مورد نیاز نیروهای نظامی بودم اماا فرصات منقااربهفاردی را در
اختیار امریکا میگذاشت ا اهادام اساترا ژیک بلندمادت خاود را پیگیاری کناد.
حضور میلط و قدر مند در افغانیاتا نیازمناد وساعه سیاسای و اقتااادی ایان
)1. North Distribution Network (NDN

امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما  علیرضا کوهکن و آذین صحابی

وزیع شمالی» 1را معرفی کارد کاه هادم از آ نزدیاک شاد هریاه بیشاتر باه
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کشور و منطقه آسیای مرکزی بود که یکی از الزامات آ آغاز و اداوم رارحهاای
اقتاادی در افغانیتا و آسیای مرکزی بود.
«شیکه وزیع شمالی» با ایجاد یک شیکه مواصال ی گیترده نه نها امکا رفاع
این گونه نیازها و الزامات را فراهم میکرد بلکه حضور همهجانیه و دخالت فعاالنه
امریکاییها را نیز ممکن میساخت .عالوه بر ایانم ایااالت متقاده از ایان رریام
روابط دوجانیه خود را با کشورهای حوزه اوراسیام گیترش میداد و مای وانیات
از نزدیکی زیاده از حد یین و روسیه به آنها نیز جلوگیری کند .ایاالت متقاده در
هما زما م موافقت روسیه با پیوستن به این میایر و در اختیاار گذاشاتن آساما
خود و برقراری مجادد رواباط حیانه باا ازبکیاتا را از پیامادهای مثیات اولیاه
شکلگیری «شیکه وزیع شمالی» قلمداد میکرد). (Kuchins, 2010: 3
در خاوص نقش این شیکه مواصال ی در بهیود روابط امریکاا و ازبکیاتا م
وجه به این نکته کمک کننده است که این کشور هماواره االش مایکارد نقاش
مقوری خود را در این شایکه حاا کناد و ایااالت متقاده نیاز از وی حمایات
میکرد« .رابرت بلیک» دستیار وزیر امور خارجه امریکا در اوت سال  2012به ایان
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کشور سار کرد و بر اهمیت استرا ژیک آ در خارو نیروهاای امریکاایی اکیاد
کرد .ازبکیتا کشوری است که به لقاظ استانداردهای رعایت حقوق بشرم ساطح
بییار پایینی دارد اما بعد از آغاز به کار شیکه وزیع شمالیم میزا انتقادات امریکاا
از اشکند در این خاوص کاهش یافت .از سوی دیگرم ازبکیتا در ساال 2012م
از «پیما امنیت جمعی» خار شد که این اقدام برای امریکا به معنای کاهش نااوذ
روسیه بود .کشورهای آسیای مرکزی باه خااوص ازبکیاتا م حضاور در شایکه
وزیع شمالی را ابزاری برای ایاای نقش میتقل از روسیه و یین مایدانناد و ایان
امر برای امریکا که همواره در پی حااظت از اساتقالل ایان کشاورها از روسایه و
نزدیکی آنها به غر

بودهم مطلو

است ).(Lazarus, 2012

ایجاد ینین شیکه ای در ابتدای روی کار آمد اوباما و بهره گیری از آ بارای
ار قای روابط با ازبکیتا و ناوذ در منطقه نشا دهناده بهارهگیاری از یاک ابازار
متااوت برای ققم یک هدم مشابه است :دافع به جای هاجم برای غالن کرد
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ارزش های سیاسی و اقتاادی مطلو

خود به کشور هدم .اوباما برخالم باوش

که در مقابل ازبکیتا از نظامیگری استااده و الش کرد بعد از حضور نظاامی باا
قمیل دموکراسی این کشور را به زور به جمع لییرال دموکراسیهای مطلو

خود

بیاوردم از ابزار اقتااد بهره گرفت و رجیح داد باهجاای حملاه باه میائله نقاض
آشکار حقوق بشر در این کشور آ رور کاه باوش عمال کارد)م باا حمایات از
جایگاه ازبکیتا در این شیکه مواصال ی گیترده هم اهدام نظاامی و غیرنظاامی
خود را در افغانیتا و کل منطقه مققم کند و هم از بروز نش جدید با کشاوری
که به لقاظ استرا ژیک اهمیت منقار به فردی برای امریکا داردم خودداری کند.
راه ابریشم جدید :1هیالری کلینتو م وزیر خارجه وقات امریکاا در ساخنرانی
خود در ژوئیه  2011میالدی در شهر «ینای» در کشور هندم یادآور شد که امریکاا
با دو هدم دیپلماسی را در قیال کشورهای منطقه در پیش گرفته است :دستیابی به
یک راهحل سیاسی میئوالنه برای افغانیتا و برقراری روابط اقتاادی مقکم ر با
کشورهای آسیای مرکزی و جنو

آسیا .وی در همین راساتا خواساتار ایجااد «راه

ساخت راهآهنم بزرگراهم زیرساخت انرژی و حذم موانعی که از جریا آزاد کااال
و میافر جلوگیری می کند ».وی از شریک میاعی هند و امریکا در جنو

آسیا و

آسیای مرکزی و منافع مشترک دو کشور در این منطقاه ساخن گاات و بار لازوم
گیترش همکاریها اکید کرد ).(Clinton, 2011
این بخش از سخنا کلینتو نیز یکی از اجزای پازل لییرالییم دافعی دولات
اوباماست که از وابیتگی متقابل بین قدرتهای بزرد سخن میگوید که همکاری
را شکل میدهد و با کاهش خطر بیاعتماد قدرتها به یکدیگرم می واند در قالان
نهادهای بینالمللی به شراکت و همکاری بین دولتها منجر شود.
کلینتو در همین راستام از لزوم راهیری هند در آسیای مرکزی و جنو

آسیا

سخن گات و به سرمایهگذاری این کشاور در بخاش انارژیم کشااورزیم امنیات
فضای مجازی در قزاقیتا و ازبکیتا اشاره کارد و در ایانبااره گاات« :هناد و
1. New Silk Road
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ابریشم جدید» شد« :یک شیکه بین المللی از ار یارات اقتاادی و رانزیتای .یعنای

175

امریکا در کمک به مردم کل منطقاه و سااخت جواماع دموکرا یاک از اقتااادهای
بازار آزاد و حلوفال مناقشات روالنی مدتم منافع مشترک دارند .میلم است که
افغانیتا همچنا یالش بزرگی برای هر دوی ما خواهد بود» .)Clinton, 2011
سخنا کلینتو به خوبی استرا ژی کال سیاست خارجی یم اوباما را نیایت
به آسیای مرکزی نشا میدهد .اکید بر لزوم همکاریم الش برای بهیاود رواباط
با روسیه و ایرا م الش برای ساخت جوامع دموکرا یکم اکید بر پویاایی فعاالناه
اقتااد آزاد و ضرورت گیترش رواباط اقتااادی در سراسار منطقاه و اکیاد بار
رویکرد دیپلما یک کاخ ساید در قیاال منطقاهم همگای عناصار لییرالییام ادافعی
دولت اوباما را کرار میکند .در واقعم جاده ابریشم جدید یکای از ادابیری اسات
که به روشانی برخاساته از اکاری اسات کاه مایخواهاد ارزشهاای سیاسای و
اقتاادی لییرال را با راهکارها و اکتیکهایی نرم به گونهای بین المللای روا دهاد
ا شاهد شکلگیری جوامع دموکرا یک باشد؛ جوامعی که بهدلیل بهرهگیری از نظام
اقتااد بازار آزاد به سوی جنگ و منازعه نمیروند و امین مناافع خاود و جواماع
همانند خود را در شرایط صلح و ثیات ممکن میبینند.
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خطوط لوله اپی و ران

کاسپین :اپی خط لولهای است که گاز رکمنیاتا

را از رریم افغانیتا و پاکیتا به هند میرساند و مییر آ از خاک ایارا کاه در
مقاییااه بااا خاااک افغانیااتا اماان و مقاارو بااهصاارفه اسااتم عیااور نماایکنااد
)2015

 .(EURASIANET,خط لولاه اران

کاساپین باین بنادر « ارکمن باشای» در

رکمنیتا و باکو در جمهاوری آذربایجاا کشایده مایشاود و ااکنو باه دلیال
مخالات جدی ایرا و روسیه هنوز احداث نشده است ایرا  .)1393 :در مقابالم
امریکا فعاالنه از خطوط لوله فوق که ایرا و روسیه را دور میزنند حمایات کارده
است که با سیاست امریکا برای جلوگیری از حضور ایارا در پاروژههاای انارژی
منطقه و شکیتن یلط میکو بر خطوط لوله انتقال گااز بارای اامین نیااز اروپاا
مطابقت دارد ).(Office of Communications of Azerbaijan, 2013
امریکا همواره اکید داشته که حاول ارمینا از ضمین جریاا آزاد ناات و
گاز خزر به بازارهای جهانیم می واند در افزایش ضرین امنیات انارژی در ساطح
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بینالملال و ار قاای جایگااه راهیاری جهاانی امریکاا نقاش مثیتای داشاته باشاد
) .(Morningstar, 2003این اصل در دیپلماسی انرژی فعاالنه یم اوباما نیاز نماود دارد
که حمایت از خطوط لوله فوق شاهدی دال بر این مدعاست .بهرهگیری یم اوباماا
از مذاکرات جدی و فعال در زمینه خطوط لولهم عنار دیگری از لییرالییم دافعی
است که الش میکند با ابزار اقتااد از ققم منافع رقیان در منطقاه اساترا ژیک
خود جلوگیری کند و با ابراز نرم «انرژی» رویکارد « ادافعی» خاود در صایانت از
منافع سیاست خارجیاش را به اجرا بگذارد.
 .3سیاست دولت اوباما نسبت به پنج جمهوری آسیای مرکزی
رکمنیتا  :روابط امریکا با رکمنیتا در دورا اوباما در مقاییه باا دورا باوش
بییار قابل وجه است که بر مدار منابع گاز این کشاور و مناسایات مرباوط باه آ
نظیم شده است .در اصالم دولات اوباماا مقولاه انارژی آسایای مرکازی و ااثیر
مناسیات نات و گاز بر معادالت سیاسی درو منطقهای و فرامنطقهای را با جادیت
در دستورکار قرارداد که وسعه قابل مالحظه روابط واشینگتن -عشم آباد در دوره
واقعم امریکا در ذیل این اقدام اقتاادیم سعی میکند سایر اهدام خاود را نیاز در
خاوص این کشور و منطقه مققم کند که حمایت جدی از پاروژههاای خطاوط
لوله انتقال گاز « اپی» و « ران

کاسپین» 1را در دستورکار قارارداد .ایان در حاالی

است که رکمنیتا سوابم یره و اری در زمینه حقوق بشر داشته و سطح رواباط
این کشور با امریکا در دورا بوش به خاوص در دوره اولم بییار نازل باودم اماا
در دورا اوباما روند غییر روابط عشم آباد و واشاینگتن کلیاد خاورد و در ساال
2011م امریکا نخیتین سایر ایاالت متقده را در عشم آباد بعد از پنج سال مناو
کرد ).(Hurriyet Daily News, 2011
رکمنیتا در دورا باوش در سیاسات خاارجی امریکاا نیایت باه آسایای
مرکزی جاایی نداشات؛ یارا کاه مرکاز باوش بار اقادامات نظاامی و همکااری

امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما  علیرضا کوهکن و آذین صحابی

اوباما یکی از ماادیم بارز الش دولت وی در حوزه دیپلماسی انارژی اسات .در

استرا ژیک با قرقیزستا و ازبکیتا بود و رکمنیاتا نیاز سیاسات بایررفای در
1. Trans-Caspian Gas Pipeline
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پیش گرفته بود و فقط اجازه داد که امریکا از آسما و خاک آ به صورت مقدود
برای ارسال کمکهای انیاا دوساتانه باه افغانیاتا اساتااده کناد .اماا اوباماا در
بازنگری اهدام منطقهای خودم همکاری با کشورهای غنای از انارژی را در صادر
دستورکار کاخ ساید قرارداد .ایان امار باه معناای ضارورت گیاترش رواباط باا
قزاقیتا و رکمنیتا م به ر ین بزرد رین ولیدکننده و صادرکننده ناات و گااز
در منطقه و جایگاه خاص رکمنیتا بهعنوا ولیدکننده اصالی گااز در منطقاه و
مایل و نیازمند به نوعبخشی به مییرهای صادرات گاز و رساند آ به بازارهاای
جهانی است .)Global Security, 2013
دولت اوباماا نیاز بارای گیاترش همکااری باا رکمنیاتا از ساازما هاای
غیرانتااعی مانند «شاورای جااری امریکاا -رکمنیاتا » (TUBC) 1اساتااده کارد و
نمایندگا شرکتهای ناتی و صنعتی مطرحی مانناد «شاورو »م «اکیاو موبیال»م
«کونوکوفیلیپ »م شرکت ولیدکننده جهیزات ماشینهاای کشااورزی «کاا رپیالر»
شرکتهای صنعت هوایی «بوئینگ»م «بل هلیکاوپتر» و شارکت «کای

نیوهلناد»م

فرصتهای ورود به بخشهاای مختلاف صانعت در رکمنیاتا را ماورد بقاث
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قراردادند ).(Trend News Agency, 2012
از سال  2009ا ژوئیه 2015م برخای از مهام ارین مناسایات اقتااادی باین
امریکا و رکمنیتا عیارت بودهاند از:
اعزام نخیتین هیات جاری امریکایی باه رکمنیاتا م میزباانی از باردیام در
حاشیه سار وی به نیویاورک بارای شارکت در شاات و پنجماین مجماع عماومی
سازما مللم میزبانی مشترک دومین کناران

جااری سااالنه و شارکت در دوماین

جلیه مشور ی ساالنه دوجانیه امریکا و رکمنیتا م سازما دهی یهارمین کنااران
جاری ساالنه در عشمآبادم بررسی «نقشه راه رواباط امریکاا -رکمنیاتا »م بررسای
القاق رکمنیتا به «سازما جارت جهانی»م برگزاری جلیاات باا ساارای جدیاد
اعزامی امریکا به رکمنیتا ).(US-TURKMENISTAN BUSINESS COUNCIL, 2015
کارنامه فوق نشا دهنده مرکز جدی دولت اوباما بر پتانیایلهاای اقتااادی
)1. Turkmenistan-U.S. Business Council (TUBC

آسیای مرکزی به خاوص در بخش انرژی است و ردپای «لییرالییام ادافعی» در
آ زمانی آشکار ر میشود کاه دقات کنایم اقادامات اقتااادی گیاترده فاوق در
خاوص رکمنیتا انجام شاده اسات؛ کشاوری قرییاا منازوی و در عاینحاال
برخوردار از منابع گاز رییعی در خزر که در دورا بوش باه زحمات در سیاسات
خارجی کاخ ساید جاایی داشات؛ کشاوری کاه حکمرانای آ باا یاک حکومات
دموکرا یک فاصله بییار زیاادی دارد .در واقاعم «لییرالییام» و مختااات سیاسای
اجتماعی و اقتاادی رکمنیتا م حکم می کند عشمآباد به سوی اقتااد بازار رانده
شود ا با روندی دریجی و «غیر هاجمی»م زمینه ار قای استانداردهای دموکراسای
و حقوق بشر نیز فراهم شود.
قزاقیتا  :قزاقیتا بزرد رین و وسعه یافته رین کشور منطقه با مناابع غنای
نات است که سیاست خارجی «یندوجهی» را در پایش گرفتاه و گریاه هماواره
متقد سنتی میکو بهشمار رفته اما ری ساالهاای اخیارم باه ماوازات عضاویت و
فعالیت در ررحهایی یو «مشارکت بارای صالح» ناا و و عضاویت در «ساازما
امر با ورود اوباما به کاخ ساید شتا

گرفته است .یکای از دالیال ایان امارم افات

رابطه امریکا با ازبکیتا و قرقیزستا در سال  2005و پ

از حادثاه انادیجا در

ازبکیتا و بیثیا ی در قرقیزستا و وضعیت ناپایدار پایگاه مانا

بود .امریکاا باا

وجه به ظرفیتهای فراوا اقتاادی و سیاسی قزاقیتا م این کشور را که از ثیاات
سیاسی بهمرا ن بهتری برخوردار بوده استم به عنوا مجرای افزایش حضور خود
در آسیای مرکزی برگزید .در سال 2009م سومین برنامه پنجساله همکااری نظاامی
بین دو کشور اوین شد و در بودجه سال  2012ایاالت متقده میزا کمکهاای
پیشبینی شده برای قزاقیتا ناه نهاا کااهش نیافات بلکاه  %35نیاز بیشاتر شاد
کوزهگر کالجیم  .)13 :1390همچنین امریکا و قزاقیاتا در آوریال ساال 2010م
ریم بیانیهای متعهد شدند همکاری دوجانیه را برای افزایش امنیات هیاتهایم مناع
اشاعه یلیقات هیاتهایم ثیاات منطقاهایم رفااه اقتااادی و اشااعه ارزشهاای

امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما  علیرضا کوهکن و آذین صحابی

امنیت و همکاری اروپا»م دامنه روابط خود را با ایاالت متقده افازایش داده و ایان

جهانیم قویت کنند .همچنین وزارت خارجه امریکا در فوریاه 2012م اعاالم کارد
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واشینگتن روابط دوجانیه خود را با آستانه در حد شراکت استرا ژیک ار قا میدهد
).(Nichole, 2014: 5-7
سخنا «مایکل اسنود »م سرکنیول سابم امریکا در قزاقیاتا نیاز مای واناد
سیاست امریکا را نییت به این کشور روشن کند...« :جمهوری قزاقیتا کاه رشاد
اقتاادی قابل وجهی داشته و عمده آ باه دلیال وجاود و بهارهبارداری از مناابع
انرژی بهخاوص نات استم مو اور مقارک اقتاااد منطقاهای اسات و اهمیات
ویژهای دارد .بنابراینم ایاالت متقده دو نماینادگی دیپلما یاک در قزاقیاتا دارد؛
یک ساارت و یک سرکنیولگری که در منطقه استثاست؛ یرا کاه قزاقیاتا نقاش
یندگانهای در آسیای مرکزی بازی مایکناد  .)Quoted in Duarte, 2014: 10ساخنا
اسنود نشا می دهاد کاه مقاور عملکارد اوباماا در منطقاه و قزاقیاتا دفااع از
ارزش های مورد اکید در لییرالییم استم اما روشی که یم وی انتخاا

مایکنادم

دیپلماسی فعال و قویت حضور سیاسی در کشوری غیردموکرا یک است که رشاد
اقتاادی آ به کمک امریکا می واند راه را برای پذیرش ارزشهای سیاسی لییارال
در آ هموار کند.
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ازبکیتا  :پ

از یرگای رواباط امریکاا و ازبکیاتا پا

از واقعاه انادیجا م

واشینگتن درپی رمیم روابط برآمد و «رابرت بلیک»م در نوامیر  2009به ایان کشاور
سار و دیدارهای خود را با مقاماات ازباک «باز اا عازم پرزیادنت اوباماا و وزیار
خارجه کلینتو بارای قویات رواباط ایااالت متقاده و ازبکیاتا » وصایف کارد
قوایی نیام  .)1389ازبکیتا در سال 2009م همکاری با امریکا را در «شایکه وزیاع
شمالی» آغاز و به واشینگتن پیشنهاد کرد از پایگاه نظامی « رمذ» اساتااده کناد .اوباماا
نیز در سپتامیر هما سال به کنگره امریکا پیشنهاد داد ا قریم نظامی ازبکیاتا لغاو
شود .از نوامیر سال 2006م نام ازبکیتا به لقاظ وضاعیت حقاوق بشارم در ردیاف
کشورهای «مشخاا نگرا کننده» قرارداشت کاه مای وانیات باه قاریم از ساوی
امریکا منجر شودم اما از آغاز به کار دولت اوبامام وزارت خارجه امریکا مایل داشاته
از برخی ابعاد این وضعیت در ازبکیتا یشم پوشی کند و قریم جدیادی در ایان
باره وضع نکرده است .وزارت دفاع امریکا نیز در فوریه سال 2010م سندی با عناوا
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«استرا ژی نظامی ملی» منتشر کرد که اسی

پایگاه های نظامی جدید در افغانیاتا و

منارم همجوار را در نظر داشت .در واقعم امریکا قاد داشت نقاش ضامین کنناده
امنیت منطقه را ایااا کناد و حضاور نظاامی و سیاسای خاود را در آسایای مرکازی
گیترش دهد .بنابراینم ازبکیتا همچنا کشور کلیدی منطقه باود و «شایکه وزیاع
شمالی» یکی از روش هایی بود که امریکا وانیات از رریام آ رواباط اساترا ژیک
سابم خود را با اشکند دوباره برقرار کناد  .)Yuldasheva, 2011: 148کلینتاو نیاز در
دسامیر سال 2010م به ازبکیتا سار و اعالم کرد ار قای رواباط دوجانیاه امریکاا و
ازبکیتا برای اامین مناافع امریکاا «حیاا ی» اسات .ساار «ماا یو ماوری»م دساتیار
بازرگانی جا کری در ماه می سال  2013و برگزاری میزگاردی دربااره پاروژه هاای
جاری در ازبکیتا که یک ماه بعد از آ در واشینگتن برگزار شدم همگی حااکی از
اهمیت ازبکیتا برای امریکا هیتند .)Nichole, 2013: 18با وجه باه یرگای رواباط
امریکا و روسیه و ناموفم ماند رویکرد بازسازی روابط دو کشورم به نظر میرسد
رافیک مقاماات امریکاایی و رایزنایهاای متعادد باا مقاماات ازباک در راساتای
باشد صاویم  .)1393سار مقامات عالیر یه امریکایی به ازبکیتا ا پایاا دورا
ریاست جمهوری اوباما ادامه داشت که سار شاخص «جاا کاری» در مااه ناوامیر
سال  2015به جمهوریهای آسیای مرکزی از جمله ازبکیاتا باود .باهراورکلیم
میزا ردد مقامات کشورهای آسیای مرکزی به امریکا در دورا اوباماا در مقاییاه
با دورا ریاست جمهاوری باوشم بیایار قابال مالحظاه باوده اسات و مقاماات
عالیر یه امنیتیم سیاسی و اقتااادی واشاینگتن نیاز بارهاا عاازم منطقاه شادهاناد
الوقتم  .)1394این امر هم برخاسته از شرایط متااوت منطقه و نظام بین الملل بود
و هم نشا از رویکرد لییرال دافعی دولت اوباما برای حضاور و نااوذ در آسایای
مرکزی داشت که برای رقابت با یین و روسیه در این منطقه راه دیپلماسی فعال را
در پیش گرفته بود.
قرقیزستا  :دولت اوباما در راستای سیاست برقراری رواباط دوجانیاه ماوثر و

امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما  علیرضا کوهکن و آذین صحابی

الشهای میتمر امریکا برای جلوگیری از افزایش حضاور و نااوذ روسایه باوده

سازنده با کشورهای آسیای مرکزیم رویکاردی همکااریجویاناه و میاالمتآمیاز
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نییت به قرقیزستا در پیش گرفت .کاخ ساید در دورا ریاست جمهاوری اوباماا
شاهد دو رویداد مهم در روابط دو کشور بوده اسات کاه مارور و قلیال آنهاا در
کمیل پازل سیاست امریکا نییت به آسیای مرکزی در دورا اوباما کمک میکناد:
عطیلی پایگاه مانا

و انقال

سال  2010و سقوط دولت باقیام.

حضور امریکا در پایگاه مانا

با فراز و نشاین هماراه باوده اسات؛ پارلماا

قرقیزستا در فوریه 2009م امیم گرفت مانا

را عطیل کند و واشاینگتن بارای

جلوگیری از عطیلی مانا م متعهد شد  200میلیو دالر جهات اداماه اجااره ایان
پایگاه پرداخت کند صالقیم  .)1394قرقیزستا در فوریاه  2010نیاز اعاالم کارد
امریکاییها باید به زودی مانا

را رک کنند و اینبار دولت اوباما افازایش اجااره

این پایگاه از ساالنه  1٧میلیو دالر به  36میلیو دالر و ارائه کمک برای بهیاازی
فرودگاه بیشاکک را پاذیرفت کاوالییم  .)192-196 :1391وقتای «آلماا

باک

آ امیایف» 1در سال 2011م رئی جمهور این کشور شدم اعالم کرد بیشکک قرارداد
اجاره را دیگر مدید نخواهد کرد و امریکایی ها باید پ

از انقضای اریخ قراردادم

این کشور را ارک کنناد ) .(Russia Today, 2014دولات اوباماا نیاز در موعاد مقارر
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نیروهای خود را از مانا

خار کرد.

این اقدام دولت اوباما نیز با رویکرد « دافعی» در اساتااده از اساترا ژی کاال
لییرالییم قابل وجیه است .امریکا در واکنش به اعاالم قرقیزساتا بارای عطیلای
مانا م سیاست هاجمی ا خاذ نمی کند و با احترام به فرما پارلما این کشورم در
موعد مقرر از پایگاه خار میشود .این اقادام نموناهای از رفتاار میاالمتآمیاز و
همکاریجویانه است که نشانی از هاجم در آ دیده نمیشود .در واقعم یم اوباماا
برای دفاع از ارزشهای دموکرا یک مورد قیول خودم بهعنوا بازیگر میالط نظاام
بین الملل که خود را «بزرد ارین دموکراسای جهاا » ماینامادم باه رأی پارلماا
قرقیزستا که نمادی از دموکراسی استم احترام میگاذارد و نیروهاای خاود را از
مانا

خار میکند.
انقااال

سااال  2010قرقیزسااتا و کنااار رفااتن باااقیام و روی کارآمااد
1. Almazbek Atambayev

«او انیایوا» یکی دیگر از حوادث برجیتهای است که بررسی رفتار دولت اوباماا در
قیال آ حاکی از این است که کاخ ساید در رواباط خاود باا قرقیزساتا از منظار
لییرالییم دافعی به دوین سیاست و اجرای آ دست میزند.
پنج سال بعد از حوادث بهار سال  2005در قرقیزستا م موسوم به انقال

گل

الله که به سقوط دولت عیکر آقایف منجار شادم ایان باار مخالااا علیاه فیاادم
خاندا گرایی و بیکاایتی باقیام به خیابا ها ریختند .هیالری کلینتاو در ماا
لانی با آ انیایوام رهیر مخالاا م حمایات امریکاا را از او اعاالم کارد اا در ماورد
داوم استااده نظامیا امریکایی از پایگااه ماناا

ارمیناا حاصال کناد .از ساوی

دیگرم پو ینم رئی جمهوری وقت روسیه نیز در ما

لانی با آ انیایوا حمایات

روسیه را از دولت موقت قرقیزستا به رهیری وی اعالم کرد و وعده کماک ماالی
داد ا او بتواند بار وخامات اقتااادی کشاور فاائم آیاد .قرقیزساتا بعاد از ایان
ناآرامیها بار دیگر به حوزه عالیم روسیه بازگشت .آ انیایوا قیال از ایان رویادادم
سه بار وزیر امور خارجه قرقیزستا بود و سابقه حضور در واشینگتن و لند را به
دولت اوباما در راستای سیاست برقراری روابط دوجانیاه ماوثر و ساازنده باا
کشورهای آسیای مرکزی مانند میکو از دولت وی حمایات کارد .دربااره رواباط
امریکا و دولت قرقیزستا در این بازه زمانی نظرات «آریل کوهن» کارشنا
اندیشکده امریکایی «بنیاد هریتج» قابل وجه است .این کارشنا

ارشاد

امریکایی کاه در

اندیشکده «شورای روابط خارجی» نیز عضاویت داردم در  14آوریال ساال 2010م
در مقالهای در روزنامه امریکایی «وال استریت ژورناال» دربااره الزاماات سیاسات
امریکا نییت به این قول در قرقیزستا نوشت...« :دولت اوباما با دو ناوع یاالش
بلندمدت و کو اهمدت در خاوص قرقیزستا روبهرو است .یاالش کو ااهمادت
این است که باید از باقیام فاصله بگیرد و برای این هادم مای واناد باه دولات
جدید کمک کند ا رئی جمهوری مخلوع را باه خاارر اخاتال

و کشاتن دههاا

ظاهرکننده مقاکمه کند .یالش روالنیمدت این است که دولت اوباما باید پایگااه
مانا

امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما  علیرضا کوهکن و آذین صحابی

عنوا سایر بیشکک در کارنامه حرفهای خود داشت.

را باز نگه دارد؛ حتی اگر به مذاق میکو خوش نیاید .خانم آ انیاایوا اعاالم
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کرده است مانا

ا زمانی که مهلت قراردادهاای کناونی باه پایاا برساد پایاا

ابیتا )م همچنا به کار خود ادامه خواهد داد .کاخ ساید باید خانم آ انیایوا را باه
واشینگتن دعوت کند ا درباره روابط امریکا و قرقیزستا گاتوگو کنناد .در ایان
دیدار مانا

باید همچنا اولویت شماره یک امریکا باشد اما برای قرقیزساتا کاه

فقیر استم ایجاد کین و کارهای کویک و متوسط و میارزه با فیااد در اولویات
قراردارد .وزارت خارجه باید مشخص کند که امریکا ساخاو مندانه باه قرقیزساتا
کمک خواهد کرد).(Cohen, 2010
آ انیایوا در  8مار

سال  2011به واشینگتن سار و با اوبامام هیالری کلینتاو

و « ام دانیلو »م مشاور امنیت ملی وقت امریکام دیدار کرد .در ایان دیادار رارفین
درباره روابط دو کشاور و حمایات امریکاا از دموکراسای در قرقیزساتا صاقیت
کردند و اوباما بار دیگر بر عهد امریکا به حمایات از االشهاای بیشاکک بارای
رویج دموکراسیم اکید کرد .اوباماا از حمایات قرقیزساتا از پایگااه ماناا

نیاز

شکر کرد و خاررنشا کرد قرقیزستا اقدامات مثیتی در جهت اشاعه دموکراسای
و برقراری نظام حکومتی دموکرا یک و برگزاری انتخابات آزاد صورت داده اسات
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

).(The Hürriyet Daily News, 2011
نوشتار کاوهن باه عناوا یاک کارشانا

بناام سیاسات خاارجی امریکاا و

وصیههای وی درباره رفتار با قرقیزستا م برخاسته از استرا ژی کال دولت اوباماا
نییت به آسیای مرکزی است که یکی از نتایج آ سیاستهاای اعالمای و اعماالی
در خاوص بیشکک است؛ اظهارات و اقداما ی مشابه باا آنچاه دولات اوباماا در
خاوص یهار کشور دیگر بیا کرده و انجام داده است و همگی عناصر لییرالییم
دافعی را عینیت میبخشند.
اجیکیتا  :دولت اوباما در جلیهای که در ماه می ساال  2009بارای وجیاه
بودجه درخواستی کاخ ساید در کنگره برگزار شده بودم درباره جایگاه اجیکیاتا
در سیاساات خااود نیاایت بااه آساایای مرکاازی و بااه خاااوص افغانیااتا گااات:
« اجیکیتا خط مقدم اقدامات نظامی ثیاتآفرین ما در افغانیتا و حاامی جادی
جنگ علیه رور است و در میارزه با رورییم و مواد مخدرم نقاش کلیادی باازی
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میکند .حمایت امریکا از امنیت مرزیم میارزه با ماواد مخادرم دموکراسایساازیم
بهداشتم آموزش و رشد اقتاادی برای ار قای نقش اجیکیتا بهعنوا سانگری
علیه هدیدات منطقهای ضروری است».
کاخ ساید همچنین در سال 2010م کمک جدیادی را باه اجیکیاتا اختاااص
داد ا این کشور بتواند مشکل کمیود مزمن برق آبای در زمیاتا و کمیاود غاذا را کاه
ثیات این کشور را هدید میکردم برررم کند .دولت اوباما همچناین میازا کماک باه
بهداشاات و آمااوزش را نیااز در ای ان سااال افاازایش داد و اسااتدالل کاارد کمیودهااای
اجیکیتا در این بخشهاام ققام اهادام امریکاا را در ساایر بخاشهاا باه خطار
میاندازد .همچنین وزارت خارجه هشدار داد این کشور یکی از مراکاز عماده فعالیات
سازما های بینالمللی و داخلی قایاق مواد مخدر اسات و باه هماین خااررم ایااالت
متقده اداره میارزه با مواد مخدر را در ساارت امریکا در اجیکیتا دایار کارد .بخاش
«همکاری دفاعی» 1در وزارت دفاع امریکا میائولیت مادیریت برناماه میاارزه باا ماواد
مخدر «فرماندهی مرکزی» را در اجیکیتا برعهده دارد .اجیکیاتا نیاز مانناد ساایر
موسوم به «ائتالم شمال» 2که با حمایت امریکا با رالیا میجنگیدندم حمایت میکارد.
این کشور اجازه داد که نظامیا امریکایی از خاک و آسما این کشاور بارای عملیاات
در افغانیتا و از فرودگاه دوشنیه برای سوختگیری استااده کنند .دولت اوباماا نیاز از
ظرفیتهای اجیکیتا برای مدیریت حضاور خاود در افغانیاتا اساتااده کارد و در
همین راستام ژنرال «دیوید پترائو » 3رئی

وقت سنتکام در ژانویه سال 2009م به ایان

کشور سار کرد و حمایت دوشنیه را از عملیات افغانیتا ستود .وی ری ایان ساار باا
رحمااانف باارای اسااتااده از خاااک اجیکیااتا باارای انتقااال کاالهااایی ماننااد ماااالح
ساختمانی برای بازسازی زیرساختها در افغانیتا یا حمایت از عملیاتهای نظامیاا
در افغانیتا به وافم رسید ) .(Nichole, 2009: 1-2اجیکیتا نیز مانند ساایر کشاورهای
آسیای مرکزی جلیات مشور ی دوجانیه ساالنه موسوم به  ABCرا با دولت اوباما آغااز

امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما  علیرضا کوهکن و آذین صحابی

کشورهای آسیای مرکزیم با حمله امریکا به افغانیتا مخاالاتی نداشات و از نیروهاای

1. Office of Defense Cooperation
2. Northern Alliance
3. David Petraeus
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کرد که نخیتینبار در فوریه 2010م در واشینگتن برگزار شاد .در ایان جلیاهم رارفین
درباره افزایش همکاری اقتاادی و امنیتی گاتوگو کردند و در دور ساوم کاه در مااه
می سال  2012برگزار شدم درباره قویت امنیت مرزهاام همکااری اقتااادی و جاذ
سرمایه گذار خارجی برای دوشانیه رایزنای کردناد .ایااالت متقاده قاول داد از القااق
اجیکیتا به  WTOبیشتر حمایت کند و ررفین دربااره همکااری در زمیناه آماوزشم
یادل فرهنگیم حقوق بشرم منابع آ و حااظت از مقایط زییات بقاث و مشاورت
کردند .هیالری کلینتو نیاز در ساار مااه اکتیار ساال  2011خاود باه اجیکیاتا م از
رحمانف به خاارر نقاش حیاا ی اجیکیاتا در اقادامات جامعاه باینالمللای بارای
بازگرداند صلح و امنیات باه افغانیاتا شاکر کارد و ایان کشاور را یاک «شاریک
قدر مند» در اینگونه اماور خواناد .وی همچناین برخای پیشارفتهاای دوشانیه را در
واکنش به قایاق انیا ستود و با وزیر خارجه و رئی جمهاوری ایان کشاور دربااره
نگرانیهای مربوط به امنیت مرزی اجیکیتا باا افغانیاتا و همکااری در میاارزه باا
قایاق مواد مخدرم گاتوگو کرد ).(Nichole, 2012: 12-13
ایاالت متقده از سال مالی  1992ا پایا سال ماالی 2010م در قالان «قاانو
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦
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حمایت از آزادی» و سایر بودجههاای پایشبینای شاده بارای کشاورهای آسایای
مرکزیم  988میلیو و  5٧0هزار دالر به اجیکیتا کمک کرد که قیامت عماده
آ به کمکهاای غاذایی و ساایر کماکهاای انیاا دوساتانه اختاااص داشات.
واشینگتن در سال مالی 2012م  45میلیو و  100هزار دالر به دوشنیه کمک کرد و
دولات اوبامااا بارای سااال ماالی 2014م نزدیااک باه  36میلیااو و  400هاازار دالر
درخواست کرد ).(Nichole, 2013: 3-6
در فکت شیت منتشرشده از سوی «اداره هماهنگکننده کمک امریکا به اروپاا
و اوراسیا» 1در وزارت امور خارجه که در آوریال ساال  2011منتشار شادم هادم
امریکا از کمک به اجیکیتا «حمایت از وسعه بخش ساالمتم نظاام آموزشایم
بخش کشاورزی و امنیت است ا این کشور بتواند به یک شاریک باثیاات و مرفاه
در منطقه یدیل شود».
1. Office of the Coordinator of U.S. Assistance to Europe and Eurasia

کمکهای امریکا به اجیکیتا براسا

هدم به یند دسته قییم میشود:

صلح و امنیت؛ حکمرانی عادالناه و دموکرا یاک؛ سارمایهگاذاری در نیاروی
انیانی؛ رشد اقتاادی و کمک انیا دوستانه.
بررسی این آمار نشا میدهد در سال 2010م مقدار کمک اختااصیافتاه باه
رشد اقتاادی و سرمایهگذاری در نیروی انیانی به ر یان بااال رین مقاادیر را در
مقاییه با میزا کمک در سایر حوزههاا باه خاود اختاااص داده اسات و هماین
وضعیت در مورد بودجه درخواستی دولت اوباما برای سالهای  2011و  2012نیز
مشاهده میشود .نکته قابل وجه دیگر این است که در ساالهاای  2010و 2011م
ااوت ارقام این دو نوع کمک قابل وجه استم درحالی که در سال 2012م نه نهاا
این ااوت بییار کاهش مییابد بلکه میزا کماک مرباوط باه سارمایهگاذاری در
نیروی انیانی بیش از کمک مربوط به رشد اقتاادی میشاود

(U.S. Department of

).State, 2011
در فکت شیت مشابه که در ژوئن  2014منتشر شده اساتم دربااره هادم از
برای دستیابی ثیات منطقهای و قویت همگرایی اقتاادی منطقاهای حیاا ی اسات.
مجموعه کمکهای امریکا برای افزایش وانایی بازدارنادگی اجیکیاتا در برابار
هدیدات منطقهای مانند افراطگراییم رادیکالییمم رورییم و قایااق ماواد مخادر
رراحی شده و در عینحال اهدم دیگار آ افازایش ار یاراات جااری منطقاهای
اجیکیتا م قویت اقدامات اجیکیتا در میارزه با ماواد مخادرم قویات امنیات
مرزها و افزایش آژان های اعمال قانو م قویت دولات مقلای و ار قاای کیایات
خدمات بهداشتیم اصالح نظام آموزشی و افزایش امنیت غذایی است».
ارقام مندر در این فکت شیت نشا میدهاد در ساال 2013م مقادار کماک
اختااصیافته به رشد اقتاادی و سارمایهگاذاری در نیاروی انیاانیم باه ر یان
باال رین مقادیر را در مقاییه با میزا کمک در سایر حوزههاا باه خاود اختاااص
دادهاند و همین وضعیت در مورد بودجه درخواستی دولت اوباما بارای ساالهاای
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کمک به اجیکیتا آمده است« :ثیات در اجیکیتا و رشد اقتاادی ایان کشاور

 2014و  2015نیز مشاهده میشود ).(U.S. Department of State, 2014
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الگوی فوق برخاسته از جایگاه کلیدی و عیینکننده رشد اقتااادی و ارویج
اقتااد بازار در سیاست دولت اوباما نییت به اجیکیتا است که ناشای از ا خااذ
استرا ژی کال لییرالییم دافعی نییت به آسیای مرکزی از سوی واشینگتن اسات.
کمک به این کشورها یکی از الگوهای رفتار میالمتآمیز و همکاریجویانه اسات
و هدم آ ساخت دولتهایی همراه با ایاالت متقده است و کاخ ساید میخواهد
با این رویکرد از دولت ضعیف و فقیری که با بیثیا یهای مخار

درگیار اساتم

یک «شریک باثیات و مرفه» بیازد.
مذاکرات بین وزیر خارجه امریکا و وزاری خارجه کشورهای آسیای مرکزی:
«جا کری» 1وزیر امور خارجه اوباما در دورا دوم ریاست جمهاوری ویم از 30
اکتیر ا  3نوامیر سال 2015م در نخیتین سار خود به آسیای مرکازی باه شاهرهای
بیشککم سمرقندم آستانهم دوشنیه و عشم آباادم باا مقاماات عاالیر یاه کشاورهای
آسیای مرکزی مالقات کرد .وی در سمرقند در نشیتی باا همتایاا خاود در ایان
کشورها دیدار و در «یهارمین نشیت گات وگوهای مشارکت راهیاردی امریکاا-
قزاقیتا » 2نیاز دربااره نقاش آسایای مرکازی در میاائل جهاانی ساخنرانی کارد
فصلنامه روابط خارجی  سال نهم  شماره چهارم  زمستان 139٦

)2015

 .(Feigenbaum,معاو وزیر خارجه امریکا در امور آسایای جناوبی و آسایای

مرکزی نیز این سار وزیر خارجه را «عالمت روشن» الشهاای واشاینگتن بارای
قکیم روابطش با کشورهای پیاشوروی در این قلمارو وصایف کارد .از ساوی
دیگرم در جریا سار کری به منطقه رقم بزرگی از قراردادهای همکاری یا حمایت
مالی امریکا برای این کشورها اعاالم نشاد کاه جلان وجاه کناد وایان موضاوع
سئوالهایی را در اذها سیاسی پیرامو راهیارد و دورنماای اهادام حضاور ایان
کشور در این قلمرو ایجاد کرده است ).(Sanger, 2015
این اقدام رئی

دستگاه دیپلماسای و شاکل جدیاد ایان ماذاکرات در قالان

جدید « »1+5که در سمرقند انجاام شادم مااداق دیگاری از «لییرالییام ادافعی»
است .این سار در واقعم ایید و کمیل سارهای پیشین مقامات عالیر یه امریکا به
1. John Kerry
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2. U.S.-Kazakhstan Strategic Partnership Dialogue

این کشورها بود که در دورا ریاست جمهوری اوباما به میزا قابال اوجهی و در
ابعاد و سطوح گوناگو انجام شد که علنا نشا میدهد امریکا ابزار «دیپلماسای» را
برای وسعه و قکیم حضور خود در این منطقه انتخا

و باه بهارهگیاری هریاه

جدی ر و عالی ر از آ متعهاد اسات و ساار عاالی ارین مقاام دساتگاه سیاسات
خارجی این کشور و مقتوای سخنا وی و ابتکار جدیاد « »1+5باا مااداقهاای
لییرالییم دافعی که بر بهرهگیری از ابزارهای نرم برای اشااعه ارزشهاای قادرت
بزرد اکید داردم منطیم است.
اقدامات فوق همگی نشا می دهد امریکا در دورا اوباما برای اشااعه اصاول
سیاسی و اقتاادی لییرالییم در آسیای مرکزیم از ابزارهای اقتااادی بهاره گرفتاه
است و زمانی که خود یندا خواها حضور نییتم الش کرد کشورهای آسیای
مرکزی را به سوی هند سوق دهد ا جمهوریهای پیاشوروی از رریم شیکههای
پیچیده انتقال انرژی و مناسیات با کشوری دموکرا یک به ساوی ا خااذ مادلهاای
حکمرانی دموکرا یک و اقتااد باازار آزاد ساوق پیادا کنناد .در واقاعم اساترا ژی
قدرت بزرد وسعه مییابد.
سیاست خارجی امریکا در آسیای مرکزی در دوران ریاست جمهوری اوباما

کاهش تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان
پریرش حکم پارلمان قرقی ستان برای خروج از مانا
ترمیم روابط با ازبکستان
اقدامات تیم اوبامادر
آسیای مرک ی بر
اسا «لیبرالیسم
تدافعی»

امضای پیمان همکاری استراتژیک با ق اقستان
اف ایش تعداد سفرهای مقامات عالی رتبه غیرنظامی طرفین به منطقه و بالعکس
توسعه بسیار قابل توجه روابط با ترکمنستان با محور توسعه اقتصاد و انرژی
پروژه تران یتی «شبکه توزیع شمالی»
توسعه روابط با تاجیکستان و اف ایش کمک های غیرنظامی به این کشور با هدف توسعه
اقتصادی
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لییرالییم بر بیتری از قوالت دریجی و نرم اجرا میشود و ارزشهاای دلخاواه
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نتیجهگیری
سیاساات خااارجی ایاااالت متقااده نیاایت بااه آساایای مرکاازی در دورا ریاساات
جمهوری بااراک اوباماام مانناد سیاسات خاارجی ایان کشاور در دورا روساای
جمهوری پیش از وی برای ققم هدم کال واشینگتن مینیبر هژماونی امریکاا و
حا و قویت آ عیین شده است .دولت اوباما بارای ققام اهادام امریکاا در
آسیای مرکازیم باهعناوا منطقاهای اساترا ژیک کاه مهام ارین میائله وقات آ
همیایگی با کشور بقرا زده افغانیتا استم استرا ژی کال لییرالییم ادافعی را
انتخا

میکند .ساختار نظام بینالملل و میزا هدیدآمیز بود مقیط باینالمللایم

برای ایاالت متقده دو مولاه عمدهای است که کاخ ساید را بار آ مایدارد بارای
عمل براسا

لییرالییم و اشاعه ارزشهای آ در این منطقهم « دافعی» عمال کناد

نه « هاجمی».
دولت اوباما در فضایی برای سیاست خارجی خود امیمگیری مایکناد کاه
ایاالت متقده هژمو است و هیچ قدر ی نمی واند به لقاظ یهاار مولااه کلیادی
قدرت با واشینگتن همپایگی کند .بناابراین سااختار نظاام باینالملال بارای ا خااذ
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لییرالییم بهعنوا استرا ژی کال مطلو

است و جها یک قطیی /یک-یندقطیی

بیتر مناسیی را برای اعمال ینین سیاستی در اختیار ایااالت متقاده قرارمایدهاد.
حال این میزا هدیدآمیز بود مقیط بینالمللی است که عیین میکناد واشاینگتن
بهگونهای « دافعی» لییرالییم را در آسیای مرکزی رویج و هژمونی خاود را حاا
کند یا روشی « هاجمی» انتخا

کند.

زمانی که اوباما در سال  2009وارد کاخ ساید شدم گریه افغانیتا با بقارا
روبهرو بود و منطقه همچنا با خطر رورییم و افاراطگرایای مواجاه اساتم اماا
رالیا سرنگو شده و پنج کشور آسیای مرکزی به درجات و اشکال مختلف علیه
رورییم با امریکا همراه شدهاند .واشاینگتن صادها هازار نظاامی در افغانیاتا و
آسیای مرکزی میتقر کرده و جایگاه این کشور به لقاظ برخاورداری از ابزارهاای
سخت اعمال قدرتم در منطقه میتقکم است .بنابراین واشینگتن با هدیدی قابال
وجه که امنیت اولیه آ را هدیاد کنادم مواجاه نییات .بناابراین هااجم را کناار
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میگذارد و رویکردی دافعی در پیش میگیرد .در این حالاتم یندجانیاهگرایایم
مرکز بر اقتااد و وسعه اقتاادیم ایجاد سازوکارهای مشور ی و جمعایم جاای
هاجم و یکجانیهگرایی را می گیرد و کاخ ساید برای ارویج دموکراسای و یادیل
رژیم های اقتدارگرای منطقه به دموکرا یکم ناه انقاال
رویکردی دریجی و نرم را انتخا

و قمیال دموکراسای کاه

میکند.

بنابراینم دولت اوباما آغاز روند کاهش نظامیا امریکایی را در افغانیتا کلید
می زندم خرو از پایگاه مانا

را میپذیرد و با پذیرش دولتی که بعد از قاوال ی

خشونتآمیز و انقال گونه در قرقیزستا روی کار آمده و همیویی باا روسایه در
این خاوصم الش می کناد از رژیام اقتادارگرای پیشاین فاصاله بگیارد .عامال
دوجانیه بین پنج جمهوری و ایاالت متقده و سارهای مقامات عاالیر یاه رارفین
افزایش مییابد .دولت اوباما الش مایکناد رواباط یاره واشاینگتن باا میاکو را
به عنوا یک رقین سنتی اصالح و بازسازی کناد .همچناین باا دیپلماسای انارژی
فعاالنه باا رکمنیاتا و قزاقیاتا و همکااری جادی باا ا قادیاه اروپاا در ایان
بتواند با یین و روسیه رقابت و ایرا را مهار کند که خطوط لوله « اپی» و « ران
خزر» نمونههایی از اجرای این سیاست هیتند.
در یک اویر کال م دولت اوباما الش میکند باا ابزارهاایی مانناد خطاوط
لولهم شیکههای رانزیتیم مییرهای جاری و افزایش عامالت یندجانیاه خاود باا
کشورهای منطقهم لییرال دموکراسی را ری روندی دریجی و باا ابزارهاایی نارم و
دافعی و در قالن نهادهام سازما ها و بخش جاری خاوصی در آسایای مرکازی
اشاعه دهد و اهدام و منافع سیاسیم امنیتی و اقتاادی ایااالت متقاده را در ایان
منطقه مققم و امین کند .در جدول ذیلم پاسخ به پرسش اصالی ایان پاژوهش و
الش برای ییین نظری سیاست خارجی یم اوباما نییت باه آسایای مرکازیم باه
گونهای مجمل نمایش داده شده است.

امریکا و آسیای مرکزی در دوران اوباما  علیرضا کوهکن و آذین صحابی

خاوصم الش میکند مییرهای عیور خطوط لوله را به گونهای عیاین کناد کاه
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