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 دهیچک

 اس تیس تی در ماه یدینوظهور، فصل جد یاسیس یهاتیو انفصال آن به موجود یاستحاله شورو     

 یایمن اط،، آس  نیا نیتراز مهم یکیابرقدرت بودند، به وجود آورد.  نیاز ا یکه سابقا بخش یدر مناطق

ن منطق ه، ینقش در ا یفایا یبرا یابه عنوان دو قدرت منطقه انریو ا نیبحث، چ نیا رویبود. پ یمرکز

ب ا  یو فرهنگ  یخیت ار یون دهایها و من اف  ااه ا متر ارد، در کن ار پبا وصف وجود اختلافات، رقابت

و  یهمک ار دانیشدن به م لیتبد ییبالقوه توانا ،یمرکز یایمطرح شدند. آس ،یمرکز یایآس یکشورها

 کیاس ترات یمشدن سه  لقائ ،یا. پس مطالره منطقهباشدیدوکشور را دارا م یمناف  همسو برا بیترق

و  یاقتص اد ،یت یمن اف  امن یری گیو پ هااس تیس فی نگاه به ش ر،، ب از ترر یبرا یخارج استیاز س

ک ه سالهاس ت  یدانی به کارزار م رانیا یاسلام یو ورود جمهور یایاستره جغراف نیمرتبط با ا یفرهنگ

پ  وهش نوواق    نی ا ینظ ر م دل. کن دیم دایحوزه نداشته است، ضرورت پ نیدر ا یریشمگتحرک چ

و  یجم  آور ینترنتیو ا یاو با استفاده از مناب  کتابخانه یفیها به روش کاست و اطلاعات و داده ییارا

 قرار خواهند ارفت. یمورد بررس ،یلیتحل-یفیتوص وهیبه ش

 هاکلید واژه

 .تی. امنکیتیژئوپل ک،یژئواسترات  ،یینو واق  ارا ،یمرکز یایآس ران،یا ن،یچ
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 مقدمه

در  ست.ا هشد نیاوافر تتحوالو  تغییر شستخود دسر جنگ نپایااز  پس لمللا بین منظا    

و  مریکاآ) مهم یگرزبادو  دنبوآن   مشخص شکل که قطبیدو منظا غالب ت،تحوال ینا ترینمهم

 ونفزروز ا یایر رتقدورود و  ،مرا ینا یتأثیرهااز  یکی .فتر نمیااز  د،( بورویشو دتحاا

و می)کرست ا دهبواز جمله چین و ژاپن  لمللا منظادر  انیگرزبا بیناز  جدید یا مجموعه

در نوینی های باعث شده تا مؤلفه الملل نیب جدید نظام (. مختصات291: 2931عزیزی، 

کشورها،  یتیامن هایتیجنگ سرد و اولو انیند. پاکن فاءینقش ا المللبیند می رس یساختارها

افراد  افتنی تیو اهم دیجد گرانیمطرح شدن باز ،یجهان هایاستیبه اقتصاد در س شتریتوجه ب

خود علاوه بر  یمناف  مل نیتأم یتا کشورها برا استدر جهان موجب شده  یردولتیغ یو نهادها

 توانیآن را م نیکه مهمتر رندیبه کار ارا  یدیجد هایاذشته، ابزارها و راه هایروش

(. یکی از این مناط، که کشورها به دنبال نفوذ 21: 2931)مرتمدنیا،  دانستمیعمو یپلماسید

است که به دنبال  یا منطقه یمرکز یایمنظور از آسباشد. باشند، آسیای مرکزی میدر آن می

ترکمنستان و  زستان،یقرق کستان،یتاج از پنج کشور قزاقستان، یشورو ریاتحاد جماه یفروپاش

در  زقفقاو  یمرکز یسیاآ منطقة بیانی به یا رخز ییادر حوزه شده است. لیازبکستان تشک

 یهالسادر  همیتا یندارد و ا دییازهمیت ا چینو  انیرا دیقتصای اهاریهمکا زیبسترسا

تمرکز بر ، نیرهبر ساب، چ نگیائوپیدنگ ش هایاستیس .داشته باشد اومتدتواند می نیز هیندآ

 یدر مقابل ش ، امابود یالملل نیب هایدر عرصه ییخودنما یجاه ب نیقدرت چ یساخت داخل

در کنار اولویت ساب،، یرنی است که  به کار ارفتهرا  یتر فرالانه هایکیتاکت نگیپ نیج

 ته استقرار ارف مورد توجه ی همالملل نیب هایدر عرصه ییخودنما، نیچ یتوسره داخل

(Jyrki Kallio, 2016: 3.) هیو و به نیفرال چ یطیمح یپلماسیدر د دیجد یمش خط نیا  

 جوار نشان داده شده است.هم یدر کشورها

دور  ربسیاو از دوران  سنتی شکل به چین که ستا مناطقیاز  یکی یمرکز یسیاآ منطقه     

 فیاییاجغر مجاورت، عموضو ینا یللد ترین مهم شاید .ستا شتهآن دا با یکیدنزی هاطتباار

 به هر .باشد دهبو جمریتیو  فرهنگی ،جتماعیی اهاپیوستگیو  چین با یمرکز یسیاآ منطقه

 مینهز یمرکز یسیاآ سیاسی و اجتماعی یفضا نشد زباو  رویشو دتحاا پاشیوفر ل،حا

از  .دکر همافر افتهی لستقالی اهاریجمهوو  چین نمیا پیوندها رهبادو اریبرقر ایبررا  مناسبی

و شته دا نجریا ناونااو دبرای در امرکز یسیای آهاریجمهو با چین بطهرا ن،تاکنو نماآن ز
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 ستا دهکر اپید دنمو دینها شکلدر  هم و جانبهدو بطروا شکلدر  هم نتاکنو بطروا ینا

 نیتأم یبرامنطقه  نیتر نهیو کم هز نیترکینزد یمرکز (. آسیای291: 2931و عزیزی، می)کر

 یایحوزه آس یبا کشورها نیچ ییایو جغراف یخیتار وندیو پ باشدیم نیچ ازیمورد ن یمناب  انرژ

 محسوب با منطقه ترامل کشور در نیا یو ابزارها قوت نقاط نیترو قفقاز، از مهم یمرکز

م، خاور دور و آرا انوسیو قفقاز به اق یمرکز یایآس یکشورها یبه دسترس ازیشود. البته نیم

محسوب  نیز نیمنطقه با چ یرابطه کشورها نوع مهم در یکیژئوپلت از عوامل ایآس یجنوب شرق

مرتبط، احتمال  یتیعلاوه بر مسائل امن نیچ یبرا .(12-92: 2931 ،یرازیش)ابوالحسن شودیم

ارد و وجود د زین نیچ نیبه مناط، مسلمان نش یمرکز یایاز آس یمذهب ییافراط ارا یتسر

 شیاز افزا ممانرتباعث شده که  ،یمرکز یایکشور در اوراس نیا یمناف  اقتصاد نیهمچن

 ش،ی)داداند اردد لیکشور تبد نیا یاصل یهااز هدف یکیمنطقه، به  نیدر ا کایحضور آمر

سازمان  ،یاز طر  هیکشورها، به و نیا یمل تیو حاکم از استقلال تیبا حما نی( چ31: 2931

، اهداف خود در هاآن مرداننظر مثبت دولت جلب بر علاوه ، توانسته استیانگهاش یهمکار

به داخل  هایناآرام یاز تسر یریمرزها و جلوا تیامن نیکند. حفظ و تأم یریگیز پین را منطقه

ر و )زرا نموده است کشورها نیا از تیحما ازمندین را نیچ است که یلیاز جمله دلا خود خاک

 (.212: 2931صیاد، 

از زاویه دیگر، این منطقه از دیرباز و از دوران باستان، همواره ارتباط نزدیکی با سرزمین      

هایی از آن، در مقاط  مختلف تاریخی جزئی از امپراتوری ایران به اصلی ایران داشته و بخش

ایری پیوندهای عمی،  آمده است. همین ارتباط طولانی و قوی تاریخی، به شکلمیحساب 

تمدنی میان این منطقه و ایران منجر شده است. در بیان اهمیت این پیوندها و -فرهنگی

ای امپراتوری تزاری و سپس حکمرانی هفتاد ساله ارتباطات همین بس که سلطه چند سده

ند و اتحاد شوروی بر منطقه، نتوانست آثار حضور و نفوذ تاریخی ایران در این منطقه را پاک ک

این آثار، اینک به بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ و هویت کشورهای منطقه تبدیل شده است 

(. در واق  آسیای مرکزی به عنوان بخشی از استره حوزه تمدنی ایران از 2: 2939)عزیزی، 

ایران برخوردار بوده، به وی ه آنکه پس از میجایگاه وی ه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلا

ها و تهدیداتی را پاشی شوروی و ظهور پنج واحد مستقل سیاسی به جای یک واحد، فرصتفرو

 یامقاله(. در همین خصوص 9: 2931ایران قرار داده است )اودرزی، میفراروی جمهوری اسلا

جهان توسط  یقدرتها یخارج استیدر س یمرکز یایآس دیجد یکیتیبا عنوان نقش ژئوپل
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که پس از  کندیمقاله عنوان م نیدر ا سندهی. نودیبه چاپ رس 1121 سال روستم کالنازارو در

 هایقدرت یکیتیدوباره به تمرکز مناف  ژئوپل یمرکز یایآس ،یشورو ریجماه سقوط اتحاد

  شده است. لیجهان تبد

دارد  دجوو آسیای مرکزی منطقهدر  که دیقتصاو ا ئوپلیتیکیژ مناف و  ژینرا رسرشا مناب      

 به انتو نمی فقطرا  زیبا. ستا هشد منجر منطقه یندر ا رگبز هاییزیبا یکلایرش به

 رگبزی هاشرکت جهانی دقتصاا جدید یطاشردر  بلکه د؛کر ودمحد کوچک یا رگبز یهارکشو

ند ا هشدوارد  منطقهاین  رگبز زیبادر  نددار هازیبادر  که دییاز سهمو  مناف  با چندملیتی

مقاله حاضر قصد دارد تا  (. با توجه به مطالبی که عنوان اردید،813: 2931)وثوقی و صفری، 

عوامل متردد همچون  الملل، نیروابط ب پردازان هینظر لهیوسانجام شده به  قاتیبه کمک تحق

از فرهنگ  مندی مشترک، بهره آلاموجود مشکلات و  ،ییایو جغراف یخیوجود مسائل تار

چون ن اد، زبان  یمسائل نیمتقابل و همچن یازهایواحد، ن نیمشترک، چون اعتقاد داشتن به د

در  هاقش آنو ن رانیا چین و  ی، به بررسی روابطمرکز یایآس یکشورها انیو مانند آن در م

چین  و همکاری روابطاین منطقه بپردازد. براین اساس مساله پ وهش ما عبارت است از این که 

 یی امکان پذیر است؟نوواق  ارا یاز چارچوب نظر ریبا بهره ای و ایران در آسیاى مرکزى

 

 چارچوب نظری -1

هم  موضوع این است و نظر و ایده نیازمند خل، ارتقاء زندای خود و بهتر زیستن انسان برای    

ایرد. می در بر را المللی بین همچون یک ساختار کلان و هم سطح خرد مانند خانواده سطح

 یک یا چند المللی براساس ساختار بین با ارتباط برقراری برای مختلف دول و کشورها همه

 متغیرهای از مهم متغیرهای ذهنی و تفکیک نظم ایجاد در موضوع این و کنندمی رفتار نظریه

 همراه احتمالات با مرمولا   هاکند. نظریهمی کمک آنها به المللی بین رفتار چگونگی و اهمیت کم

 آنجایی که از. را اثبات کند، نیستند هافرضیه که میکوشد تجربی ومعل برخلاف رویکرد و هستند

 بین واقری روابط و باشدمی تئوریک نظریات از متاثر الملل بین روابط در موجودهای مدل

 بین روابط در رفتار و اعمال اونه هر که آنجا از و ارددمی تبیینها مدل این توسطها دولت

 مبانی به توجه لذا، باشدمی مردان دولت و کارازاران بر حاکم ایدئولوژی زیربنایش الملل

در این پ وهش چارچوب نظری ما براساس . است برخوردار زیادی اهمیت از امروزه تئوریک،

 اردد. مینظریه نوواق  ارایی تبیین 
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لتز در اثر خود، های نظری کنت واپدیده نو رئالیسم یا رئالیسم ساختاری، نتیجه تلاش     

های اش، تراژدی قدرتهای جان میرشایمر در کتاب( و نوشته2313تئوری سیاست بین الملل) 

( است که مناب  تئوریک الگوی نوواق  ارایی هم محسوب میشوند. آنها همچنین 1112بزرگ) 

کتابش به دقت آیند. والتز در مینیز به حساب مینماینداان فکری واق  ارایی تدافری و تهاج

دهد. واق  ارایان مجموعه ای از اصول نظریه نئورئالیست در روابط بین الملل را شرح می

مهمترین عنصر در روابط بین « قدرت » کلاسیک و واق  ارایان ساختاری هر دو مرتقدند که 

را الملل است. قدرت، جایگاه و نفوذ کشورها که اصلی ترین بازیگران عرصه بین الملل هستند 

تریین میکند. آنها در این فضای فرامرزی برای کسب و افزایش قدرت، یا حداقل تداوم و 

تضمین بقاء خود در حال رقابت اند. اما میان واق  ارایی کلاسیک و واق  ارایی ساختاری وجوه 

ها استدلال میکنند که ماهیت انسان، محرک اصلی تمایزی نیز به چشم میخورد. مثلا کلاسیک

و افراد برای کسب قدرت است اما، ساختاراراها تمام سیستم سیاسی جهانی را به جای جستج

ها جستجواران قدرت اند دهند، یا اینکه کلاسیکسطح تحلیل خُرد) فرد( مورد مطالره قرار می

اما ساختارارا در طلب امنیت قدرت هستند. با وصف این تمایزات، هر دو نگرش در اهمیت 

 Thiی مثل امنیت، حاکمیت، استقلال در امور داخلی و مناف  ملی مشترک اند)دادن به مقولات

Thu Ngan, 2016: 6-7 نئورئالیسم به عنوان رقیب رئالیسم کلاسیک ظهور کرد و در .)

نتیجه تمایل بیشتر به توسره و نگاه علمی، و  فاصله ارفتن از رویکرد و تحلیل تاریخی و 

( واق  ارایان را به علت نگاه تقلیل 2013-1924د. کنت والتز )رفتارشناسانه از مقوله دولت بو

ارایانه که موجب میشد آنها مسائل بین الملل را از زاویه سطح تحلیل فردی و داخلی مورد 

بررسی قرار بدهند، مورد نقد قرار دارد. والتز به رفتار فردی اهمیت وی ه ای میداد اما او مرتقد 

ی( صرفا نمیتواند چگونگی کارکرد سیستم بین المللی را توضیح بود این سطح از تحلیل) فرد

( از سه تصویر و سطح تحلیل فردی، داخلی 2313دهد. او در کتاب اولش فرد، دولت و جنگ )

(. در قالب نوواق  Joseoh, 2015: 5آورد)میو بین المل در روابط بین الملل صحبت به میان 

های داخلی در دو رویکرد کلی قابل تفکیک است، ابتدا تلاش ها بهارایی اهتمام و کوشش دولت

های و پیشبرد راهبردهای هوشمندانه، دوم تلاشمیهای اقتصادی، نظاجهت افزایش توانایی

های رقیب ختم های همسو و یا تضریف اتحادخارجی که به تقویت و استحکام بخشیدن اتحاد

یک دولت را در نظام مشخص میکند و همچنین توزی   ها، مرتبهمیشود. تواناییها و قابلیت

شود، به تواناییها چارچوب و ساختار نظام را مرین میکند. نئورئالیسم بر مزیت نسبی متمرکز می
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ها آنچه را که کسب کردند به نسبت دریافتی و سود رقبا یا دشمنانش این مرنی که دولت

کند ا در پارادایم نوواق  ارایی میسر میسنجند. همچنین این موضوع امکان همکاری رمی

 (.911: 2931)قوام، 

ی  چنان دولت را به عنوان بازیگر اصلی صحنهارایی همواق همانطور که در بالا اشاره شد، نو    

ی اصلی سیاست بین شناسد و از سوی دیگر، قدرت را به عنوان هستهلل میالما سیاست بین

ارایان به نبود اقتدار مرکزی در نظام بین الملل مرتقد بوده که کند. نوواق  الملل مررفی می

کنند )کرم رضایی و بیات، ها توصیه میطی آن انباشت قدرت برای بقا و حفاظت خود به دولت

(. در این دیدااه، برای ساختن رویکردی متحد و یکپارچه و هم چنین ترقیب 211: 2939

دارد. بنا به افته ی والتز، رفتار و واکنش هر دولتی مناف  اساسی، اصول اخلاقی جایگاهی ن

اداره شود. نوواق  ارایی به این مساله  بایستی به واسطه ی مناف  دولت راهنمایی ومیلزوما 

های خود را ها ظرفیتاذعان دارد که مشارکت بین المللی تنها زمانی ممکن است که دولت

ی مهم در اینجاست که کنش ار دولتی تنها در که نکتهدارد میافزایش دهند. والتز بیان 

در راستای حفاظت از مناف  شود، آن را باید میصورتی که مشارکت منجر به افزایش توان نظا

داند. این به مرنای فقدان قدرتی میپذیرفت. والتز ساختار روابط بین الملل را ماهیتا آنارشیک 

جرا کردن قوانین و نظم پایدار در سیستم بین المللی است یا اقتدار مرکزی در امیعمو

المللی را بر های بیننورئالیسم، ماهیت و امکان و احتمال همکاری(. 31: 2931)محمودی، 

کند. پیامدهای آنارشیک بودن نظام میاساس ساختار آنارشیک بودن این نظام تجزیه و تحلیل 

کند که دست یابی به آن را میالمللی ایجاد های بینمکاریبین الملل دو مان  را بر سر راه ه

الملل، کشورها سازد: نخست این که، بر اثر جو بی اعتمادی حاکم بر روابط بینمیبسیار مشکل 

از ترس استثمار شدن و فریب خوردن توسط شرکای خود در آغاز و ادامه همکاری با کشورهای 

(. با این حال برای جلوایری و اجتناب 93-3: 2931یروزآبادی، ف )دهقانی دیگر محتاط هستند

ها دیپلماسی اقتصادی را به عنوان اولین قدم و سطح ابتدایی از همکاری از مرمای امنیت، دولت

هایی میتواند های مقابل که تهدیدات چه هزینهو تقویت وض  موجود یا ارسال پیام به طرف

های اقتصادی(. در صورت عدم دستیابی به همکاری دن فرصتداشته باشد) از حیث از دست دا

مشترک، اذار به سطح دوم رخ میدهد که در آن درایر شدن بازیگر در یک بازی قدرت و بقاء 

توان (. به صورت خلاصه میPapadimitriou & Pistikou, 2014: 12خواهد بود)

ها واحدهای نظام دولت -2کرد: مفروضات اساسی نورئالیسم را بر اساس دو مولفه مهم ترریف 
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برای بقاءی خود در یک عرصه آنارشیک که خودیاری را توجیه میکند، -1بین الملل هستند و 

 در تلاشند.

با محور قرار دادن نظریه نو واق  ارایی و آنارشی برآمده از ماهیت فضای بین الملل که      

کنند و به دنبال مناف  میرار خود تلاش کند، کشورها برای حفظ و استمخودیاری را توجیه می

پردازند. میباشند و هر جا که مناف  آنها اقتضاء کند به همکاری با دیگر کشورها میخود 

توان براساس نظریه نئوواق  ارایی تبیین نمود که چین و ایران در پاره ای از مسائل با هم می

با یکدیگر میهای مختلف سیاسی، اقتصادی و نظاعرصه در ترارد اند و اختلاف نظر دارند و در

کنند. میآید مناف  خودشان را در برابر هم جستجو میای که پیش رقابت دارند و در هر مسئله

اما با توجه به اینکه هر دو دشمن مشترکی به نام آمریکا دارند که به دنبال نفوذ خود در سایر 

روابط با یکدیگر و همچنین نگاه وی ه دو کشور در منطقه آسیای باشد، توسره میمناط، 

 در هر ملی مناف  اهمیت بحث و طلبی فرصت دهنده نشان این مرکزی امری مهم تلقی شده و

 .باشدمی کشور این از یک

 

 ؟تچرا آسیای مرکزی مهم اس -2

هوم ژئوپلیتیک ) اثر سازه ، جغرافیدان انگلیسی، آلفرد مکیندر دوباره تاثیر و مف2318در      

مطرح کرد. او مرتقد بود که در « هارتلند»فیزیکی بر نظم( بر سیاست بین الملل را با نظریه 

عصر صنرتی مناب  طبیری آسیای مرکزی) که از آن با عنوان محور بزرگ نام میبرد( چنان 

به امپراتوری جهانی هایی که آن را کنترل کنند تبدیل ارزش ژئواسترات یکی دارد که دولت

های شوروی ساب، ) هارتلند، مرکب از بخشی از روسیه و جمهوریخواهند شد. امروزه سرزمین

قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان( که به واسطه برخی از آن 

د از شود، است. اهمیت این منطقه را میشوها، قسمتی از دریای خزر هم شامل میجمهوری

اولویت و هدف ما )  "کند: فهمید که اشاره می 2331تحلیلی مرتبط با یک سند پنتااون در 

امریکا( جلوایری و ممانرت از ظهور مجدد یک رقیب همانند شوروی ) مانند چین( در قلمرو 

آسیای میانه است. . . . کنترل بر مناب  این منطقه، زمینه ظهور یک قدرت جهانی را فراهم 

هارتلند خیره (. کاربرد و سودمندی نظریهScott & Alcenat, 2008: 2) "د. . . . کنمی

                                                                 
 Heartland 



 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           1318 بهار، 8 شماره، مسو؛ سال فصلنامه راهبرد سیاسی

168 

کننده است. در میان طرفداران ژئوپلیتیک، این تئوری نوع خاصی از سیاست را توصیه کرده که 

تا به امروز محبوبیت خود را حفظ کرده است. دلالت و ارتباط این تئوری، امروزه میتواند به 

هایی) منطقه ای و جهانی( که سری در ری عقلانی و تفکری استرات یک برای دولتعنوان ابزا

حفظ موازنه قدرت دارند و از همه مهمتر، محاسبات استرات یک به منظور تضمین مناف  

ای  اقتصادی و تجارییست باشد. بنا به افته مکیندر، آسیای مرکزی اولین محور منطقه

استرات یک محیا کرد که سوارکاران) کنایه از وقای  تاریخی(  تاریخیست که فضا را برای اندیشه

به دلیل برتری تحرک از طری، آن بر آسیا و اروپا تسلط پیدا کردند. حال امروزه بازی در 

آسیای مرکزی با ظهور رقبای جدید داراون شده است. روزااری تاریخ شاهد رقابت انگلستان 

ظهور چین به عنوان  ر برابر آمریکا قد علم کرده است.د با آلمان در این منطقه بود و حالا چین

شباهت با آلمان در قرن بیستم )و نگاهش به آسیای مرکزی( یک قدرت اقتصادی جهانی بی

 (. Bakare &Toor, 2019: 6-7نیست. )

های برد از مکیندر هم استرش یافت. نیکلاس اسپایکمن، جغرافیدان اما این نظریه در سال     

هارتلند مکیندر را پذیرفت و منطقه جایگزینی را هم برای آن هلندی بخشی از نظریه-ییآمریکا

در نظر ارفت) تاثیرپذیری اسپایکمن از نظریه مکیندر و ارائه نظریه جایگزین در واق  ادامه 

که « **ریملند » تاثیر سرزمین آسیای مرکزی بر پیرامون خود بود( او از منطقه ای به نام 

آسیای میان هست؛ نام میبرد که شامل مناط، نزدیک به اروپا، کشورهای عرب  پیرامون

خاورمیانه و جنوب شر، آسیا میشود. او استدلال میکند که با حفظ مزیت جمریت، مناب  و 

هارتلند را نگه داشت. دسترسی به دریا از طری، مناط، واق  شده در ریملند، میتواند قدرت

عا میکند که کشورهایی همچون چین از طری، دسترسی به دریا که اسپایکمن در اینباره اد

ارتباط با خارج را استرش میدهد، میتوانند ابرقدرت شوند. اینکه اسپایکمن ظهور چین را به 

ها قبل پیش بینی کرده، به این دلیل است که او به درستی منط، عنوان ابرقدرت از دهه

نشان میدهد که غالبا کشورهای آسیای  ف و قوتیدسترسی به دریا را برای فهم نقاط ضر

مرکزی به عنوان محدودیت استرات یک به آن مواجه اند. مکیندر و اسپایکمن، هر دو اساسا 

های مُسَلم جغرافیایی را مطرح کردند که مطالرات دیپلماتیک و ژئوپلیتیک درباره استدلال

بر این مبنا در واق  چین با  (.Chen & Fazilov, 2018: 2اوراسیای امروز را استرش داد )

                                                                 
** Rimland 
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موقریت و  سیاست خود، تبدیل به پلی میان آسیای میانه و دنیا خواهد شد که ابتکار عمل 

ایرد. در طرف بهره برداری از مناب  و سرمایه اذاری در آسیای مرکزی را هم در اختیار می

نه و در کل اوراسیا داشته و ها هم نگاه کلان و خاصی به منطقه آسیای میامقابل، آمریکایی

بالکانیزه کردن » کارتر طرح میدارند. برای مثال زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی جی

برای تسلط ایالات متحده بر این منطقه که شامل آسیای مرکزی هم میشود ارائه « ***اوراسیا 

ست و تزلزل سیاسی و داد. او مرتقد است که مناطقی مانند آسیای میانه دارای نوعی اس

های بزرگ، مکش یا به عبارتی مزیت دخالت اجتماعی هستند که خلاء ناشی از آن، برای قدرت

های همسایه آسیای مرکزی مانند روسیه و چین منجر فراهم میکند. این به تضریف قدرت

وج نگاه شود و حضور و دخالت آمریکا را توجیه میکند. ایده بالکانیزه کردن آسیای میانه امی

 :Korybko, 2015ژئو پلیتیک و ژئواسترات یک آمریکا نسبت به این منطقه را نشان میدهد)

13  .) 

 هارتلند و ریملند:گستره و موقعیت

 
                                                                 

 نامگذاری این طرح به این نام دو علت داشت اول، برژینسکی مرتقد بود که همانطور که بالکان به علت ترکیب قومی و ***

ن ادی متفاوت، سیاهچاله اروپا محسوب میشود آسیای مرکزی هم با همین وی ای، بالکان اوراسیا به حساب می آید و دوم 

ن، موجودیت های آاینکه وجه تشابهی داخلی در میان منطقه بالکان در جنوب شر، اروپا و آسیای مرکزی وجود دارد و 

در جامره آنها پدید آورده است. این وی ای شرایطی را برای حضور  مختلف اجتماعی و قومیتی هستند که متغیرهایی را

 قدرت های خارجی و جهانی، فراهم میکند. 
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 نگاه تاریخی چین به آسیای میانه -3

ترامل اقتصادی میان چین، آسیای مرکزی، ایران و سایر کشورهای واق  در این منطقه به      

برمیگردد و تا دوران امپراطوری  -دوران شکوفایی چین-(123-311سلسله تانگ )دوران 

 های داخلی این مراودات کاهش یافت، ادامه داشت( که به دلایل ضرف2188-2321کِنگ)

(Swanström, 2011: 20اما بارز .) ترین وی ای تاریخی و ارتباطی چین و جوام  آسیای

شود، باید دید. جاده قطه عطف تاریخی هم محسوب میکه ن« جاده ابریشم » مرکزی را در 

ابریشم یک شبکه ارتباطی فرا اوراسیایی و بین قاره ای بود که شر، و جنوبشر، آسیا، هند و 

 2811جنوبغرب آسیا، مدیترانه و شمال اروپا را به هم وصل میکرد که سالها قبل از میلاد تا 

ام این جاده که از تجارت پرسود ابریشم (. نAndera, 2014: 2دوران شکوفایی آن بود)

هان مسیرهای تجاری شد. سلسلهدر چین آغاز می« هان»اقتباس شده است، از امپراطوری

قبل میلاد توسره  228بخش آسیای میانه را از طری، فتوحات دوره امپراطوری ژانگ کیان در 

  (.Boulnois, 2005: 66داد )
 

 یمرکز یایدر آس نیچ یخارج استیس -4

و  کیژئواکونوم ک،یارزش ژئواسترات  یدارا نیچ یخارج استیدر س یمرکز یایآس منطقه     

 نیکرد که ا انیب توانمی یمرکز یایدر آس نیچ یخارج استیاست. در رابطه با س کیتیژئوپل

 نیتأم یاول در راستا ی خود را در مرحله یخارج استیس ،یمرکز یایکشور در حوزه آس

 نیقرار داده است. ا باشدمی یغن یریمناب  طب یکه دارا انگیک نیس کینطقه استرات م تیامن

 هم یمرکز یای( از پنج کشور آسکستانیتاج زستان،یمنطقه که با سه کشور )قزاقستان، قرق

از  نیآن منطقه، باعث شد چ یطلب ییجدا یساب، و ادعا یشورو ی. برد از فروپاشباشدمیمرز 

با دو کشور قزاقستان و ازبکستان   هیو به یداقتصا یاسیروابط س یبه برقرار اقدام 2332سال 

کند به  یریجلوا نینش منطقه مسلمان نیکشورها نسبت به ا نیا یاحتمال کاتیتا از تحر دینما

منطقه حضور داشتند اقدام به  نیبا نفوذ که در ا یقدرتهابا  2331دهه  لیمنظور از اوا نیهم

در مرحله دوم نسبت به  نیچ یخارج استیس(. 11: 2931مرتمدنیا، ) نموده است یهمکار

منطقه  نیا نکهیاست. با توجه به ا یقابل بررس کیاز لحاظ ژئواکونوم یمرکز یایآس

و روابط  یوجود خطوط منظم ارتباط رودمیو اروپا بشمار  ایدو قاره آس نیب یانیم ینهایسرزم

 نیو تأم نیچ نهچهاراا ینوساز استیس نیدر تضمیمعامل مه تواندمی یاقتصاد یاسیس
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نفت و ااز در قزاقستان و ترکمنستان و حوزه  یغن ریذخا گریاز طرف د .باشد ی آناهداف مل

مهم و  اریبس نیچ یآن برا یابیکشف و استخراج و بازار یتکنولوژ تبادلخزر و امکان  یایدر

 ینیچ یکالاها یبرا یار مصرف خوبباز یمرکز یایآس یکشورها نیاست. همچن تیحائز اهم

و نفوذ در  یحل و فصل اختلافات مرز 2331خود را برد از دهه  یخارج استیس نیاست. چ

( و کیمهم استرات  تیبالاخص قزاقستان )بخاطر مناب  نفت و ااز و موقر یمرکز یایآس

 (.31-11: 2911 ا،یدوارنی)ام ازبکستان )به خاطر مناب  طلا( قرار داده است

 بهره زانیم ،یانداز اقتصاد بسته به چشم نیچ یمنطقه برا نیا یاز کشورها کیهر  تیاهم    

 یاست. ط ریمتغ نیچ یداخل تیبر امن یراذاریتأث یو توان بالقوه برا یاز مناب  انرژ یمند

 راذاریتأث یکشور را به عامل نیا یمرکز یایدر آس نیمحسوس حضور چ شیافزا ریاخ هایسال

کرده است؛ به  لیتبد منطقه یو اقتصاد کیاسترات  ،یاسیانداز س چشم رمهم د یگریو باز

شده  لیبزرگ تبد یقدرتها ریبا سا نیکه به آوردااه رقابت چمیاز مناط، مه یکی کهیطور

 یمرکز یایدر آس نیچ نهیزم نیدر ا نیبنابرا(. 2939 ،ی)صفو باشدمی یمرکز یایاست، آس

سرکوب  ،یاسلام هایراندن حرکت و استرش روابط، عقب لیتکم دار،یپا یصلح رینظ یانتظارات

و  یخود در حوزه انرژ یمناف  اقتصاد نیاز قاچا، اسلحه، تأم یریطلبانه، جلوا هیتجز لاتیتما

 2331 دهه لیاز اوا نیراستا چ نیرا دارد. در ا هاقدرت گریو د کایمحدود کردن حوزه نفوذ آمر

خود را  یخارج استیبرقرار کرده و اساس س کیپلماتیروابط د یمرکز یایآس یهمه کشورها با

 یرا امر هاآن کشوربا قرار داده و توسره روابط  زیآم مسالمت یستیاحترام متقابل و همز

 ریاتحاد جماه یفروپاش یطور کل به(. 211-211: 2931، زاده )سرهنگ داندمی ریناپذ اجتناب

و  داراون کردمنطقه را  کیتیژئوپل تیوضر یمرکزی ایآس هاییو ظهور جمهور یشورو

 یو ارض یمردان پکن قرار داد. اختلافات مرز دولت یرو شیرا پ یدیجد هایو فرصت هاچالش

در استان  طلبانه هیتجز هایو حرکت ییارا تیقوم دیامکان تشد د،یجد گانیبا همسا نیچ

 ن،یبه چ یمرکز یایآس یثباتی و ب هایامناآر تی(، احتمال سرایشرق )ترکستان انگیک نیس

از  یتیو مخاطرات امن ییادارایمتحده در منطقه، خطر استرش بن الاتینفوذ رو به استرش ا

 (.212: 2931زاده، ی )مهد شودمیمنطقه محسوب  نیپکن در ا یفرارو هایجمله چالش

 یبه روابط با کشورهاتوسره همه جانبر محور  ،یمرکز یایدر آس نیچ یاصل استیس     

 یارتقا ز،یمسالمت آم یستیو همز یگیاساس، حفظ روابط خوب همسا نیبر ا استمنطقه 

منطقه، عدم  نیاستقلال ا شناختن تینف  دو جانبه، احترام و به رسم ،یبرابر ،یسطح همکار
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 یهمکار انیم نی. در اباشدمیکمک به صلح و ثبات منطقه مطرح  یدخالت در امور داخل

را در بر  یاسیس طیشرا چیمهم روابط دوجانبه هستند که ه هایجنبه ،یو تجار یاقتصاد

 یبه نوع یمرکز یایو آس نیروابط چ ریاخ یسالها در(. 38: 2931 زاده،ی )مهد رندیامین

شدن با  یدر دوره جهان نیچ یخارج استیاست. س ی بودهتجار یسازنده و با سمت و سو

 گریفرهنگ و د است،یاقتصاد، س ت،یچون امن یبا موضوعات نیچ یریراو د یمبادلات اقتصاد

کشور  یو اجتماع یاسیحفظ ثبات س یبرا نیرهبران چ ی. به طور کلشودمی یموضوعات تداع

 (. sutter, 2008: 4) اند متمرکز شده یقدرت و توسره اقتصاد شیخود بر افزا

 استیاصلاح، ابتکار و تداوم س ،یخود از طر تیبه توسره را در پرتو تقو یابیدست نیچ     

 هیسرما بجذ یبرا زین یمرکز یایمنطقه آس یکشورها ی. از طرفداندمی سریم باز یدرها

خود  رشیو پذ دییمورد تأ درهای باز را استیس یمال ریو غ یمال یو کمکها یخارج یهایاذار

و  نیچ نیب یو تجار یروابط اقتصاد افت که توانمی(. 11: 2931مرتمدنیا، ) اند قرار داده

و  جادیاز آن روابط مطرح است در ا یبه عنوان نماد شمیکه جاده ابر یمرکز یایمنطقه آس

 :Jackson, 2009) مؤثر بوده است زیچون فرهنگ ن هم هانهیزم ریاسترش روابط در سا

 یکشورها یداخل استیس یرو یمرکز یایدر آس نیذکر کرد که چ توانمی گرید انیب به(. 25

 نیکرده است که ا هیمناط، تک نیوام به ا یتجارت و اعطا یمنطقه تمرکز ندارد، بلکه بر رو

 یایدر آس نیچ استیس دیتردبیمتذکر شد که  دیبا نی. همچنندبوده ا هم موف، هااستیس

 یاز آنکه رو شیو ب باشدمیکشور  نیا یالملل نیب یسترات از ا یریناپذیی بخش جدا یمرکز

و مناف   یاهداف اقتصاد یتوجه داشته باشد بر رو یاسیو مناف  س یتیامنی اسیاهداف س

 یخارج استیس یهدف اصل گریبه عبارت د .(21: 2938 )طاهرن اد، شده است متمرکز یاقتصاد

 یو اقتصاد یاز نظر تجار شرفتهیپ یخود را کشور نی. چباشدمی یاسترش روابط اقتصاد نیچ

کرده و به عنوان  یمررف یاست که خود را کشور قدرتمند نیهدف دنبال ا نیو با ا داندمی

با  هایاسترش همکار یبرا نیچ (.213: 2938 ،ی)صرام شود مررفی انیقدرت برتر به جهان

 یتمندیرضامنطقه  نیموجود در ا یو مشکلات و رف  چالشها لئو حل و فصل مسا گانیهمسا

و  ینمود که بازار مصرف استرده، مناب  انرژ انیب توانمی ینموده است. به طور کلخود را اعلام 

در  یمرکز یایاسترش ناتو از جمله عوامل قرار ارفتن آس یدر شر، در پ کاینفوذ آمر شیافزا

 .باشدمیکانون توجه پکن 
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 یمرکز یایدر آس نیچ یهااستیاهداف و س نیمهمتر -5

 تیامن -5-1

متردد  لیبنابر دلا یمرکز یایآس هایریبا جمهو نیچ یدر مرزها تیامن نیتأم ألهمس     

بخش عمده  نیدارد. در طول دو دهه اذشته، چ نیچ استمدارانیس یبرا یادیز تیاهم

حل و فصل کرده است.  کستانیو تاج زستانیقزاقستان، قرق ه،یخود را با روس یاختلافات مرز

 ،یدر مناط، مرز دخومینظای روهایاست تا ضمن کاهش ن دهراستا تلاش کر نیدر ا نیهمچن

مهم در  هایو موضوع هادغدغه یحال برخ نیبردارد. در ع یرا جهت اعتمادسازمیمه هایاام

منطقه  نیطلبانه در ا ییجدا های( همچون مقابله با حرکتی)ترکستان شرق انگیک نیاستان س

ن موضوع برخی از کشورهای آسیای میانه، بستر زایش از طرف دیگر پیرو همی وجود دارد.

باشند. میبحرانی که تبرات امنیتی و اقتصادی استرده ای برای چین داشته باشد را دارا 

هایی هستند. ازبکستان با تزلزل ناشی از ازبکستان و قرقیزستان دارای اینچنین وی ای

بالقوه آبستن بحران است. جنبش مذهبی های سیاسی داخلی و ثبات شکننده، های اروهرقابت

با داعش بیرت کرد، در کنار منطقه خودمختار  1128( که در پاییز IMUازبکستان)

، زمینه و احتمال وقوع بحران را در این کشور بالا میبرد. یا قرقیزستان، کشوری که کاراکالپَک

شین پشت سر اذاشته و جامره آن دو حادثه تغییر رژیم )انقلاب رنگی( را در سالهای پی

موقریت استثنایی اقتصادی و امنیتی اش در کنار قرار ایری در منطقه ای مابین سین کیانگ 

چین و کشور قزاقستان، تاثیر زیادی بر ثبات منطقه آسیای میانه و امنیت چین خواهد 

 تیامن نیکرد که تأم انیب توانمیراستا  نیا. در (Korybko, 2015: 107-109)داشت

 تیامن نیو قاچا،، تأم سمیمبارزه با ترور ،یمرکز یایآس هاییو کمک به ثبات جمهور یداخل

در منطقه از جمله اهداف و مناف   کایاز استرش نفوذ آمر یریجلوا ،یداخل یکپارچگیو  یمرز

ا و به ج یهایو استرات  ریتا با تداب کنندمی. دولتمردان پکن تلاش شودمیمحسوب  نیچ یتیامن

اهداف خود را  یشانگها یدو و چند چانبه مانند سازمان همکار هاییهمکا ،یمناسب از طر

 (.11: 2931)مرتمدنیا،  سازند یعمل
 

 هارساختیدر ز یگذار هیو سرما ، انرژیتجارت -5-2

                                                                 
 Islamic Movement Of Uzbekistan 
  Karakalpak 
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 یازهاین نیو تأم یمرکز یایآس یکشورها یاقتصاد هایقصد دارد تا با ورود به عرصه نیچ     

مردم منطقه  یمصرف یکشورها مانند ساخت پل و جاده و در دست ارفتن بازارها نیا یضرور

 نیتر، نفوذ خود را در ا استرده یاسیس یتهایضمن انجام فرال ییغذامواد مانند پوشاک و 

در داخل  یرساختیز هایپروژه دنیو به اتمام رسان انجامتا  نیمنطقه استرش دهد. چ

وارد  الملل، نیقدرت خود در عرصه ب شیافزا یلازم برا هاییمندمنطقه و کسب توان یکشورها

 نیا نیچ یبرا استیس نیارفتن ا شی. در پشودمین گرید یبا کشورها یریاونه درا چیه

مناسب را  تیابزارها و موقر گرید یرهاتا قبل از هر اونه کنش با کشو کندمیفرصت را فراهم 

(. 3: 2931 زاده، بی)نق ببرد شیپ الملل نیعرصه ب دررا خود  یاستهایکسب کرده و س

 دیتول یکشورها یاقتصاد هایاستیدر س یا  هیو گاهینفت، از جا رینظ های فسیلیسوخت

برخوردار  یکننداان انرژ مصرف یاقتصاد تیامن هاییدر استرات  یخاص تیاز اهم زیو ن کننده

به مسأله  ،یانرژ تیامن زیو ن یبه مناب  انرژ یدسترس لهمسأ ب،یترت نیشده است. بد

(. 218: 2933 ار،ی شهیو ت یی)کولا شده است لیتبد ریچشمگ یبا رشد اقتصاد نیچ یبرامیمه

 هااست. ازارش نیچ یخارج استیس کیاهداف استرات  از یکی یانرژ نیتأم گریبه عبارت د

 نیه است. همچنشد لینفت تبد، به واردکننده 2339 از سال نیاز آن است که چ یحاک

 111میلیون تن به  11از  1111 تا سال ینفت واردات یبرا نیچ یکه تقاضا شودمی ینیشبیپ

است که اار چه  ینکته ضرور نیا ذکر(. swanstrom, 2005: 7) میلیون تن برسد 911تا 

است، اما  راذاریتأث یخارج استیدر عرصه س نیبر رفتار کشور چ یانرژ تیامن نیمسأله تام

 دکنندهیتول یکشور با کشورها نیعامل شکل دهنده به روابط ا نیمهمتر تواندمیمسأله ن نیا

 باشد. یمرکز یایمنطقه آس یانرژ

 الملل نیدر نظام ب نیچ گاهیارتقاء و بهبود نفوذ و جا -5-3

 به عمل آورده یاستقبال خوب نیو ترامل با چ یاز همکار یمرکز یایآس یکشورها تاکنون     

 استقبال عبارتند از:  نیا لیند. دلاا

منطقه قرار  یحکومتها اریوام و اعتبار در اخت یقابل توجه ریمقاد تواندمی نی( حکومت چالف

قدرتها  ریسا یبرا یامکانات نیاست که چن یامر در حال نیدارد و ا لیتما زیکار ن نیدهد که به ا

 یمحدود کشورها یو با توجه به درآمدها ستین سریم یا و فرامنطقه یا منطقه گرانیو باز

 اقدام پکن اغواکننده بوده است.  نیا یمرکز یایآس
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و حقو، بشر  یدموکراس رینظ یلیبه منطقه مرتبط و مشروط با مسا نیچ یمال یها( کمکب

نداشته و  نیچ یبرا یتیها اهمحکومت تیمتحده و اروپا(. نوع و ماه الاتی)برعکس ا ستین

) یکی از اند ارائه کرده یدر سراسر جهان کمک مال هابه انواع حکومت نیدولتمردان چ

های یک بازیگر واق  ارا، همین عدم اهمیت یافتن نوع ساختار سیاسی مهمترین خصلت

 کشوریست که ارتباط با آن برای بازیگر رئالیست منفرت ملی در پی خواهد داشت(.

 هیدر مقابل قدرت روس یکننده و وزنه مناسب لیترد نیمنطقه، چ یها( از نظر حکومتج 

به مراتب بهتر  کنندمیوجود دو قدرت بزرگ که بر سر مناف  نفت و ااز با هم رقابت  باشدمی

 نیچ نیاز خطوط لوله نفت و ااز ب یا . شبکهباشدمی هیروس بیو بدون رق یاز قدرت انحصار

اند  برده ینکته پ نیبه ا یبه خوب نیمقامات کرملو  باشدمیاحداث  حالدر  یمرکز یایو آس

 یجد بیبلکه رق باشد،میدور نگه داشتن غرب از منطقه ن یمناسب برا یکیصرفا شر نیکه چ

(. لازم به ذکر است که بر اساس 18-19: 2931برای مناف  مسکو هم میتواند باشد)مرتمدنیا، 

ابه یک رفتار و کنش در سیاست خارجی در نظر رویکرد نوواق  ارایی، رهیافت موازنه قوا به مث

ارفته میشود. پیرو همین نکته، رفتار سیاست خارجی چین در برابر روسیه در آسیای میانه، 

 مطاب، همین راهبرد قابل تحلیل است.

 یمرکز یسیادر آ چین اریگذ سرمایه حجم -5-4

در  نیز کالنیی هاو وام ستا یمرکز یسیاآ ژینرا بخشدر  اراذ سرمایه ترین مهم چین     

 یسیادر آ هی و هجایگا شتندا به توجه با نقستااقز .ستداده ا ارقر منطقه ینی اهالتدو رختیاا

 سرمایه ینا .ستا دهبو چینیی هاسرمایه مقصد ترین مهم ر،کشو ینی اهاظرفیتو  یمرکز

 ها چینی د سال اذشتهچندر  لیو دبو زااو  نفت بخش به منحصر خیری اهالسا تا ها اریاذ

ارفته  رکا به نیز رکشو ینا دیقتصای اهازهحو سایررا در  دخو راتعتباو ا ها اریاذ سرمایه

و وام  نقستااقز ملی هفار و،صند به ریالد ردمیلیا 1/2، وام 1122اند. به عنوان مثال در سال 

 1چین وام  ،ینا بر ونفزا .ندداد تخصیص رکشو ینا شیمیوپتر مجتم  به ریالد میلیارد 1

 عمتنو یندافرآن  طری،از  تا ستداده ا ارقر نقستااقز توسره بانک رختیادر ا ریالد ردمیلیا

. (Hook, 2011: 54) دشو تسهیل نفت بهآن  یتکاا کاهشو  رکشو ینا دقتصاا زیسا

 11برابر یرنی  11، بیش از 1122تا  1112ی هالسا بین منطقهدر  ها چینی اریسرمایهاذ

 یهارکشودر  ارسرمایهاذ اترینربز بهرا  چین امقدا ینا که ستا شتهدا شدر رالد ردمیلیا

 یریند نحامیا نکهآ ، پس از1113 لسااز  پس منطقهدر  چین ذنفو .دکر تبدیل یمرکز یسیاآ
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 جهامو جهدبو مشکل با جهانی مالی انبحر خاطر به -پاارو یهدتحاو ا مریکاآ ،سیهرو -منطقه

میلیارد دلاری را  21، چین یک اعتبار کم بهره 1113 لسادر  لمثا ایبر .یافت یشافزا ،شدند

و  کند کمک مالی تثبادر  نهاآ به تاداد  صختصاا یشانگها ریهمکا نمازساهای عضو به کشور

 ،طرفیاز . (Kuzmina, 2013: 76میلیارد دلار افزایش داد ) 21، آن را به 1122 لسادر 

، دولت 1129مرکزی انجام داده است، در فوریه  یسیاآ هنراه آ در مهمی اریاذ سرمایه چین

چین ساخت یک راه آهن جدید با هزینه دو میلیارد دلاری از چین به قرقیزستان و ازبکستان را 

های سخاوتمندانه . علاوه بر این، چین وام(Economic Safety, 2013: 142تصویب کرد )

، پکن حدود 1113زی فراهم کرده است. برای مثال در سال های آسیای مرکای را برای کشور

 را توسره دهد.  جنوبی نعثما -نیولوتا زیاامیلیارد دلار به ترکمنستان کمک کرد تا میدان  8

میلیارد  1میلیارد دلار برای قزاقستان فراهم کرد که شامل وام  21، 1113همچنین در سال     

 :Pirani, 2010کت نفت و ااز ملی قزاقستان بود )دلاری برای شرکت کازمونای ااز و شر

 ی زتو ایبر جدید یاییی درهاشبکهو  اهارربز ،هنآ راه دیجاا همچنین چین لتدو. (145

و خاورمیانه را مدنظر دارد. از این رو، چین در ساختن  سیااورا ،پاارو سراسردر  دخو تمحصوال

داشته است. برای مثال، چین و ترکیه تواف، میهای متردد در منطقه اوراسیا نقش مهراه آهن

های بزرگ ترکیه کیلومتری را بسازند تا منطقه را به شهر 1111کردند تا یک مسیر راه آهن 

شود تا سال میوصل کند. ساخت و ساز این مسیر به خوبی در حال انجام است و پیش بینی 

های بلند . با این حال پیامد(Fedorenko, 2013: 12-13به طور کامل پایان یابد ) 1119

مدت ترامل چین با آسیای مرکزی در رابطه با حمل و نقل و تزانزیت، بخشی از آینده منطقه را 

های های منطقه، دولتهای چین در زیرساختتریین خواهد کرد. از سوی دیگر، سرمایه اذاری

ها پس از نابودی شبکه انزوای فزاینده، که آن سازد تا ازمیآسیای مرکزی را قادر 

ها شوند )امیراحمدیان و صالحی های دوران اتحاد جماهیر شوروی متحمل شده اند، رزیرساخت

 (.29: 2931دولت آباد، 

 

 نگاه تاریخی ایران به آسیای میانه -6

آسیای مرکزی در دوره بر اساس اسناد تاریخی مانند کتیبه بیستون، اقوام ساکن در      

هخامنشیان مطی  ایرانیان شدند. این اطاعت و تبریت از حکومت ایران تا آنجایی بود که در 

دوره تهاجم اسکندر مقدونی به ایران، نیروهایی از منطقه آسیای مرکزی به کمک سپاه ایران 
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جز نیروهای  هایی از آن به صورت ساتراپی اداره میشد وآمدند. تمام آسیای مرکزی که بخش

حوزه شر، پادشاهی هخامنشیان محسوب میشدند با اسکندر درایر شدند و از خود مقاومت 

های سلوکیان، نشان دادند. تسلط ایران بر آسیای مرکزی فارغ از کم و کِیف آن در دوره

(. 1: 2931هاشمی، ن اد ومیاشکانیان و ساسانیان تا عصر ورود اسلام به ایران ادامه داشت )فاط

با ورود اسلام به ایران و به تب  اش آسیای میانه، امرایی از سوی دستگاه خلافت برای تمشیت 

امور در شهرهای آسیای میانه قرار داده شد. پس از آن هم در دوران سامانیان، غزنویان و 

ان از آسیای میانه مانند شهرهای بخارا و سمرقند، یا توسط والیمیهای مهسلجوقیان بخش

محلی اداره میشد یا از سوی حکومت مرکزی حاکمانی به آن مناط، اعزام میشد. با روی کار 

آمدن صفویان نقش ایرانیان در حیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی این منطقه پررنگ تر شد) 

(. در این مقاط  تاریخی پس از ورود اسلام، مناسبات و مشترکات 1: 2933زمانی محجوب، 

 هنگی، مناط، آسیای میانه را با ایرانیان پیوند میزد. تاریخی و فر

 

 سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی -7

آسیای مرکزی به عنوان بخش از استره ی حوزه تمدنی ایران، از جایگاه وی ه ای در      

سیاست خارجی ایران برخوردار است. وجود اشتراکات و پیوندهای تاریخی، فرهنگی بین ایران و 

های عظیم نفت و ااز، بازار مناسب برای کالاهای ایرانی و از همه ای مرکزی و نیز پتانسیلآسی

مهمتر محصور بودن این منطقه در خشکی و استفاده از قلمرو ایران به عنوان اقتصادی ترین 

های بالقوه ای را پیش روی ایران قرار داده و به نوعی موجب شده تا مسیر برای کشورها، فرصت

: 2931های مناسبی برای استرش مناسبات فراهم اردد )ابوالحسن شیرازی و مجیدی، هزمین

(. ایران به دلیل تاریخ کهن و علای، سنتی به منطقه و هم به دلیل موقریت ژئوپلتیکی، 222

جایگاه وی ه ای برای کشورهای منطقه آسیای مرکزی دارد و این منطقه در سیاست امنیتی 

است. اارچه بحث صدور انرژی از منطقه، تحت تاثیر روابط نامناسب  ایران مورد توجه جدی

تواند از توان میایران و آمریکا قرار ارفته است، اما منطقه آسیای مرکزی به هیچ وجه ن

(. علت اینکه سطح اقتصادی 31-33: 2938ترانزیتی ایران صرف نظر کند )رضایی و جهانیان، 

توسطی بوده است، به این دلیل است که اقتصاد ایران دارای فرالیت و موقریت ایران در حد م

های توسره ای این هایی است و بنابراین قادر به سرمایه اذاری زیاد در طرحمحدودیت

های مشترک با دیگر کشورها برای توسره این منطقه نیست ها یا شرکت در طرحجمهوری
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اند با ایفای نقش موثر خود و بهره برداری از تومی(. ایران 13: 2931)سنایی و عطری سنگری، 

های دو یا چند جانبه عمل نموده و به تدریج های موجود در جهت افزایش همکاریپنانسیل

زمینه ایجاد یک همگرایی منطقه ای با محوریت خود و کشورهای آسیای مرکزی را فراهم کند 

های اصلی سیاست ر از هدف(. حفظ و ثبات منطقه ای نیز یکی دیگ211: 2931)اودرزی، 

خارجی ایران در آسیای مرکزی محسوب میشود. با توجه به اینکه امنیت و ثبات در این منطقه 

شد، ایران از همان روزهای اول استقلال کشورهای میپیش از این توسط ابرقدرت ساب، تامین 

)سنایی و عطری  های دوجانبه پر شودآسیای مرکزی تلاش کرد که خلاء موجود با همکاری

های اخیر ایران سری کرده در چارچوب اصل (. در همه حال در سال11-18: 2931سنگری، 

وحدت آریایی به مسئله ائتلاف کشورهای فارسی زبان منطقه در نتیجه ایجاد نوعی محور ملیتی 

 کردیرو یوشور یپس از فروپاش یاز همان ابتدا رانیامیان تهران، کابل، دوشنبه تاکید کند. 

 تیاز موقر و توانسته است در قالب اکو(  هی)به و ه استمنطقه را مدنظر داشت نیبا ا ییهمگرا

 نیو چ هیروابط دوجانبه مساعد با روس زیمنطقه و ن یهاموجود با دولت یوندهایپ ،ییایجغراف

ه و منطق کشورهای باخود توسره روابط  نهیابتکارات، زم نیمشارکت در ا ،یو از طریرد بهره ا

 (.1: 2931د )عزیزی، را به طور همزمان فراهم ساز یاسیس -یاقتصاد مناف  نیتأم زین

 

 یمرکز یایدر آس ایران یهااستیاهداف و س نیتر مهم -8

 مناسبات سیاسی و امنیتی -8-1

 تیدر هر دو حوزه امن آسیای میانهبا  رانیا یوندهایبا توجه به پ یتیامن یهایعرصه همکار    

از  یکیمنطقه باشد. آن با  رانیا شتریتراملات ب نهیکننده زمفراهم تواندیرم، مسخت و ن

 هیخودخوانده داعش در عرا، و سور« خلافت»سال اذشته، سقوط  یالمللنیتحولات ب نیمهمتر

را در  دیسطح بالقوه تهد انه،یخاورم یامنطقه طیدر مح دیتهد یکه به رغم کاستن از فضا بود

 یخارج یهاستیموضوع بازاشت ترور رای؛ زه استبالا برد یمرکز یایجمله آس مناط،، از گرید

 یمورد توجه مقامات کشورها یجد یاخود، اکنون به عنوان دغدغه یعضو داعش به کشورها

در عرصه مبازره با  رانیا اتیقرار دارد. تجرب هیقفقاز و خود روس نیمچنو ه یمرکز یایآس

 تواندیاست که م یتیمز ،یستیاروه ترور نیاز ا یدانیت مو شناخ هیداعش در عرا، و سور

(. با توجه به شرایط این 1: 2931)عزیزی،  ردیقرار ا یمرکز یایآس یمورد توجه کشورها

ها، موضوع امنیت و ثبات یکی از دل ها و مرضلات سیاسی، اجتماعی و امنیتی آنجمهوری
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ها در شرایط ثبات و ایران مرتقد است این جمهوری باشد.میهای ایران در این منطقه مشغولی

باشند و از این رهگذر اهداف و مناف  ملی جمهوری میامنیت قادر به تامین اهداف خود 

ایران نیز تامین خواهد شد. پس ایران به استقرار صلح و ثبات در مرزهای شمالی و میاسلا

ی مرکزی که تامین کننده شرایط امن بر شمال شر، خود و در چارچوب داخلی حوزه آسیا

اندیشد و همواره تلاش کرده تا با بهره ایری از موقریت میمناف  ملی ایران نیز خواهد بود، 

های سیاسی اقتصادی و فرهنگی خود از جمله میانجیگری در مناقشات و جغرافیایی و مزیت

بالفرل در منطقه کمک کند و منطقه های بالقوه و های موجود در منطقه به رف  بحراندرایری

(. از دیگر اهداف ایران این 229: 2931را به سوی نوعی صلح پایدار رهنمون سازد )اودرزی، 

های منطقه ای و فرامنطقه ای به وی ه امریکا و اسرائیل را کاهش های نفوذ قدرتاست که زمینه

رد. بنابراین ایران کوشش نموده با ایجاد ثباتی منطقه بستگی دابیدهد که این امر به ثبات و یا 

روابط سیاسی، فرهنگی و به وی ه اقتصادی که مناف  مشترک دو جانبه و چند جانبه را تامین 

نماید و با تاکید بر مناف  مشترک میان این کشورها و ایران، به نوعی مناف  خود را با مناف  می

 (.33: 2932منطقه اره بزند )زین الرابدین و میرزمانی، 

 مناسبات اقتصادی -8-2

ها و نقاط ضرف ایران جهت برقراری روابط با کشورهای آسیای مرکزی بایستی از پتانسیل     

های صنرت و مردن، کشاورزی و انرژی، اطلاعات کافی داشته باشد. در شرایط کنونی نیز بخش

تواند سد میدقی، و مستمر به طور قط  کمبود و یا عدم آمار و اطلاعات لازم به هنگام، 

در رشد و توسره روابط اقتصادی ایران با این کشورها باشد. بنابراین شناسایی چگونگی محکمی 

تواند میها ها در ایران و بین کشورهای آسیای مرکزی و نقاط خلاء آنرابطه بین این بخش

(. 288-299: 2918د )نورمحمدی، کمک مناسبی به تجار، تولیدکننداان و سرمایه اذاران باش

تواند شکل دهنده مناسب اقتصادی ایران و کشورهای آسیای مرکزی میهایی که از جمله حوزه

های مرزی و مناط، توان به حوزه نفت و ااز، حمل و نقل و ترانزیت، توسره بازارچهمیباشد، 

 توسرهیرانی اشاره نمود. های اآزاد تجاری، صدور خدمات فنی و مهندسی و تاسیس بانک

است. پروژه راه آهن  یابیراستا قابل ارز نیمهم در امیبا منطقه به عنوان اا یتیترانز یوندهایپ

با منطقه  وندیاز پ دیجد یامهم در جهت ورود به مرحلهمیاقدا ران،یا -ترکمنستان -قزاقستان

ابتکارات  دادنطرح، در کنار مدنظر قرار  نیجانبه ابود؛ اما تنها در صورت توجه به توسره همه
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)عزیزی،  عرصه بود نیدر ا هالیشاهد تحق، کامل پتانس توانیاست که م ازیمکملِ مورد ن

2931 :1.) 

 مناسبات فرهنگی -8-3

از نظر تاریخی آسیای مرکزی در اذشته همواره بخشی از فضای فرهنگی و تمدنی ایران      

ارتباط مستقیم با این فضا قرار دارد. تشکیل اتحاد شوروی، اارچه بوده و در حال حاضر نیز در 

بیش از هفتاد سال ارتباط سیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایران را با این منطقه قط  کرد، 

های جدید در این منطقه دوباره توجه به فرهنگ غنی اما فروپاشی شوروی و تشکیل دولت

شرقی ایران در دستور کار نهادهای مختلف کشور قرار  ایرانی در ورای مرزهای شمالی و شمال

(. ایران با تاکید بر سیاست شفاف سازی، اجتناب از حساسیت 211: 2931ارفت )اودرزی، 

فرهنگی، تلاش در جهت قانونمند سازی همکاری و پرهیز از اقدامات مخفی در این زمینه به 

ست. روابط ایران با کشورهای آسیای توسره روابط فرهنگی با کشورهای منطقه توجه نموده ا

دهد که به هیچ وجه میمرکزی در حوزه مسائل فرهنگی دایره وسیری از مشترکات را شکل 

اردد. کمک به احیاء و میمحدود به مواردی چون زبان مشترک یا نزدیکی تاریخی و دینی ن

فرهنگی منطقه و های فرهنگی فراموش شده آسیای مرکزی و بازیافت هویت رشد بنیان

همکاری در احیای هویت مردم کشورهای آسیای مرکزی از جمله اهداف فرهنگی ایران در 

 (.98: 2911باشد )هرزیگ، میآسیای مرکزی 

 

 تحلیل امکان سنجی روابط چین و ایران در آسیای مرکزی -9

از  رانیا یرا برا یمنف یاثرات جانب ،یامنطقه کیتیبه عرصه ژئوپل دیجد گرانیورود باز     

سخن  نیاز چ توانیبه طور مشخص م نه،یزم نیبه همراه داشته است. در ا یمنظر اقتصاد

 یاقتصاد تیخود، عرصه فرال یدیتول میعظ لیو پتانس یاقتصاد یافت که با توجه به حجم بالا

به نظر  زیعرصه ن نیرقبا به شدت تنگ کرده است. در ا هیکل یبلکه برا ران،یا یرا نه تنها برا

 یبرا یو منحصر به فرد دیجد یگریباز یفضا ن،یبا توجه به روند رو به رشد نفوذ چ رسدینم

است که  یزیبه آن اشاره شد، راه ار شتریکه پ ییارافراهم شود؛ اما راهکار چندجانبه رانیا

روابط با منطقه  را از قِبَل یاز مناف  اقتصاد یبا خودِ رقبا، حد قابل قبول وندی، پیاز طر تواندیم

 شنگتنوا توجهو  حساسیت موجب نچهآ(. 9: 2931)عزیزی،  به همراه داشته باشد رانیا یبرا

 ان،یرا سالمیا ریجمهو یرنی قیبر رتقد سه دجوو ،ستا هشد یمرکز یسیاآ منطقهبه 
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 ههدو د طی .ستا یمرکز یسیاآ منطقه ورتمجادر  چین خل، ریجمهوو  سیهرو نسیورافد

و  سیاست ها اف،هدا با جهانیای و  منطقه رتقد سه ینا تقابل یاو  ترامل هنحو اذشته

 شکلرا  جدید رگبز زیبا نداز رو مهمی بخش ،مریکاآ همتحد تیاالا مختلف یهادیکررو

 یبرا یرو به رشد انرژ تیبا توجه به اهم(. 213: 2939و کوزه ار کالجی، می)کر .ستا هبخشید

شود.  لیتبد کیهدف استرات  کیخود به  یبه خود تواندیم یژانر ،یو توسره اقتصاد تیامن

هستند.  ینیچ یپلماسید یاهداف اصل یو انرژ یمناف  اقتصاد ت،یبه طور خلاصه، امن

منطقه هم رشد  یرجخا استیس تیوضر افت،ی شیافزا یمرکز یایکه علاقه پکن به آسمیهنگا

جوار است. اار هم رانیو در سمت غرب با اقرار داشته  هیو روس نیچ نیب یمرکز یایکرد. آس

 نیچ لیتبد یبرامیمنطقه به ابزار مه نیشود، ا یمرکز یایموف، به توسره روابط با آس نیچ

است  سبمنطقه منا کی یمرکز یایحال، آس نیشد. در ع خواهد لیتبد یقدرت جهان کیبه 

 .ببرد خود را به کار کیپلماتید دیتفکر جد تواندیدر آن م نیکه چ

نقش آفرینی چین در حوزه حمل و نقل آسیای مرکزی نسبت به ایران بالاتر است. علت این      

ها و موفقیت ایران در سطح متوسط بوده است تا حدی به این که در سطح اقتصادی فرالیت

در های زیاد هایی دارد و بنابراین قادر به سرمایه اذاریدلیل است که اقتصاد ایران محدودیت

های مشترک با دیگر کشورها برای توسره این های توسره این جمهوری یا شرکت در طرحطرح

 نوانبه ع نیپروژه کمربند و جاده چ(. 13: 2931منطقه نیست )سنایی و عطری سنگری، 

 ایاوراس یاقتصاد هیسو و طرح اتحاد کیاز  «ییایاوراس ییاراچندجانبه» یطرح کنون نیبزراتر

 شبردیپ یبرا یمرکز یایمنطقه آس یرامونیدو قدرت بزرگ پ یعزم جد انگریب گر،ید یاز سو

ها در حال از طر، مختلف در همه عرصه نیچ و رانیمنطقه است. ا نیدر ا ییهمگرا دهیا

 های اخیر راسالتوانسته اند  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیهای سنهیروابط هستند و در زم تیتقو

(. یکی از این مناط، که از 1: 2931)عزیزی،  برسانند انیابط به پاو با استرش رو تیبا موفق

های دور نیز در روابط بین چین و ایران بسیار فرال بوده است، منطقه آسیای مرکزی اذشته

توان افت میباشد. بنابراین میباشد که دارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی با ایران و چین می

باشند و میهای متفاوتی در منطقه آسیای مرکزی ر عین اینکه دارای سیاستکه چین و ایران د

باشند، ولی از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی در میها به دنبال مناف  خود هر کدام از آن

 شرایط کنونی در آسیای مرکزی به یکدیگر نزدیک شده اند.
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 نتیجه گیری

ابط و سیاست خارجی چین و ایران با آسیای مرکزی با تکیه رو شد تا تلاش پ وهش این در     

های این پ وهش و مطالبی و امکان سنجی شود. با توجه به یافته بررسی بر نظریه نوواق  ارایی

 جماهیر دتحاا پاشیوفراز  پسکه در این پ وهش به آن رسیدیم، نتایج زیر به دست آمده است: 

 قابتر هااآورد به منطقه ینا تا شد سبب یمرکز یسیادر آ هشد دیجاا رتقدء خال روی،شو

 لحای در هارتقداز  یکی انعنو به چین .دشو تبدیلای  منطقهافرای و  منطقهی هارتقد

 برخی دیقتصاو ا ریتجا نخست شریک به دیقتصاا هخزند خسور با نستاتو یجرتد به شدر

 پکن تا شد سبب ،کیانگ ینس یهازمردر  منیانا دجو. ودشو تبدیل یمرکز یسیاآ یهارکشو

 سین یهاریغواو به نسبت یبیشتر لکنتر منطقه یهارکشو با یپلماتیکد تمناسبا توسره با

 علیه رزهمباو  چین منیتیا هنگا ،کیانگ سیندر  ییااری واهاظرفیت .باشد شتهدا کیانگ

از  بیش یمرکز یسیاآ یهارکشو با پکن بطروا تا هشد سبب ییاملیارو  مذهبی نیاااراطفرا

 نجها رگبز هکنندوارد  مینو دو هکنند درصا لیناو چین ینکها به توجه با .یابد شاستر پیش

 ریتجا شریک ترین مهم بهزده و  رکنا یمرکز یسیاآ زاربارا در  قبار سهولت به ستا

 ینا یهادقتصاا ایبررا  دهاستر ربسیا زاریبا ،سو یگراز د .ستا هشد تبدیل منطقه یهارکشو

 هارکشو ینا رختیادر ا ننداتو نمی بغر نهو  سیهرو نه که زاریبا ،ستآورده ا همافر هارکشو

در  .ستا دقتصاا لویت، اوچین ایبر یمرکز یسیاآ منطقهدر  نخست لویتاو ینابنابر .هندد ارقر

 انتواز  یمرکز یسیاآ یهاریجمهو با دیقتصاا یهاریهمکا شدر با ندابتو پکن که تیرصو

 دهستفاا نیز دخو خلیدا تثبا حفظو  منطقه منیتا تأمین جهتدر  انگهایش ریهمکا نمازسا

 طری، ینو از ا دهبر باالرا  شانگهای ریهمکا نمازسا نقشو  دخو هجایگا ندامیتوآورد،  عمل به

منطقه  نیدر ا یاز هراونه کم کار دیبا رانیا. دببر پیش بهرا  دخو دیقتصاو ا منیتیا افهدا

 یستادایدارند ا رانیدر اعمال فشار بر ا یکه سر ای فرا منطقه یکشورها کند و در برابر زیپره

 انیحل مشکلات موجود م یدر راستا یعمل کارهای راه افتنیبه عقب براند، و با آنها را کند و 

و  ییهمگرا یرا برا نهیقدرت با ثبات زم کیاام بردارد و به عنوان  یمرکز یایآس یکشورها

. پیشنهادهای این پ وهش برای مدیران و منطقه فراهم کند در شتریاستحکام هرچه ب

تواند به سیاست اذاران و سیاست مداران میسیاستگذاران عرصه سیاست خارجی است و 

کمک کند تا از نتایج این پ وهش استفاده نمایند و سیاست خارجی مناسبی را در برابر سایر 

به بررسی میاردد محققین بردی در این حوزه علمیها اتخاذ نمایند. همچنین پیشنهاد قدرت
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 امارات و قطر، لبنان، کویت، اردن، عرا،، مصر، سرودی روابط سایر کشورها همچون عربستان

های جهانی در قبال آسیای مرکزی بپردازند. هر پ وهشی عربی و سایر قدرت متحده

توان به محدود بودن مین پ وهش های ایهایی را در بر دارد که از جمله محدودیتمحدودیت

توان به موضوع زبان در میموضوع پ وهش اشاره نمود. همچنین  مناب  داخلی و خارجی درباره

مناب  عربی، روسی و چینی اشاره کرد، که در صورت استرش اهمیت موضوع برای سایر 

های عمی، مناب  و تحلیل منطقه آسیای میانه آشنایی دارند،میهای بومحققان که با فرهنگ

سطح روابط و  که اسناد به دسترسی تری در اختیار پ وهشگران قرار خواهد داد. میتوان از عدم

 کنند هم به عنوان محدودیت پ وهشی دیگر نام برد. می مشخص را  ایران و چین بین همکاری
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