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چکیده
با فروپاشی شوروی و از میان رفتن نظام دو قطبی ،تغییرات مهمی در نقشه ژئوپلیتیک جهان به وجود آمد کهه از
جمله آن شکل گیری منطقه آسیای مرکزی و طبق نظریه مکیندر آن را بخش جنوبی از قلمرو هارتلند است به وجود
آمد .به دلیل خلا قدرتی پس از فروپاشی شوروی و آغاز حوادثی چون  ۱۱سپتامبر  0222بهانه ای برای حضور غهر
جهت مبارزه با تروریسم و نفوذ در آسیای مرکزی ایجاد و این منطقه را که از جایگاهی ویژه ژئوپلتیک ،ژئواکونومیهک،
ژئو استراتژیک و ژئوکالچر است را دارای جایگاهی ویژه در تقابل شرق و غر قرار داده است .خودنمایی شرق و غر و
تقابل هرکدام از قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای برای دستیابی به اهداف و منافع خاص خود می باشهد کهه در بهر
دارنده نگرانی و معضل امنیتی در این منطقه گشته است .نفوذ غهر و قهدرت ههای منطقهه ای و فرامنطقهه ای در
آسیای مرکزی دلیلی بر قدرت نمایی روسیه که در حال بازیابی قدرت پیشین خویش می باشد را شهعلهور سهاخته و
این مسئله را تهدیدی جدی برای امنیت منطقه قلمداد میکند .این مسئله آغازی برای تقابل دوباره رقبهای دیرینهه و
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای شده است .این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که تقابل شرق و غر
در آسیای مرکزی چه آیندهای را برای این منطقه رقم خواهد زد؟ و در پاسخ به این پرسش به این فرضهیه پرداختهه
شده است که تقابل شرق و غر در آسیای مرکزی تنها عاملی در امنیت و صلح سازی در این منطقهه نیسهت بلکهه
شرایط آن را در جهت امنیت سازی دشوارتر و باعث ایجاد معضل امنیتی برای کشورهای این منطقه می باشد.
کلید واژهها
غر  ،شرق ،قدرت های فرامنطقه ای ،آسیای مرکزی.

* دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ،رشت ،ایران( .نویسنده مسئول)
meysaamgoharpour@yahoo.com
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مقدمه
آسیای مرکزی ناهمگن ترین و پیچیده ترین منطقه در فضای پسا شوروی از لحاظ ایجاد جهت گیری
جامعه مدنی شرق و غر می باشد .تفاوت در شرایط ها و فرصت ها ،تنوع روش ها و فعالیت های بنیادی
شرق و غر آسیای مرکزی را تبدیل به جولانگاهی جهت رقابت در میان آنها ساخته است .بر مبنای
نظریات ژئوپلیتیک ،سیاستمداران غر و شرق به موقعیت استراتژیکی منطقه واقع بوده و لذا همواره در
طول تاریخ این منطقه حوزه رقابت های دو طرف بوده است و در جهت این رقابت منجر به بروز تعارضات
جدی وبحرانهای سیاسی شده است( .زرگر و صیاد )۱۳۶-۱۶۳ :۱۹۳۱ ،در منطقه آسیای مرکزی بازیگران
اصلی نظام بین الملل این منطقه را تبدیل به بازاری در جهت رسیدن به اهداف و برنامه های خویش
ساخته اند .در دوران جنگ سرد ،منطقه آسیای مرکزی و قفقاز زیر نفوذ و سلطه شوروی بود ،اما پس از
فروپاشی شوروی مشکلات داخلی روسیه به این کشور توان حفظ این مناطق را نمیداد و شاهد ورود عناصر
و مولفه های جدیدی در منطقه بوده ایم که باعث حساسیت جدی روسیه شده است .مهم ترین این مولفه
ها را میتوان به مولفههای منطقهای و فرامنطقهای تقسیم کرد .از مولفههای فرامنطقهای میتوان به حضور
رو به افزایش سیاسی و اقتصادی غر پس از واقعه  ۱۱سپتامبر به بهانه موضوعاتی چون کنسرسیوم نفت
آذربایجان ،بحران قرهباغ ،بحران تاجیکستان ،کمکهای اقتصادی غر به جمهوری های سابق و گسترش
ناتو به شرق و طرحهایی نظیر مشارکت برای صلح در حوزه شوروی و نفوذ ارگانهایی نظیر سازمان امنیت
و همکاری اروپا و از همه مهم تر مبارزه با گروههای تکفیری و تروریسم در منطقه آسیای مرکزی را نام
برد،که واقعه  ۱۱سپتامبر دلیل و بهانه موجهی برای حضور قدرت های غربی در منطقه به شمار می آید .از
مولفههای منطقهای هم میتوان به توجه کشورها و منطقه های جدا شده شوروی و تمرکز آنها به تشکیل
اتحادیه ها و تشکل هایی نظیر اکوو شورای همکاری دریای سیاه و یا نفوذ ناسیولانیسم ،پانترکیسم و اسلام
افراطی اشاره کرد(.احمدیان و غلامی )02–۱ :۱۹۱۱ ،منطقه آسیای مرکزی از مناطق مهمی به شمار
میرود که در فضای پسا شوروی با پذیرش رقابت میان و شرق و غر خود را آیینه تمام نمای سیاست بین
الملل نشان داده است .سیاستهای شرق در جهت قواعد اصلی حاکم بر نظام بین الملل است و به دنبال
ایجاد تغییر های گسترده می باشد .اما قدرتهایی که خواستار تغییر های گسترده در قواعد این نظم باشند
در اصطلاح به نام اصلاح طلب گفته و خواستار روشها و انگیزه های متفاوتی در عرصه سیاست بین الملل می
باشند و دو اصل همزیستی مسالمت آمیز و ایجاد جهان قطبی را در سیاست خارجی خود در دستور کار
قرار می دهند و هرگونه تغییر وضع و مداخله در آسیای مرکزی را بر نمی تابند .در مقابل این کشورها در
شرق ،کشورهای قدرتمند جغرافیای غر در پی مداخله سیاسی و تلاش برای کشاندن جمهوریهای این
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منطقه زیر چتر امنیت خود در پی انجام توافقات به دنبال نفوذ در این منطقه میباشند(.امام جمعه زاده و
همکاران )۳۱ : ۱۹۳2 ،اکنون پس از خروج ناموفق آمریکا از منطقه بار دیگر فرصتی به شرق برای اعمال
قدرت خود در منطقه آسیای مرکزی داده شده است .فرصتی که به احیای قدرت هژمونی شرق و عقب
نشینی غر از این منطقه تعریف شده است .در این پژوهش با روشی توصیفی -تحلیلی به بررسی حضور
غر و شرق در منطقه آسیای مرکز و آینده حاکم بر این منطقه پرداخته شده است.
مبانی نظری
رقابت بر سر تصاحب آسیای مرکزی باپایان یافتن جنگ سرد ،همچنان ادامه داشت و پس از جنگ سرد
نیز این فضای جغرافیایی نقطه کانون رقابت قدرت های جهانی بوده است .آسیای میانه این گستره عظیم
جغرافیایی 5۱ ،درصد جمعیت جهان ۶2 ،درصد تولید ناخالص ملی و  5۱درصد منابع انرژی دنیا را در بر می
گیرد( .امیراحمدیان )00 :۱۹۱۹ ،موقعیت ژئواستراتژیک کشورهای آسیای مرکزی این منطقه را فوق العاده
محوری کرده است .جمهوری های آسیای مرکزی بر سر راه روسیه،خاورمیانه،جنو آسیا و خاور دور قرار
دارند .هرگونه تغییرات ژئوپلتیک در منطقه اثرات خود را به صورت اجتنا ناپذیری بر کشورهای منطقه
خواهد داشت.این موقعیت ارتباطی مناسب موجب شده قدرت های بزرگ همیشه چشم به این منطقه
داشته باشند )singh Roy,2001: 2(.به باو ر برخی نظریه پردازان واقع گهرای تههاجمی ،تهاریخ نهشان
میدهد  ،دولت ها در شرایطی که به شکل فزاینده ثروتمند میشوند به ایجاد ارتش های بهزرگ روی میآورند
به و دنبال افزایش نفوذ بینالمللی خود میروند .هنگامی که دولتی قدرتمنهدتر میشود ،میکوشد نفوذ خود به
را حداکثر رساند و محیط بینالمللی خهود را کنتهرل نمایهد  .بنابراین دولت ها در مواردی کهه تهصور کننهد
توانمنهدی نهسبی کهشور بیهشتر شهده اسهت ،راهبردهای تهاجمی با و هدف بیشینه سازی نفوذ را دنبال
خواهند کهرد  .از ایهن رو ،ههر قهدر قدرت دولت و قدرت ملی افزایش پیدا کند به سیاستهای خارجی
توسعه طلبانه تهری منجهر میشود (مشیرزاده )۱۹0 :۱۹۱1 ،ادوارد لوتواك معتقد است که زوال جنگ سرد
در واقع نشان دهنهده تغییهر مهسیر و حرکهت نظام جهانی از سوی ژئوپلیتیک به سمت ژئواکونومی می
باشد (ویسی )۳۱ :۱۹۱۱ ،در واقهع ،ایهن قدرتها هستند که سیاست های اقتصادی را در نظهام جههانی
اعمهال و رهبهری مهی کننهد و برآیند این فرایند ژئواکونومی است که به عنوان پدیده ای سیال جهت
پوشش دادن به فهضای جدید رقابتی در نظام جههانی و روشهی بهرای توجیهه و تحلیهل سیاسهت ههای
جههانی اکثهر قدرتهای غربی درآمده است ( )fahrer & Glassner, 204: 271پس از فروپاشی
شوروی ،قدرت ها در پی آن برآمدند تا با به دست آوردن نفوذ و جایگاه مناسب در منطقه و با اتخاذ
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راهبردها و توسل به ابزارهای مختلف،در ساختار قدرت منطقه سهمی برای خود بیابند از این رو این زمان
فرصت مناسبی برای قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بود و با توجه به عواملی چون ارزش ژئوپلتیک و
ژئواستراتژیک آسیای مرکزی و قفقاز،منابع و ذخایر فراوان نفت و گاز و موقعیت گذرگاهی ارتباطی و ارزش
استراتژیک دریای خزر و دریای سیاه ،کنترل تولید منابع و خطوط لوله انرژی توان تاثیرگذاری بر بحران
های منطقه و علایق مشترك فرهنگی و تاریخی و اقتصادی میان کشورهای منطقه برخی همسایگان ،برای
تحقق اهداف خود و پرکردن خلا قدرت شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز به رقابت با یکدیگر پرداختند.
(نصرتی و قادری)۳۱-۶۹ :۱۹۱۳ ،
نظریه پردازانی همچون کوهن و گیلپ نی با استناد به نظریه هایی چون «ثبات مبتنی بر هژمونی»
معتقد بودند از آنجا که یکی از شاخصهای بنیادین قدرت هژمون در هر عهصری ،کنترل بر منابع ،خطوط و
مسیرهای انتقال انرژی است و با توجهه بهه اینکهه نفهت ،انهرژی محسو میشود و انرژی ،قابل تبدیل به
پول است و پول ،کنترل میآفریند و کنتهرل نیهز قدرت تلقی میشود؛ بنابراین استیلا و برتری دولت هژمون،
منوط به کنترل بر چهار دسته از منابع است.
 کنترل بر منابع خام جهان و از جمله انرژی؛ کنترل بر منابع سرمایهای جهان؛ کنترل بر بازارهای جهان کنترل بر تولید کالاهای با ارزشهای افزوده بالا ( (Keohan ,2002: 23باتوجه به این مفروضاتاین نظریه پردازان تصریح میکنند کهه ریشه های شکل گیری منازعات بین المللی در دوران پس
از جنگ سرد ،دچار یک چرخش اساسی از ایدئولوژی به رقابت بر سر تسخیر منابع طبیعی شده
است(Nervins, 2004: 255-256) .
-1دلایل توجه قدرت های بزرگ به آسیای مرکزی
اگر چه در نگاه نخست آسیای مرکزی منطقه ای فقیر و از نظر جغرافیایی محصور در خشکی به نظر
می آید که کشورهای منطقه را به همسایگان و جامعه جهانی وابسته کرده است ،اما واقعیت امر آن است که
این منطقه تحت لوای تاریخ طولانی خود یکی از مهم ترین مناطق اقتصادی جهان شناخته می شود که
علاوه بر آنکه میراث دار اقتصاد بزرگ جاده ابریشم و پلی ارتباطی میان اروپا و آسیای شرقی و میان شمال و
جنو قاره آسیا به شمار می آید .امروزه به سبب کشف منابع غنی انرژی نیز کانون توجه شدید قدرت های
شرق و غر قرار گرفته است .جغرافیای سیاسی و اقتصادی منطقه آسیای مرکزی از اهمیت بالایی
برخوردار می باشد که پس از فروپاشی شوروی کشورهایی که در اتحاد با این کشور بودند با از هم
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گسیختگی های عمیقی در زمینه های تجاری،ارتباطی،انسانی و بحران های گوناگون روبرو شدند ،اما بر
حسب گذر زمان توانستند با توجه به اهمیت جغرافیایی منطقه ارزش و اهمیت این منطقه را حفظ نموده و
چالش و فرصتی برای کشورهای منطقه و جهان باشند.متاسفانه فروپاشی شوروی روندی از مافیایی شدن و
افزایش فعالیت های مجرمانه را در آسیای مرکزی پدیدار کرده است ،مسائلی چون فساد،قاچاق مواد
مخدر،جنایات سازمان یافته،رانت خواری و رانت جویی را به وجود آورده است .اما با توجه به تمامی این
تفاسیر و معضلات و چالش ها فرصتی برابر برای قدرت های جهانی و منطقه ای برای بهره جویی از امکانات
این منطقه بوده است(.بهمن )۱۱ :۱۹۱۱ ،آغاز هزاره سوم میلادی توام با وقوع برخی تحولات و تغییرات
منطقه ای و جهانی است که تاثیرات مستقیم و تاثیر گذاری در آسیای مرکزی گذاشته است .این تحولات را
می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:
 فعال شدن مجدد روسیه در آسیای مرکزی بعد از رکود ناشی از پساشوروری واقعه  ۱۱سپتامبر ،022۱لشگر کشی و حمله آمریکا و متحدان آن به افغانستان جنجال بین شرق و غر ،ناشی از وجود نفت و گاز در آسیای مرکزی افزایش خواسته های مردمی و ظهور چالش های نو برای حکومت اقتدار گرایانه منطقهتحولات فوق باعث ایجاد تغییراتی در ساختار نرم افزاری آسیای مرکزی گردیده است که نقطه مرکزی
آن را می توان احساس خطر روسیه نسبت به امنیت داخلی خود از یکسو و نیز حضور ایالات متحده آمریکا
و اتحادیه های اروپایی در قلمرو شوروی و حیاط خلوت فعلی روسیه یعنی آسیای مرکزی جستجو نمود.بر
این اساس اقدامات و عملکردهایی که طی چند سال اخیر و با آغاز قرن  0۱از طرفین اصلی این مناقشه
(شرق و غر )شاهد هستیم اقدامی عاجل ،اقتدارگرایانه با ماهیت امنیتی-نظامی از سوی روسیه و اتخاذ
بلند مدت،نرم و کم هزینه با ماهیت اقتصادی و مالی از سوی ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از بروز
بحران در روابط دو کشور است(.فرجی )۱۱2 :۱۹۱5 ،پیش و بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ،حضور آمریکا
در منطقه آغاز شده بود .اما تفاوت این دوره در کیفیت حضور آن است .صرف نظر از از اروپا،ایالات متحده به
واسطه حساسیت های به جا مانده از دوران جنگ سرد،با دشواری بیشتری در این خصوص روبرو بوده
است .غر با امید تضعیف روسیه پس از فروپاشی بتواند به اصلی ترین بازیگر منطقه آسیای مرکزی تبدیل
شود و با سیاستی دور اندیشانه تلاش نماید تا به صورت کاملا خاموش و پنهان عمل کرده تا هیچ حساسیتی
از حضور خود در این منطقه ایجاد ننماید .آمریکا با استفاده از اهرم موجود خود در آسیای مرکزی عاملی در
کاهش وابستگی کشورهای منطقه به شرق شده است و با توسعه بنیادگرایی اسلامی ،جلوگیری از توسعه و
نفوذ ایران ،دستیابی به منابع انرژی و معدنی،توسعه اقتصاد کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار و خصوصی
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سازی ،ترویج ارزش های لیبرالیسم و دموکراسی و کنترل تسلیحات هسته ای و کارشناسان اتمی منطقه
هدف های اصلی سیاست ایالات متحده در آسیای مرکزی است که با سیاست پنهان و خاموش از دو روش
 -۱استفادهاز کشورهای دوست و متحد خود همچون ترکیه،اتحادیه اروپایی و اسرائیل -0استفاده از نهادها
و سازمان های سیاسی،حقوقی و بین المللی مالی اهداف خویش را دنبال می نماید(.نفیسی:۱۹5۶،
)۱۱۱حادثه  ۱۱سپتامبر نقطه عطفی در سیاست بین الملل محسو می شود ،از این مقطع زمانی به بعد
روابط آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی تحت تاثیر فضای  ۱۱سپتامبر قرار گرفت و امریکا جهان را به دو
بلوك گروههای حامی تروریسم و گروههایی که در برابر تروریسم مقاومت می کنند تقسیم کرد .تحولات
سیاسی و امنیتی برگرفته از  ۱۱سپتامیر بر اهمیت منطقه و حضور پررنگ غر و اروپا در آسیای مرکزی
افزود و بر معضلات پیش آمده پس از فروپاشی شوروی بر این منطقه مهر تائیدی را به ثبت رساند که از
جمله آنها رشد افراط گرایی و تروریسم در منطقه می باشد .بنابراین در چنین فضایی آمریکاییها به تفسیر
نامتقارن مفهوم و کارکرد تروریسم مبادرت کردند ،حمله به عراق و افغانستان و تغییر رژیم حاکم بر این
کشورها از مهم ترین موارد است .حمله به عراق و افغانستان توازن قوای منطقه ای را در منطقه متزلزل و
دگرگون ساخت.

آسیای مرکزی()Ibid
منطقه آسیای مرکزی در قرن جدید به دلیل برخورداری از منابع مهم انرژی و همچنین کنترل بر مسیر
ارتباطی شرق و غر جهان اهمیت ویژهای دارد .در گذشته ،سلطه اتحاد جماهیر شوروی فضای مانور
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چندانی برای غر باقی نمی گذاشت ،اکنون بار دیگر رقابت های ژئوپلتیک در این منطقه شدت پیدا کرده
است .فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،منابع جدید گاز و نفت در آسیای مرکزی به طور ناگهانی دردسترس
قدرت های خارجی قرار گرفتند  .متعاقب آن چند دهه کشمکش برای کنترل برمنابع هیدروکربنی،
مسیرهای حمل و نقل و نفوذ بر منطقه که به عنوان" بازی بزرگ جدید "مطرح بوده ،وجود داشته است.
)(Olcott, 2013: 1
با توجه به نیازهای انرژی ،چین به طور خاص درباره کنترل دریایی آمریکا بر مسیرهای ارتباطی دریایی
در تنگه مالاکا ،نگران است که از این طریق چین واردات مهمی از نفت و گاز طبیعی دریافت می کند .چین
در نتیجه به دنبال منابع انرژی است که می تواند از طریق زمین به این کشور منتقل شود و این نیاز ازطریق
منطقه آسیای مرکزی تامین می شود .دولتهای آسیای مرکزی نیز در بیشتر بخش ها ازچین به عنوان
سرمایه گذار جدید استقبال کرده اند و از آن به عنوان یک وزنه تعادلی در مقابل روسیه استفاده
میکنند.آمریکا نیز سیاست های فشار بر رهبران منطقه را تشدید کرده است تابتواند در این بازی بر رقبای
خود پیروز شود  .اگر تمایلات کنونی ادامه یابد به نظر می رسد،آمریکا از نظر اقتصادی در منطقه درگیر
خواهد شد ،نفوذ روسیه همچنان ادامه می یابد ولی به مرور زمان کمتر می شود درحالی که چین بر قدرت
انرژی در آسیای مرکزی مسلط خواهد شد )Stegen&kusznir,2015: 1( .از طرفی ،روسیه تلاش
کرده است هم تسلط خود را حفظ کند و هم این دولت ها را از منافع ونفوذ دیگر قدرتهای عمده دور نگه
دارد.در همین ارتباط بازیگران اصلی همچون روسیه،آمریکا و چین با علم به این مطلب که در این ساختار
جدید ،بنیان قدرت از وجه نظامی به وجه اقتصادی و فناوری انتقال یافته است و محور دیپلماسی نه صرف
تمرکز بر امور مسائل سیاسی و نظامی ،بلکه تمرکز بر مراودات اقتصادی نیز می باشد .بسیاری تلاش می
کنند تا برای تحکیم ارکان مادی هژمونی خود بر مراودات اقتصاد جهانی با در پیشگیری الگوی رفتار
سیاسی واقع گرایانه از انرژی هم به عنوان ابزار اعمال قدرت و نیز هدف قدرت و کسب ثروت بهره برداری
کنند(.فرجی راد و شعبانی )۱ :۱۹۳0 ،آسیای مرکزی که یکی از مناطق مهم از نظر داشتن حجم عظیم
ذخایر نفت است و کشورهای آسیای مرکزی با داشتن غنی ترین ذخایر نفت و گاز جز  ۱2کشور برتر جهان
از نظر حجم ذخایر نفت و گاز اقتصادی و اجتماعی کشور و هم به دنبال جذ سرمایه گذاری های مستقیم
خارجی و ایجاد اتحاد راهبردی با همسایگان و قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای می باشند که این خود
دلیلی بر رقابت شدید قدرت های شرق و غر برای شراکت در زیر ساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری
در این منطقه می باشد .عاملی جدی که در ایجاد بازارهای جهانی انرژی به ویژه صادرات گاز نقش داشته
است .از این رو هر یک از قدرت های بزرگ تلاش می کنند تا بتوانند در صنعت نفت و گاز این کشورها
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سرمایه گذاری کرده و از مسیر خود ،راه را برای ایجاد بازارهای هدف ایجاد نماید(.صادقی )۳۱ :۱۹۳0 ،با
توجه به این عوامل قدرت های غربی و برخی قدرت های منطقه ای به عنوان بازیگران تحولات این منطقه
تلاش نموده اند که به دلیل منافع و اهداف خاص خود ،اتحادها ،ائتلاف ها و سازمان های جدیدی ایجاد
نمایند یا اینکه کشورهای همسو را به تشکل های خاص خود ملحق نمایند(.حمیدی نیا و صالحی:۱۹۳1 ،
 )5۹تلاش روسیه برای تبدیل شدن به یک بازیگرمؤثر بین المللی در عرصه انرژی و نیز روند رو به رشد نقش
و مشارکت قدرت های منطقه ای وجهانی در قلمرو تحولات انرژی به خوبی بیانگر جایگاه ممتاز آسیای
مرکزی در این زمینه می باشد .روسیه به وسیله شبکه حمل و نقل دوران شوروی به دنبال بازسازی نفوذ
خود درآسیای مرکزی بوده است .عملکرد این کشور در بخش انرژی ماهیت امنیتی – استراتژیک داشته و
شرکتهای نفت و گاز روسیه مهمترین عامل برای تبدیل این کشور به بازیگری عمده در بازارهای نفت و گاز
بودهاند .روسیه با دیدگاه انحصارگرایانهای که همواره به آسیای مرکزی داشته ،این منطقه را بخشی از حوزه
نفوذ سنتی خود دانسته و به طور سنتی وانحصاری مسیر اصلی صدور نفت و گاز این کشورها به سوی غر
را در اختیار داشته است .روسها ،آسیای مرکزی را خارج نزدیک خود می دانند و با منحصر کردن تمام
مسیرهای صادرات از سرزمین خود ،مایلند که نفوذ و کنترل سنتی خود را بر کشور های تازه استقلال یافته
حفظ کنند.اهداف فراگیر روسیه در برابر کشورهای آسیای مرکزی عبارت است از:
 حفاظت از خاك روسیه در مقابل عوامل بی ثباتی بالقوه ناشی از منطقه محافظت از جمعیت های روس تبار منطقه کنترل بیشتر بر تولید و انتقال انرژی از تولید کنندگان منطقه ای به بازارهای بین المللی محدود کردن نفوذ بازیگران خارجی مثل چین و آمریکا در منطقه( )Bergsager,2012برای،رسیدن به این اهداف ،روسیه یک رویکرد چند جانبه ای ،شامل ایجاد ساز و کارهای تعاونی
اقتصادی و موسسات در کنار فشار اقتصادی و سیاسی همچون دست کاری قیمت در معاملات
نفت و گاز را به کار برده است)Uetting & overland,2011: 74-80(.
از آنجا که در دوران پس از جنگ سرد ،منطقه آسیای مرکزی نقش صفحه شطرنج رابرای کُنشگران
صحنه سیاست بین الملل ایفا نموده است ،آمریکا به عنوان یک قدرت هژمون جهانی و اثرگذار در اقتصاد
سیاسی بین الملل و معادلات قدرت منطقه ای با این پیش فرض که جهان در قرن بیست و یکم شاهد
کشمکش بر سر دستیابی به منابع انرژی خواهد بود،برای تثبیت هژمونی خود در این منطقه از جهان ،قدم
در عرصه بازیگری نهاده و تلاش گسترده ای را برای تأمین امنیت انرژی و تسلط بر منابع انرژی آسیای
مرکزی آغاز نموده است(فرجی راد و شعبانی )۱۹ :۱۹۳0 ،کشورهای غربی و به خصوص آمریکا به شدت
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نگران افزایش وابستگی خود به نفت و گاز وارداتی به خصوص از خاورمیانه هستند ( )Luft,2005به
همین خاطر ،دنبال راهکارهایی هستند که از میزان وابستگی خود به منابع نفت خاورمیانه بکاهند".متوع
سازی" یکی از گزینه های پیش روی کشورهای غربی که در راستای سیاست مناطق تامین انرژی در اولویت
قرار دارد ،تلاش برای ورود به بازار انرژی آسیای مرکزی است(.ترابی )۱۶۶ :۱۹۳0،با تو جه به اینکه چینی ها
در نگرش به نظام بین المللی کنونی معتقد به چند قطبی شدن میباشند لذا در پی تقویت بازیگری خود در
تحولات جهانی هستند(.عسگری )۱0 :۱۹۱۶ ،به همین خاطر ،یکی از مناطق مهم برای ایفای نقش
بازیگری چین،آسیای مرکزی است و از سال  02۱۹بر حمایت پکن از توسعه در آسیای مرکزی تاکید کرد
وحمایت کشور خود را از اقدامات انجام شده برای حفظ ثبات و شکوفایی منطقه اعلام کرد و نفوذ و
گسترش پکن در امور بین المللی و منطقه ای را به عنوان یک قدرت جهانی مسئول ،بسیار ارزشمند می
دانند.پکن با تصمیم جسورانه خود در بازگشایی مرزها اولویت خویش را در توسعه اقتصادی با وجود خطر
بی ثباتی در منطقه خود مختار سین کیانگ منعکس ساخته است و پایه های اولیه سازمان همکاری
شانگهای را با هدف مقابله با جدایی طلبی ،تروریسم و افراط گرایی به طور ضمنی هژمونی آمریکا تاسیس
کرد )Yitzhak,2008: 55(.در دهه گذشته ،آسیای مرکزی هم در عرصه نفوذ چینی ها در موقعیت
رقابت با ایالات متحده و روسیه در رده کشورهای قدرتمند معنا یافته است،از این رو چین ،آسیای مرکزی را
به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای افزایش ابعاد خود پس از پایان جنگ سرد می داند.
( )Giragosian,2006: 135با توجه به موارد ذکر شده می توان اهداف و منافع چین در آسیای مرکزی
را در موارد ذیل بیان داشت:
 مرزها و امنیت :چین به دنبال تعیین حدود ،نظامی کردن و با ثبات کردن مرزها با روسیه،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجیکستان است.
 اقتصادی :به دنبال افزایش مقادیر نفت و گاز آسیای مرکزی به عنوان یک شریک است. موقعیت منطقه ای :حضور چین در آسیای مرکزی به طور خاص ،سازمان های همکاری شانگهای،بخشی از تلاش کلی چین برای رشد ثبات و ایجاد محیط بین المللی دراطراف پیرامونی چین
برای رشد بیشتر نقش رهبری مورد قبول این کشور است )Mihalka,2007: 21-39(.
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 -2آسیب شناسی حضور شرق و غرب در آسیای مرکزی
 0-۱منافع حضور ایالات متحده آمریکا در آسیای مرکزی
مهم ترین هدف آمریکا در آسیای مرکزی حفظ وضع ناپایدار موجود ،حضور و نفوذ سیاسی ،اقتصادی و
امنیتی درازمدت در منطقه و مقابله با نیروهای می باشد که در راستای منافع آمریکا قرار دارند .نکته مهم
دیگر در زمینه حضور آمریکا در آسیای مرکزی موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه است .به گونهای که آژانس
اطلاعات انرژی آمریکا تنگه بسفر و بندر های روسی در دریای سیاه را به عنوان دو گذرگاه جهانی برای
کنترل منابع گاز و نفت آسیای مرکزی معرفی می کند.
به طور کلی منافع آمریکا در آسیای مرکزی را می توان در محورهای اصلی زیر مورد توجه قرار داد:
 -۱مهار اسلام گرایی
 -0مهار و انزوای ایران
 -۹جلوگیری از نفوذ بیش از حد روسیه در آسیای مرکزی
 -1تلاش برای ارائه الگویی برای کشورهای منطقه
 -۱اهداف نظامی امنیتی (قادری و نصرتی )5۶ :۱۹۱۳ ،آمریکا به ویژه که پس از حوادث  ۱۱سپتامبر
 022۱به دلیل ملاحظات گوناگون ،قصد ندارد نقاط حساس و استراتژیک آسیای مرکزی را ترك کند و
وجود بحران ها در منطقه قفقاز و خارج شدن آنها از کنترل روسیه و احتمال از دست رفتن قفقاز شمالی
نگرانی هایی را برای روسیه ایجاد کرده است .امروزه در تجارت جهانی نفت و گاز کالایی با اهمیت راهبردی
هستند .زیرا بدون شک،؛ رشد سریع اقتصادی در مناطق و کشورهایی چون چین و هند در آسیا ،آمریکای
شمالی و اروپای غربی به این کالای بسیار گرانبها بستگی دارد .به همین دلیل ،نوسان تولید این کالای
راهبردی در بازارهای تجاری چه در کوتاه مدت ،چه در بلند مدت می تواند اقتصاد جهانی را با چالش
روبهرو کند .در این میان ،ذخایر و منابع انرژی آسیای مرکزی و حوزه دریای خزر را از جمله منابع راهبردی
هستند که درهای خود را به سوی بازارهای مصرف در تعاملهای اقتصاد سیاسی جهانی انرژی گشوده و و
رقابت بر سر به دست آوردن و کنترل بر این منابع رقابت را در میان قدرت های بزرگ در منطقه یادآوری
می کند )Estrada,2006: 37(.درگیر شدن آمریکا در انرژی آسیای مرکزی به اوایل دهه نود میلادی باز
می گردد ،زمانیکه شرکت های انرژی آمریکا به بهره برداری از منابع جدید نفت غیراوپک علاقه مند شدند
و دولت آمریکا تشخیص داد که با حمایت از دور زدن خط لوله ها می تواند نفوذ روسیه و ایران را کاهش
دهد .بهترین مثال حمایت شدید دولت آمریکا خط لوله باکو -تفلیس -جیحان است.دیپلمات های
آمریکایی همچنین به طور فعال از اتحادیه اروپا برای به دست آوردن گاز در طریق کریدور جنو حمایت
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کردند .به طور خاص در پایان دهه اول قرن  0۱آنها شدید ًا جمهوری آذربایجان را تشویق کردند تا گاز خود
را از طریق خط لوله نابکو به اروپا انتقال دهد و در آخر از طرح گاز فراآتلانتیک حمایت کردند .به رغم این
منافع به هر حال ،آمریکاییها بازیگر مهم خارجی بدون یک" ساز و کارمشورتی منظم"در منطقه
است(.حمیدی نیا و دولت آباد)۱2 :۱۹۳1 ،
ایالات متحده برای درك جاده ابریشم جدید چند طرح زیرساختی خیلی مهم شامل خط راه آهن از
افغانستان به ترکمنستان و تاجیکستان ،یک شبکه برق منطقه ای و خط لوله گاز طولانی  ۱5۹۱کیلومتری
ترکمنستان -افغانستان -پاکستان -هندوستان( تاپی) را تعیین کرد که خاك روسیه را دور خواهد زد.
قزاقستان یکی از کشورهای که در سیاست خارجی آمریکا نقش مهمی بازی میکند و این اهمیت به دوران
شوروی باز می گردد زمانی که شرکت شورون دعوت شده بود تا به توسعه میدانهای سخت کمک
کند)Mankoff,2013(.
آمریکا در راستای تثبیت هژمونی خود در آسیای مرکزی ،سیاست دوگانه را به اشتراك گذاشته است .از
یک سو با اعمال نفوذ در میان کشورهای منطقه و بهرهگیری از ابزار تحریم های بین المللی ،مانع سرمایه
گذاری در بخش صنایع نفت گاز ونیز عبور خطوط لوله انتقال انرژی های غیر همسو و همچنین پیوستن
خطوط لوله انتقال انرژی منطقه میشود و از سوی دیگر برای توسعه زیرساخت های نفت و گاز کشورهای
منطقه به طور مستقیم سرمایهگذاری میکند که میتوان به سرمایهگذاری دربخش صنعت نفت قزاقستان
اشاره نمود .ترکمنستان نیز در اهداف سیاست خارجی آمریکا جایگاه ویژهای دارد .آمریکا پس از فروپاشی
شوروی موضع تندی علیه ترکمنستان گرفت و آن را به رسمیت نشناخت .بعد از سال  ۱۳۳۹رویکرد آمریکا
نرم شد و استراتژی و منابع اقتصادی آمریکا بیشتر آشکار شد .به عبارت دیگر ترکمنستان نقش مهمی در
کاهش وابستگی اروپا به گاز طبیعی روسیه بازی کرد و از طرفی آمریکا می ترسد که ترکمنستان به شریک
مهم انرژی برای ایران تبدیل شود ،در نتیجه در سال  ۱۳۳۹آمریکا به ترکمنستان اجازه داد وضعیت تجارت
دلخواه خود را ایجاد کند(.حمیدی و دولت آباد )۱۱-۱۹ :۱۹۳1 ،با به وجود آمدن شکل جدیدی از
همکاری جایگزین رقابت فی ما بین روسیه و ایالات متحده آمریکا شده و ایالات متحده امکان حضور
مستقیم و نظامی را در قلمرو شوروی سابق(قرقیزستان و ازبکستان) کسب کرد .در واقع باید اذعان داشت
حادثه  ۱۱سپتامبر ،آمریکا و روسیه را منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به هم نزدیک ساخت و باعث همکاری
دو کشور در مبارزه با تروریسم گردید .مسکو تا مرحله عضویت محدود در سازمان پیمان آتلانتیک
شمالی(ناتو) پیشرفت و عضویت کشورهای حوزه دریای بالتیک در سازمان ناتو (با موافقت ضمنی روسیه)
پذیرفته شد .لذا مسکو در قبال استقلال استقرار نیروهای نظامی آمریکا در آسیای مرکزی برای مبارزه علیه
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تروریسم و طالبان در افغانستان سکوت کرد .معهذا روابط حسنه آمریکا و روسیه نیز اقدامی تاکتیکی و
منبعث از حادثه ۱۱سپتامبر و مبارزه علیه تروریسم(آمریکا با طالبان و روسیه با جداییطلبان مسلمانان
چچن) چندان طول نکشید و به سرعت به سردی مناسبات دو کشور به خصوص در تعاملات آسیای
مرکزی جایگزین آن شد(.کرمی)۱۳ :۱۹۱1 ،
از دیگر اهداف آمریکا در منطقه تلاش برای ارائه الگویی برای کشورهای منطقه است در حالیکه این
منطقه مدت زمان طولانی در مدل و الگوی کمونیستی بوده است .اما پس از فروپاشی ناکارآمدی و مدل
الگوی کمونیستی مشخص شد به این دلیل خود کشور روسیه و برخی از نخبگان جمهوریهای تازه
استقلال یافته برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی خود به غر گرایش پیدا کرده اند و به دنبال
بهکارگیری مدل و الگوی غربی برای نظام های سیاسی و اقتصادی خود می باشند که با استقبال دولتهای
غربی روبرو شدند .این موضع به آن دلیل اتفاق افتاد که ایالات متحده و غر در پی بازسازی منطقه به
گونهای بودند که منافع و برتری شان را تامین و تضمین کند .این حمایت ها از کشورهای غربی عاملی در
به انجام رساندن انقلا های رنگی شدند و واضح است که بازسازی آسیای مرکزی و قفقاز توسط دولتهای
غربی زمینه وارد شدن دولتهای آسیای مرکزی به دنیای غر را فراهم کرده است(.احمدیان و غلامی،
 )۱۱-۱2 :۱۹۱۱گرایش کشورهای آسیای مرکزی به غر در سطح جنبش های اپوزیسیون در این منطقه
قابل مشاهده است است و مخالفان معتقدند که دخالت آمریکا در آسیای مرکزی به دموکراسی کمک
خواهد کرد اما آنچه در عمل قابل مشهود است کمک های آمریکا به ازبکستان و قزاقستان نه تنها برای
حمایت از توسعه اقتصاد بازار است بلکه با برقراری یک نظام سیاسی دموکراتیک صورت می گیرد .از اینرو
فشار سیاسی آمریکا به صدور بیانیهای مشترك آمریکا  -ازبکستان در مارس  0220منجر شد که بر اساس
آن ازبکستان به ایجاد جامعه مدنی قوی باز ،احترام به حقوق بشر و آزادیف استقلال رسانه ها و استقلال قوه
قضائیه و پلورالیسم سیاسی متعهد شده است .این جهتگیریهای مدبرانه آمریکایی به آن امنیت خواهد
داد و مانع از بروز مشکلات محتمل آتی خواهد شد(.شیرازی)۱۱ :۱۹۱۶ ،
با توجه به مطالب بیان شده به این نکته باید اذعان داشت که اگر آمریکا بخواهد به نقش جهانی خود
ادامه دهد باید در آسیای مرکزی نقش برتر را ایفا نماید .اما لازمه این برتری و حضوراز طریق موازنه قوا
میباشد و با حفظ موازنه قوا از ظهور قدرت یا قدرتهای که بتوانند بر سیاست آمریکا تاثیر بگذارند
جلوگیری می نماید .آمریکا بازیگر اصلی فرا منطقهای در آسیای مرکزی است که با هدف سلطه بر منابع
انرژی و خطوط انتقال انرژی و کسب موقعیت اقتصادی وژئو راهبردی قصد دارد،فرایند های منطقه ای را
تحت کنترل خود بگیرد .اکنون آمریکا همه وسایل قدرت خود را برای تثبیت خود به عنوان یک بازیگر
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اصلی در آسیای مرکزی و نیز در سراسر کشورهای مستقل مشترك المنافع به کار میگیرد .به طور کلی،
منافع استراتژیک ،دسترسی به انرژی و جلوگیری از احیای یک امپراطوری روسی و سیاست بینالمللی
ارزشی ،مبتنی بر ترویج دموکراسی ،به عنوان اصلیترین هدف آمریکا از حیث شعاری و نیز واقعی می باشد
و می توان هدف اصلی و نهایی آمریکا از ورود به صحنه آسیای مرکزی را جلوگیری از نفوذ و سلطه روسیه
و یا هر قدرت دیگری در منطقه دانست(زرگر و صیاد)۱5۱ :۱۹۳۱ ،
 0-0منافع حضور چین در آسیای مرکزی:
مجاورت مرزهای غربی و شمال غربی چین و نزدیک شدن به منطقه جنو آسیا و تاثیرگذاری بر
تحولات این منطقه دلیلی بر نقش فعال در آسیای مرکزی شده و مناسبات خود را در تمامی ابعاد به ویژه
امنیتی با کشورهای آسیای مرکزی ارتقا بخشیده است .در سالهای اخیر ،رشد طالبان و مسئله بنیادگرایی
اسلامی در افغانستان یا آسیای مرکزی و سین کیانگ دولت چین را بر آن داشت تا برای جلوگیری از رشد
چنین تفکری اقدامات امنیتی را در کشور چین به شکل هماهنگ شدت بخشند .بر این اساس ،دولت چین
تاسیس اتحادیه ای را برای کشورهای آسیای مرکزی به ویژه روسیه پیشنهاد کرد.این پیمان که به پیمان
شانگهای مشهور است ابتدا مسائل امنیتی را در بر می گرفت و سپس در زمینه اقتصادی نیز مباحثی در آن
گنجانده شد .حضور آمریکا در منطقه می تواند در تضعیف پیمان شانگهای موثر باشد که در حال نفوذ چین
و سپس روسیه را در آسیای مرکزی را تقویت می کند و یکی از اهداف آمریکا از اعتبار انداختن این قرارداد
از طریق اعضای آن( قرقیزستان یا ازبکستان) است(.شیرازی )۱۱ :۱۹۱۶ ،پس از  ۱۱سپتامبر و دنباله روی
از سیاست ایالات متحده در آسیای مرکزی و کاهش تدریجی حساسیت مسکو نسبت به پکن و پذیرش
حضور اقتصادی چین در آسیای مرکزی برگ تازهای از دفتر آسیای مرکزی ورق خورد .عامل چین با
رویکرد سیاسی و اقتصادی خاص خورد که محدودیت و پیش شرط های اروپاییان را نداشت ،سبب رشد
سریعتر جنبههای اقتصادی منطقه و توسعه رفاه اجتماعی و در نتیجه بالا بردن کارآمدی حکومت شد .به
صورت کلی ،عامل چین سه پیامد را در آسیای مرکزی را رقم زده است:
 رهبران اقتدارگرای آسیای مرکزی دیگر ملزم به اصلاحات در بحث دموکراسی و حقوق بشر نبودند.
 کشورهای غربی که ایجاد رابطه با آنها مشروط به اصلاحات حقوق بشری و دموکراتیک بود ،دیگر
اهرم فشاری نخواهند داشت و چون سود اقتصادی و منابع هیدروکربنی منطقه به عنوان بدیل
روسیه در اولویت است ،ناگزیر به ادامه ارتباط خواهند بود ،زیرا رقیبی چون چین در مقابل آنها در
آسیای مرکزی قرار دارد.
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 از آنجا که با حضور چین ،فشار ناشی از اصلاحات در بحث دموکراسی و مسئله حقوق بشر به
حداقل می رسد ،آنها میتوانند در آرامش بر گسترش کیش شخصیتی خود تمرکز و مبانی
سنتی مشروعیت را تقویت کنند که اصلی ترین عامل های تقویت اقتدار گرایی محسو می
شود(.جعفری و عزیزی)۱۱۱-۱۱1 :۱۹۳۳ ،
از طرفی بدون شک ،شبح قدرت نظامی چین در کنار توانایی های اقتصادی آن ،از اهرمهای مهم این
کشور در پیشبرد اهداف خود در منطقه می باشد .هرچند چین سیاست خود را بر پایه توسعه صلح آمیز
قرار داده و هرگز سخن یا اقدامی که مبتنی بر استفاده یا تهدید به نیروی نظامی از سوی این کشور باشد به
چشم نمی خورد ،اما تصور این نیرو در اذهان دولتمردان منطقه تاثیر روانی زیادی دارد .برای چین علاوه بر
مسائل امنیتی مرتبط ،احتمال تسری افراطگرایی مذهبی از آسیای مرکزی به مناطق مسلمان نشین نیز
وجود دارد و همچنین منابع اقتصادی این کشور در امور آسیای مرکزی ،باعث شده که جلوگیری از افزایش
حضور آمریکا در این منطقه به یکی از اهداف اصلی این کشور تبدیل گردد (.داداندیش )۱0 :۱۹۱۶ ،چینی
ها علاوه بر اولویت مسائل اقتصادی ،رویکرد خود به منطقه را با نگرانی امنیتی و استراتژیک دنبال می
نمودند.بازار مصرف گسترده ،حوزه تامین منابع انرژی ،حضور ایغورها و مسلمانان در این ناحیه و افزایش
نفوذ آمریکا در پی گسترش ناتو به شرق ،مهمترین عوامل معطوف کننده نگاه چین به آسیای مرکزی بوده
است )Kerr,2010: 139(.در نظر مقامات چینی راهبرد ناتو؛ علاوه بر آنکه در راستای طرح گسترده
آمریکا در دوران بعد از جنگ سرد ،برای تکمیل هژمونی قرار داشت بنیان پژوه بزرگترین آمریکا بود تا
همزمان ،چین از سمت غر ( با بسط روابط با آسیای مرکزی) و هم از جانب شرق (از طریق پیوندهای
نظامی با ژاپن و تایوان) محدود گردد)Goldestein,2005: 13(.
با توجه به این که چینی ها در نگرش به نظام بینالمللی کنونی خود معتقد به چندقطبی شدن می
باشند ،لذا در پی تقویت بازیگری خود در تحولات جهانی هستند .به همین خاطر یکی از مناطق مهم برای
ایفای نقش بازیگری چین  ،آسیای مرکزی می باشد .در همین چارچو وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار
خود از قرقیزستان ،ازبکستان ،ترکمنستان در جولای  02۱۹بر حمایت پکن از توسعه در آسیای مرکزی
تأکید کرد و حمایت کشور خود را از اقدامات انجام شده برای حفظ ثبات و شکوفایی منطقه اعلام
کرد )Mariani,2013: 9(.به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی  ،چین به سرعت برنامه استراتژیک و
سیاست خارجی طولانی مدت تعلیق شده خود در آسیای مرکزی را باز تعریف کرد .بازگشایی مرز ها
تصمیم جسورانه پکن را برای اولویت دادن به توسعه اقتصادی با وجود خبر خطر بی ثباتی در منطقه
خودمختار سن کیانگ منعکس ساخت .بنابراین ،چین پایه های اولیه سازمان همکاری شانگهای را با هدف
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مقابله با جدایی طلبی ،تروریسم ،افراط گرایی و به طور ضمنی هژمونی آمریکا تاسیس کرد .همچنین چین
در تلاش است تا با یافتن متحدینی ،استراتژی مبارزه با سه نیروی اهریمنی در منطقه یعنی تروریسم ،افراط
گرایی و جدا طلبی را پیش ببرد.همچنین چین به دنبال منابع انرژی ،همچون زغال سنگ ،نفت ،گاز ،فلزات
گرانبها ،توسعه منابع تجاری گسترده و زیرساخت های مورد نیاز برای انتقال کالاها از چین به منطقه نیاز
دارد .بخش مهمی از استراتژی کلی استفاده از آسیای مرکزی برای اطمینان از معیشت سین کیانگ است و
برای دستیابی به این مهم به طور گسترده در حال سرمایهگذاری در منطقه و ساخت بزرگراه ها ،خطوط
لوله راهآهن و شبکههای برق است .بنابراین اهداف و منابع چین در آسیای مرکزی را می توان در موارد زیر
دانست -۱:مرزها و امنیت -0اقتصادی  -۹موقعیت منطقهای و برای رسیدن به این اهداف از ابزارهایی چون
تجارت ،که یکی از حوزههای نقشآفرینی چین در آسیای مرکزی است استفاده می نماید .به طور کلی
میتوان اذ قدرت ایجاد شده در عان داشت که خلا قدرت ایجاد شده در آسیای مرکزی پس از فروپاشی
شوروی عاملی در ایجاد نفوذ چین به عنوان یکی از قدرت های در حال رشد و شریک نخست تجاری و
اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی است .تشکیل جمهوری های تازه تاسیس فرصت فوق العاده ای را برای
چین برای گسترش منافع خود در منطقه ایجاد نمود و وجود ناامنی در مرزهای سین کیانگ سبب شد تا
پکن با توسعه مناسبات دیپلماتیک با کشورهای منطقه کنترل بیشتری نسبت به اویغ سیورهای
سینکیانگ داشته باشد .حضور چین در منطقه توانسته ژئواکونومی این منطقه را نیز متحول سازد به
گونهای که برای نخستین بار در قرن اخیر به عنوان بازیگری مهم در نقش آفرینی تعاملات اقتصادی این
منطقه تبدیل شده است.
 0-۹منافع حضور روسیه در آسیای مرکزی
روسیه پس از فروپاشی و بعد از سال  ۱۳۳۶با سیاست نگاه به شرق از منطقه آسیای مرکزی و خزر به
عنوان حوزه سنتی نفوذ روسیه و یا خارج نزدیک یاد میکند .آسیای مرکزی در موقعیتی ممتاز در سلسله
اولویتهای سیاست خارجی روسیه قرار دارد .مطابق این دکتری روسیه دارای منافع اقتصادی و امنیت
ویژهای در این منطقه است که دیگر قدرت ها ناچار به پذیرش آن می باشندHajyousofi,2005: (.
 )110بر این اساس اولین استراتژی روسیه پس از فروپاشی قرار دادن این منطقه به عنوان حوزه امنیت
ملی روسیه است  .مهمترین اهداف روسیه از حضور در منطقه آسیای مرکزی عبارتند از:
 تبدیل کشورهای منطقه به بازاری مناسب برای کالاهای روسی
 لزوم حفظ دسترسی به مواد خام کمیا کشورهای منطقه
 استفاده از این کشورها به عنوان مناطق حائل
09

فصلنامه راهبرد سیاسي؛ سال پنجم ،شماره  ،5پیاپي  ،18پاییز 1011

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

با توجه به این مطلب تنها راه دسترسی روسیه به آسیای مرکزی جلوگیری از همگرایی کشورهای
آسیای مرکزی با ساختارهای غربی و دیگر سازمانهای اقتصاد بینالمللی ،متعادل کردن روابط جهانی و
تامین منافع اقتصادی  ،تداوم ارتباط این کشورها با جهان خارج از طریق روسیه ،انتقال و ترانزیت منابع
انرژی منطقه از طریق خطوط انتقال لوله های نفت و گاز روسیه ،حفظ زبان و خط روسی در آسیای
مرکزی ،حمایت از روس تباران ساکن کشورهای آسیای مرکزی است(.قادری و نصرتی)5۱ :۱۹۱۳،
روسیه به عنوان تولید کننده گاز و دومین تولید کننده نفت در جهان از جمله کنشگران نافذی است که
نقش و اهمیت انرژی حوزه آسیای مرکزی را به خوبی دریافته است و با درك این مطلب که اقتصادهای
بزرگ صنعتی جهان به منابع انرژی روسیه وابسته هستند با سرمایهگذاری بلندمدت در بخش های
بالادستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی و با افزایش ظرفیت تولید و بهره گیری
از ذخایر فراوان انرژی هیدروکربنی در جهت افزایش ثروت ملی و نیز پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود
بهره برداری مطلو را به عمل آورند )Correge and coby,2006: 533(.روسیه برای حفظ رقابت رو
به رشد غر و چین در آسیای مرکزی ،قیمت خرید انرژی از کشورهای ترکمنستان ،قزاقستان و ازبکستان
را افزایش داده است .این عمل با هدف جلوگیری از ساخت لوله ماورای دریای خزر به وسیله آمریکا و
اتحادیه اروپا است .روسیه با افزایش قیمت انرژی در کشورهای آسیای مرکزی موجب بالا رفتن قیمت انرژی
برای کشورهای مصرف کننده در اروپا با هدف جبران هزینههای اضافه شده توسط شرکت گازپروم
بزرگترین شرکت شرکت گاز روسیه شده است(.کولایی و اله مرادی )10 :۱۹۳2 ،در میان کشورهای آسیای
مرکزی ،ترکمنستان اولویت اصلی برای روسیه قلمداد می شود .صادرات گاز ترکمنستان برای روسیه نه تنها
به دلایل ژئوپلیتیک اهمیت دارد بلکه ذخایر گاز این جمهوری صادرات بلندمدت روسیه را نیز تضمین
میکند .بدون گاز ترکمنستان روسیه نمی تواند تعهد های لازم را برای صادرات گسترده به کشورهای
اروپایی انجام دهد .ترکمنستان در راهبرد انرژی خود همواره در پی آن است که افزون بر مسیر روسیه،
مسیرهای جدیدتر کم هزینه تر و کم خطری را شناسایی و انتخا کند .از طرفی همکاری های انرژی
روسیه با قزاقستان هم به گونهای پایدار در حال گسترش است .مسائل انرژی که در کانون روابط روسیه و
قزاقستان است از دو جنبه سبب افزایش اهمیت این موضوع شده است -۱ :حمل و نقل گاز قزاقستان از راه
روسیه و  -0توسعه همکاری دو کشور در سه میدان نفتی دریای خزر است .قزاقستان مهمترین کشور هم
از لحاظ اقتصادی و هم سیاسی از جمله داشتن تاسیسات صنعتی و آزمایش سلاح های هسته ای ،ایستگاه
پرتا ماهوارهای بایکو و نیز بزرگترین تولید کننده نفت در میان کشورهای آسیای مرکزی است(.کولایی و
عزیزی )۱0۱-۱2۱ :۱۹۱۳ ،روسیه با ایجاد همگرایی در قالب سازمانهای متعدد و رو به تکثر نظیر
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سازمان همکاری شانگهای ،سازمان امنیت دسته جمعی ،سازمان کشورهای مشتركالمنافع ،اتحادیه
اقتصادی اوراسیا از آینده نگری و برنامه های این کشور برای منطقه آسیای مرکزی و استفاده از این ظرفیت
جهت تاثیرگذاری در معادلات آینده جهان حکایت دارد.در سال های اخیر رشد طالبان و مسئله بنیادگرایی
اسلامی در افغانستان و آسیای مرکزی و سینکیانگ دولتهای منطقه را بر آن داشت تا برای جلوگیری از
رشد چنین تفکری اقدامات امنیتی را در کشور خود به شکل هماهنگ شدت بخشند بر این اساس پیمان
شانگهای که ابتدا دربردارنده مسائل امنیتی و سپس از مسائل اقتصادی است به وجود آمد که نقش دو
کشور قرقیزستان و ازبکستان در این پیمان پررنگ و موثر می باشد(.شیرازی)0۱ :۱۹۱۶ ،
نتیجه گیری
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خلا قدرت ایجاد شده در آسیای مرکزی سبب شد تا این منطقه
به آوردگاه رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شود .در این میان پدیده اقتدارگرایی در آسیای
مرکزی نتیجه رقابتی میان قدرتهای بزرگ و حاصل آن تعامل و تقابلی تنگاتنگ در میان آنان میباشد.
وقایع پیش آمده در آسیای مرکزی حاکی ازتلاش برای حفظ برتری قدرت های جهانی در آسیای مرکزی
است .آنچه حائز اهمیت است اینکه با گذشت سالها هیچ خدشهای بر اهمیت ژئوپولتیکی منطقه وارد
نگشته و آن را هر روز با اهمیت تر و حساس تر برای قدرتهای بزرگ کرده است به گونهای که رقابت
کنونی قدرتهای بزرگ برای دستیابی به آسیای مرکزی بر اساس همین نظریات می باشد .آسیای مرکزی
که زمانی تحت سلطه بلامنازع اتحاد شوروی بوده و پس از فروپاشی شوروی ،با افت صنعت های اقتصادی
وتعارضات هویتی بین جمهوریهای استقلال یافته روبرو گشته ،تمایلات سیاستمداران روسیه را برای
نزدیکی و تعامل با غر تشدید کرده و عاملی در رقابت میان دو رقیبب و دشمن دیرینه در این منطقه
گردیده است .از زمان پیدایش دولت مدرن وجود عنصر رقابت میان دولت ها همواره از مولفههای اساسی
روابط بینالملل بوده است .این رقابت همواره بر سر عواملی صورت می گرفت که می توانست منجر به
افزایش قدرت یک طرفه و کاهش قدرت های طرف دیگر شود اهمیت ژئوپلتیک آسیای مرکزی یکی از
این عناصراست که با تسلط بر مناطق جغرافیایی مهم و کنترل آنها توسط دولت های قدرتمند می تواند
منجر به افزایش و قدرت برای آنها و اهرمی برای فشار بر دیگر رقبا باشد .مهمترین مولفه فدراسیون روسیه
درآسیای مرکزی ویژگی های ژئوپلتیک ،نگاه توسعه طلبانه ،اندیشه قدرت بزرگ و تلاش برای هژمون
منطقه ای شدن ،اقتدارگرایی غالب ،گفتمان ملی گرایی روسی و هویت اسلاو -ارتدوکس است .با توجه به
موارد ذکر شده گفتمان سیاست خارجی روسیه در آسیای مرکزی بر اساس تعامل گزینشی ،موازنه گرایی
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نرم  ،تاکید بر چندجانبهگرایی ،راهبرد بزرگ مدرن هنجارمند و اقتصادی کردن سیاست خارجی ،سیاست
نگاه به شرق ،تقابل با بنیاد گرایی و تروریسم و نیز نهادگرایی سیاسی و امنیتی روس محور در منطقه
راهبردی اوراسیای مرکزی در قبال سیاستهای خارجی آمریکا در منطقه می باشد .تا با نگاهی تقابلی و
تعاملی مانع از گسترش و نفوذ قدرت هایی چون آمریکا و چین در منطقه گردیده و هژمونی و قدرت
خویش را در سطح جهانی به تصویب برساند .در این میان آمریکا نیز دارای منافع بسیاری است که اغلب با
دیگر کشورها در آن سهیم می باشد و در جهت تثبیت منافع خویش تلاش می نماید تا از گسترش
تسلیحات هسته ای و رشد اسلام سیاسی رادیکال ضد غربی در منطقه جلوگیری نماید.حوادث  ۱۱سپتامبر
موجب شد تا آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم که مرکز آن در افغانستان بود ،نیروهای بسیاری به منطقه
آسیای مرکزی اعزام کند و بخش اعظم حمله نظامی علیه افغانستان را از این منطقه انجام دهد .آمریکا با
رضایت ازبکستان و قرقیزستان در این دو کشور پایگاههای نظامی تاسیس کرد و اجازه عبور از حریم هوایی
کشورهایی همچون روسیه،قزاقستان و تاجیکستان را به دست آورد که آغاز نفوذ بیشتر در آینده منطقه بود،
اما شایان ذکر است که آمریکا پس از  02سال حضور در آسیای مرکزی با خروجی غیر مسئولانه از
افغانستان که با پیمان صلح در  0۳فوریه  0202و خروج نیروهای نظامی در  ۹2اوت  020۱انجامید به
گمانی کنترل این منطقه را به رقیبان دیگری چون چین و روسیه سپرده است حالیکه این خروج به معنای
پایان بخشیدن به کسب منافع از منطقه نمی باشد بلکه تغییر نگرشی در سیاست خارجی آمریکا در قبال
منطقه و کسب منافع بدون اتلاف هزینه های گزاف است وشروعی تازه در منطقه می باشد.چرا که آمریکا
خود را ملزم به مدیریت جهانی می داند  .این مسئله در خصوص سیاست خارجی آمریکا در خصوص
آسیای مرکزی نیز صادق است.چین به عنوان یکی از قدرت های در حال رشد با رسوخخزنده اقتصادی به
عنوان شریک تجاری و اقتصادی برخی کشورهای آسیای مرکزی تبدیل شده است .تشکیل جمهوری های
جدید این فرصت فوق العاده را برای چین به وجود آورد تا منافع سابقه خود را در منطقه باز یابد .حل
اختلافات مرزی و کسب منافع اقتصادی در آسیای مرکزی چین را برای حضور گسترده در منطقه ترغیب
کرده است .وجود ناامنی در مرزهای سینکیانگ سبب شد تا پکن با توسعه مناسبات دیپلماتیک با
کشورهای منطقه کنترل بیشتری نسبت به اویغورهای سینکیانگ داشته باشد .ظرفیت های واگرایی در
سین کیانگ نگاه امنیتی چین و مبارزه علیه افراط گرایان مذهبی و ملی گرایی سبب شده تا روابط پکن با
کشورهای آسیای مرکزی را بیش از پیش گسترش یابد .پکن در نظر دارد در کوتاه مدت اختلافات سیاسی
متضاد های ایدئولوژیک با غر را کنار گذاشته و در تلاش است تا با افزایش رشد اقتصادی خود در این
بخش از آمریکا و غر پیشی بگیرد .بنابراین اولین اولویت پکن در آسیای مرکزی اولویت اقتصادی است در
32

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقابل شرق و غرب در آسیای مرکزی...؛ گوهرپور

همین راستا منابع نفت و گاز و انرژی آسیای مرکزی بهترین جذابیت را برای اقتصاد چین در پی دارد چرا
که برخی کشورهای این منطقه دارای منابع انرژی هستند در دراز مدت میتوانند منبع انرژی با ثباتی برای
چین باشند.
بنابر مطالب بیان شده رقابت حاکم میان قدرت های بزرگ این منطقه را به جولانگاهی برای حضور این
قدرت ها در این منطقه ایجاد کرده است که هر کدام در پی کسب منافع بیشتر و در جهت کسب اهداف
خویش می باشند .با این شرایط باید قدرت های منطقه ای شرایطی را برای کشورهای آسیای مرکزی ایجاد
نمایند تا با در نظر گرفتن استقلال آنها نگاهی تمام عیاربه قدرتهای منطقهای داشته و با حضور در اتحادیه
ها و سازمان های منطقه ای از دخالت و نفوذ دیگر قدرتها به منطقه جلوگیری نمایند.
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