نگاه اجمالی به همگراييهاي جديد در
اوراسياي مرکزي و چالشهاي احتمالی جمهىري اسالمي
ايران

علی يليقلیسادٌ
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تقد اش فسوپاؾی اتحاد رماهيس ؾوزوی ته دليل خالء ضئوپليتيک ته ورود آمده دز اوزاغيای
مسکصی ،اين مزموفه رغسافيايی ته يکی اش مهمتسين حووشههوای زااتو ضئوپليتيوک توين تواشياسا
منغقهای و فسامنغقهای تثديل ؾد .دز تين تاشياسا منغقهای دز اين حوشه ضئواغتساتطيک مویتووا
ته زوغيه ،تسکيه و ايسا اؾازه کسد که دازای تقلقات ضئوپليتيک ويطهای دز منغقه هػوتند .دز حوا
حاضس ،نمود حقيقی زاات ضئوپليتيک تين اين تاشياسا زا میتوا دز زويکسدهای ضئوپليتيوک آنهوا
تسای هماسايی تا منغقه مؿاهده کسد.
عثق نتايذ اين پطوهؽ ،اوزاغيای مسکصی اکنو ؾاهد ؾکلگيسی هماسايی اوزاغيايی ته
زهثسی زوغيه ،هماسايی کؿوزهای تسک شتا ته زهثسی تسکيه و هماسايی کؿوزهای فازظ شتا ته
زهثسی ايسا اغ  .دز ايون توين ،عثوق ؾوواهد موروود فساينود هماسايوی اوزاغويايی و هماسايوی
کؿوزهای تسک شتا تقسيثاً ته مسحله تکامل ضئوپليتيک زغيده و اين دو مزموفه دز حا حاضوس دز
زوند تثديل ؾد ته يک غاشما منغقه ای اساز دازند .تا اين حا  ،هماسايی کؿوزهای فوازظ شتوا
هنوش فسايند تکامل ضئوپليتيک زا عی نکسده اغ و پيؽتينی میؾود تا ؾوسوؿ فقاليو دو غواشما
منغقهای رديد (زوغی -تسکی) دز حوشه اوزاغيا ،اش ؽسفي نقؽآفسينوی ايوسا دز منغقوه کاغوته
ؾود.
تنا تس اين اقل ،اين پطوهؽ غقی کسده اغ تا اغتفاده اش يک تسزغی توقيفی -تحليلی و
اياغی اش وضقي و ؽسفي ه ای هماسايی اوزاغيايی و هماسايوی کؿووزهای توسک شتوا دز مقاتول
وضقي و ؽسفي های هماسايی تين کؿوزهای فازظ شتا  ،دوزنمايی اش چالؽهای احتموالی ايوسا
دز مقاتل هماسايیهای رديد دز اوزاغيای مسکصی ازائه نمايد.

ياصگان کليذی :هماسايی اوزاغيايی ،هماسايی تين کؿوزهای تسک شتا و هماسايی
تين کؿوزهای فازظ شتا .

 . 1دانؿزوی دکتسای رغسافيای غياغی ،دانؿااه تستي مدزظ

 /621فصلىامٍ آسيای مزکشی ي قفقاس ،ضمارٌ  ،61سمستان 6109

مقذمٍ
نؾس ته مزاوزت رغسافيايی ايسا تا حوشه اوزاغيای مسکصی ،میتوا اذفا نموود کوه
ؽهوز اين مزموفه رغسافيايی تقد اش فسوپاؾی اتحاد رماهيس ؾوزوی ته فنووا يوک منغقوه
ضئوپليتيک متمايص و مهم دز فسقه غياغو رهوانی تواحيسات ضزف و تقيوينکننودهای توسای
محيظ غياغی و مناغثات منغقهای و رهانی ايسا ته ازمغوا آوزده اغو  .فسوپاؾوی اتحواد
رموواهيس ؾوووزوی و تکوووين حوووشه ضئوپليتيووک اوزاغوويای مسکووصی متؿووکل اش دو حوووشه
ضئواغتساتطيک آغيای مسکصی و افقاش ،فالوه تس ايزواد فسقو هوای فوساوا دز اتقواد مفتلو
امنيتی ،غياغی ،ااتكادی و فسهنای تسای ايسا تا چالؽهای فمدهای نيص همساه توده اغو .
تالؼ گػتسده ادزتهای مفتل منغقهای و تينالمللی ته منؾوز کػة نفوذ دز ايون حووشه
ضئوپليتيک ،يکی اش پيامدهای منفی اغ که اش نقغه نؾوس منوافـ ملوی و مالحؾوات امنيتوی
ايسا  ،تحولی مغلوب و خوؾايند تلقی نمیؾود؛ چسا کوه ايون اموس دز وحلوه نفػو مقوداز
مقتناتهی اش مناتـ و ؽسفي های ايسا زا دز زاات هوا مكوسف مویغواشد و دز مستثوه تقودی،
مغاتق اقل کمياتی میتوا اغتدال نمود که هس انوداشه نفووذ غياغوی و فقاليو ااتكوادی
غايس ادزتها دز منغقه توغقه ياتد ،دامنه فسق های ايسا تسای تهوسهوزی اش مواقيو هوا و
امکانات مورود کاهؽ میياتد( .نوزوشی)841 :8731 ،
دز حا حاضس ،نموود حقيقوی چنوين وضوقيتی توا ؽهووز هماسايویهوای رديود دز
اوزاغويای مسکووصی دز حوا ؾووکلگيوسی اغو و توس حػووة ؽسفيو هووای کوازکسدی ايوون
هماسايیها ،پيؽتينی میؾود مناغثات آتی ايسا توا حووشه ضئوپليتيوک اوزاغويای مسکوصی
کامالً تح تاحيس زوند مورود تاؾود .ايون دز حوالی اغو کوه زواتوظ ميوا تواشياسا نؾوا
تينالملل توس اغواظ مزموفوهای اش مالحؾوات و محاغوثات ضئوپليتيوک و ضئواغوتساتطيک ؾوکل
میگيسد که خود دز تػتس عي متنوفی اش فاليوق غياغوی ،ااتكوادی ،امنيتوی و فسهناوی اووا
میياتند .دز اين ميا منافـ ملی فنكس ااعقی دز تقيين کيفي زواتظ دو يا چند کؿوز محػووب
میؾوند .ته عوز عثيقی هس چه اودز همػوويی منوافـ ميوا دو تواشياس دز حووشههوای مفتلو
غياغی ،ااتكادی و امنيتی تيؿتس و تاالتس تاؾد ،شمينههای مػافدتسی تسای تػظ و توغقه زواتوظ
ميا آنها ورود خواهد داؾ  .دز مقاتل ،فد تزانع منوافـ ملوی تواشياسا دز نؾوا توينالملول
تح تاحيس نقؽآفسينی ؾمازی اش فوامل و متغيسهوايی اغو کوه تػوته توه نووؿ و ماهيو آنهوا
میتوانند نقؿی تاشدازنده يا پيؽتسنده دز زواتظ دو کؿوز داؾته تاؾند( .محمدی)52 :8711 ،
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بىيان وظزی
فزايىذ تطکيل ساسمان مىطقٍای

پيؽ اش تحج پيسامو فسايند تؿکيل غاشما های منغقهای ،مهمتسين موضوؿ مغسح ايون
اغ که اين تحج نفػ مػتلص تقسيفی مؿفف و رامـ اش مفهو منغقه توه ويوطه دز مثاحوج
رغسافيايی -غياغی اغ  .هس چند دز شمينههای مفتل فلو ارتمافی اش مفهو منغقوه تقوازي
متفاوتی تا مقياظهای مفتل ازائه مویؾوود ،اموا دز مثاحوج زواتوظ توينالملول و رغسافيوايی-
غياغی ،منغقه ته فنوا يک پديده ضئوپليتيک اش آ تح فنوا چازچوب افقی و رغسافيايی هوس
حسک متمايل ته هماسايی رمقی تين دول ها تقثيس میؾود .يک منغقه دز رغسافيا شمانی ااتول
تؿفيف و تسخوزداز اش يک ؾفكي رغسافيوايی يکپازچوه و متموايص اش غوايس منواعق اغو کوه
فوامل پيوند دهنده ارصای آ ته خوتی ااتل تؿفيف و ؾناغايی تاؾود .اش نؾوس محويظ فيصيکوی
يک منغقه تايد محيظ يکپازچهای تاؾد ،يا دغ کم دازای ويطگیهای رغسافيوايی و اغوتساتطيک
مؿاتهی تاؾد و فساتس اش يک فضای رغسافيايی میتواند تدو داؾوتن فوامول مؿواته فيصيکوی نيوص
ااتل تؿفيف و ؾناغايی ته فنوا يک منغقه تاؾد؛ مؿسوط تس ورود يک غسی اش فوامول پيونود
دهنده فسهنای ،غياغی و ااتكادی ميا ارصای تؿکيل دهنده آ فضای رغسافيايی کوه محويظ
مستوعه زا اش دياس محيظها متمايص میکند( .مزتهدشاده )816 -812 :8718 ،ته فثازتی دياوس،
يک منغقه اثل اش همه نمايؿاس ياانای و پيوغتای دز اؾکا مفتلو رغسافيوايی اغو و ايون
ياانای و پيوغتای رغسافيايی چازچوب الش تسای فقالي هوای مؿوتسک غياغوی و ااتكوادی زا
فساهم میکند)Cohen, 1964: 62( .
نتيزه اين ياانای و پيوغتای رغسافيايی دز تػتس مناغثات تينالمللی دولو هوا توه
ؾکلگيسی منغقه ضئوپليتيک میانزامد .منغقه ضئوپليتيک توس پايوه يوک منغقوه يوا فضوای
رغسافيايی متزانع اش حيج غاختازی و يا کازکسدی ؾوکل مویگيوسد .هويو يواتی منغقوه
ضئوپليتيک ،مػتلص تازداز ؾد غياغی منغقه رغسافيايی متزانع و فناقوس مستووط توه آ
اغو  .دز يوک منغقوه ضئوپليتيوک فناقوس و خكيكوههوای غواختازی و کوازکسدی منغقوه
رغسافيايی اش نؾس تاشياسا غياغی خكوقاً دول ها ازشؼ يافته و دز ؾکل الاوهای مفتلو
زااتتی ،همکازی و نصاؿ ،نؾس آنها زا ته غوی خود رلة میکنند.
مسحله تکامل يافته منغقه ضئوپليتيک زا غواشه ضئوپليتيوک ؾوکل مویدهود .دز ايون
مسحله تاشياسا غياغی فقا میؾوند و توس پايوه تكووزات و اناوازههوای آنهوا اش ازشؼهوای
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اغتساتطيک فناقس رغسافيايی منغقه و نقؽ اين فناقس دز تأمين منافـ و فاليوق ضئوپليتيوک
آنها ،فسآيندهای هماسايی ،واگسايی ،کؿمکؽ ،غتيص ،همکازی و تقاو توغقه مویياتنود .توه
عوزی که ،زواتظ غيػتمی دول ها و تاشياسا دزو منغقهای و تسو منغقوهای مثتنوی توس
فناقس غاختازی و کازکسدی منغقه ته قوزت پيدا و پنها ؾکل مویگيوسد .دز ايون مسحلوه
منغقه تس غس نوفی دو زاهی غياغی -ضئوپليتيک اساز مویگيوسد .چنانهوه نيسوهوای غياغوی
فقا دز غاشه ضئوپليتيک افم اش دزونی و تيسونی تس اغاظ فناقس و خكيكههوای غواختازی و
کازکسدی دزو منغقه ای توا يکودياس توه تفواهم و همػوويی زغويده و نووفی همثػوتای و
واتػتای متقاتل توا تا دزک مؿتسک نػث ته اموز منغقه فساهم آيد ،غواشه ضئوپليتيوک توه
قوزت تک مقيازی يا چند مقيازی دز تػتس همکازیهوای مؿوتسک غياغوی -ااتكوادی دز
االة هماسايی منغقهای ته غوی کما ضئوپليتيک اد مویگورازد .توه فثوازت دياوسی ،دز
مسحله غاشه ضئوپليتيک تالؼهای توريهی و ديپلماتيک ،التیها و زايصنیهوا توغوقه يافتوه و
نوفی خودآگاهی دزو منغقهای دز زاغتای ضسوزت توغقه همکازیهای متقاتول و تساوسازی
قلح و امني دز منغقه ؾکل میگيسد و تدينگونه فلػفه ايزاد غاشما منغقوهای توا للثوه
نيسوهای هماسا تس نيسوهای واگسا متزلی میؾود( .حافؼنيا و کاويانیزاد)32 :8717 ،

وگاٌ اجمالی بٍ َمگزايیَای جذيذ در ايراسيای مزکشی ي 620 /...

دز آ غوی مقادله ،اگس نيسوهوای واگوسا للثوه نماينود غواشه ضئوپليتيوک توا غسنوؾو
متفاوتی زوتسو خواهد ؾد که میتوا اش آ تح فنوا اهقسايی ضئوپليتيک ياد تسد .چنانهه دز
پستو ديپلماغی منفی ،زويکسدهای چالؽتسانايص ،ايدئولوضیهای متقوازل ،اخوتالف دز منوافـ و
فاليق ضئوپليتيک ،اختالفهای غسشمينی -فسهنای دز ؾوغسنذ رغسافيوايی -غياغوی منغقوه،
مداخله نيسوهای فسامنغقهای و نيسوهای واگسا تس نيسوهای هماسا دز منغقوه للثوه پيودا کننود،
واگسايی دز تػتس اختالفهای فميق غياغی -ضئوپليتيک توغقه میياتد کوه نتيزوه آ چيوصی
ليس اش تیحثاتی و هسد و مسد منغقهای خواهد تود و اين موضوؿ میتوانود منغقوه زا توه غووی
غتيص و رنگ تين تاشياسا هداي کند .عثيقی اغ تا توره ته تزانع رغسافيوايی -فسهناوی
منغقه ،تثقوات هوس نووؿ غوتيصؼ و رنوگ احتموالی توين تواشياسا توس زوی ازشؼهوای
رغسافيايی -غياغی ،میتواند کل منغقه زا متاحس نمايد و تدين تستية تح تاحيس يک چنين
فضای تیحثات و ناپايدازی ،منغقه تحسانی ؾکل میگيسد.
تالشَای جذيذ بزای تطکيل ساسمانَای مىطقٍای در ايراسيای مزکشی
باسگطت مجذد پًتيه ي احيای َمگزايی ايراسيايی

اش مهمتسين خثسهای حوشه رغسافيوايی اوزاغويای مسکوصی دز مواههوای پايوانی غوا
 1111که تا تاشتواب ويوطهای دز تحليولهوای غياغوی -ااتكوادی رهوانی دز حووشه زواتوظ
تينالملل همساه تود ته پفؽ خثس ويطه پوتين دز خكوـ توالؼهوای زوغويه توسای احيوای
هماسايی اوزاغيايی اختكاـ داؾ  .پوتين دز ايون خثوس افوال کوسد کوه اتحاديوه اوزاغويا
متؿکل اش رمهوزیهای اغتقال يافته حوشه کؿوزهای مػوتقل مؿوتسک المنوافـ توا غوا
 ۵۱۰۲تؿکيل خواهد ياف  .عثق اؽهازات وی اتحاديه اوزاغيا چيصی ؾثيه ته اتحاد رماهيس
ؾوزوی نيػ  ،تلکه هدف آ ايزاد غاشمانی تسای همکازیهای نصديک غياغوی و ااتكوادی
تين افضا و تقامل دغتهرمقی تا کؿوزهای اتحاديه ازوپا اغ .
تناتساين ،غسا زوغيه ،اصااػتا و توالزوظ دز  81اکتثوس  1188دز مػوکو عوی
تيانيه مؿتسکی موافق خود زا تا تؿکيل اتحاديه اوزاغيا تا غوا  1185افوال کسدنود .دز
اين تيانيه مؿتسک دز خكوـ ايزاد هماسايی و پيوندهای ااتكادی مؿاته اتحاديوه ازوپوا دز
اتحاديه اوزاغيا تاکيد ؾده اغ  .دز اين شمينه زوغيه ،اصااػتا و تالزوظ فالوه تس زاهانداشی
اتحاد گمسکی غهرانثه ،پيؽ اش اين اسازداد ايزاد فضای مؿتسک ااتكوادی زا نيوص توه امضوا
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زغاندهاند .زوظها مقتقد هػتند ،ايزاد اتحاديه گمسکی و فضای مؿتسک ااتكادی شمينوههوا زا
تسای تؿکيل اتحاديه ااتكادی اوزاغيا هموازتس میغاشد .دز حقيق  ،پع اش افال عسح زوظهوا
تسای تؿکيل اتحاديه اوزاغيا و کػة موافق اصااػتا و توالزوظ دز نهايو زهثوسا زوغويه،
اوکساين ،تالزوظ ،اصااػتا  ،ازمنػوتا  ،اسايصغوتا  ،مولوداوی و تاريکػوتا نيوص توافوقناموه
تؿکيل منغقه آشاد تزازی زا که اش نؾس کازؾناغوا گوا مهموی دز زاغوتای تؿوکيل اتحاديوه
اوزاغيا محػوب میؾود دز رسيا نفػوتين نؿػو غوا روازی غوسا رامقوه کؿووزهای
مػتقل همغود دز غن پتسشتوزگ امضاء کسدند .دز ايون نؿػو  ،فقوظ کؿووزهای اشتکػوتا ،
آذزتايزا و گسرػتا که زواتظ نصديکتسی تا آمسيکوا و لوسب دازنود ايون موافقتناموه زا امضواء
نکسدند.
هس چند تسخی تحليلاسا تا اؾوازه توه ؾاخكوه هوای متفواوت غياغوی ،ااتكوادی و
ارتمافی دز کؿوزهای مػتقل مؿتسک المنافـ ،دوزنمای زوؾن و موفقی تسای ايون اتحاديوه
متكوز نيػتند؛ تا اين حا پوتين دز مقالوهای کوه توه الوم وی دز زوشناموه ايصوغوتيا چواج
گسديد ،عسح اتحاد اوزاغيايی زا چنين تثيين مینمايد:
«نفػ اين که هدف ما اش تؿکيل اتحاديه اوزاغيا تاشغاشی اتحاد رمواهيس ؾووزوی
نيػ شيسا اگس غقی کنيم چيصی زا که دز گرؾته توده ،احيا کسده و يوا اش آ تقليود نمواييم
اين اادا کاز تهاانهای خواهد تود .تا اين حا هماسايی تس مثنای رديد ازشؾوی ،غياغوی و
ااتكادی اش مقتضيات شما و غياغ توينالملول اغو  .موا الاووی يوک اتحاديوه نيسومنود
فسامليتی زا پيؿنهاد میکنيم که اين اتحاديه ؽسفي آ زا دازد کوه توه يکوی اش اغوةهوای
رها تثديل ؾده و نقؽ ازتثاعی موحسی تين ازوپا و منغقه آغيا و اايانوغيهکه توه غوسف
دز حا توغقه اغ زا تاشی کند .اين تدا مقنا اغ که میتوا تس اغاظ اتحاديه گمسکی و
فضای واحد ااتكادی ته هماهنای نصديوکتوس دز حووشه غياغو ااتكوادی و ازشی زغويد و
اتحاديه ااتكادی وااقی زا تؿکيل داد .اين دز حالی اغو کوه تووا کوسد منواتـ عثيقوی،
غسمايهها و توا نيسومند انػوانی توه اتحاديوه اوزاغويای ارواشه خواهود داد کوه دز مػواتقه
فناوزیها و زاات دز موزد غسمايهگرازا  ،ايزاد فسق های رديد ؾغلی و توليدات پيؿسفته
اش ادزت زااتتی تسخوزداز ؾود و همساه تا تواشياسا کليودی و غواختازهای منغقوهای ماننود
اتحاديه ازوپا ،آمسيکا ،چين و غاشما همکازیهای ااتكادی آغيا و اايانوغويه ،حثوات توغوقه
رهانی زا تامين نمايد)Putin, 3 October: 2011( .
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دو اين که ،اتحاديه اوزاغيا ته نوفی کانو زوندهای تقدی هماسايی خواهد تود .ته
فثازت دياس ،اين اتحاديه اش عسيق ادلا تدزيزی اتحاديه گمسکوی و فضوای واحود ااتكوادی
تؿکيل خواهد گسديد .غو اين که ،مقاتل هم اساز داد اتحاديه اوزاغيا و رامقه کؿووزهای
مػتقل همغود اؾتثاه اغ  .هس يک اش آنها دز فضای ؾوزوی غاتق راياواه و نقوؽ خوود زا
دازند .زوغيه و ؾسکای آ دز قدد هػتند ته عوز فقا نهادهای اين رامقه زا تکميل کوسده
و دغتوزکاز فقالي های آ زا محتوای فملی تثفؿوند .دز نؾوس اغو دز رامقوه کؿووزهای
مػتقل همغود اتتکازها و تسنامههای مؿتسک مؿفف ،ااتل فهم و رراب دز تفؽ انوسضی و
نيص فناوزیهای تاال و توغقه ارتمافی مغسح و ته ارساء دزآيند .دز اين اتحاديه همکازیهوای
انػانی دز شمينه فلم ،فسهنگ و آموشؼ ،تقامل دز شمينه تنؾيم تاشازهای اؾوتغا  ،دوزنموای
وغيقی دازد .ميساث تصزگی که اتحاد رماهيس ؾوزوی تاای گراؾته اغ  ،ؾامل شيسغاخ ها،
مهازتهای توليدی مناعق و فضای مؿتسک شتانی و فلمی -فسهنای اغ  .اغتفاده مؿوتسک
اش اين امکانات دز ره منافـ همه کؿوزها و زغيد ته توغقه اغ  .همهنين ،يک غيػتم
تاشزگانی آشادتسی تايد چازچوب مناغثات ااتكوادی رامقوه کؿووزهای مػوتقل هومغوود زا
تؿکيل دهد .پيؽنويع اسازداد رديد تزوازت آشاد کوه مثتنوی توس اقوو غواشما تزوازت
رهانی توده و هدف آ حل موانـ مورود دز مػيس زواتظ تزوازی -ااتكوادی اغو دز غوا
 ۵۱۰۱و دز شما زياغ دوزهای زوغيه تس رامقه کؿوزهای مػتقل همغود ته اتتکواز خوود
زوغيه تهيه ؾده اغ .
نکته چهاز اين اغ که اتحاديه اوزاغويای يوک اتحاديوه تواش اغو کوه اش الحوا
کؿوزهای دياس و پيؽ اش همه کؿوزهای فضو رامقه کؿوزهای مػوتقل هومغوود توه ايون
اتحاديه اغتقثا مینمايد ولی هيچ کؿوزی زا دز اين خكوـ مزثوز نمیکند .اين کاز تايود
انتفاب مػتقل دول ها تس اغاظ منافـ ملی تلندمدت آنها تاؾد .تقضی کؿووزهای همػوايه
تسای توريه تیميلی خود نػث ته حضوز دز عسحهای هماسايوی دز فضوای ؾووزوی غواتق
مقتقد هػتند که اين چنين زويکسدهايی تا انتفاب ازوپايی آنها مغايست دازد .ته افتقواد مون
چنين توريهی نوفی دوزاهی کاذب اغ  .ما ته هيچ وره نمیخواهيم اش کػی منوصوی ؾوده
و تا کػی مقاتله کنيم .اتحاديه اوزاغيا ته فنوا تفؽ ردايیناپريس ازوپای تصزگ تس محوزي
اقو تنيادين هماسايی يقنی ازشؼهای آشادی ،دمکساغی و اوانين ااتكاد تاشاز آشاد تؿوکيل
خواهد ؾد .ما ضمن پيايسی اين هماسايی ته ازوپايیها نيص پيؿنهاد داديم توا دزتوازه ايزواد
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رامقه منػزم ااتكادی اش ليػثو توا والديواغوتوک ،ايزواد منغقوه تزوازت آشاد و اؾوکا
پيؿسفتهتس هماسايی ،عساحی غياغ منػزم دز شمينه قنايـ ،فناوزیها ،انوسضی ،آمووشؼ و
فلم و دز نهاي زفـ موانـ ويصايوی تسناموهزيوصی کننود .ايون پيؿونهادها دز حوا حاضوس دز
گفتاوهای ما تا ازوپا موزد تسزغی مفكل اساز مویگيسنود .همهنوين ،اتحاديوه گمسکوی و دز
آينده نصديک اتحاديه اوزاغيا دز گفتاوهای متقاتل توا اتحاديوه ازوپوا ؾوسک خواهود نموود.
تناتساين ،فضوي دز اتحاديه اوزاغيايی فالوه تس داؾتن فوايد ااتكادی توه هوس يوک اش افضوا
اراشه خواهد داد غسيـتس و اش زوی مواضـ اویتس توا ازوپوا تقوامالت داؾوته تاؾوند .غيػوتم
منػزم ااتكادی دز چازچوب مؿازک اتحاديه اوزاغيا تا اتحاديه ازوپا اغقاً تافوج تغييوسات
فميق دز غاختاز ضئوپلتيک و ضئواکونوميک رها خواهد تود)Ibid( .
عثق اؽهازات پوتين ،اغتساتطی تؿکيل اتحاديه اوزاغيا توا حود شيوادی اش اغوتساتطی
اتحاديه ازوپا ااتثاظ ؾده اغ  .الثته دز اين توين دو هماسايوی ااتكوادی منغقوهای يقنوی
اتحاديه گمسکی ميا زوغيه ،تالزوظ و اصااػتا و رامقه ااتكادی اوزاغويا ؾوامل زوغويه،
اصااػتا  ،اسايصغتا  ،تالزوظ و تاريکػتا نقؽ خيلی مهم دز ؾوکلگيوسی ايون اتحاديوه
ايفا کسدهاند .دز حا حاضس ،تؿکيل اتحاديه اوزاغيا میتواند اش يک غوو زاهوی توسای اروسای
پسوضه های مؿتسک و افصايؽ غغح زاات دز توانايی تما کؿوزهای حوشه اوزاغيای مسکوصی
تاش کند و اش غوی دياس رواتاوی خواغ های غاشما تزازت رهانی نيص تاؾود .زوی هموين
اقل ،اين عسح که ته فقالي های ااتكادی زوغيه دز منغقه تحوسک تواشهای تفؿويده ،عوی
ماههای اخيس تا ردي اش رانوة ايون کؿووز پيايوسی ؾوده اغو  .چوسا کوه اوزاغويا دازای
ؽسفي های تالقوه تسای حل تحسا هوای مقغقوی و حتوی دزاشمودت ااتكوادی اغو و ايون
توانمندی دز ؾسايغی ته وااقي نصديک خواهد ؾد که کؿوزهای اين حوشه ته مقنی وااقوی
ته هماسايی و همکازی تسغند( .تهمن 4 ،مسداد )01
ؾايا ذکس اغ  ،هس چند عسح اتحاد اوزاغيايی مفالفوا شيوادی توه ويوطه دز خوازد اش
زوغيه دازد؛ تا اين حا تػيازی اش کازؾناغا زوغيه اش اين عسح تح فنوا مهمتوسين فامول
تقای زوظها دز نؾا تينالملل و ضئوپليتيک متغيس رهانی ياد کسدهاند که ته چند نمونه اش آنهوا
اؾازه میؾود .ته فنوا مخا والديميس پازامانوف که مديسي اين پسوضه زا تس فهوده دازد مقتقود
اغ  ،هماسايی تسای تقا و توغقه پايداز تما فضای پػاؾووزوی و حتوی تموا اوزاغويا و دياوس
تفؽ های آ تػياز مهم اغ و اش لحاػ تازيفی ،رغسافيای غياغی -ااتكادی و ايودئولوضيک،
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نقؽ کليدی تسفهده دازد .تا اين حا ته افتقاد وی ناسانوی اقولی کؿووزهای فضوو رامقوه
مػتقل مؿتسک المنافـ اش ماهي اين هماسايی اغو کوه آيوا وااقواً يوک هماسايوی کامول
ااتكادی و متقاتالً غودمند میتاؾد؟
ميفائيل ديلياگين اش کازؾناغا زوغيه دز خكوـ اتحاديه اوزاغيا تس اين تاوز اغو
که زوغيه ته داليل قسفاً ااتكادی تدو اوکساين ،اصااػوتا و توالزوظ نوه تنهوا نمویتوانود
نقؿی دز زوند توغقه منغقه داؾته تاؾد ،تلکه ته عوز مقمو نيص نفواهد توانػ دز کؿووز
خود غياغ واحد ااتكادی زا دز پيؽ گيسد .وی تا تيا اينکه ما مانند يوک غواختاز واحود
ااتكادی هػتيم که تکه تکه ؾده و دز حا ناتود ؾد اغ  ،میگويد :هماسايی اوزاغويايی
تسای زوغيه ،نفػ تاشغاشی و وحدت تفؿيد ته اين غاختاز اغو و فالاوهمنودی اقولی
زوغيه ،گػتسؼ تفؽ های توليدی مواد خا  ،تهثود توليدات ،افصايؽ اغتاندازد غغح شندگی
دز کؿوزهای فضو اتحاديه و گػتسؼ تقاضا اغ .
الکػاندز غاتيانين ،دياس کازؾناظ زوغيه مقتقد اغ  ،تؿکيل اتحاديوه اوزاغويا توسای
تقای زوغيه دز وضقي تؿديد تحسا مالی ،ااتكادی و غياغی رهانی کامالً ضسوزی اغ  .توه
افتقاد وی اغتحکا کؿوزهای ؾوزوی غاتق تنها تا حسف تحقق نمیياتد و اين موضوؿ مػتلص
حضوز زوغيه دز مسشهای رغسافيايی ؾوزوی غاتق میتاؾد .همهنين اش نؾس اياوز پا کساتينکوو
تدو هماسايی دز اوزاغيا ،زوغيه تا وزؾکػتای غياغی و ااتكادی مواروه خواهود توود و توه
تدزيذ دز زدي ادزتهای دزره دو اساز خواهد گسف  .توه افتقواد وی ،تودو اتحواد اوزاغويا
زوغيه محکو ته تزصيوه تودز يزی توه منواعق مفتلو خواهود ؾود و دز ايون اموس مفالفوا
ضئوپليتيک زوغيه تالؼهای شيادی خواهند کسد( .خثسگصازی فازظ 4 ،دی )01
ضًرای َمکاری کطًرَای تزک سبان
ؾهس آلماتی پايتف پيؿين اصااػتا عی زوشهای  18 -11اکتثس  1188ميصتا
نفػتين ارالظ ؾوزای همکازی کؿوزهای تسک شتا تا موضوؿ همکازیهای ااتكادی توود.
اين ارالظ دز غا های گرؾته تح فنوا ارالظ مؿتسک غوسا کؿووزهای توسک شتوا
تسگصاز میؾد که تازيخ تسگصازی آ ته غوا  8001تواش مویگوسدد کوه اولوين دوز آ توه
ميصتانی تسکيه و توزگوت اوشا دز ؾهس آنکازا تسگصاز ؾد.
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اولين تاز پيؿنهاد تاغيع ؾووزای همکوازی زا نوزغولغا نؾستواي زئويع رمهووز
اصااػتا دز نؿػ آنتاليا دز غا  1116مغسح کسد .ايون پيؿونهاد دز غوا  1110اش
غوی غسا کؿوزهای آذزتايزا  ،اصااػوتا  ،اسايصغوتا و تسکيوه دز توافوق نهوايی نهموين
نؿػ غسا کؿوزهای تسک شتا دز ؾهس نفزوا دز ره تاغويع يوک غواشما رديود
تينالمللی گنزانده ؾد و دز نهاي اسازداد تاغيع ؾوزای همکازی دز  3اکتثوس  1181دز
رسيا دهمين نؿػ غسا دز اغتانثو تسکيه ته امضا زغيد.
هدف اش تاغيع اين ؾوزا ته نووفی غواشماندهی غياغوی -فضوايی توسای تاغويع
اتحاديه تسک اغ که زغال اقلی آ تحکيم وحودت و افتمواد متقاتول توين ملو هوای
غاکن دز محيظ شتانی و فسهنای مؿاته ،تقوي همثػتای غياغی ،توغوقه همکوازیهوا و
مناغثات تزازی -ااتكادی  ،توغقه زواتظ انػانی و محافؾ اش ميساث توازيفی و فسهناوی
رها تسک افال ؾده اغ  .پيؽتينی می ؾود اين ؾوزا دز ره تقميوق همکوازیهوای
غياغی -ااتكادی تين کؿوزهای تسک شتا همهو اتحاديه فسب ،ؾوزای همکوازی خلويذ
فازظ يا ؾوزای ازوپايی فمل نمايد .ؾوزای همکازی توسک اولوين نهواد غياغوی -ااتكوادی
اغ که تا ماهي غاشما منغقهای دز غغح کؿوزهای تسک شتا ؾسوؿ ته فقاليو خواهود
کسد( .وليقلیشاده)8301 ،
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حا اين غو ا مغسح اغ که اين هماسايی دز تين کؿوزهای توسک شتوا کوه دز
فسايند کما ضئوپليتيک اساز دازد ،تس حػة اؾتساکهای فسهنای مورود تين اين کؿووزها و
توانايی نػثتاً خوب ااتكادی آنها ،ته لحاػ منغقهای خالق چه فسق هايی توسای کؿووزهای
فضو خواهد تود؟
اش رمله مهم تسين دغتاوزدهای نؿػ آلماتی میتوا توه امضوای اوسازداد تؿوکيل
ؾوزای تاشزگانی تسک اؾازه کسد که نفػتين ارالظ آ نيص تا حضوز نماينودگا کؿووزهای
فضو تسگصاز ؾد .هدف اقلی اش تؿکيل ؾوزای تاشزگانی ايزاد شمينه مناغة و حقووای توسای
تحقق همکازیهای ااتكادی مؿتسک ،تقوي همکازیهای دورانثه و چندرانثوه توس حػوة
ؽسفي و هووای مکموول دز تووين کؿوووزهای فضووو اتحاديووه و تهثووود ؾووسايظ و شمينووههووای
غسمايهگرازی مؿتسک تين افضا میتاؾد .تس اغاظ ؾاخفها و مقيازهوای کوال ااتكوادی،
فالوه تس اين که ته افتقاد تسخی اش کاؾناغا مػائل ااتكادی ،تسکيه پوياتسين ااتكاد کنونی
رهووا زا دز اختيوواز دازد ،رمهوووزی آذزتايزووا و اصااػووتا هووس دو پويوواتسين ااتكووادهای
مزموفه کؿوزهای مػتقل مؿتسک المنافـ محػوب میؾوند و اين موضوؿ نؿا دهنده اين
اغ که اين مزموفه اش ؽسفي ااتكادی تااليی تسای همکازیهای مؿتسک تسخوزداز اغ .
اش نؾس ضئواکونوميک ،قسف نؾس اش هس نوؿ تحج غياغی ،اگوس مزموفوه (تسکيوه -رمهووزی
آذزتايزا  -اصااػتا ) زا ته نوفی راده اتسيؿم انسضی کنونی اوزاغيا دز نؾس تايسيم ،توس حػوة
ؽسفي های مکمل (رمهوزی آذزتايزا و اصااػتا تاالتسين ذخايس انسضی حوشه دزيای خوصز
زا دز اختياز دازند و هس دو خواها انتقا مناتـ انسضی ته تاشازهای تينالمللی اش مػيس افقاش و
تسکيه هػتند و دز مقاتل تسکيه فالوه تس اينکه خود کامالً نياشمند مناتـ انسضی منغقوه اغو
دز ؾثکه انتقا مناتـ انسضی ته ازوپا اش مواقي کامالً ويطهای تهسه میتسد) ،همکازی مؿتسک
دز اين هماسايی ،فالوه تس احيای شيسغاخ های پيؿسف ااتكادی تسای تک تک کؿووزهای
فضو ،میتواند شمينهغاش ؽهوز يک ادزت ااتكادی رديد دز الوة اوزاغويا تاؾود .توه لحواػ
ضئوپليتيک ،ؾايد ؾسوؿ فقالي های ؾوزای همکازی کؿووزهای توسک شتوا دز ايون مسحلوه
شمانی کامالً تكادفی تاؾد و زوند پيؿين خود زا عی میکند تا اين حا ؾوسوؿ فقاليو ايون
هماسايی زا ته نوفی نيص میتوا واکنؽ مؿتسک کؿووزهای توسک شتوا خكوقواً تسکيوه و
رمهوزی آذزتايزا نػث ته عسح هماسايی اوزاغيايی پوتين تلقوی کوسد .الثتوه ،هوس چنود
اصااػتا و اسايصغتا اش عسح هماسايی اوزاغيايی اغتقثا کسدهاند ،اموا ايون دو کؿووز نيوص
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هيچ تمايلی نػث ته تقوي واتػتایهای ديسين نػث ته زوظها ندازند و ؾوايد منغقوی-
تسين ازشياتی و تحليل اش تمايل آنها تسای حضوز دز هماسايی اوزاغويايی ،ؾوناخ و اغوتفاده
ته مواـ اش فسق های ضئوپليتيک اغ  .اش عسف دياس ،اغتفاده اش اين مواقي ها ته اصااػتا
که اش يک مواقي ضئواغتساتطيک دز آغيای مسکصی تسخوزداز اغ اين فسق زا میدهد کوه
خود زا ته فنوا يک ادزت منغقهای نوؽهوز مقسفی نمايد.
الثته الش ته ذکس اغ که اين هماسايی هنوش دز مسحله عفولي ته غس میتوسد و توا
مسشهای آزمانی فاقلههای شيادی دازد .ؾايد تصزگتسين نقغه اوت ؾسوؿ ته کاز اين هماسايوی
تاکيد تيؿتس آ توس زوی فقاليو هوای مؿوتسک ااتكوادی اغو و دز حوا حاضوس ؾووزای
همکازی کؿوزهای تسک شتا تسخالف تزسته ؾکػ خوزده گرؾته کوه منوافـ ااتكوادی زا
دز تػتس اؾتساکها و فقالي مؿتسک فسهنای (ملیگسايی تسکی) رػتزو میکوسد ،ايون تواز
اين مزموفه میزود تا منافـ مؿتسک فسهنای زا دز تػوتس فقاليو هوای مؿوتسک ااتكوادی
رػتزو مینمايد.
اش رمله تصزگتسين چالؽهای ضئوپليتيک پويؽ زوی ايون هماسايوی کوه ؾوايد نووؿ
تقامالت آنها تا زوغيه -چين -ايسا دز ماهي فقالي های اين هماسايی تاحيسگراز تاؾد ،اين
اغ که دز تين کؿوزهای تسک شتا  ،هنوش اشتکػتا و تسکمنػوتا توهزلوم حضووز تقسيثواً
مػتمس و دائمی دز نؿػ غسا کؿوزهای تسک شتا (اشتکػتا دز غه دوزه اخيوس نؿػو
غسا دز آنتاليا ،نفزوا و اغتانثو حضووز نداؾوته اغو ) ،اش پيوغوتن توه ايون هماسايوی
خوددازی کسدهاند .همهنين ،اشتکػتا اش فملکسد تسکيه دز محکوميو تاؾوکند دز غواشما
ملل پع اش حوادث انديزا (می  )1115ته ؾدت نازاح اغ  .اش غووی دياوس ،آ گونوه
که کازؾناغا تحليل میکنند ،خودخواهیهای اغال کسيماف ته او ارواشه نمویدهود کوه اش
اتتکاز فمل زاية خود (نوزغلغا نؾستاي ) دز تثديل اصااػوتا توه يوک اودزت منغقوهای
پؿتيثانی کند .مقموالً اين زاات ضئوپليتيک دز تما غاشما ها يا اتحادهوا توين اودزتهوای
يکػا يا تا کمی تفاوت ديده میؾود و میتوا اش آ ته فنووا تصزگتوسين گػول غياغوی-
ضئوپليتيک پيؽ زوی همکازیهای تين کؿوزی دز تما هماسايیها نا تسد .تسکمنػتا نيوص
ته دليل مواقي حػاظ ضئوپليتيک آ دز ؾوما ايوسا دز چوازچوب غياغو هوای کوامالً
نامؿفف تیعسفی و همکازی دز حوشه انسضی توا کؿووزهای ؾوس و لوسب ،تواکنو تمايول
چندانی تسای فضوي دز ؾوزای همکازی کؿوزهای تسک شتا اش خود نؿا نداده اغ .
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رييکزد َمگزايی بيه کطًرَای فارسی سبان
ايده تساسازی همکازیهای غهرانثه ميوا ايوسا  ،افغانػوتا و تاريکػوتا اش شموا
فسوپاؾی اتحاد رماهيس ؾوزوی ،موزد توره دولتمسدا ايسا اساز گسف  .اموا ؾوسايظ خواـ
افغانػتا دز آ شما و وضـ تیحثات تاريکػتا دز نفػتين غا های اغتقال تافوج ؾود
مراکسات پيسامو همکازیهای غهرانثه ته نتيزه مغلوب نسغد .زوی همين اقول ،دز عوو
غا های اخيس ايسا هموازه تويطه تح تاحيس حثات نػثی ؾکل گسفتوه دز منغقوه ،خواغوتاز
تػسيـ دز زوند همکازیهای مؿتسک توده اغ ؛ دز غا های اخيوس زواتوظ ايون کؿووزها دز
شمينه های گوناگو اش زؾود ااتول توورهی تسخووزداز تووده و مقاموات ايوسا  ،تاريکػوتا و
افغانػتا تاکنو تا تسگصازی چندين نؿػ غوهرانثوه و کميػويو هوای مؿوتسک ،توالؼ
فساوانی دز اين زاغتا داؾتهاند .تا اين حا هنوش اادا مؤحسی اش غوی اين کؿوزها دز زاغتای
تؿکيل يک غاشما منغقهای فقا ته انزا نسغيده اغ .
ته افتقاد تػيازی اش کازؾناغا تا ورود اين که شتا فازغی ته فنوا فامل مؿوتسک
ميا ايسا  ،افغانػتا و تاريکػتا میتواند دز تػظ و توغقه همکازیهای غهرانثوه ميوا
عسفها ته فنوا نقغه آلاشين همکازیها نقؽ مهمی ايفا نمايد ،اما اغتمساز اين همکازیهوا
مػتلص ورود فوامل دياسی نيص هػ  .دز اين زاتغه تايد ته اين مػولله توروه کوسد کوه توا
ورود اؾتساکهای فسهنای و تازيفی ميا غه کؿوز ،تفاوتهای ااتل تورهی نيص ميا آنهوا
ورود دازد که ازشؼهای غياغی متفاوت اش آ رمله هػتند .ته فثازتی دياس ،هس چند ايسا
و افغانػتا دول های اغالمی تلقی میؾوند ،اما تاريکػتا توه ازشؼ هوای لستوی گوسايؽ
دازد و تيؿتس خود زا دولتی غوکوالز مویدانود .الثتوه ،ايون موضووؿ توه منصلوه تونتػو دز
ؾکلگيسی همکازیهای چندرانثه نمیتاؾد و هما عوز کوه دز تزستوه دياوس کؿووزها دز
تساسازی همکازیهای چندرانثه ديده میؾود ،فامل ااتكاد میتواند چنوين تفواوتهوايی زا
پؿ غس گرازد و مورثات تقوي مناغثات غهرانثه زا فوساهم نمايود( .احودی )8712 ،توه
فثازت دياس تا توره ته نقؽ مهم هماسايی ااتكادی دز ته ورود آمود و حسکو دز رهو
هماسايی غياغی ته نؾس میزغد که اين موضوؿ میتواند دز تحکيم همکازیهای منغقوهای
دز غايس حوشهها و شمينهها موحس تاؾد.
تس اين اغاظ ،هس چند افغانػتا و تاريکػتا هنوش دوزا گراز اش وضقي ناتػواما
رنگهای داخلی خود زا پؿ غس میگرازند ،اما میتوانند دز آينده دز شمينههوای گونواگو
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ااتكادی ؾسکای مناغثی تسای ايسا تاؾند .دز حا حاضس نيص مناغوثات ااتكوادی ايوسا توا
اين کؿوزها دز حا تهثود اغ  .ته فنوا مخا دز شمينه همکوازیهوای ااتكوادی ايوسا توا
تاريکػتا تايد گف که ته دنثا ايزاد حثات نػثی دز تاريکػتا  ،ايون کؿووز توه تودزيذ
توانػته اغ وضقي ااتكادی خود زا تهثود تفؿد .ته گونهای که اکنو حزم تزازت ميا
دو کؿوز ته عوسش چؿومايسی گػوتسؼ يافتوه و اش  41ميليوو دز غوا  8711توه 817
ميليو دالز دز غا  8711زغيده اغ  ،هس چند که تفؽ فمده اين حزم تزوازی يقنوی
حدود  862ميليو دالز آ متقلق ته قادزات ايسا ته تاريکػوتا اغو  .اش عوسف دياوس،
ايسا تا افغانػتا نيص دازای مناغثات ااتكادی زو توه پيؿوسفتی اغو  .توس اغواظ آمازهوای
مورود ،افغانػتا پنزمين ؾسيک تصزگ تزازی ايسا دز حوشه قوادزات و هؿوتاد و دوموين
ؾسيک تزازی ايسا دز حوشه وازدات ته ؾماز مویزود .غوق تزوازی کنوونی ميوا ايوسا و
افغانػتا حدود  8ميليازد و  721ميليو دالز دز غا میتاؾد .دز وااـ ،ايوسا مهومتوسين
تامينکننده کاالهای غسمايهای و مكسفی افغانػتا ته ؾماز میزود.
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قسف نؾس اش ؽسفي های فسهنای و ااتكادی که ته هيچ وروه نمویتووا اش اهميو
آنها دز ره تػظ و توغقه همکازیهای غهرانثه تين کؿوزهای فازغی شتا چؿومپوؾوی
کسد ،تايد گف دز عو غا های گرؾته زونود همکوازیهوای غوهرانثوه همووازه توا موانوـ
تػيازی همساه توده اغ که اش مهمتسين آنها میتوا ته کازؾکنیهوای آمسيکوا اؾوازه کوسد.
تقضی اش کازؾناغا لستی گػتسؼ مناغثات غهرانثه يا مناغثات دورانثه ايسا تا هوس يوک
اش کؿوزهای تاريکػتا و افغانػتا زا تح فنوا تقوي اغتساتطی منغقوهای ايوسا توسای
نفوذ ته آغيای مسکصی تلقی میکنند؛ ته افتقاد آنها تقميق مناغثات ايسا تا تاريکػوتا توا
غياغ های واؾناتن دز منصوی غواختن ايوسا دز تضواد اغو  .دز وااوـ ،اهميو آغويای
مسکصی تسای آمسيکا ته حدی اغ که اين کؿوز نفوذ کؿوزهای زاية خود ته ويطه ايوسا زا
تس نمیتاتد و غقی دازد تا حد ممکون اش آ ممانقو نمايود .اش عوسف دياوس و توا توروه توه
خكوم تين تهسا  -واؾناتن و نيص حضوز مػتقيم آمسيکا دز افغانػتا  ،واؾناتن غياغوتی
کامالً محتاعانه دز اثا ايسا دز پيؽ گسفته اغ ( .احدی)8712 ،
همهنين ،تسخی اش کازؾناغا مقتقد هػتند ،تؿکيل اتحاد ميا کؿووزهای فازغوی
شتا حتی می تواند تا واکنؽ تند غايس کؿوزهای منغقه آغيای مسکصی و افقاش زوتوسو ؾوود
که نمونه تازش آ اشتکػتا اغ ؛ کؿوزی که تقداد شيادی تاريک دز آ شنودگی مویکننود.
حتی تسخی تس اين تاوز میتاؾند اغتقثا تاريکػتا اش عسح اتحاد کؿوزهای فازغوی شتوا
واکنؿی اغتساتطيک دز تساتس عسح اتحاد کؿوزهای تسک شتا محػوب مویؾوود .توه فثوازتی
دياس اش اين ديدگاه ،اتحاد کؿوزهای فازغی شتا تهتوسين زاه توسای ايزواد مواشنوه منغقوهای
تسای تاريکػتا ته ؾماز میزود .تسخی اش قاحةنؾسا لستوی مقتقود هػوتند ،ااودا هوای
ايسا تسای تساسازی پيوندهای نصديکتس تا افغانػتا و تاريکػتا دز االة کؿوزهای فازغوی
شتا تفؿی اش تالؼهای ايسا تسای تقديل فؿازهای تينالمللوی دز شمينوه تسناموه هػوتهای
خووود موویتاؾوود .اش ديوودگاه ايوون افووساد ،ايووسا تمايوول دازد تووا کؿوووزی چووو تاريکػووتا
همکازی های اغتساتطيک و امنيتی فميقی داؾته تاؾد .تنا تس اين اقل ،مقموالً آنها توه تػوتس
زاات های اغتساتطيک تهسا  -واؾناتن دز آغيای مسکصی اش تاريکػتا ته فنوا تصزگتوسين
حفسه ضئوپليتيک واؾناتن دز منغقه ياد میکنند .اش عسفی ،تاريکػتا نيص فمق اغتساتطيک
ايسا دز آغيای مسکصی محػوب میؾود .اين موضوؿ تسای تاريکػتا نيص قد میکند .دز
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وااـ ،ايسا تصزگتسين تکيهگاه اغتساتطيک تاريکػتا دز مقاتول رواموـ توسک شتوا آغويای
مسکصی اغ .
اين دز حالی اغ که تسخی محافل نيص تالؼهايی زا دز ره رلووگيسی اش تقميوق
مناغثات غهرانثه ميا کؿوزهای فازغوی شتوا تحو فنووا توالؼ ايوسا توسای نفووذ و
اغتيالی ايدئولوضيک تس آغيای مسکصی مغسح غاختهاند .دز پی پيؿونهاد تاغويع تلويصيوو
مؿتسک کؿوزهای فازغی شتا که اش عسف ايسا مغسح ؾد ،محافل مفال توا ايوسا اش ايون
پيؿنهاد تح فنوا تالؼهای ايسا تسای قدوز ازشؼ هوای فسهناوی خوود توه کؿووزهای
همػايه ته ويطه کؿوزهای فازغی شتا تقثيس کسدند .اين موضـگيوسیهوا دز مقاتول زويکوسد
هماسايی تين کؿوزهای فازغی شتا دز ؾسايغی مغسح میؾوند که رامقه تينالملل ته ويطه
لستیها پع اش مدتها دوتازه نااه خود زا ته مواقي و نفوذ تازيفی ايوسا دز حووشه آغويای
مسکصی ته ويطه افغانػتا و تاريکػتا مقغوف کسدهانود .اموا نکتوهای کوه دز ايون زويکوسد
رامقه رهانی ته زواتظ تهسا تا افغانػتا و تاريکػتا ناديده گسفته میؾوود ،اتقواد فميوق
تازيفی و تمدنی مناغثات غهرانثوه اغو  .دز وااوـ ،اللوة محافول لستوی فاليوق ايوسا و
افغانػتا  -تاريکػتا زا قسفاً اش رنثه غياغی تحليل میکنند .تا اين حا  ،فالوه توس نقوؽ
غياغ و ديپلماغی دز تقميق مناغثات غهرانثه ته هيچ وره نمیتوا نقؽ اؾوتساکهوای
تازيفی و تمدنی زا دز تقميق اين مناغثات ناديده گسف .
دز مزموؿ ،تهزلم تما موانـ موروود دز مقاتول زويکوسد هماسايوی توين کؿووزهای
فازغی شتا  ،ؾسط نفػ و مهم دز مقاتل اين مزموفه رغسافيوايی دز مػويس تؿوکيل يوک
غاشما منغقهای فقا و موفق آ اغ که محوز اقولی فقاليو هوای مؿوتسک ايون حووشه
رغسافيايی -فسهنای تايد دز تػتس همکازیهای ااتكادی مؿتسک ؾکل تايسد .لرا انايصهها و
اقو هماسايی زا تايد دز فسقههايی که زاات هوای روازی اش عسيوق آنهوا و توه دليول آنهوا
رسيا دازند ،رػتزو کسد .يقنی دز فسقه مكلح ها و منافـ مؿتسک يا ته فثازتی تقلقوات
ضئوپليتيک مؿتسک.
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چالصَای ايزان در مقابل َمگزايیَای جذيذ در ايراسيای مزکشی
اقوالً دز ناسؼ ضئواغتساتطيک ،اوزاغياگسايی دز عسف مقاتل ائتالف آتالنتيوک اغو .
تس اغاظ آنهه که لسب ادفا دازد ،اگس فسا تسای ااتكاد و ضئوپليتيوک آ اش اهميو حيواتی
تسخوزداز اغ دز ناسؼ ضئواغتساتطيک ته اوزاغياگسايی ،ايوسا گورزگواه منوافـ اغوتساتطيک
مػتقيم زوغيه -اوزاغيا اغو  .اتحواد ضئوپليتيوک توا ايوسا اوادز اغو  ،آزشوی تػويازی اش
نػلهای اغتساتطيػ زوغيه ،يقنی «وزود ته آبهای گوس » اش عسيوق زاههوای قولحآميوص و
دموکساتيک زا تحقق تفؿد .دز دکتوسين اوزاغوياگسايی ،زوغويه و ايوسا توه فنووا هازتلنود
هماسايی اوزاغيايی دز مقاتل ائتالف آتالنتيک مکمول ضئوپليتيوک يکودياس هػوتند .دز ايون
زويکسد کامالً ضئواغتساتطيک که مديسي توانمند آ حتی میتواند «کويؽ و موات» زا توسای
ائتالف آتالنتيک دز نؾا ضئوپليتيک رهانی ته همساه داؾته تاؾد دز يوک عوسف آ  ،زوغويه
تکيهگاه اغتساتطيک ايسا دز مقاتل لسب محػوب میؾود و دز عسف مقاتل ،ايسا تصزگتوسين
نقغه ضق آمسيکا ،زاية غونتی زوظهوا دز فسقوه زااتو رهوانی اغو  .تنواتساين ،محووز
مػکو -تهسا  ،خظ اقلی و شيستنای ايدئولوضيک هماسايی اوزاغيايی دز تساتس ائتالف آتالنتيک
محػوب میؾود .دز ايون ناوسؼ ،مویتووا اش ايوسا توه فنووا ياانوه مکمول اغوتساتطيک
«هازتلند» دز رها کنونی دز مقاتل مکمل رغسافيايی هازتلند دز رها غنتی نوا توسد .توس
اين اغاظ ،هس چند دکتسين اوزاغياگسايی دز دزره نفػ مػتلص ائتالف زوغويه -اوکوساين
اغ تا اين حا مؿازک اغتساتطيک زوغيه تا ايسا ؾسط کافی آ ته حػاب میآيد.
حووا دز مقاتوول ناووسؼ ضئواغووتساتطيک تووه دکتووسين اوزاغووياگسايی پوووتين ،ناووسؼ
ضئوپليتيک نيص مغسح اغ که اغاظ آ زا تايد دز ناسؼهای ضئواکونوميک -هوويتی پووتين
ال مػوتحکم توس محوزيو
رػتزو کسد .هدف اقلی پوتين تؿکيل يوک اتحواد فساملوی کوام ً
تزازت و ااتكاد آشاد اغ که تتواند ته ايفای نقؽ «پل ازتثاعی» تين ازوپا و ؾس آغيا يقنوی
دو کانو ااتكادی تصزگ رها تپسداشد .هسچند تيؿتس کؿوزهای مػوتقل مؿوتسک المنوافـ اش
اين عسح پوتين اغتقثا کسدهاند و تسخی مانند رمهوزی آذزتايزا و گسرػتا توا ايون عوسح
مفال میتاؾند؛ تا اين حا تديهی اغ تا توره ته ادزت ناتساتس ااتكادی -غياغی زوغويه توا
ال اش فلػوفه هوويتی
دياس کؿوزهای مػتقل مؿتسک المنافـ تا اروسای ايون عوسح کوه کوام ً
تسخوزداز اغ تاز دياس ؾاهد تقوي نفوذ مػکو دز منغقه و افصايؽ واتػتای غنتی منغقوه
ته مػکو خواهيم تود که نمیتوا آ زا تسای ايسا و دياس کؿوزهای قاحة نفووذ دز حووشه
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اوزاغيای مسکصی ته فا نيک گسف  .ته فثازت دياسی ،ؾسوؿ فقالي های ااتكادی -غياغی
هماسايی اوزاغيايی مورة محدود ؾد شمينههای حضوز ايسا دز ؾثکه تزازی -ااتكوادی
اوزاغيای مسکصی خواهد تود.
اغقاً ،منافـ و تقلقات ضئوپليتيک ايسا و زوغيه هس چقدز هم ته لحاػ ضئواغوتساتطيک
مکمل هم تاؾد ،تدو تسديد تحقق منافـ ،هودفهوا و عوسحهوای هوس يوک اش دو کؿووز دز
اوزاغيای مسکصی شمينههای تقازل و تقاتل تا عسف دياس زا دز تسخی اش شمينوههوا توه وروود
خواهد آوزد .موضوفاتی مانند همکازیهای ااتكادی ميا زوغيه و رمهوزیهوای اوزاغويای
مسکصی نيص مورة تضقي رايااه ايسا میؾود؛ موازدی همهو انتقا مناتـ انسضی منغقوه
اش مػيس زوغيه ،حمل و نقل کاال اش مػيس زوغيه ته غوی تاشازهای ازوپوايی ،رلوة و توغوقه
همکازیهای منغقهای تدو حضوز ايسا  ،همکازیهای مؿتسک دز اوزاغويای مسکوصی مخول
مثازشه تا زؾد اغال گسايی و تدوين زضيم حقوای دزيای خصز تدو زفاي حقو کامل ايوسا
اش رمله منافـ و تقلقات ضئوپليتيک اختالفشای زوغيه تا ايسا دز اوزاغيای مسکصی محػووب
میؾوند.
اين وضقي دز موزد ؾوزای همکازیهای کؿوزهای تسک شتا نيص قد میکند .دز
ؾسايظ مورود و فازك اش فسق هايی کوه ايون هماسايوی مویتوانود دز تقود منغقوهای توسای
کؿوزهای فضو دز تس داؾته تاؾود ،تحوج توس غوس ايون اغو کوه ايون هماسايوی چوه نووؿ
چالؽهايی زا تسای ايسا دز پی خواهد داؾو  .يقينواً ؾوسوؿ توه فقاليو ايون هماسايوی زا
نمیتوا تسای ايسا فسق تلقی کسد .تقد اش فسوپاؾی اتحاد رماهيس ؾوزوی ،ايوسا و تسکيوه
هموازه زاية تصزگ يکدياس دز فسقه نفوذ دز آغيای مسکصی و افقاش رنوتی توودهانود .حتوی
عسح اتحاد کؿوزهای فازغی شتا نيص دز دهه  8001دز مقاتول عوسح اتحواد رهوا توسک
مغسح ؾد .تا اين حا  ،تقد اش گرؾ دو دهه اگس اثو داؾته تاؾيم که اينک تسکهوا دز زاه
تؿکيل ؾوزای همکازی تسک تفؿی اش چالؽهای ضئوپليتيک گرؾته زا پؿ غس گراؾوته و
ته غوی کما ضئوپليتيک که نمود فيصيکی آ زا تايد دز همکازیهای مؿتسک رػتزو کوسد
گا گراؾتهاند ،اما عسح ايسا تسای تقوي همکازیها يا ؽهوز يک ادزت زاية تسای نفوذ دز
آغيای مسکصی هنوش دز مسحله رنينی ته غس میتسد .تنواتساين ،هوس چنود دز رهوا ااتكواد
کنونی دياس دز حوشه زاات ضئواکونوميک اغةتندیهای ايدئولوضيک ،چندا تاحيسی ندازد و
اللة هماسايیها تسای غاشماندهی و تػهيل مناغثات تين افضا اغ ؛ توا ايون حوا توديهی
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اغ تا زوند فقلی مناغثات ايسا تا منغقه و ؾسوؿ ته کاز ؾوزای همکازی کؿووزهای توسک
شتا که ؾايد اتتدايیتسين فسق آ تسای کؿوزهای فضو غواشماندهی و تػوهيل مناغوثات
تين آنها ته ويطه تا تسکيه تاؾد ،حلقه نفوذ تسای ايسا دز اوزاغيای مسکصی تنگتس خواهد ؾد
و الصامی اغ تا ديس نؿده اغ چازهای فملی دز اين شمينه اتفاذ گسدد.
دز اين زاغتا ،قسفاً موضوؿ ؾسوؿ توه کواز ؾووزای همکوازی کؿووزهای توسک شتوا
نيػ  ،تلکه زوظها نيص اش آ عسف میخواهند عوسح هماسايوی اوزاغويايی زا احيواء کننود.
همهنين دوزنمای زاات های ااتكادی دز آغيای مسکصی و افقاش رنوتی اش ؾسوؿ يوک تواشی
تصزگ دياس دز غغح منغقه حکاي دازد که تدو تسديد ؾالوده آ توس پايوه هماسايویهوای
ااتكادی زيفته ؾده اغ و کليد نقؽآفسينی موفق دز اين تاشی تنها حضوز دز ميدا تاشی
اش زاه هماسايی ااتكادی اغ  .تس اين اغاظ ،ؾايد تهتسين گصينه تسای ايوسا رهو حضووز
موفق دز اين تاشی تصزگ احيای هماسايی حوشه دزيای خصز تاؾود کوه آ نيوص اثول اش هموه
مػتلص حل مػائل حقو دزيای خصز میتاؾد.
اين موضوؿ اش آ ره تػياز مهم اغ که تا ورود گػوتسؼ مناغوثات ايوسا توا
کؿوزهای همزواز ته ويطه تا تاکيد تس زويکسد نااه توه ؾوس  ،مویتايػو اغوتساتطی و عوسح
منػزمی دز شمينه حضوز توانمند ايسا دز اوزاغيای مسکوصی و حفوؼ توواش اووا دز مقاتول
زاثای غنتی (زوغيه و تسکيه) تدوين گسدد .اش اين زو تايد توره داؾ که توغوقه مناغوثات
خووود کؿوووزهای اوزاغوويای مسکووصی قووسفاً اش عسيووق تقاموول دز غووغوح توواال و ؾووسک دز
ارالظهای منغقهای و يا تسگصازی ارالظهای چندرانثه ميػس نمیگسدد و حمستفؿوی هوس
زويکسدی دز غياغ خازری دول ها که تتواند پاغفاوی منوافـ ملوی آنهوا تاؾود ،نياشمنود
تقسي اهداف مؿتسک پيسامو تقلقوات ضئوپليتيوک مؿوتسک توين چنود کؿووز همػوايه و
اتصازهای زغيد ته آنها اغ  .ؾايا ذکس اغ يکی اش مهومتوسين اتصازهوای مناغوة رهو
حمستفؽ تود غياغ خازری دول ها تؿکيل غاشما های منغقهای اغ کوه تايود نموود
حقيقی تقلقات ضئوپليتيک مؿتسک دانػ .
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وتيجٍگيزی
فسوپاؾی نؾا دواغثی و پايا رنگ غوس ،هوس چنود زااتو اودزتهوا زا دز تػويازی اش
مناعق اش تين تسد؛ اما فضای ضئوپليتيک و ضئواکونوميک نوينی زا دز اوزاغيای مسکصی توسای زااتو
ادزتهايی تصزگ منغقهای و فسا منغقهای فساهم کسد .اين منغقوه کوه توا پويؽ اش ايون حيواط
خلوت زوغيه محػوب میؾد دز حا حاضس ته تصزگتسين قحنه زاات ادزتهوای همهوو
زوغيه ،تسکيه و ايسا تثديل ؾده اغ که نمود حقيقی آ زا میتوا دز زااتو هوای غوه-
رانثه دز االة زويکسدهای هماسايی مؿاهده کسد.
عثق آنهه که تحج ؾد ،هس کدا اش زويکسدهای هماسايی ته دنثوا منوافـ و فاليوق
ضئوپليتيک متفاوتی اغ (هس چند ماهي همکازیها کامالً مؿاته يکدياس اغ تا ايون حوا
ره گيسی زااتتی آنها کامالً متفاوت اغ ) و هس يک غوقی دازد دز تقميوق همکوازیهوای
مؿتسک و منػزم نقؽ تسرػتهای ايفا نمايد .تناتساين ،دغوتااه ديپلماغوی ايوسا تايود توس
حػة ؾناخ دايق اش اغتساتطی زوظها و تسکها که هس کدا ته دنثا منوافـ تيؿوتسی دز
منغقه هػتند ،زاهثسد خود زا دز تقميوق مناغوثات توين کؿووزهای فوازظ شتوا دز مػويس
حسک ته غوی تؿکيل يک غاشما منغقهای فقا دز اوزاغيای مسکصی ته گونوهای انتفواب
کند که تا تاکيد تس اقل منافـ مؿتسک ،تضمين کننده نقؽآفسينی ادزتمند ايسا دز منغقه
تاؾد .لرا دز چازچوب همکازیهای منغقهای ،ضسوزی اغ  ،هموازه تس اين نکته تاکيد گوسدد
که اهداف اين هماسايی و اتحاد ته هيچ وره فليه کؿوزهای دياوس نمویتاؾود و مهومتوسين
هدف آ تؿکيل يک غاشما منغقهای تا ادزت زاات ااتكوادی پيساموو هوويتی مزوصا دز
کناز دياس هماسايی های مورود دز اوزاغيای مسکصی اغ  .اين دز حالی اغ کوه هماسايوی
ميا ايسا  -افغانػتا  -تاريکػتا توه لحواػ ضئوپليتيوک و ضئواکونوميوک مویتوانود خوالق
ؽسفي های تاالی همکازی و زاات دز اوزاغيای مسکصی تاؾود .توه فثوازت دياوس ،هوس چنود
افغانػتا و تاريکػتا اش توا ااتكوادی تػوياز ضوقيفی تسخووزداز هػوتند ،اموا مواقيو
تسانصيتی اين دو کؿوز دز کناز ايسا که تصزگتوسين و کوتواهتوسين دزواشه ازتثواعی اوزاغويای
مسکصی تا رها خازد محػوب میؾود ،يک نوؿ تستوسی ضئواکونوميوک ويوطه اغو و اغقواً
اغتفاده اش اين تستسی مػتلص هماسايی اين مزموفه رغسافيايی -غياغی اغ توا تتوانود توا
حسک منػزم و تا اغتفاده اش توا ضئواکونوميک خالء حضوز خود زا دز اوزاغيای مسکصی پس
نمايد.
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