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Abstract 

Central Asia in the post-Soviet period turned into a region with sufficiently weak 

social and economic linkages. It looked like a geographical area, which was 

significant for external powers from security or geopolitical perspective. The 

internal cohesion of the region was rapidly disappearing. Various attempts have 

not only failed at regional integration by the Central Asian states, but many of 

those initiated by external powers Like Russia, China and the United States, also 

yielded limited results. However, a new trend is visible since 2016 when a new 

leader became president in Uzbekistan. Improved bilateral relations and summits 

of leaders of the region create hope for a new regionalism in Central Asia that is 

based on the internal cooperative dynamics within the region. This may not 

replace the already existing mechanisms or organizations. However, the process 

itself is conducive for intra-regional cooperation and would be helpful in 

keeping the region free from the geopolitical competition of external powers. 

The question is why the regionalization process in Central Asia has not been 

successful so far? the hypothesis is that inter-regional political, security, 

economic and cultural Factors and barriers ant also Trans-regional actors 

Interference, led to the failure of regionalism in Central Asian. 
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 ای درگرایی و همکاری منطقه منطقه 
 1آسیای مرکزی 
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 چکیده

پس ازفروپاشی شوروی، آسیای میانه انسجام موجود در دوره شوروی را از دست    ۀدر دور
پیوندهای بیرونی برای دستیابی به منافع  دنبال به است. کشورهای منطقه از آن زمانداده

بین کشورهای آسیای میانههه یهه ی     ۀدر این روند، رابط  اند.اقتصادی و امنیتی خود بوده
،  دادنههد  کههه رهبههران ملههی انجههامسههازی  ملتشد و در برخی موارد خصمانه شههد. فراینههد  

  یهها  ، سههازوکارهادرنتیجههه  قههومی وکشههورهای همسههایه را از خههود دور کههرد.هههای  اقلیت
یی مانند روسیه، چههین و  هاقدرتتوسط  اند  که درمنطقه ایجاد شدهای  ی منطقههاسازمان
همکاری بههین    یدر ارتقا  هاقدرت. منافع رقابتی این  شوندمی  آغاز  هدایت یا  متحدهایاالت

بههرای  ها سههازماناسههت، هرچنههد برخههی از ایههن کشورهای آسیای مرکهه ی کمکههی نکرده
بههه ریاسههت   یکههه رهبههر جدیههد 2016حال از سههال مفید هستند. با این  کشورهای عضو

مشههاهده اسههت. بهبههود روابههط دوجانبههه و  قابل  یجمهوری ازبکستان رسید، رونههد جدیههد
که مبتنی بههر پویههایی  )آسیای میانه    جدید درگرایی  منطقهاجالس سران منطقه، امید به  
. این ممکن است جایگ ین سههازوکارها  کندمیرا تقویت    (همکاری داخلی در منطقه است

ای  منطقههه، این فراینههد خههود بههرای همکههاری بینحالبا اینی موجود نشود.  هاسازمانیا  
خارجی مفید  های  قدرتبرای رهایی منطقه از رقابت ژئوپلیتیکی    تواندمیمناسب است و  

بهها    یمرکهه   یادرآسههی  سازیمنطقهچرا تاکنون روند  »  پرسش پژوهش این است که باشد.
  نظرکههه بههه  شههودمی  این فرییه مطههر پرسش،  در پاسخ به    «موفقیت همراه نبوده است؟

و نی  دخالت  ای  منطقهدرونو فرهنگی    یرسد عوامل و موانع سیاسی، امنیتی، اقتصادمی
 است.هشد  یمرک   یآسیا  درگرایی  منطقهباعث عدم موفقیت    ایبازیگران فرامنطقه

ای، مجموعههه امنیتههی، ژئوپلیتیهه ،  گرایی، همکههاری منطقهههطقهههمن:  های کلیددیواژه
 همکاری افقی، ادغام عمودی
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 مقدمه

وجود آمهد بهه  سیاسی در اواخر قرن نوزدهم، هنگامی  یواحدعنوان  بهآسیای میانه  
که روسیه تزاری برای اهداف اداری خود فرمانداری که  ترکتهنان را اادهاد کهرد  

سهه خانها    قب  از آن هیچ هوات سیاسی مشهنرکی وجهود ندا هت و مهرد  بهه
ند  در همان زمان، مرد  منطقهه حنهی قبه  از ااناهه از ن هر  دمی  مخنلف تقتیم

 زبانی، فرهنگی و مهههبی وونهاوونی – قومیهای منحد  وند، دارای هواتاداری  
وجود آمهد  انتهدا  هبهای  بودند  در دوره  وروی، جنبه داگری از هوات منطقهه

محور سیاست  هوروی در آسهیای میانهه بهود  از داهدواه ای  منطقهدروناقنصادی  
د جماهیر  هوروی و اتحا  سپستوسط روسیه و  ای  ای، ااداد هوات منطقهوراسازه

قبلهی  هد  وراای منطقههفروپا هی  در دوره پس از  وروی مندهر بهه مشهاجره و
کهه مهرد  آسهیای میانهه دارای    هودمی  منطقه از اان واقعیت نا ی  «طبیعی بودن»

آنهها در  مهههبی هتهنند   فرهنگی، زبانی و  –  مشنرک قومیهای  بتیاری از واژوی
ری از عادا  داگر مشنرک هتنند  درننیده، در غها، لباس، موسیقی، ادبیا  و بتیا

تها ترتیبهی انهد  بار تالش کردهپس از اتحاد جماهیر  وروی، کشورها چندان  ۀدور
 هااد ارتبها  ها   اتت اان تالش  ااداد کنند ای  منطقههای  نهادی برای همااری

د  نقش بهازاگران خهارجی نیهز وجهود دار  زاادی با روابط منقاب  آنها دا نه با د،
ی بهزر  جههانی و هاقهدر توجهه    ،یمهم ژئوپلینیا  ۀصحنعنوان  بهظهور منطقه  

اها  هاسهازمانرا به خود جلب کرد که سهعی در اادهاد اتحهاد و تشهای  ای  منطقه
اان منطقهه ههر از وهاهی های  دولت  در آسیای میانه دا نند ای  سازوکارهای منطقه

مبننی بر عام  درون وراای  منطقهتا بر مشاال  داخلی غلبه کنند و  اند  تالش کرده
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آخران تالش پس از آمدن رهبری جداد در ازباتهنان در   زاای خود را آغاز کنند 
در ابناار جداد اادهاد ای منطقههای  الی که همااری است آغاز  ده  2016سال  
زاهرا مندهر بهه   ،تاان رونهد مببهت اسه  ،حال با اانهنوز مشخص نیتت     کندمی

که تاکنون در دوره پس از  وروی    ودمی  بیشنر بین کشورهاای  ۀهمااری دوجانب
اک منطقه تعراهف کهرد  عنوان  بهآسیای مرکزی را    توانمی  چگونه  .وجود ندا ت

آاا با توجه به ا نراک جغرافیاای، فرهنگهی و زبهانی در میهان مهرد  آندها طبیعهی 
خهارجی سهاخنه های  های قدر اقداما  و سیاستاست که با  ای  است  اا منطقه

جهاای کهه کشهورهای منطقهه بها تهداهدهای    امنینی اسهت  ای ده و آاا مدموعه
 که خواسنار تالش جمعی هتنند    وندرو میروبهمشابهی  

 چهارچوب نظری .1

نیای ووهاهی یحداقلی از روابط منقابه  ژاهوپل  مداور  جغرافیاای و  بیانگر  منطقه
ی همدوار است هادولتاا  مار محدودی از    وابتنگی دو اا چند کشورمیزانی از  

امنینی   مخنلف سیاسی، اقنصادی،های  اافنه در زمینهکه به همااری و تعام  سازمان
)حتههنوند و ورزنههد میهمگرااههی مبههادر   سههویبهو فرهنگههی بههرای حرکههت 

 اند  ده  سازیمفهو مناطق از بتیاری جها     امروزه(   42، ص   1398اسفندااری،  
  ویرنهدمین هر    طبیعهی در  ایپیش پا افناده و اها عارههه  ایبرخی منطقه را پداده

اها پتاسهاخنارورااان معهروف هتهنند، بهه منطقهه   اناوراسازهکه به    داگرای  عده
  با ندمیرو دارای اخنالف سیاسی  و از اان  کنندمیساخت اجنماعی نگاه  عنوان  به

گهونگی درک و تفتهیر بهازاگران سیاسهی از ااهده منطقهه،مفهو  اان دادواه بر چ
  (Asanov & Kukeyeva, 2013, p. 778) اسهنوار اسهت سهازیمنطقهو وراای منطقهه

وجهود   1«طبیعهیۀ »هیچ منطقکند که  می  اسندالل   «سودرباو »اان،  وراسازهطبق ن ر  
رزمینی نامشهخص سه  ۀباحا ی  طور بالقوه( ناهمگن ومناطق )حداق  به  ۀهم  ندارد 
ه کهدارنهد  تأکیهد ای  نوکارکردورااان بهر نهادهها((Soderbaum, 2011, p. 6 هتنند

 وند  اانها بهه نوبهه یال  معمول  ناخنه ماح  مش  ین ابزار برااترعنوان مؤثربه
هتنند و درنهاات   مؤثرخود برای ااداد سرراز عملاردی و همچنین سیاسی بتیار

 

1. natural 
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 ههوند ای میهواهت وروههی در اطهراف واحهد منطقههمندهر بهه تعراهف مدهدد 
(Soderbaum, 2011, p. 10)  

زا درک کرد  طبهق اولهی،  زا و همچنین برون توان از من ر درون وراای را می منطقه 
کهه داهدواه  ویهرد، درحالی سازی توسط بازاگران محلی از داخ  منطقه  ا  می منطقه 
دانههد  داههدواه  بههازاگران خههارجی می   وراای را ننیدههۀ اقههداما  ورااههی منطقههه برون 
وراای مماهن اسهت  است  مناطق و منطقه ها توسعه اافنه ورااانه توسط نئورئالیتت برون 

واژه بهرای مقابلهه بها  اا از طراق دالا  ژئوپلینیک اا از طراق سیاسِت تشای  اتحاد )بهه 
 د  قدر  دولت اا وروه داگری از کشورها در داخ  اا خارج از منطقه( رخ ده 

 کننهدهنئورئالیتنی اان است کهه هژمهون اها تببیت  یپیشنهاد  ازن ر سودرباو 
را بهه طهرم مخنلهف ای و نهادههای منطقههای  منطقهههای  ظهور همااری  تواندمی

پردازان با بیان ااناهه ن راهه «باری بوزان»  (Soderbaum, 2011, p. 11) تحراک کند
، نئورئالیتهم را ویرندمی نادادهالمل  بینرا در روابط ای قدر  اهمیت سطح منطقه

را توسههعه داد و آن را  1«ایمدموعهه امنیههت منطقهه»وی مفههو   ال بههرد ؤزاهر سه
امنینهی آنهها   ۀکه درک و نگرانهی عمهد  کردازکشورها تعراف  ای  مدموعهعنوان  به

م پیوسنه است که مشاال  امنیت ملی آنها جدا از ااداگر قاب  تحلیه  ه  چنان به
  (Buzan, 1991, p. 190)اا ح  نیتت 

 در زمان شورویای منطقهعنوان بهآسیای میانه   .2

اتحاد جماهیر  وروی دارای نوزده منطقۀ اقنصهادی بهزر ، ازجملهه منطقهه آسهیای  
وفنه »کوپانف«، مناطق بزر  اقنصهادی،   به (   Cornell & Starr, 2018, p. 43میانه بود ) 

دهنههد کههه از ن ههر  ای را نشههان می بنههدی اقنصههادی تههازه جغرافیههاای جداههد و وروه 
نقه ، عملاردههای   و  مشخصا  عمومی اقنصاد کشور، تقتیم کهار و روابهط حمه  

منطقه اقنصهادی آسهیای میانهه بها  (   (Kopanev, 1987, p. 48دهند  خاصی را اندا  می 
عی از خاک بتیار حاصلخیز، مراتع بهزر ، منهابع غنهی از آ  و نیرووهاه  مناطق وسی 

   (Kopanev, 1987, p. 49).  هود ها و مواد معدنی مفیهد مشهخص می آبی، هیدروکربن 
های توزاع حم  و نق  )انرژی، خطو  لوله وهاز،  آسیای مرکزی، وحد  سیتنم   در 

 

1. Regional secutity complex 
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هها کمهک کهرد   توزاع آ  و حم  و نق ( به پیشهرفت سهراع هراهک از جمهوری 
رازی  هوروی مهدارات و توزاهع منهابع بهین جمههوری را هماهنه   سیتنم برنامه 

های اصهلی را  روواه فردی که تما  نی کرد  اقنصاد منطقه را سیتنم قدر  منحصربه می 
 (  Cornell & Starr, 2018, p. 44) کرد  تحت کننرل دا ت، اداره می 

هها  صهور  رااگهان بهه جمهوری تحت سیتنم اتحاد جماهیر  هوروی، آ  به 
ااهن  ها  از      د و هزانه سیتهنم مهدارات آ  بهه عههده متهاو بهود عرهه می 

عنوان منطقهۀ  ی مرکزی به وراای در تقتیم کار سرزمینی  وروی که در آن آسیا منطقه 
اتحهاد جمهاهیر  هوروی سهابق بها    خوبی عم  کرد  واحد منحدی واقع  ده بود، به 

منبع آ  توسط دولت مرکزی در متاو، عملیا  احیای وتنرده زمهین    216افزااش  
 Wang et) داد  را برای افزااش تولید محصوال  کشاورزی درآسیای میانهه اندها  مهی 

el., 2020, p. 7  )    ترتیبا  با تدزاه اتحاد جماهیر  وروی فروپا ید  منعاقبًا  باه  اان
جاای کاال و مرد  در آن سهوی مرزهها د هوار  هد   مشنرک برم منوقف  د و جابه 

توانند منطقه را تقتهیم کننهد، مهورد توجهه قهرار ورفننهد وفنمان  همۀ متائلی که می 
گی منقابه  باخودکفهاای  ها حاکم  د و درننیده، وابتهن ورااانه بر سیاست دولت ملی 

(  بنهابراان، تصهمیم رهبهری ازباتهنان و  Вардомский, 2014, p. 18) جااگزان  هد  
تاجیاتنان در مورد تقرابًا قطهع روابهط بهین کشهورهای خهود از حمااهت تعههدی  

های خود برخوردار  د  اورچه در اان رونهد رسسهای  غیرقاب  اننقادی از سوی ملت 
وراای رقابنی  دن منطقهۀ     دند، آسیب اان ملی جمهور در کشورهای خود محبو 

 آسیای مرکزی بود که انتدا  داخلی خود را از دست داد  

 در دوره پس از شوروی  دولتی بینروابط  .3

عنوان بههکشورهای آسیای میانه پس از فروپا ی اتحهاد جمهاهیر  هوروی  اورچه  
عواملی مانند مداور    واند  ی ظهور کردهالمللبیندر سیتنم  ای  واحدهای جداوانه

دان مشابه، تاراخ مشهنرک )چهه   ی  هروندان،هازبانجغرافیاای، قومیت نزداک و  
دوران های قب  و چه در دوره اتحاد جماهیر  وروی(، منابع مشنرک و زارسهاخت

ای وتهنردههای اتحاد جماهیر  وروی )مانند آ  و اتصاال  حم  و نقه ( زمینهه
های در دههه با وجهود ااهن  (Rakhimov, 2018, p. 5) کندمی برای همااری فراهم
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بین اان کشهورهای جهوان نهه تنهها اغلهب ای  منطقههای  پس از اسنقالل، همااری
است  منافع اصلی اقنصادی کشهورهای راکد بوده، بلاه در بتیاری موارد قطع  ده

از وهردش درصهد    2 6، فقهط  2018آسیای میانه در خارج از منطقه است  در سهال 
قزاقتنان با ساار کشهورهای آسهیای میانهه   ،ان اقنصاد آسیای میانهتربزر تدار   

و پس از آن نیهز حدهم تدهار  (  Eurasian Development Bank, 2019) استبوده
آمهد  و اسهت  رفهتبین کشورهای آسیای میانه افزااش چشمگیری را نشهان نداده

اسهت  همهاهنگی و تبهادل محهدود  دهای  فزاانهده  طوربههمرد  در آسهیای میانهه  
ان بی عمومی آسیای میانه کم است  نفوذ فرهن  مشنرک زهاسازماناطالعا  بین  

سازی ملت وروی و زبان روسی در حال کاهش اسناه مندر به فرااندهای جداد  
 و  اسهت  ارتباطها  کمنهری در مبهادال  فرهنگهی، آموز هیپس از اسنقالل  ده

دلی  د دارد  روابط بین کشورهای آسیای میانهه اغلهب بههورز ی بین جوانان وجو
 Cornell))متائ  مربو  به امنیت مرزها و مدارات منابع مشنرک آ  پیچیده است  

& Starr, 2018, p. 16  هوروی ههای درننیده، میزان وابتنگی منقاب  بین جمهوری 
 است سابق کاهش اافنه

 در دوره پس از شورویگرایی  منطقه  .4

تا درجهه اند  فرهنگی و ژئوپلینیای روی آوردههای  کلی به جنبهطوربهپژوهشگران  
 وروی،   خاصی از ا نراک را به هوات منطقه نتبت دهند  در اواا  دوران پس از

اسالمی و ترکهی با هد کهه منطقهه را بهه ههم پیونهد   –  قومی  ،قرار بود اان هوات
بها ترکی مطلهو  بهود   اسهالمی و پهانپانهای  دهد اان وفنمان بهرای ااهدئولوژی

اک از اان روندهای اادئولوژاک ننوانتنند منطقه را بهه ههم نزداهک ، هیچحال اان
کنند  در عوض، منابع انرژی و نیازههای حمه  و نقه ، تهداهد تروراتهم و سهاار 

مدموعهه »، 1«بهازی بهزر  جداهد»از اصطالحا  ماننهد ای متائ  امنینی مدموعه
است تها را ااداد کرده  3«پ  قاره»و    «قلب اوراسیا»،  «یای مرکزی بزر آس»،  2«امنینی

 

1. New Great Game 

2. Security Complex 

3. Continental Bridge 
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تأکیهد موجودی مشنرک و مهم توصیف کننهد  ااهن اصهطالحا  عنوان  بهمنطقه را  
آسیای میانه بهر پنانتهی  صهادرا  نفهت و وهاز و ای  که برجتنگی منطقه  کنندمی

خالصهه، جههان   طوربههاست   بینی  دهناپاادار پیش  ۀمداور  آن با چندان منطق
 است خارج اساساً از طراق منشور ژئوپلینیک به آسیای میانه نگاه کرده

اسهت  عهادی نبوده  یحنی رواات در مورد هوات مبننی بر قومیت نیهز رواانه
، تاجیاتنان بیشهنر بهه هواهت دهدمیکه ازباتنان هوات ترک را ترجیح  درحالی

ی در عنوان چهههارچوببهههسههیاوراای را اارانههی تمااهه  دارد  قزاقتههنان هواههت اورا
است  قزاقتنان و قرقیزسنان در حال حاههر خود مطرح کردهای  منطقه  ویریجهت

بهالقوه بهرای آانهده  یهتنند و تاجیاتهنان عضهو  1عضو اتحاداه اقنصادی اوراسیا
است  ترکمنتنان، به نا  بی طرفی از حضهور در اکبهر ترتیبها  چندجانبهه پرهیهز 

در آسیای میانه ا نیام کمنهری نشهان وراای  منطقهاست  ازباتنان همچنان به  هکرد
چندواهی با کننرل دقیق مرزهها   از  داده و روابط آن با برخی از همتااگان خود هر

   ودمی  و همچنین تدار  محدود مخدوش
مشاال  موجود در روابط بهین   رغمعلیاول پس از تدزاه  وروی،    ۀدر ده

تهالش ای ای آسیای میانه برای ااداد اک معماری همااری منطقهها، کشورهدولت
سهه کشهور مرکهزی )قزاقتهنان، قرقیزسهنان و ازباتهنان(   ،1994در سهال    کردند 

را ااداد کردند که پس از پیوسنن تاجیاتهنان بهه   2«اتحاداه اقنصادی آسیای میانه»
، ههر حهال با اانا  داد  تغییر ن 3«اندمن اقنصادی آسیای میانه»به  1998آن، در سال 

انفعال همراه بود  آخران تالش چهار کشهور   ایمرحله برای احیای سازمان با دوره
بهود  پهس از ناکهامی در   2002در سال  4«سازمان همااری آسیای میانه»فوم ااداد  

جامعهه »بها  2005ااداد بازار مشنرک کشورهای عضو، حنی اان سهازمان در سهال 
اهک سیاسهت، عنوان بههادغا   د  ترکمنتنان  به رهبری روسیه 5«اقنصادی اوراسیا

 

1. Eurasian Economic Union (EAEU) 

2. Central Asian Economic Union (CAEU), 

3. Central Asian Economic Community (CAEC) 
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در ههر تهالش  و کنهدمی اجننها ای مداو  از پیوسنن به هر سازمان منطقهه  طوربه
عهد    (Rakimov, 2018, p. 5)وههارد می دائمهی بهاقی ی ااف ایبرای ادغا  منطقه

اسهت  ااداد بازار مشنرک مندر به کاهش تدار  بین کشورهای آسیای میانهه  ده
   د  کاهش اافتسهم تدار  بین همتااگان از همان اواا  به

درصهد  5 12مبال صادرا  تاجیاتنان به ازباتنان از عنوان به ،1990  ۀدهدر  
کهاهش   2011درصد در سال    4 4و به    2008درصد در سال    3 5به    1993در سال  

درصهد   0 2درصد و به    7 4درصد به    5 27است  به همین ترتیب، واردا  از  اافنه
حدهم   2020و    2019،  2018های  هرچنهد در سهال    کاهش اافت  هادر همان دوره

 state committee of)اسهت رسیده 3/41 و 7/27، 3/19تدار  طرفین به ترتیب به 

the republic of uzbekistan on statistics, 2020, p. 6)  
وههارد   دولنهی در آسهیای میانهه تهأثیر می قومی نیز بهر روابهط بین های بین تنش 

های قرقیزسهنان و ازباتهنان در قرقیزسهنان جنهوبی در  عنوان مبال، پس از  ورش به 
میلیهون دالر   3 285 د  کاهش اافت و از ، حدم تدار  بین اان دو به 2010سال  
رسید  سهم صهادرا  قرقیزسهنان    2011و    2009های  ین سال میلیون دالر ب   7 208به  

درصد از ک  صادرا  آن به فقهط   10به ازباتنان به نصف کاهش اافت و از حدود 
درصد در مد  مشابه در وه نه رسید  به همین ترتیب، واردا  از ازباتهنان از   5 5

)اان حدم   است درصد کاهش اافنه  2درصد از ک  واردا  آن به کمنر از    9 3حدود  
 Stateofبا هد(  می   62/ 5و    65/ 2،  1 42به ترتیب    2020و    2019،  2018های  در سال 

committee of the republic of uzbekistan on statistics, 2020, p. 5)  ) 
 

 ( 2018های کل انتخاب شده برای کشورهای آسیای میانه )شاخص. 1 جدول

ک)ی ل و کدالط(کک اطداتک)ی ل و کدالط(ککصودطاتک ول  کنوخولصکملاک)م ل و (کرمو  ک

ک33.7ک1/61ک179.3ک4/18کقزاقستو ک
ک4.9ک1.8ک8.1ک4.9ک تو رمیوطاکقوق ز

ک3.2ک1.1ک7.5ک9.1ک ور کستو ک

ک17.3ک9/10ک5/50ک33.3کادیکستو ک

Source: (WDI, Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan Statistics Committee) 
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 ، سازمان هماهاری آسهیای میانهه بها2005بنابراان جای تعدب نیتت که در سال  
ای منطقههدرونجامعه اقنصادی اوراسیا ادغا   د  در آن سال، درصد که  تدهار  

منطقه بتهیار های سازماندرصد بود که در مقااته با ساار   8 4در آسیای میانه فقط  
درصهد در میهان   4 27درصد در میان اعضای اتحاداه اروپها،    7 63؛  ناخو ااند بود

آنداای  از  بود ی التینآمرااادرصد در میان کشورهای  4 19و  1«آ س آن»اعضای 
ی هاقهدر که کشورهای آسیای میانه ننوانتنند به هماهاری افقهی دسهت اابنهد،  

 ا پشهنیبانیکهه توسهط آنهها ههداات اهای  ی منطقهههاسهازمانخارجی برای ااداد  
ی ژئوپلینیهک و مهرتبط بها امنیهت هاسازمان، وارد عم   دند  اانها بیشنر  وندمی

)بهه رهبهری روسهیه(، سهازمان هماهاری   2هتنند، سازمان پیمهان امنیهت جمعهی
ای سهازمان منطقهه  آمرااها ومنحهده  اااال   ، انگهای )به رهبری چین و روسهیه(

و ها   برنامههکننهدمی و مولهداوی( را تبلیه ورجتنان، اوکراان، آذرباادهان )  3ووا 
)وهردان آسهیای میانهه( و   5، سننراسهبا 4ساخنارهای ن امی داگری مانند سهنناا 

اتحاداههه اروپهها )اسههنراتژی آسههیای میانههه(  و6برنامههه مشههارکت بههرای صههلح نههاتو
(Rakimov, 2018, p. 2)  وجود دارد که سهعی دارد کشهورهای آسهیای میانهه را بهه

 نوعی روابط همااری با غر  باشاند 
ههای منطقهه را منحهد و همااریاند  ننوانتهنهها  سازمان، بیشنر اان  حال با اان

از   تهدرا بهادامهه دارد و آنهها    ههادولترا ااداد کنند  روابط آ فنه بین    دولنیبین
نیروههای مشهنرک در مبهارزه بها  های  جز برخهی از عالقههااداگر دور  دند، بهه

افراطی  حنی در مورد اان موهوع هم، هماهنگی بیشنر از طراهق سهازمان ی  تندرو
های   پیوندهای اقنصادی هعیف است و سیاسهت ودمی  همااری  انگهای اندا 

منفهاو  اها حنهی خصهمانه اسهت  آنهها های  ویریجهتدارای  ها  دولتقومی در  

 

1. ASEAN  
2. Collective Security Treaty organization(CSTO) 
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ای ی منطقهههاسهازماناری از در اان زمینه، بتهی ؛تدار  محدودی بین خود دارند
 اند ، چندان موفق نبوده وندمی  ی خارجی تبلی هاقدر که توسط  

ههای داگهری نیهز  های مرتبط با امنیت که قباًل ذکر  هد، پروژه غیر از سازمان به 
است  کرادور حم  و نقه   برای وتنرش ارتباطا  اقنصادی و زارساخنی اندا   ده 

دولنهی نفهت و وهاز بهه اروپها  ، حمه  و نقه  بین 1سهیاا( آسهیا )ترا   –قفقاز    –اروپا  
و پروژه برم آسیای مرکهزی و    3ای آسیای میانه ، همااری اقنصادی منطقه 2)اانوویت( 

منحهده  ، ازجمله موارد تبلی   دۀ غهر  اسهت  اااال  1000معروف به کاسا  4جنوبی 
بی از طراهق  طرح جاده ابراشم جداد را بهرای اتصهال آسهیای میانهه و آسهیای جنهو 

 5های خط لوله و زارساخت تروا  کرد  چین از طراق پهروژه »کمربنهد و راه«پروژه 

است  روسیه موفق  ده دو کشهور آسهیای میانهه  های کالنی اندا  داده وهاری سرمااه 
 قزاقتنان و قرقیزسنان را به اتحاداه اقنصادی آسیای میانه باشاند  

از ن ر امنینی و اقنصادی به کشهورهای آسهیای ها  سازماناان    ۀکه همدرحالی
اها ها  سهازمانبهه ااهن معنها کهه ااهن    ،تر اسهت، ادغا  عمودیکنندمیمیانه کمک  

خهارجی های  قهدر با هم ترکیب  ده و توسط برخی از    چندجانبهسازوکارهای  
دو کشهور اتحاداه اقنصادی آسیای میانهه اسهت کهه بهه    ،مانند  تنها اسنبنامی  پاادار

است تا از طراق حرکت آزاد سرمااه، کاال و مهرد  در عضو آسیای میانه کمک کرده
 افقی را تقوات کنند های  میان کشورهای عضو، همااری

اکبراً  ام  تما  کشورهای آسیای میانه نیتنند  بها توجهه   های موجودسازمان
نهد، بتهیاری از به اان واقعیت که سه قدر  اصلی رقیب در هداات آنها نقهش دار

ههر دولهت بها   ۀ  رابطهکنندمی  کار  در اهداف منقاب  ااداگرای  ی منطقههاسازمان
ی تحت رهبهری آنهها را هاسازمانهراک از سه قدر  اصلی، نگرش آن نتبت به  

نزداهک  هد   منحهدهاااال   مبال بارز ازباتنان است کهه وقنهی بهه  کندمیتعیین  

 

1. TRACECA 
2. Interstate Oil and Gas Transport to Europe (INOGATE) 
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4. Central and South Asia power project  
5. BRI 
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وهوا  مهورد   ک کرد  ااهن کشهور مدهدداً ازتحت هداات روسیه را ترهای  سازمان
جامعهه   خارج  د و مددداً به سازمان پیمان امنیت جمعی و  منحدهاااال حماات  

اقنصادی اوراسیا پیوست  امروزه دوباره عضوات خهود در سهازمان پیمهان امنیهت 
 جمعی را نیز به حالت تعلیق درآورده است 

مهورد حمااهت غهر  واقعهاً ای  ، ابناارا  منطقه«پیروس»و    «الرول »  ۀبه وفن
دارنهد، بتهیاری از می  برای توهیح بیشنر اان داهدواه، آنهها اظههار  اند؛موفق نبوده

توافهق   روسیه و چین، مانند سهبدی پهر ازهای  خارج از اهر ای  ی منطقههاسازمان
هیچ ماانیزمی برای اجرای آنها وجود نهدارد   زارا   وند؛می  سخنی اجرااست که به

(Laruelle & Peyrouse, 2012, p. 27 ) 
همچنین، هیچ حهوزه قضهاای مشهنرکی وجهود نهدارد ونیهز سیتهنمی بهرای 

فص  اخنالفا  اا ااداد زمینه برای اقداما  جمعی وجهود نهدارد  معاههدا  وح 
 هده بهه دا  تصواباها معاههاند  ملی تصواب نشدههای  امضا ده توسط پارلمان

اان است ای  ی منطقههاسازماندلی  داگر عد  موفقیت اکبر    اند احاا  تبدا  نشده
پو هانی نبهوده و از همهاهنگی الز  بها ااهداگر که بتهیاری از اههداف دارای هم

 1«ظهرف ماکهارونی»اثر  عنوان  بهپیروس اان وهعیت را    برخوردار نیتنند  الرول و
 ( Laruelle & Peyrouse, 2012, pp. 27 & 31)توصیف کردند  

الرول و پیروس همچنین اسندالل کردند که چنین وههعینی بها اادهاد منهافع 
تدهاری بهالقوه ههای بهزر ، جهدا از انگیزههای  قهدر ژئوپلینیای رقیب در میان  

 مخنلهف منطقهه، بهر ااپهارچگی منطقهه تهأثیر منفهیهای سهازمانمنناقض در بین  
عنوان بهه    هودمی  ها، اان روند با اخنالفا  در منطقه تشهدادآن  ۀ  به وفنوهاردمی

است، مرزی امضا کردههای  همتااگان خود معاهده  ۀجز قزاقتنان که با هممبال، به
های ساار کشورهای آسیای میانه هنوز هم بااد در مورد مرزهای موردمناقشه توافق

سطح پااین تدار  در میان کشورهای آسهیای میانهه   نهاای را بین خود منعقدکنند 
 توانمیکلی  طوربه  (Laruelle & Peyrouse, 2012, pp. 32-33)نیز مانع ادغا  است 
خالصهه در   طوربههآسیای مرکزی را  ای  منطقهدرون  همگراای  ۀعوام  کاهش دهند

 

1. Spaghetti bowl 
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 سطوح زار جای داد:

 عوامل اقتصادی(  الف

و روابط تدهاری   کنندمی  عم   جانبهاکصور   بهی آسیای مرکزی اغلب  هادولت
وابتنگی منقابه    .کنندمی  را در صور  بروز تالطما  اقنصادی اا سیاسی محدود

اقنصادی در حوزه منابع آ  اا انرژی نیز باعث اخنالفها  دائمهی بهر سهر توزاهع 
مخنلف ااهن منطقهه  کشورهای نابرابر ۀاست  توسعمددد از منابع آبی مشنرک  ده

کشورهای آسیای میانهه  ( Rakimov, 2018, p. 7) استمشاال  را تشداد کرده یزن
و همچنهین دسنرسهی بهه منهابع طبیعهی و متهیرهای ها از ن ر جمعیت و سرزمین

مخنلهف های  با ااهداگر دارنهد و مهدل   چشمگیریهای  نق  تفاو   اصلی حم  و
عوامه  سهرکو  هماهاری  ده تا حد زاادی بهه  هئنوسازی سیاسی و اقنصادی ارا

ی ههادولتهمچنهین تدهار  آزاد بهین    اسهت  ده  در آسیای میانه مندرای  منطقه
 های تدهاری،غیر فاف بودن سیاست وسیله موانع ووناوونی مانندآسیای مرکزی به

های  باه فرسوده ترانزانهی، کاغههبازی  عوارض ومرکی،  حم  و نق ،های  هزانه
تراز نبهودن سهطح ونی اماانا  اقنصادی مالی و همو ر وه، ناهمگ  ویر پا و دست

پیشرفت صنعنی کشورهای اان منطقه با ااداگر و نیز سطح پااین تعام  اقنصهادی 
  با دمیبین اان کشورها از موانع تداری پیش روی کشورهای اان منطقه  

 عوامل فرهنگی و اجتماعی(  ب

آسهیای   ۀ  جهدی در منطقهتوجه انتانی و طبیعی، مشاالدلی  وجود منابع قاب به
وراای، مهاجر  غیرقانونی تأثیر منفی قاچام مواد مخدر، افرا   مرکزی وجود دارد 

 یمهم جامعه جهانی اسهت و نیهاز بهه سیاسهنهای  به ساار کشورها اای از نگرانی
هماهن  در آسیای میانهه دارد  بنهابراان روابهط بهین برخهی از کشهورهای منطقهه 

برادرانهه و دوسهنانه  ۀجای رابطه، تاجیاتنان و ازباتنان( به)قزاقتنان و ازباتنان
 ۀانهدهای پیچیهدابا فروراای  منطقهموانع موجود در    است نتبناً با تشن  همراه بوده
وه هنه خهود بهه  خهاص ههر کشهور از تمهدن و  تعراهف  ژئوپلینیک، فرهنگهی و

زنهد  ن هرا  کشهورهای منطقهه در مهورد رونهدهای ادغها  و اخنالفا  دامن می
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ههای نیز منفاو  است  ااهن امهر در تضهاد مزااهای اجنمهاعی فرهن وراای  منطقه
و نیز احتهاس ناخو هااند بهین مردمهان   هااافنه اا  هرنشینان با کوچ نشیناساان

د نوعان خود در آن سوی مهرز، رونهد رو بهه ر هساکن اان کشورها نتبت به هم
 است بیگانگی منقاب  در بین مرد  منطقه را تشداد کرده

آسهیای میانهه، مهرد  در   ۀبا وجود مرزههای جغرافیهاای منطقه  ،حال با ااناما  
دان و تهاراخ   ها، فرهن ،که دارای سنتکنند  می  فرهنگی و تمدنی زندوی  یفضاا

 ۀبهه همهزارامیهراث منعلهق  نمااد؛  میمشنرک هتنند  تقتیم اان میراث غیرممان  
های سهمت ااهدهمرد  منطقه است  درک اان متهئله بااهد کشهورهای منطقهه را به

 سوم دهد ای  جداد ادغا  منطقه

 عوامل سیاسی  (پ

وراای منطقههبالفاصله پس از اسنقالل مشخص  د که موانعی بر سهر راه ادغها  و  
وجود دارد  کشورهای جداهد حتاسهیت  هدادی نتهبت بهه نگرانهی از کهاهش 

اهی، مندهر بهه وراملیملی نشان دادند  اان تعهد بهه حاکمیهت دولهت و   حاکمیت
واوههاری برخهی از اخنیهارا  دولنهی بهه   ۀسطحی از عد  تماا  و مخالفت با ااد

ههای لی مانند اخنالفا  مرزی و زدوخوردئمتا  ملی  د فوم  ایسازمان اا اتحاداه
منطقهه ازموهههوعا    یرهبهر  یو نورسلطان بهرا  قابت بین تا اندرنا ی از آن،  

در   یرهبهری  اسهت کهه در منطقه مطرح است  بنهابراان کشهماش بههرا  یداگهر
 به وتنرش نفوذ قزاقتنان در منطقه با ابناارا  فراملینهی بیندامهد   تواندمی  منطقه،

بهه همهین   عنوان نقش دو  رههاات نهدارد وازباتنان به بازاگری به  از داگرسو،
دلی  برای تحایم موقعیت خود تماا  به تقوات همااری با کشورهای اروپهاای و 

 تقوات توان ن امی خود دارد   ۀواژه در زمینهب  منحدهاااال 
در سطوح سیاسی ای  همااری منطقه  ۀادعا کرد که مانع عمد  توان، میبنابراان

یتم از باال که اک وهروه است  ناسیونالنقش رهبری در کشورهای آسیای میانه بوده
  کنهدمیمحهور ، فقهط ن ها  را بیشهنر رهبریدهدمی  را نتبت به وروه داگر امنیاز

ای که وروه دارای عناوان داگر را غیردوسنانه اا حنهی وراملیدلی  رواات  مرد  به
آسهیای   ، تصمیم رهبر برای قطع رابطه با کشور همتااه درکندمیمنخاصم تعراف  
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بنابراان تصمیم رهبری ازباتنان و تاجیاتنان برای   برند نمی  ال ؤسمرکزی را زار  
 اننقهاد برخهوردار  هد هااشهان از حمااهت تعههدی غیرقاب قطع روابط بین دولت

سای جمههور در کشهور خهود محبهو   هدند، ااهن رونهد کماهی بهه ساورچه ر
 نارد ای  منطقههای  همااری

 اسهت، تغییهر رهبهریمهم بوده در کشورهای اان منطقه  از آندا که نقش رهبر
تغییراتی در روابط اک کشور با همتااگان خود ااداد کند  امهروز چههار تواند  می

جمهورهاای که در زمان اسنقالل کشهور را  از پن  دولت آسیای میانه، رئیس  کشور
ههای بهرای همااریواژه  بههدر ازباتهنان    داگر ندارنهد  تغییهر  کردند،می  رهبری
بتیار متاعد است، زارا اان کشور دارای جمعیت بیشهنر و منهابع انهرژی ای  منطقه

 مننوعی است و با چهار کشور داگرنیز مرز مشنرک دارد 

 ایمنطقههای  جدید در همکاریهای  . گرایش5

»اسال  کراموف« دروه هت و » هوکت    جمهور ازباتنان،  ، رئیس 2016در سپنامبر  
موقت منصو   د  وی پس از اننخابا  دسهامبر  جمهور   عنوان رئیس میرهیااف« به 

عنوان رئیس جمهور اننخا   د از آن زمان، تغییرا  چشمگیری در روابهط  به   2016
ههای  رود زمینهۀ همااری است کهه امیهد مهی ازباتنان با همتااگان خود ااداد  ده 

ان  تر را فراهم سازد  اان ابناار میرهیااف بود که مندر بهه جلتهه سهر ای قوی منطقه 
 .Cornell & Starr, 2018, pدر آسنانه  د )   2018 مارس  15کشورهای آسیای میانه در  

دلی  سهفرهای خهارجی ننوانتهت در آن  (  اورچه رئیس جمههور ترکمنتهنان بهه 46
 رکت کند، هیئت بزروهی را بهه اجهالس اعهزا  کهرد کهه پتهرش »سهردار بهردی  

ههای  درجههت همااری  مخمداف« نیهز در آن بهود  اجهالس آسهنانه وها  مهمهی را 
 د  از زمان تدزاهه  بار نبود که چنین اجالسی بروزار می ای رقم زد  برای اولین منطقه 

اتحاد جماهیر  وروی،  ش اجالس سران آسیای میانهه بروهزار  هد و ههیچ ننیدهۀ  
در آلماتی بهرای بحهث    2009اساسی ندا ت  آخران مورد اک دهه پیش در آورا   

بهر روی تقتهیم آ     2018ال بود  تمرکز عمده در نشتهت  در مورد متئلۀ دراای آر 
 رودها و باز کردن تدار  بین کشورهای آسیای میانه بود  

اسهت و برانگیز بودهبهرای چنهدان سهال موههوعی بحهثها  تقتیم آ  رود
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جهدی در آانهده بهرای های )نورسلطان( امیدهاای را در مورد تالش اجالس آسنانه
ی چههارچوباست  تصمیم برای دادار سهاالنه ااداد کردهمد   ح  طوالنیاافنن راه

از آن زمهان، کشهورهای   اسهت برای همااری در سطح رهبری عهالی اادهاد کرده
بتهیاری از مشهاالتی را برطهرف کننهد کهه مهانع هماهاری انهد  منطقه سعی کرده

پیش از اجالس آسنانه، رئیس جمهور   بین آنها است   چندجانبهدوجانبه و همچنین  
میرهیااف تالش کرده بود روابط دوجانبه بها ساارکشهورهای آسهیای میانهه را بها 

  مشهاهده بهودموفقیت بهبود بخشد، امری کهه در مههاکرا  در مهورد مرزهها قاب 
کیلهومنر از که   324بخش در امنداد مرز مورد مناقشهه )اعنهی  58از  مبال عنوان  به

 حه  نشهده بودنهد 2016کیلومنر( بین ازباتنان و قرقیزسنان کهه تها سهال   1،378
سای جمههور دو س، ر2017بخش توافق  د  تا پااان سال    50درپااان سال درمورد  

کیلومنری مشنرک نیز امضا کردند که بها  170را برای تعیین مرز ای  نامهکشور توافق
سهای جمههور سر  زودی حه   هود بهه  تواندمی  به ر د اان امر  رو  توجه به روند
بهه   1«کهازان سهای  –  اورتوتوکای»نامه داگری را برای اننقال مخزن  همچنین توافق
 طوربههکهه از آن  برداری و مدارات قرقیزسنان امضا کردنهد، درحالیحفاظت، بهره

 کنهدمیپرداخهت    را  درصد هزانهه هها  92که   ود  می  با ازباتنان اسنفاده  مشنرک
(Toktogulov, 2017  ) ااهی از عنوان بههاوهاع مرزهای ازباتنان و تاجیاتنان که

تری وههعیت جهدی  منطقه ظاهر  ده بود،های  درویری  ترانتران و متنعدسخت
االجرا  د، مرز بهه میهزان الز   2008 آووست 5است  اورچه با پیمانی که از  دا نه

کیلههومنر همچنههان مههورد اخههنالف بههاقی  1332کیلههومنر از  93درصههد )فقههط  96
رفت و آمد مرد  و کاالها عمالً وجهود ندا هت   است( ح  و فص   ده بود،مانده

دولت تاجیاتنان   است سال وه نه تغییرا  محتوسی رخ داده  سه، در  حال اان با
مرز با ازباتهنان تشهای    ۀکمیتیون جدادی در مورد متئل  2017در اواخر نوامبر  

، اخهنالف در «رجبووااحمهدزوده»رئیس کمینه دولنی مدارات زمهین،    ۀداد  به وفن
  (Aliyeva, 2018 January 9)  زودی ح  خواهد  دهمانده بمورد مناطق مرزی باقی

رسهمی خهود بهه   رئیس جمهور تاجیاتهنان، امهامعلی رحمهان، اولهین سهفر

 

1. Orto Tokai- Kasan Sai 
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سهفر قبلهی رئهیس جمههور دنبال  بهه  2018آووست    18-17باتنان را در تاراخ  از
مارس همان سال اندها  داد  ااهن داهدار تهاراخی،   10-9ازباتنان میرهیااف در  

قههرارداد  27پههی دا ههت  دو طههرف  آمیز را دراز تصههمیما  موفقیههتای مدموعههه
ور از مهرز، صهنعت، اسنانداردسهازی و صهدور وواهینامهه، عبه  ۀهمااری در زمینه

 ناسی، کشاورزی و فرهنه  و رسمیت  ناخنن اسناد آموزش و پرورش، زمین به
غیره را امضا کردند  رژام وازا ساده  د و ارتبا  حم  و نق  بین دو کشور برقرار 

 دانشگاه ملی تاجیاتنان و دانشگاه دولنهی سهمرقند هماهاری اادهاد کردنهد    د 
از مهرز  2018مهاه نختهت سهال  نُهنفر در   ها، بیش از اک میلیونبراساس وزارش

اعهال   هد تدهار    ازباتنان و تاجیاتنان عبور کرده بودنهد  در سهفر رحمهان،
 که بهه اهکه   هودمی  بینهیاسهت و پیشمیلیون دالر افزااش اافنه  500به    دوجانبه

 .(Tolipov, 2018) میلیارد دالر برسد

تدار  منقاب  به کمنر از  اان جهشی بزر  از زمان دروه ت کراموف بود که  
های دو کشور لغهو  هده بهود و  اک میلیون دالر رسیده بود و پروازهای بین پاانخت 

کردنهد متهدود  هده  آهن تاجیاتنان که از خاک ازباتنان عبور می های راه محموله 
نامهه هماهاری در زمینهه  های دفهاع دو کشهور توافق ، وزارتخانه 2018بود  در مارس 

عنوان پیگیهری،  های واژه و ن امی از مناطق خود را امضا کردند  بهه ترانزات محموله 
در جراههان اجههالس مههاه او ، مرزبانههان ازباتههنان و تاجیاتههنان تمرانهها  ن ههامی  
تاکنیای مشنرکی را در مح  تالقی مرزهای ازباتنان، تاجیاتنان و افغانتنان اندها   

ود کرد، ههر دو طهرف توافهق  را محد  1که تاجیاتنان موهوع »رووان«دادند  درحالی 
آبی داگر در رودخانهه زرافشهان اعهال  کردنهد   خود را برای ساخت دو نیروواه برم 

رحمان حنی پیشنهاد کرد آ  قابه  آ هامیدنی از درااچهه کوهتهنانی مرتفهع سهارز  
رسد داگر موههوع  ن ر می (  به Tolipov, 2018برای ازباتنان تأمین کند )  تاجیاتنان 

آبی رووان که از زمان آغاز بهه  برای ااداد روابط نیتت  پروژه برم   سد رووون مانعی 
 ,Putzاسهت ) سال به طول اندامیده  ، چه  2018 نوامبر  16کار اولین توربین خود در  

دنبال ندا ت و از طرف داگهر  بار هیچ واکنشی منفی از طرف ازباتنان به ( اان 2018

 

1. Rogun 
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بهه   2018ازبک خهود در مهارس جمهور تاجیاتنان پس از مالقا  با همنای   رئیس 
آبی موجود و آنهاای کهه در  خبرنگاران وفت: ما ن ر مشنرک دارام که تأسیتا  برم 

کنند  در ااهن زمینهه،  دست ساخت هتنند، به ح  متائ  آ  و برم منطقه کمک می 
آبی در تاجیاتنان، ازجمله رووان  ما از حماات ازباتنان برای توسعۀ تأسیتا  برم 

 .( Putz, 2018نیم ) ک اسنقبال می 

تاجیاتنان از سر ورفنه   –ها، تدار  انرژی ازباتنان  براساس برخی وزارش
است که موفقیت بزروی پس از خروج ازباتهنان از  هباه مشهنرک بهرم در  ده
میلیارد کیلهووا    5 1، تاجیاتنان توافق کرد که  2018است  در فوراه    2009سال  

آورا  تا سپنامبر تأمین کند  اان قیمت نیمی از تابتنان بین  های  ساعت برم در ماه
است  اان تهأمین از از افغانتنان ورفنه  2017است که تاجیاتنان در سال  ای  هزانه

پتت راگار، نزداک  هر تورسون زاده در غر  دو هنبه، بهه پتهت ولچها در آن 
توافهق ههم  حنهی بازوشهاای  هباه مشهنرک    ؛استطرف مرز ازباتنان آغاز  ده

میلیون کیلووا  سهاعت  120-110  درواقع، تاجیاتنان از (Putz, 2018)ت اس ده
میهزان بهرم خهود را بهه   2018کرد، در ژوئیه  می  ابنداای سال تأمینهای  که در ماه

میلیون کیلووا  ساعت افزااش داد  اان همچنین سالی بهود کهه تاجیاتهنان   417
 ,Aliyeva)ورفت میاز سر  برم خود را به ازباتنان سال وقفه صادرا  نُهپس از 

2018 September 3)  بهه  صهدور وهاز است تهادر ازای آن، ازباتنان موافقت کرده
ای نامههتوافق بگیرد  دوباره از سر  منوقف  ده بود،  2012تاجیاتنان را که از سال  

امضا  د، براساس آن ازباتهنان   2018که در سفر میرهیااف به دو نبه در مارس  
 ههزاردر ههر    آمرااهادالر    120منر ماعب واز طبیعی با قیمت   ونمیلی 126حدود  

 آمرااهادالر    145  اان در تضهاد  هداد بها  کندمیمنر ماعب به تاجیاتنان تأمین  
دالر در سال بعد برای همهان   300 ارژ  د و سپس برای    2008است که در سال  

 .(putz, 2018)ها تعیین  ده بود مقدار واز از طرف ازبک

اقنصهادی و ههای خالصه، داپلماسی ازن ر افهزااش تدهار ، همااری  طوربه
اسهت  انرژی و همچنین سفر، ورد گری و ارتبا  مرد  با مرد  نناا  را نشان داده

زمان مخنلهف نهد بهرای مهد توانمی   هروندان قزاقتنان، قرقیزسنان و تاجیاتنان
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بدون وازا بهه ازباتهنان   ماه(  1ماه و  هروندان تاجیک    2ماه ، قرقیز    3)قزاقتنان  
اسهت  در اجهالس بزروهی صهور  ورفنههای  سفر کنند  ازن ر تدار ، پیشهرفت
تدار  ما با قزاقتنان، »  :، میرهیااف وفت2018سران کشورهای آسنانه در مارس  

رسهید   میلیارد دالر  3قرقیزسنان، تاجیاتنان و ترکمنتنان در سال وه نه تقراباً به  
تبت به سال قب ( و بیشنر اهافه  هد کهه تا هاند قصهد درصد افزااش )ن  20که  

 (  Eurasianet, 2018)« میلیارد دالر افزااش دهد 5های آانده به دارد آن را در سال 

اهک وه هنه و اهک آانهده »"عنهوان    بها  ی در آسیای میانهالمللبین  یکنفرانت
ر د  2017در نهوامبر    «مشنرک، هماهاری بهرای توسهعه پااهدار و سهعاد  منقابه 

در اان کنفرانس، رئیس جمهور ازباتنان ن هرا  خهود را در   سمرقند بروزار  د 
خاص بر پنانتی  حمه    طوربهمورد همااری پاادار در آسیای میانه بیان کرد  وی  

و نقهه  و لدتههنیای منطقههه منمرکههز  ههد کههه بههرای اطمینههان از توسههعه سههراع 
 تر دارد مؤثرحم  و نق  نیاز به توجه های  زارساخت

فهارا  بهر   –آباد  ترکمن  آهنراههای ارتباطی جداد مانند  راه  هاای ازی مبال و
کهرد کهه بخهش مهمهی از متهیر حمه  و نقه  و ترانزاهت   دراا را ذکر روی آمو
عشهق   نامههتوافقاتفاقاً     دهدمی  عمان را تشای   –ااران    –ترکمنتنان    –ازباتنان  

 به آن پیوست در مورد اان متیر توافق کرد   2018که هند نیز در فوراه    2011آباد  
رئیس جمهور ازباتهنان همچنهین از توافهق در مهورد آغهاز سهاخت خهط آههن 

در اان ارتبا ، ما معنقدام »  :وی وفت  چین صحبت کرد   –قرقیزسنان    –ازباتنان  
در سراسهر منطقهه تهدوان و   نقه  و ه الز  است برنامه توسعه ارتباطها  حمه ک

 ( Mirziyoyev, 2017)«  تصواب  ود
تدهار  بهین    دههدمیرا نشان    دوجانبهروندهای مببت بهبود روابط تدار   

 2018میلیهارد دالر در  3بهه  2017 سهال میلیارد دالر در  2قزاقتنان و ازباتنان از  
دالر در سهال   میلیون  8/236افزااش اافنه است  تدار  ازباتنان و تاجیاتنان از  

 میلیههون دالر رسههیده اسههت 500بههه  2018نختههت سههال  مههاه نُههه طههی ،2017
(Zhussupova, 2018 ) 

با کشورهای خارج از منطقه هنهوز در سهطح بتهیار   ، در مقااتهبا وجود اان
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میلیهارد دالر( و  4 1مبال، تدار  قرقیزسنان با روسیه )تقراباً عنوان  بهپااینی است   
میلیههون دالر( و  884د دالر( بیشههنر از تدههار  بهها قزاقتههنان )میلیههار 46 2چههین )

 2 4تهنان اه صهادرا  آن بهه تاجیکهمیلیون دالر( بهود، درحالی 8 309تنان )اازب
، بهبودهاای نتبت بهه دوره قبه  وجهود حال با اانبود     2017در سال    میلیون دالر

، 2017ازباتهنان در سهال  مبال، سهم صادرا  قرقیزسنان بهه  عنوان  بهاست   دا نه
بهود  بهه  2011درصهد در سهال   5 5درصد از ک  صادرا  آن در مقااتهه بها    1 8

 6 3بهه  2011درصد ک  کهاال در سهال  97 1همین ترتیب، واردا  از ازباتنان از 
  ازعوامه  رونهد رو بهه (Global Edge, 2018) رسهیده اسهت 2017درصد در سال 
 اای که:وفت از آند  توانمی  ر د همااری

کشورهای آسیای میانه با نیاز به ااداد سراع روابط سیاسی و اقنصادی فراملی 
 انهد کردهای  منطقهههای   روع به نشان دادن تالش برای همااریاند و  مواجه  ده

ان عناصههر در توسههعه و تقواههت اسههنقالل تههرمهمااههی از عنوان وراای بهههمنطقههه
ه منطقهههای  و همااریوراای  منطقهنیاز به      ودمی  مشاهده  هادولتاقنصادی اان  

از مشهاال  مشهنرک ای  که منطقه بها مدموعهه   ودمی  تقوات  با درک اان متئله
 حه   هودها  با تدمیع منابع و تالش  تواندمی  است که  روروبهسیاسی    –  اقنصادی

(Cornell & Starr, 2018, p. 16 ) 
جداوانهه تقتهیم های  سیتنماز آندا که اقنصاد کشورهای آسیای میانه به  دو   

تنهها  دهند نمی ی ارائهالمللبینان بزر  وهارسرمااهواقعی برای  اندازچشم  اند، ده
ی در مقیاسهی وهارسهرمااهجه   تواندمی ترتوجهااپارچگی فضای اقنصادی قاب 

اقنصهادی ااهن کشهورها را فهراهم های سازی سیتهنمرا فراهم کند که اماان مدرن
اقنصهادی   ۀاان درک در تالش کشهورهای آسهیای میانهه بهرای اادهاد جامعهکند   
سهو  آناهه توجهه بهه   اسهت و فضای اقنصادی مشنرک به اثبها  رسیدهای  منطقه
ااهن منطقهه، آنهها را  یمحیطی و جغرافیهاای کشهورهامشهنرک زاتهتهای  آسیب
  کنهدمیطقه بهینه از منابع در من مشنرک برای اسنفاده مشنرک و  به همااری  مدبور

شورهای خهارج از منطقهه در ک تری باشورهای منطقه دارای روابط اقنصادی قویک
کشهورهای امهروز آسهیای میانهه اساسهاً کهه    و از آندا  با ندمیمقااته با ااداگر  
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صادرکننده مواد اولیهه و منهابع انهرژی هتهنند، کاالههاای کهه بیشهنر از بازارههای 
اانههها (  Rakimov, 2018) بتههنگی دارنههدهای جهههانی ای بههه درخواسههتمنطقههه
متهنقیماً بها ادغها  وهره   سهازیمنطقهدهنده آن است که معیارهای اقنصهادی  نشان

بازاگران تا حد زاادی   ۀو منافع همها  بنابراان وقنی اهداف و اولوات  است،خورده
های زاادی و برعاس هنگامی که  ااف   ودمی  باعث ثبا  بیشنری  همتو با د،

های اان کشورهای همتااه وجود دا نه با هد، همتهوای منهافع ملهی لواتبین او
 اابد تر و حنی کاهش میتوجهی پیچیدهطور قاب هنیز ب  آنها

 ایاحتمالی همکاری منطقه چهارچوب.6

اتصهال »، وزار  امور خارجه ازباتنان کنفرانتهی را بها موههوع  2019در فوراه  
ای ترتیب داد  موهوع همااری منطقهه  «جدادهای  و فرصتها  آسیای میانه: چالش

در آسیای مرکزی و چگونگی حفظ منطقه از رقابت ژئوپلینیک مهورد بحهث قهرار 
 چههارچو با هد اها در  ایمنطقهه  یدر قالهب سهازمانها  ورفت  آاا بااد همااری

ی خارجی چه نقشی خواههد دا هت، آاها هاقدر اجالس ساالنه سران کشورها   
های مخنلهف هماهاری کهه در بااد آنها را کنار وها ت  در ااهن کنفهرانس مهدل 

مورد بحث قرار ورفت  بتهیاری از محققهان،   مناطق مخنلف جهان وجود دارد نیز
بهه موههوع ااهن (، مطالهب زاهادی راجع2018)  «اسهنار»و    «کرنه »مبال،  عنوان  به

سهه آن در   ماننهد اتحاداهه اروپها و آای  منطقهههای  سهازمانکنفرانس نو نند  اکبر  
برخی از آنها بتیار نهادانهه   اند خاص تشای   ده  ویریجهتبا    خاص و  ایزمینه
ند با ههم کهار توانمی  مخنلف هنوز همهای  تا آن حد که اعضاای با ورااشاند   ده
بها وراای منطقههتران اتحاداه اروپها پیشهرفنه(  Cornell & Starr, 2018, p. 42) کنند

اجرا اسهت  پارلمان، بوروکراسی و قوانینی است که در مورد کشورهای عضو قابه 
مشهنرک بهه سهمت اتحاداهه اروپا/نهاتو   ویریجههتخاطر  ه ورای اساانداناوی ب

، اورچه برخهی در وهروه اول هتهنند و برخهی در وهروه دو  کندمیخوبی کار  به
مبال، دانمارک، ااتلند و نهروژ عضهو نهاتو عنوان  بههتنند و اای در هر دو است   

که سوئد، دانمهارک و فنالنهد عضهو اتحاداهه اروپها هتهنند  ههیچ هتنند، درحالی
و ااتلند کهه تعارض منافع واقعی بین اتحاداه اروپا و ناتو وجود ندارد  حنی نروژ  
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عضو اتحاداه اروپا نیتنند از طراق عضهوات در منطقهه اقنصهادی اتحاداهه اروپها 
و از  کنهدمی  نروژ حنی تعدادی از قوانین اتحاداه اروپا را تصهواب   وندمی  ادغا 

جراان آزاد کاال، خدما  و نیروی کار با کشورهای اتحاداه اروپا برخوردار اسهت  
وه واشگراد منشا  از چههار کشهور جمههوری چهک، بندی از ورمدل داگرمنطقه

کهامالً مشهنرک ازن هر اقنصهادی و   ویریجههتمدارسنان، لهتنان و اسلواکی بها  
آنها اعضای اتحاداه اروپا و نهاتو هتهنند  مرکوسهور،   ۀاسنراتژاک وجود دارد  هم

امها  ،تداری ظاهر  هده  یبلوکعنوان  بهی جنوبی،  آمرااادر    یداگرای  وروه منطقه
به حالهت   2016زارا عضوات ونزوئال در سال    ؛م راخنه استه  مروز همااری بها

تعلیههق درآمههد و روابههط امههروز کاراکههاس و برازالیهها متههنعد درویههری اسههت 
(Mirziyoyev, 2017 ) 

آسهیای مرکهزی، مهدل   –  سته قفقازؤور م، تحلی «اسالومیر هوراک»به وفنه  
غیرنهادی منشها  از   یعنوان وروههباان منطقه خود را    ،تر استواشگراد مناسب

سهای جمههور و نماانهدوان سهای من م راست که وردهماایچهار دولت قرار داده
داگهر، ماننهد مدمهع ههای  دهنهد  وروهمی  دولنی و همچنین غیردولنهی را ترتیهب

 تری دارنهد وسه آن، ساخنارهای بتهیار رسهمی  بالنیک،  ورای نورداک اا حنی آ
دهنهد کهه مماهن ملی را نشهان میفوموراای  منطقهاز ادغا  اا  هاای  نمونهبنابراان  
آن ه سه آ. (Horak, 2018)رو به جلو برای کشورهای آسیای میانه با د  یاست وام

امروزه سازمانی منتدم و کامالً نهادانهه بها تدربهه طهوالنی تاامه  اسهت کهه   نیز
های بهرداری از هراهک از مهدل اماهان کپی با وجود ااهن،الگو واقع  ود    تواندمی

از اهمیت باالای   تواندمیفوم برای آسیای میانه وجود ندارد، هرچند تدربیا  آنها  
اورچه واهح است که اور کشورهای منطقهه اههداف اقنصهادی و   برخوردار با د 

بیشهنر اسهت  ای  اسنراتژاک مشنرکی دا نه با ند، احنمال همااری اا ادغا  منطقه
من م بین رهبران و ساار   یاا در قالب نشتن    تشایالتی دا نه با دااناه اان  ا

به ماهیهت روابهط دوجانبهه و همچنهین بهه مامهال  سیاسهی،   های دولت،اروان
 اقنصادی و اسنراتژاک منافع بتنگی دارد 

سال اسنقالل، هنوز در برخی موارد   سیکشورهای آسیای میانه پس از حدود  
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همهین حهال، آنهها بها  در یک خهوبی را از سهر بگیرنهد ند روابط داپلمات ادر تالش
المنافع، سهازمان پیمهان کشهورهای متهنق  مشهنرک داگر مانندای منطقههای  وروه

آنهها همچنهین اند   امنیت جمعی، اتحاداه اقنصادی اوراسیا و  انگهای مرتبط  هده
سهازمان  مبهال،عنوان بههدر قراردادهاای مشارکت دارند که از ااداگر جدا هتنند  

و اههداف هها  نقش  در  پیمان امنیت جمعهی و برنامهه مشهارکت بهرای صهلح نهاتو
 ویریجههت  ناسازوار هتنند  برخی از بازاگران قدرتمند هتهنند کهه بهرای  منطقه

از عوامه  خهارجی   منحدهاااال   روسیه، چین و  وهارندمیکشورهای منطقه تأثیر  
کننده اصلی امنیهت کشهورهاای ماننهد قوی در آسیای مرکزی هتنند  روسیه تأمین

ی چهین در برخهی وهارسرمااهقزاقتنان، قرقیزسنان و تاجیاتنان است  تدار  و  
بها وجهود از دسهت   منحهدهاااال ی داگر اسهت   هاقدر   از اان کشورها بیش از

ستا  مالی جههانی ؤدر م  دلی  ظرفیت نفوذز بهدادن دو پااگاه در منطقه، ولی هنو
سقو  قیمهت جههانی انهرژی و دنبال  به  ندی اقنصادی کهتوجهی دارد  کُنفوذ قاب 

اندا   ده، بتیاری از کشورها را مدبهور بهه جلهب حمااهت   اکنون بحران کوواد
  کندمی  یالمللبینبرای کمک مالی    منحدهاااال 
ای خهود آمرااهامیرهیااف، با همنای    ،باتنانرئیس جمهور از  دنبال داداربه

 ، دو رئهیس جمههور2018 مهه در ماه منحدهاااال به  دونالد ترامپ در جراان سفر
اندازی دوره جداد مشهارکت ازباتنان: راه  و  منحده»اااال بیانیه مشنرکی با عنوان  

مان برای پیوسنن ازباتهنان بهه سهاز  منحدهاااال صادر کردند  کمک    «اسنراتژاک
 بیتهتنیهز امضهای بهیش از   و  و ااداد مدمع تداری آسیای میانه  1تدار  جهانی

های میلیارد دالربا د بین  هرکت  8 4قرارداد بزر  که تخمین زده  ده ارزش آن  
قراردادههای وا  بها   آمرااهاازباتنان همچنین با حماات    منعقد  د   کشور  دو  هر

وری انهرژی، باغهداری و بهرههای  میلیون دالر با هدف تأمین مالی پروژه  940مبل   
 ( Valiyev, 2018)پز ای با بانک جهانی امضا کرد  های  خدما  فورات

کهه تنهها  هام  کشهورهای آسهیای ای  کامالً واهح است که تشایال  منطقه
زاهادی تها تشهای  دارنهد    ۀنهوز فاصهلمیانه با ساخنارهای رسمی نهادی با هد، ه

 

1. World Trade Organization (WTO) 
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سهازوکارهای   وای  ههای مخنلهف منطقههکشورهای مخنلف همچنهان عضهو وروه
بهه حه    توانهدمی  همااری چندجانبه هتنند که از قب  وجود دارد  اما روند فعلی

،کمک کند و همااری بیشنر در دهدمیکه منطقه را آزار    دوجانبهبتیاری از متائ   
ی، انرژی و ارتباطا  را تتهی  کنهد  ااهن باعهث انتهدا  بیشهنر اقنصادهای  زمینه

   ودمی مردمیو بین دولنیبینمنطقه ازن ر ارتبا   
هماهاری های  سهازماناز آندا که روسیه و چین در حهال حاههر بخشهی از  

 سازمان همااری  انگهای و اتحاداه اقنصادی آسیای میانهه هتهنند، دور  ای،منطقه
در ااهن پهار نخواهد بود  هروونه تال ی  قدر  از منطقه امااننگه دا نن اان دو  

به ههم خهوردن رونهد   فقط باعث از هم وتیخنگی کشورهای آسیای میانه وزمینه  
نهد تها توانمی  در عوض، کشهورهای آسهیای میانهه   ودای میمنطقههای  همااری

و ای  طقههی بهزر  منهاقدر آن پیروی کنند که خود را با ساار  ه  س  آ  حدودی از
اسهت  پیونهد دادن آن بها جهانی با نفوذ و عالاهق وونهاوون در منطقهه پیونهد داده

 را تقوات کند   ای  منطقههای  همااری  تواندمی کشورهای همتااه وتنرده همچنین

 اینقش و جایگاه بازیگران فرامنطقه  .7

ندا هنه   یموهع واحد  یمرکز  یآسیاای  بازاگران خارجی نتبت به انتدا  منطقه
 هراک راهاار و اهداف خود را دارند: و

 چین  الف(

  –چین راهبردهای خود در آسیای مرکزی را براساس دو طرح بهزر  »پهروژه کمربنهد  
برد  تمرکز سیاست چهین در قبهال  راه« و داگری »سازمان همااری  انگهای« پیش می 

 هود  پاهن ادغها  بیشهنر  آسیای میانه با اسنراتژی »رفنن به سمت غهر « ههداات می 
هها و ههم  داند؛ زارا اان کشور، هم چالش ای با آسیای مرکزی را امری حیاتی می منطقه 

آورد  چهین  وجود مهی سیاسی و اقنصهادی خهود بهه هاای را برای منافع امنینی،  فرصت 
عالقۀ زاادی به آسیای میانۀ صلح آمیزی باثبا  و مرفهه دارد  ااهن امهر بهه اطمینهان از  

کنهد   تأمین انرژی و محاف ت از ثبها  در منطقهۀ خودمخنهار سهین کیانه  کمهک می 
های مههم  سهنراتژی اطمینان از تأمین مداو  منابع انرژی از آسیای میانه از راه زمینهی از ا 
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کنهد کهه  مهرز بهودن  هرااطی را فهراهم می چین است  مزات جغرافیاای منطقهه و هم 
وابتنگی  داد چین به واردا  انرژی را کاهش دهد کهه از طراهق متهیرهای دراهاای  

   ( Yu, 2018, p. 3کند ) منحده عبور می تحت سلطه نیروی درااای اااال  
بهزر  بهرای های قهدر در رقابهت  ظهور چین در آسیای میانه باعث تتراع

، منحههدهاااال اسههت  عههالوه بههر روسههیه و دفههاع از منههافع خههود در منطقههه  ده
ی بزر  داگر مانند اتحاداه اروپا نیهز دارای منهافع اقنصهادی، سیاسهی و هاقدر 

 امنینی مخنلفی هتنند که بااد در آسیای میانه دنبال کنند 

 سازمان همکاری شانگهای 

خود درواقهع ها  و چین دو نیروی محرک  انگهای هتنند، اان غول   اورچه روسیه
دو سهطح مننهاقض     در ااهن زمینهه، هوندمی  آسهیای میانهه  دروراای  منطقههمانع  

سیتنماتیک در سازمان همااری  انگهای وجود دارد: رقابت بین خود کشهورهای 
 مواردی از قبیه ِ  داگر رقابت بین روسیه و چین از سوی    و  سوآسیای میانه از اک

روحیه هدچینی در بیشنر کشهورهای آسهیای واژه  بهعد  ثبا  و    ای،رقابت منطقه
آسیای میانهه    «روح اعنماد  انگهای در عم  قاب  قبول نبا د»   ودمی  میانه باعث

 عمهدتاً  ی،المللهبینلی آنها در مورد بتیاری از موههوعا  مههم  کبرخالف توافق  
  ااهی از دالاه  ااهن کنهدمیرای رقابت بین روسیه و چین عم   میدانی بعنوان  به

روابهط   از  ترمهمرا    منحدهاااال رقابت اان است که روسیه و چین هر دو رابطه با  
عد  تمااه  روسهیه بهرای پیشهبرد توسهعه سهراع   ،  دلی  داگردانندمی  با ااداگر

ههای سهت اولواترسهد در فهرمی ن ربهه(  Rakimov, 2018, p. 8)  انگهای است
ی هاسهازمانآسیای میانه روسیه، سازمان همااری  انگهای در زار سهااه ای  منطقه

 دارد   روسی مانند اتحاداه اوراسیا قرار داده  ده و اهمیت کمنری
آسیای میانهه های  تا جمهوری  کندمی  اورچه سازمان همااری  انگهای کمک

 دلی  رقابت چین و روسهیه،به،  یننددر اان سازمان بب  مؤثر  یکشورعنوان  به  خود را
آنچهه   آسیای میانهه،  ۀسازمان همااری  انگهای درباروراای  منطقهبرخالف منشور  

رسد ظر میهدوعضوی بن  یاست و بیشنر سازمانای  در عم  داده  ود، کمنر منطقه
عالوه، اان دادواه در بین کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد کهه هتا منطقه ای  ب
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مهورد   سهازمان هماهاری  هانگهای  ۀدر موههوعا  مخنلهف دربهار  هادولتاان  
صهوری و   ۀو حنهی اوهر ههم قهرار بگیرنهد بیشهنر جنبه  ویرنهدمیمشور  قرار ن
 .تشرافاتی دارد

ری  هانگهای برای چینی ها، ااهده سهازمان هماها  ،1«نائاراجاروی»طبق وفنه  
از اقداما  آن است: اان سازمان عمدتاً تحت ههداات چینهی و منمرکهز بهر   ترمهم

رسد می  ن ربر حاکمیت دولت و تمامیت ارهی است  از آندا که به  تأکیدامنیت با  
 رسهدنمین ر هاسهت، بنهابراان بهها  دولتآسیای میانه کامالً در دست    سازیمنطقه
اای از اههداف اعضهای سهازمان هماهاری  هاملت مردمی اا در سطح  سازیمنطقه

ههای مشهنرک، بنابراان  عارهای پیمان  هانگهای در مهورد ارزش   انگهای با د 
ادعاههای   تحت عنوان اجنمهاعی  هدن، بااهد بها  هک و ترداهد نگراتهنه  هود 

کهه اخنالفها  بهین   دههدمی  چندتمدنی بودن سازمان هماهاری  هانگهای نشهان
قدری وتهنرده جنماعی چین و کشورهای آسیای مرکزی بهفرهنگی و اهای  ارزش

مشنرک اها سرنو هت مشهنرک چنهدان واقعهی   ۀاست که ساخت رواانی از وه ن
  (Krapohl & Vasileva, 2020, p. 360)رسد  نمین ر  به

 روسیه  ب(

و   «بهازاگران ژاواسهنراتژاک»بااد بهه نقهش    جواانه در اوراسیابرتریهای  بازی  در
بهازاگران ژاواسهنراتژاک بهه آن وهروه از   نیهک توجهه کهرد یهای ژاوپلبندیقطب

ملههی بههرای  کههه دارای ظرفیههت و ارادۀ  ههودمی کشههورهاای ماننههد روسههیه وفنههه
)سهیمبر و   من ور تغییر اوههاع ژپوپلینیهک هتهنندنماای اا نفوذ فرامرزی بهقدر 

اش در آسیای  د  نگران است که نفوذ سننیروسیه به(   43، ص   1398رهاپور،  
اراده بهرای افهزااش قهدر  روسهیه در پهی   د کننهتتهخیر  ها  قدر داگر    را  میانه

به مطرح  دن ملزوما  و اهداف اوراسیاوراای مننههی   تدرا بهفروپا ی  وروی  
در سند اسنراتژی سیاست خارجی جداد روسهیه (   185، ص   1395)رسنمی،     د

اتصال اتحاداهه اوراسهیا را انداز  چشم  ،اید پوتین رسیدأبه ت   2016 نوامبر 30که در  
اتحاد جمهاهیر  هوروی سهابق پیشهنهاد های به ادغا  اقنصادی و سیاسی جمهوری

 

1. NaraJaro 
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اتحاداهه اوراسهیای   اندازچشهم، توجه به اان نانه مهم است که  حال با اان   کندمی
پیشهنهاد  هد کهه   زمهانهمچین تقرابهاً  «  رفنن به سمت غر »روسیه و اسنراتژی  

ناپههاری بهین چهین و روسهیه بهر سهر ااهن منطقهه رقابت بهالقوه اجننا   مندر به
   هودمی  اسنراتژاک  د  اان منبع رقابت از نگرانی ژئوپلینیای هر دو کشور نا ی

از لحاظ اقنصادی، سیاسهی و امنینهی در آسهیای میانهه نفهوذ کنند  می  هر دو تالش
اک قهرن وه هنه   «حیا  خلو »روسیه در تالش است تا سلطه خود را در    کنند 

که هدف چین تعام  با آسیای میانهه اسهت تها مهانع از دست آورد، درحالیخود به
امها ههر دو از  ( Zabortseva, 2017, p. 178) روسهیه در منطقهه  هودهای طلبیجاه

برخهورد   ۀننید  که در  ردارندواوراای برای ادغا  با آسیای میانه برخوهای  اسنراتژی
است که اک منطقه تدهار  مبال، چین پیشنهاد کردهعنوان  به    ودمی  منافع حاص 

سازمان همااری  انگهای ااداد  ود، اما روسیه معنقهد اسهت   چهارچو در    آزاد
که ادغا  اقنصادی منطقه بااد تحت رهبری اتحاداه اوراسیا به رهبری روسیه با هد 

  انگهای به رهبری چین، وتنرش اابد   چهارچو و نه در
آسهیای میانهه دو وراای  منطقههننهده روسهیه در  کبه عبار  داگر نقش محدود

بندی نقش اصلی را در هر وروه  خواهدمیداگران است  از اک طرف روسیه    برابر
اادهاد  هود  در آسهیای  ههادولتنابرابر بین  ایرابطه  ودمی  که باعثکند  می  اافا

که بخشهی از ای  هیچ سازمان منطقه  ۀتفار وجود دارد که روسیه از توسع  میانه اان
که روسیه بها تهرجیح دادن    ودمی    از سوی داگر، دادهکندمیآن نبا د اسنقبال ن

 را محهدود  سهازیمنطقه  ای،اتحاداه اقنصادی اوراسیا بر داگر سهاخنارهای منطقهه
اقنصادی چین در اوراسیا اسهت و  عالوه بر اان، روسیه نگران افزااش نفوذ   کندمی

حاا  برای ای  وزنه مقاب  برای چین و منطقهعنوان  بهدر اان زمینه، اتحاداه اوراسیا  
   ودمی محاف ت از کشورهای اان منطقه از نفوذ چین داده

آن ماننهد اوراسهیا در  آسیای میانه به تصرف روسیه و پروژه ادغا وراای منطقه
اهمیت جامعه اقنصهادی اوراسهیا   (Krapohl & Vasileva, 2020, p. 358) آمده است

ادغها  در فضهای اتحهاد ههای  کهه بها تالشهاای  برای روسیه با توجه به د هواری
بها توجهه اسهت   است، حنهی بیشهنر قاب بوده  روروبهجماهیر  وروی سابق با آن  
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تقتهیم   با د، آنگهاهای  نیروی محرکه همااری منطقه  ، اور روسیه همچنانحال اان
کشهورهای غیرعضهو اها  و اا خودی منطقه به کشورهای عضو اان اتحاداه اوراسیا

کلی خواههد دا هت    طوربهآسیای میانه    سازیمنطقهغیرخودی، تأثیر نامطلوبی بر  
ورفنن تر روسیه با قزاقتنان، قرقیزسنان و تاجیاتنان در میان فاصهلهروابط نزداک

که روابط روسهیه در دوران    ودمی  ازباتنان برقرار  ترمهمه  از ترکمنتنان و از هم
 است پس از اسنقالل با اان کشور نتبناً ناپاادار بوده

 دهکرکه اان کشور تالش    دهدمیروند اخیر در سیاست خارجی روسیه نشان  
اخیر مشهخص  ۀسیاست خارجی تما  کشورهای آسیای میانه را در ده  ویریجهت
تاجیاتهنان   تر  هدن روسهیه بهه قزاقتهنان، قرقیزسهنان وداکتالش برای نز  کند 

های همچنهین سیاسهت  دههدمیرقابت اقنصادی بهین روسهیه و چهین را افهزااش 
)منمااه  بهه غهر ( و   بهین ازباتهنانای  روسیه ممان است معض  امنینی منطقه

آسهیای میانهه وارد وراای  منطقههجدی بهه    ایکه هربه  همتااگانش را تشداد کند
بندی آسیای میانه بهدون ازباتهنان د هوار تصور اک طرح عملیاتی منطقه   کندمی

 است 

 متحدهایاالت ج(

همچنین آرزوهای زاادی برای حفظ نفوذ خهود در منطقهه دارد، امها   منحدهاااال 
، منخصص  ورای سیاسهت ک«اسنفان بالن»بنا به وفنه  فاقد اسنراتژی واقعی است 

فقط در افغانتنان اسنراتژی دارد، اما ههیچ سیاسهت،   منحدهاااال   آمرااا،  خارجی
ای مالح ههقاب   طوربههه  کهواقعی برای آسیای میانه نهدارد    اندازچشماسنراتژی اا  

 طوربههو ننوانددر دفاع از منافع خهود    ندکخود را تضعیف    موقعیت ود  می  سبب
 ند کعم    مؤثر

 ،ههیالری کلیننهون  منحهده،اااال رجهه وقهت  ، وزار امور خا2011می    26در
رابهط عنوان  بههرا با هدف احیای افغانتنان    1«جاده ابراشم جداد»ااداد    اندازچشم

داگر اسنراتژی بهزر   ( Yu, 2018, p. 5)بین آسیای مرکزی و جنوبی پیشنهاد کرد 

 

1. new Silkroad 
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 «تیورسهینفردراک اسهنار  »است که از سوی    1«آسیای مرکزی بزر »  ااده  ،آمرااا
 روسیه مطرح  د مقابله با کاهش نفوذ چین و ای مطرح  د که برایآمرااابزر  

(Starr, 2017)   را بهرای اننقهال  «پروژه تهاپی»داگری مانند های پروژه منحدهاااال
است و همچنهین را طراحی کرده  واز ترکمنتنان از راه افغانتنان به پاکتنان و هند

که بهرای اننقهال بهرم «  1000کاسا  »جنوبی معروف به  پروژه برم آسیای مرکزی و  
  با دمیکشورهای قرقیزسنان و تاجیاتنان از طراق خاک افغانتنان به پاکتنان  

را با پهن  کشهور ااهن  «C5 + 1قرارداد » 2015همچنین در سال  منحدهاااال 
حمه  و نقه  و ارتباطها ،   ای،منطقه امضا کرد  اان پیمان  هام  تدهار  منطقهه

پااهداری محهیط زاتهت، هماهاری بهرای ههای  ضای تدهاری در منطقهه، چالشف
فرامهرزی، حمااهت از افغانتهنان، ههای  جلوویری و مقابله بها تهداهدا  و چالش

 برنامهه سهازواری و  های آموز ی وفرهنگی، مدمع تدار  آسهیای میانهه،حماات
، بها وجهود ااهن؛  با هندمیان آنهها  ترمهم  دراای آرال از  ۀمحیط زاتنی برای حوز

مد  در اقنصاد، تدهار ، متنلز  اجرای پروژه و برنامه طوالنی «C5 + 1» موفقیت
و   منحهدهاااال بهین  های  زمینهه  سهاار  ورد هگری، آمهوزش و  انرژی، ارتباطها ،

 ( Rakimov, 2018, p. 9)  آسیای میانه استهای  جمهوری

 گیرینتیجه

ز ن ههر قومیههت، فرهنهه ، زبههان و     دارای اههک منطقههه اعنوان بهههآسههیای میانههه 
مشنرک امنینی های  مشنرک بتیاری است  اان منطقه همچنین با چالشهای  واژوی

بها هماهاری   تواندمی  است که  روروبهمانند تروراتم، قاچام مواد مخدر و اسلحه  
 نتهوامیکننرل  ود  از اان ن ر، آسیای میانه را   مؤثر  طوربهکشورهای آسیای میانه  

هها، امنینی در ن ر ورفت که وابتنگی منقاب  برای پاسهخگوای بهه چالش  یمدنمع
ازجمله موارد ذکر ده در باال و همچنین مهوارد مربهو  بهه تقتهیم آ  و انهرژی 

تران حلقه از زمان فروپا ی  وروی، خرابی روابهط اقنصهادی وجود دارد  هعیف
 است بین کشورهای آسیای میانه بوده

خارجی ساخنه است   یاز اواخر قرن نوزدهم قدرت   را  آسیای میانهوراای  منطقه
 

1. grate Central Asia 
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پس از اتحهاد جمهاهیر  هوروی،   ۀکه مرکز آن خارج از منطقه است  حنی در دور
در آسهیای میانهه وراای  منطقههی بزر  از  هاقدر است که در آن  اان روندی بوده

نا ههی از  اورچههه بیشههنر ااههن ابناههارا  انههد،حمااههت کههرده و آن را تههروا  کرده
واژه وقنی اهداف اقنصادی در اان امر هاست  بژئوپلینیک و امنینی بودههای  نگرانی

جای همااری افقی در دخی  با د، مندر به ااپارچگی عمودی و سلتله مراتبی به
خارجی و تغییهر های  قدر است  منافع رقابنی  میان کشورهای آسیای مرکزی  ده

  کندمیرا بیشنر مخن   ای  منطقههای  کشورهای آسیای میانه، همااری  ویریجهت
روابهط   ؛امید است که با تغییر رهبری در ازباتنان روند جدادی پداهد بیااهد

ااناه آاا ااهن ااهده   نیز فراهم  ود ای  دوجانبه بهبود اابد و  انس همااری منطقه
ای هماهاری منطقهه؛   ر مانداا  ا  داگری دارد، بااد مننای  منطقه  ی ا  سازمان

 ها    نزداهک احنمهااًل  ۀ، در آانهدحهال بها اانآسیای میانه پیشرفت مببنی اسهت   
کشورهای آسیای میانه بااد بهه سهمت    ویردنمی  به خودای  رسمی منطقه  یسازمان
 حرکت کنند تا از اان تصور کهه توسهط هراهک از کشهورهای منطقههوراای  منطقه

فقط اک رقابت بین ازباتنان   ممان است لزوماً   ود ، جلوویری   وندمی  هداات
تر مانند تاجیاتنان و قرقیزسنان با نقهش اول کشورهای کوچک  و قزاقتنان نبا د 

ترکمنتنان   از ن ر اقنصادی و سرزمینی راحت نخواهند بود   تربزر اان دو کشور  
ه سهاخنار از هروون  دهدمی  از هروونه قدر  پیشرو در منطقه بیزار است و ترجیح

دلی  اان امر که تاکنون هیچ    ودمی  تر دور با د  وفنهرسمی ادغا  اا تعام  عمیق
 ،اسهتپهیش نرفنه  نوع ترتیباتی مانند وازای مشنرک از نوع  ینگن در ااهن منطقهه

 است همین بی انگیزوی ترکمنتنان بوده
 ویریجههتدر آانده منطقه همچنهان انتهدا  بیشهنری خواههد دا هت، امها  

خارجی منفاو  کشورهای عضو همچنان ادامه خواهد اافت، همچنهین پیوسهنگی 
ی مخنلهف خهارجی هاقدر موجود که تحت رهبری ای  ی منطقههاسازمانآنها به  

میانه بهه احنمهال زاهاد جداد در آسیای  وراای  منطقه  قرار دارند ادامه خواهد اافت 
، امها بها معمهاری کنهدمی  حرکهتای  منطقههههای دروندر جهت تقوات همااری

ی هاسهازمانبرخهی از ااهن سهازوکارها و      هودمی  موجود نیهز تامیه ای  منطقه
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کهه از صهحنه خهارج  هوند، درحالی  نبا هند و  مؤثرموجود ممان است  ای  منطقه
و  مهؤثرین کشورهای آسیای میانه، واقعاً دلی  وتنرش همااری در ببرخی داگر به

   وندمی  ترقوی
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