تزرسي چالشّا ٍ هَاًع هٌطقِگزايي در آسياي هزمشي
شعية تْوي
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آػياي ٔشوضي ٓال ٜٚتش آ٘ىٔ ٝيشاثداس التلاد تضسي راد ٜاتشيـٓ  ٚپّي استثاًي ٔياٖ اسٚپا ٚ
آػياي ؿشلي ٕٞ ٚچٙيٗ ؿٕاَ  ٚرٛٙب لاس ٜآػيا ت ٝؿٕاس ٔيآيذ ،أشٚص ٜته ٝػهثة وـهن ٔٙهاتْ ٙهي
ا٘شطي ٘يض تٛٙٓ ٝاٖ ٌٔٙمٝاي ٔٔ ٟٓحؼٛب ٔيؿٛد .دس ٚالْ ٌٔٙم ٝآػياي ٔشوضي دس فواي پؼا ؿٛسٚي
داساي اتٔاد طئٛاػتشاتظيه ،طئٛپّيتيه  ٚطئٛاؤٛ٘ٛيه ٔيتاؿذ ٕٞ ٚهيٗ ٔؼههّٛٔ ٝرهة إٞيهف يهافتٗ
س٘ٚذٞاي ٌٔٙمٌٝشايي دس آػياي ٔشوضي ؿذ ٜاػف .اص ايٗ س ٚدس ؿهشايٌي وه ٝآػهياي ٔشوهضي داساي
ؿشايي اًالق ٕ٘ٛدٖ ٘اْ «ٌٔٙم »ٝاػف ٕٞ ٚچٙيٗ اص ػٛي ػايش وـٛسٞاي رٟاٖ ٘يض تٛٙٓ ٝاٖ يه ٌٔٙمٝ
ٔٛسد ؿٙاػايي لشاس ٌشفت ٝاػف ،تا ايٗ حاَ تاؤ ٖٛٙثاحج ٔشتثي تها ٌٔٙمهٌٝشايهي دس آػهياي ٔشوهضي
ٔٛسد تٛر ٝچٙذا٘ي لشاس ٍ٘شفت ٝاػف .دس ٔماِ ٝحاهش ػٔي ؿهذ ٜصٚايهاي ٌ٘ٛهاٌ ٖٛچهاِؾٞها ٛٔ ٚا٘هْ
ٌٔٙمٌٝشايي دس آػياي ٔشوضي ٔٛسد تحج  ٚتشسػي لشاس ٌيشد.

ٍاصگاى مليذي :آػياي ٔشوضي ،ػاصٔاٖ ٕٞىاسي آػهياي ٔشوهضيٌٙٔ ،مهٌٝشايهي ٚ
ػاصٔاٖ ٕٞىاسي ؿاٍٟ٘اي.
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هقذهِ
آػياي ٔشوضي ٔتـىُ اص پٙذ وـهٛس لضالؼهتاٖ ،لشليضػهتاٖ ،تاريىؼهتاٖ ،تشوٕٙؼهتاٖ ٚ
اصتىؼتاٖ دس ٔياٖ فواي الّيٕي پٟٙاٚس اٚساػيا ٚالْ ؿذ٘ ٚ ٜضديه تٔ 66 ٝيّي٘ ٖٛفش سا دس خهٛد
راي داد ٜاػف .اٌشچ ٝدس ٍ٘ا٘ ٜخؼف ،اص ِ٘ش رغشافيايي آػياي ٔشوضي ٌٔٙمٝاي ٔحلهٛس دس
خـىي تِ٘ ٝش ٔي آيذ و ٝوـٛسٞاي ٌٔٙم ٝسا تٕٞ ٝؼايٍاٖ  ٚرأٔ ٝرٟا٘ي ٚاتؼت ٝوهشد ٜاػهف،
أا ٚالٔيف أش آٖ اػف و ٝايٗ ٌٔٙم ٝتحف ِٛاي تاسيخ ًٛال٘ي خهٛد يىهي اص ٕٟٔتهشيٗ ٔٙهاًك
رٟاٖ ؿٙاختٔ ٝيؿٛد وٓ ٝال ٜٚتش آ٘ىٔ ٝيشاثداس التلاد تهضسي رهاد ٜاتشيـهٓ  ٚپّهي استثهاًي
ٔياٖ اسٚپا  ٚآػياي ؿشلي ٔ ٚياٖ ؿٕاَ  ٚرٛٙب لاس ٜآػيا ته ٝؿهٕاس ٔهيآيهذ ،أهشٚص ٜته ٝػهثة
وـن ٔٙاتْ ٙي ا٘شطي ٘يض تٛٙٓ ٝاٖ ٌٔٙمٝاي ٔٔ ٟٓحؼٛب ٔيٌشدد.
اص ايٗ س ٚدس ؿشايٌي و ٝآػياي ٔشوضي داساي ؿشايي اًالق ٕ٘ٛدٖ ٘اْ «ٌٔٙم »ٝاػف ٚ
ٕٞچٙيٗ اص ػٛي ػايش وـٛسٞاي رٟاٖ ٘يض تٛٙٓ ٝاٖ يه ٌٔٙمٛٔ ٝسد ؿٙاػايي لشاس ٌشفت ٝاػف،
ِزا ٔثاحج ٔشتثي تا ٌٔٙمٌٝشايي دس آػياي ٔشوضي تهيؾ اص پهيؾ ٔهٛسد تٛره ٝلهشاس ٔهيٌيهشد.
٘ٛؿتاس حاهش دسكذد پاػخٍٛيي ت ٝايٗ ػٛاَ اػاػي اػف و « ٝس٘ٚذ ٌٔٙمهٌٝشايهي دس آػهياي
ٔشوضي تا چ ٝچاِؾٞا ٛٔ ٚا٘ٔي ٔٛارٔ ٝيتاؿذ؟»
تش ايٗ اػاع ،فشم اكّي تحج حاهش ايهٗ اػهف وه« ٝس٘ٚهذ ٌٔٙمهٌٝشايهي دس آػهياي
ٔشوضي تا چاِؾٞا ٛٔ ٚا٘ٔي ِ٘يش ٓذْ دسن تٙيهاٖٞهاي ٌٔٙمهٌٝشايا٘ه ٝاص ػهٛي ػياػهتٕذاساٖ،
ٞشاع اص تٟذيذ اػتمالَ ػياػي  ٚتحذيذ حاوٕيف ّٔي ،تٕايهُ تشخهي اص وـهٛسٞاي ٌٔٙمه ٝتهٝ
تفٛق ًّثي  ٚتشتشي تش ديٍشاٖ ،فمذاٖ تخؾ خلٛكي ٘يشٙٔٚذ  ٚالتلاد سلاتتي ،فمذاٖ ٔهذيشيف
كحيح ٔؼائُ ٌٔٙمٝاي  ٚحوٛس تاصيٍشاٖ فشأٌٙمٝاي ٔٛارٔ ٝيتاؿذ».
دس تحج حاهش ٘خؼف ت ٝتشسػي چاسچٛب ِ٘شي ٌٔٙمهٌٝشايهي خهٛاٞيٓ پشداخهف .دس
ادأ ٝتٔ ٝشٚس تاسيخ تحٛالت آػياي ٔشوضي تٛٙٓ ٝاٖ يه ٌٔٙم ٝؤ ٟٗثادست خهٛاٞيٓ ٚسصيهذ
 ٚػپغ ٔحيي  ٚؿشايي ٌٔٙمٝي آػياي ٔشوضي سا ٔٛسد تشسػهي لهشاس خهٛاٞيٓ داد .پهغ اص آٖ

بررسي چالشها و موانع منطقهگرايي در آسياي مركسي19 /

س٘ٚذ ٕٞىاسيٞاي ٌٔٙمٝاي ٌٙٔ ٚمٌ ٝشايي دس آػياي ٔشوضي سا ت ٝتحج خٛاٞيٓ ٌزاؿف  ٚدس
ٟ٘ايف ٕٟٔتشيٗ ٔٛاْ٘ ٌٔٙمٌٝشايي دس آػياي ٔشوضي سا ٔٛسد تشسػي لشاس خٛاٞيٓ داد.

چارچَب ًظزي؛ هٌطقِ ٍ هٌطقِگزايي
«ٌٔٙم 1»ٝت ٝفواي خاف رغشافيايي اًالق ٔيٌشدد و ٝاص يه ػّؼّ ٝپذيذٜٞهاي ٔـهاتٝ
ٛٓ ٚأُ پي٘ٛذ دٙٞذ ٜفشٍٙٞي ،لٔٛئ ،زٞثي٘ ،ظادي ،التلادي ،ػياػهي  ٚارتٕهآي تشخهٛسداس
اػف .س٘ٚذ سؿذ  ٚتىأُ «ٌٔٙمٌٝشايي» 2دس دٞهٞٝهاي ٔ ۰0 ٚ ۰0هيالدي ٔٛرهة ؿهىٌُيهشي
ٔٙاػثات التلادي ٔياٖ ٚاحذٞايي ٌشديذ وه ٝحٕهش ٜآٖ تهٙٓ ٝهٛاٖ ٔهٛحشتشيٗ سا ٜتهشاي ٌـهٛدٖ
تذسيزي التلادٞاي ّٔي  ٚاد اْ آٟ٘ا دس التلاد رٟها٘ي ٌٔهشش ؿهذ ٜاػهف .دس ايهٗ تهيٗ پايهاٖ
ر ًٙػشد  ٚفشٚپاؿي تّٛن ؿشق سا ٔيتٛاٖ يىي اص داليهُ سؿهذ ٍٕٞشايهيٞهاي ٌٔٙمهٝاي ٚ
ٌٔٙمٌٝشايي تش ؿٕشد صيشا ؿشايي طئٛپّيتيه پهغ اص رٙهً ػهشد تهٌ٘ٛ ٝهٝاي سلهٓ خهٛسد وهٝ
آٔشيىا اص لذست ِ٘أي تيـتش تا واستشد وٕتش  ٚسلثاي آٖ اص لذست التلهادي تيـهتش تها وهاستشد
فضٖٚتش تشخٛسداس ؿذ٘ذ.
ٌٔٙمٌٝشايي دس ػياػف تيٗإُِّ ٔتشادف تا «فٛق ّٔيٌشايهي»  ٚيها «ٌهشايؾٞهاي تهيٗ
حىٔٛتي» ؿٙاختٔ ٝيؿٛد  ٚتٌ ٝؼتشؽ لاتُ ٔالحِٝي ٕٞىاسيٞهاي التلهادي  ٚػياػهي ٔيهاٖ
دِٚفٞا  ٚػايش تاصيٍشاٖ دس ٘ٛاحي رغشافيايي اؿاس ٜداسدٌٙٔ .مٌٝشايي ٕٔىٗ اػف اص تاال ئٙي
اص ًشيك تالؽٞاي ػياػي تٛػي دِٚفٞها دس ساػهتاي ايزهاد ٚاحهذٞهاي ٌٔٙمهٝاي يىپاسچهٚ ٝ
تِٙيٓ ػياػفٞاي ٔـتشن كٛست ٌيشد  ٚيا آ٘ى ٝاص پاييٗ ئٙي اص ًشيك ػشٔايٌٝزاسي تٛػهي
ؿشوفٞاي خلٛكي ٘ ٚيض راتٝرا ؿذٖ ؿٟش٘ٚذاٖ دس ٔياٖ ٚاحذٞاي ٌ٘ٛاٌ ٖٛتحمك ياتهذ .دس
ٔزٕٕٟٔ ّٛتشيٗ ٓأّي و ٝدِٚفٞا سا تشاي ٚسٚد تٍٕٞ ٝشاييٞاي ٌٔٙمهٝاي تش يهة ٔهيوٙهذ،
تاال سفتٗ ٞضيٞٝٙاي تيشٔ ٖٚا٘ذٖ اص اتحادٞا اػف.
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دس تٔذ ػياػي ٔيتٛاٖ چٙيٗ اػتٙثاى ٕ٘ٛد و ٝتٝس ٓ آ٘ىٚ ٝاحهذٞاي ّٔهي ٙٞهٛص داساي
اختياسات حمٛلي ٔ ٚؼه َٛإٓاَ لهذست  ٚفٔاِيهفٞهاي خهٛد دس ٓشكه ٝتهيٗإِّّهي ؿهٙاختٚ ٝ
ٔٔشفي ٔيؿ٘ٛذ تا ايٗ حاَ تٛٔ ٝاصات سؿذ ٌٔٙمٌٝشايي ،تـىيُ پيٕاٖٞا  ٚاتحاديٞٝاي ػياػهي،
حوٛس آٟ٘ا ٘يض وٕشً٘ خٛاٞذ ؿذ .اص ػٛي ديٍش ٌٔٙمهٌٝشايهي دس اتٔهاد أٙيتهي ٔهيتٛا٘هذ تهٝ
تـىيُ پيٕاٖٞاي دػت ٝرٕٔي ٌٔٙم ٝاي ٔٙزش ٌشدد ٛٔ ٚرة ٌؼتشؽ فوهاي أهٗ ٞهش يهه اص
وـٛسٞا  ٚتؼشي آٖ ت ٝوُ ٌٔٙم ٝؿٛد.
دس تٔذ التلاديٌٙٔ ،مٌٝشايي ٔيتٛا٘ذ دػتشػي ؿشوفٞها ته ٝتاصاسٞهاي ٚػهيْتهش سا تها
حزف ٔٛاْ٘ ٌٕشوي ّٕٓي ٕ٘ايذ  ٚافكٞاي ٌؼتشدٜتشي سا تٍـايذ .تٕٞ ٝهيٗ ػهثة دس ؿهشايي
و٘ٛٙي ٌٔٙمٌٝشايي سا ٔٛحشتشيٗ سا ٜتشاي ٌـٛدٖ تهذسيزي التلهادٞاي ّٔهي  ٚاد هاْ آٖٞها دس
التلاد رٟا٘ي دس ؿشايي سلاتتي ت ٝحؼاب ٔيآٚس٘ذ( .فتحي ۱1 ،خشداد )1۱۰1

تٕٞ ٝيٗ ػثة تشخي آتماد داس٘ذ «ٌٔٙمٌٝشايي» « ٚرٟا٘ي ؿذٖ» ت ٝكٛست د ٚپذيذ ٜتٛأٔهاٖ
ٌٔشش ؿذٜا٘ذ وً ٝي آٖ ٌٔٙمٌٝشايي تٛٙٓ ٝاٖ تؼتش  ٚصٔي ٝٙالصْ تشاي ٕٞىهاسيٞهاي تهيٗإِّّهي دس
ٔمياػي ٚػيْ دس ِ٘ش ٌشفتٔ ٝيؿٛد .دس ٚالْ تزاست ٌٔٙمٝاي تٛٙٓٝاٖ ٌأي ٔهٛحش دس رٟهف التلهاد
رٟا٘ي ٔي تٛا٘هذ تها حهزف ٔٛا٘هْ تزهاست آصاد دس ٌٔٙمه ،ٝحهزف تٔشفهٞٝهاي ٌٕشوهي ،اػهتفاد ٜاص
ُشفيفٞاي تِٛيذ يىذيٍش ،دػتشػي ته ٝتاصاسٞهاي تهضسي ٌٕٔ ٚههٗ ،تخللهي ؿهذٖ فٔاِيهفٞهاي
التلادي ،رزب ػشٔايٌٝزاسي  ٚايزهاد فشكهفٞهاي ؿهغّي رذيهذ ٛٔ ،... ٚا٘هْ سا اص ػهش سا ٜا٘تمهاَ
ػشٔاي ٚ ٝتىِٛٛٙطي دس ٔحذٚدٌٙٔ ٜم ٝحزف ٕ٘ايذ  ٚؿهشايي دػتشػهي آػهاٖ تهٙٔ ٝهاتْ  ٚواالٞها سا
تشاي تٕاْ وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝفشا ٓٞػاصدٕٞ .چٙيٗ تشتيثهات تزهاسي ٌٔٙمهٝاي تهٙٓ ٝهٛاٖ ٓهأّي تهشاي
تـٛيك ػشٔايٌٝزاسي  ٚايزاد فشكفٞاي ؿغّي رذيذ ت ٝؿٕاس ٔيآيٙهذ .دس ٘تيزهٌٙٔ ٝمهٌٝشايهي تهٝ
ٓٛٙاٖ پيؾ٘ياص رٟا٘ي ؿذٖ ٔحؼٛب ٔيٌشدد ٔ ٚيتٛا٘ذ افهكٞهاي ٌؼهتشدٜتهشي سا پهيؾ سٚي ايهٗ
پذيذ ٜتٍـايذ( .تيّيغ  ٚاػٕيف)1154-1147 ،1383 ،

اص ايٗ س ٚتاسيخ ؿهىٌُيهشي ٌهشايؾٞهاي ٌٔٙمهٝاي حىايهف اص آٖ داسد وه ٝاص يهه ػهٛ
اٞذاف ػياػي ٓأُ ٔٛحشي دس ؿىٌُيشي آٟ٘ا تٛدٜا٘ذ  ٚاص ػٛي ديٍش ٌؼهتشؽ تزهاست ٌٔٙمهٝاي
تٛٙٓ ٝاٖ هأٗ كّح  ٚأٙيف دس ٌٔٙمٔ ٚ ٝشصٞاي ّٔي ٔحؼٛب ٔيٌشدد .اص ًشفهي ٘ياصٞهاي ٓيٙهي ٚ
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ٚالٔي ّٔفٞا  ٚدِٚفٞاي يه ٌٔٙم ٝو٘ ٝاؿي اص ٚالٔيف ٔزاٚست يا ٘ضديىهي  ٚيها لهشاس داؿهتٗ دس
يه حٛص ٜرغشافيايي ،ػياػي ،فشٍٙٞي  ٚالتلادي ٔـتشن اػفٔ ،ؼائُٔ ،ـهىالت  ٚيها ٔٙهافٔي سا
ايزاد ٔيوٙٙذ و ٝاِثت ٝدِٚفٞا ت ٝد٘ثاَ ػٛد ٘ ٚفْ ٔـتشوي دس حُ آٟ٘ا ٕٞ ٚىاسي تا يىهذيٍش تهشاي
تٟشٜتشداسي اص ٔٙافْ آٟ٘ا ٔيتاؿٙذٕٞ .چٙيٗ ايزهاد استثاًهات دس ػهٌٛش د ٚرا٘ثه ٚ ٝيها چٙهذ را٘ثهٚ ٝ
ايزاد ػاص  ٚواسٞاٚ ،رٛد ػاصٔاٖٞا  ٚػاختاسٞاي ٔـتشن سا تشاي ايٗ وـٛسٞا ت ٝيه أهش ههشٚسي
ٔثذَ ٔيٕ٘ايذً .ثٔها چٙا٘چه ٝايهٗ ٔٛهه ّٛاص ػهٛي ٔزٕٓٛهٝاي اص ٓٛأهُ ٔـهتشن ِ٘يهش تهاسيخ ٚ
فشٔ ًٙٞـتشن ،اساد٘ ٜخثٍاٖ  ٚتلٕيٌٓيشاٖ ِ٘اْ ػياػي ٌ ٚشايـهات ػياػهي ٘أتٔهاسم تمٛيهف
ؿٛدٔ ،يتٛا٘ذ ٕٞىاسيٞا سا دس يه فشايٙذ تىأّي ت ٝيه ٍٕٞشايي التلادي  ٚػياػي ٓيٙهي ٔثهذَ
ٕ٘ايذ(Sanaei, 2006, 73) .

آسياي هزمشي؛ هٌطقِاي مْي ٍ هْن
آػياي ٔشوضي دس ٌزس تاسيخ ًٛال٘ي  ٚپش فشاص ٘ ٚـهية خهٛد ٕٞهٛاس ٜتهٙٓ ٝهٛاٖ يهه
«ٌٔٙمٛٔ »ٝسد ؿٙاػايي لشاس ٌشفت ٝاػفٔ .هذٓاي ايهٗ أهش سا اص يهه ػهٔ ٛهيتهٛاٖ دس ٘هاْٞهاي
ٔختّن ايٗ ٌٔٙمٕٞ ٝچٔ« ٖٛاٚساءاِٟٙش»« ،فشاسٚد»ٔ« ،ياٖ سٚداٖ»« ،آػياي ٚػهٌي»« ،تشوؼهتاٖ»،
«آػياي ٔشوضي» « ٚآػياي ٔيا٘ »ٝرؼتزٕٛ٘ ٛد .تٕاْ ايهٗ ٘هاْٞها وه ٝدس ٌهزس صٔهاٖ ته ٝآػهياي
ٔشوضي اًالق ؿذٜا٘ذ ،وُ ٌٔٙم ٝسا دس تش ٔيٌشفتٝا٘ذ .اص ػٛي ديٍش تهاسيخ تحهٛالت ػياػهي
٘يض حىايف اص ايٗ أش داسد وٕٛٞ ٝاس ٜآػياي ٔشوضي تٛٙٓ ٝاٖ يه ٌٔٙم ٝؿهٙاخت ٝؿهذ ٜاػهف.
ٔذٓاي چٙيٗ أشي سا ٘يض ٔيتٛاٖ دس سلاتف أپشاتٛسي تشيتا٘يا  ٚأپشاتٛسي سٚػي ٝدس ػشاػش لشٖ
٘ٛصد ٓٞتشاي ٌؼتشؽ حٛص٘ ٜفٛر خٛد دس آػياي ٔشوضي ٔـاٞذٕٛ٘ ٜد وه ٝته« ٝتهاصي تهضسي»

1

ا٘زأيذ .اكٌالش «تاصي تضسي» و٘ ٝخؼتيٗ تاس تٛػي «سيذياسد ويپّئٌ 2»ًٙشش ؿذ ته ٝيىهي
اص ٔٔشٚفتشيٗ سلاتفٞا تشاي وٙتشَ تش آػيائشوضي تٛٙٓ ٝاٖ يه ٌٔٙم ٝاًهالق ٔهيٌهشدد.
)(Rasizade, 2002, 48

1

. The Great Game
2
 .ريديارد كيپلينگ ( ،)1865-1936( )Rudyard Kiplingنويسنده تريتانيايي كه در هندوستان متولد شد ،صاابة
اثر معروف «كتاب جنگل» ( )The Jungle Bookو ترنده جايزه نوتل ميتاشد.
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پغ اص آٖ ٘خؼتيٗ تاس «ٞاِفٛسد ٔىيٙذس» دس ػهاَ ،1۰0۱تهٚ ٝيظٌهيٞهاي خهاف ٌٔٙمهٝ
آػياي ٔشوضي پيتشدٔ .ىيٙذس ٔالحِ ٝوشد وٌٙٔ ٝمٔ ٝحذٚد ؿذ ٜتٛػي تياتهاٖٞهاي تهضسي اص
آِتايي تا ٙٞذٚوٛؽ و ٝدس اًشاف آٖ تياتاٖٞاي ٌثي ،تثهف  ٚايهشاٖ لهشاس ٌشفته ٝاػهفٔ ،ىهاٖ
تاِمٜٛاي تشاي لذستٞاي رٟا٘ي ٔحؼٛب ٔيؿٛد؛ چشا و ٝايٗ ػشصٔيٗ ٔشوضي يا «لّة صٔيٗ»

1

تٔ ٝخاته ٝيهه تهشد ديهذٜتها٘ي دػهف٘يهافتٙي دس لّهة يهه لّٔه ٝتؼهخيش٘اپزيش اػهف وهٕٓ ٝهك
اػتشاتظيه ٔؼاحف لاسٜاي سٚػي ٝسا اسائٔ ٝيٕ٘ايذ .تهٕٞ ٝهيٗ ػهثة ٔىيٙهذس ته٘ ٝمهؾ ٔشوهضي
ٌٔٙم ٝت ٝدِيُ ٓذْ آػيةپزيشي ،دس إٓاَ لذست رٟا٘ي آتماد داؿف(Taylor,1990:45) .

«٘يىٛالع اػپايىٕٗ» دس ػاَ ،1۰۱۱دٔٚيٗ فشدي تٛد وه ٝتها داليّهي وهأال تهشٓىغ ٚ
ٔخاِن ٔىيٙذس٘ ،مؾ ٌٔٙم ٝآػياي ٔشوضي سا ٔزذدا ٔٛسد تٛر ٝلشاس داد .اػپايىٕٗ ٔٔتمذ تٛد
و ٝتؼّي تش ٌٔٙم ٝاٚساػيا هشٚسي اػف ،أا ايهٗ تهذاٖ ٔٔٙهي ٘يؼهف وؼهي وه ٝصٔهيٗ ٔشوهضي
(ٞاستّٙذ) سا وٙتشَ وٙذٔ ،يتٛا٘ذ رٟاٖ سا وٙتشَ ٕ٘ايذ تّىٞ ٝش وغ و ٝتهش ٔٙهاًك ػهاحّي وهٝ
دس «ح٘ ٝٔٛاحئ ٝشوضي» 2لشاس داسد ،تؼّي پيذا وٙذ ،رٟاٖ سا وٙتشَ خٛاٞذ وشد.
اٌش چ ٝتا تؼّي تّـهٛيهٞها  ٚحاوٕيهف اتحهاد رٕهاٞيش ؿهٛسٚي اص إٞيهف ٌٔٙمهٝاي
آػياي ٔشوضي واػت ٝؿذ تا ايٗ حاَ تٔ ٝحن فشٚپاؿي اتحاد وٕ٘ٛيؼتي ،يه تاس ديٍش آػياي
ٔشوضي تٛٙٓ ٝاٖ يه ٌٔٙم ٝدس وا٘ ٖٛسلاتفٞا  ٚتٛرٟات تيٗإِّّي لشاس ٌشفف .تش ايٗ اػهاع
پغ اص فشٚپاؿي اتحاد رٕاٞيش ؿٛسٚي ،يه تاس ديٍش اكٌالش «تهاصي تهضسي رذيهذ» 3تٛػهي
تحّيٍّشاٖ  ٚواسؿٙاػاٖ ٔؼائُ ٌٔٙم ٝاي تِٛٙٔ ٝس تـشيح سلاتف لذست ٞاي تضسي تشاي حوٛس
دس آػياي ٔشوضي  ٚپش ٕ٘ٛدٖ خالء ٘اؿي اص فشٚپاؿي ؿٛسٚي ،احيها ؿهذٓ (Ibid,52).هال ٜٚتهش
ايٗ٘ ،اْٞاي ديٍشي ٘يهض اص ػهٛي واسؿٙاػهاٖ  ٚػياػهتٕذاساٖ تهشاي تيهاٖ إٞيهف ٌٔٙمه ٝاتهذاّ
ٌشديذ تهٙٓ ٝهٛاٖ ٕ٘٘ٛه« ٝصتيٍٙه ٛتشطيٙؼهىي»ٌٙٔ ،مهٝي آػهياي ٔشوهضي سا «كهفحٝي ؿهٌش٘ذ
تضسي»٘ 4اْ ٟ٘اد) Brzezinski, 1997, 30-50( .

1

. Heart Land
. Rim land
3
. The New Great Game
4
. Grand Chess Board
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هحيط ٍ شزايط هٌطقِ آسياي هزمشي
فشٚپاؿي اتحاد رٕاٞيش ؿٛسٚي  ٚاػتمالَ وـهٛسٞاي ٌٔٙمه٘ ،ٝه ٝتٟٙها يهه دٌشٌه٘ٛي
اػاػي دس ػٌٛش ّٔيٌٙٔ ،مٝاي  ٚتيٗإِّّي ٔحؼٛب ٔيٌشديذ تّىه ٝيهه تهاس ديٍهش إٞيهف
آػياي ٔشوضي سا تٛٙٓ ٝاٖ يه ٌٔٙم ٝاحيا ٕ٘ٛد .فشٚپاؿي ؿٛسٚي حهذالُ اص د ٚتٔهذ تآهج تهٝ
ٚرههٛد آٔههذٖ تغيي هشات ػياػههي ٔٔ ٚههادالت ػياػههي ٌشديههذ٘ .خؼههف آ٘ىهه ٝاهههٕحالَ اتحههاد
وٕ٘ٛيؼتيٛٔ ،لٔيف رغشافيايي  ٚطئٛپّي تيىي ٌٔٙمه ٝسا دٌشٌه ٖٛوهشد  ٚتآهج ؿهذ وهٌٙٔ ٝمهٝ
آػياي ٔشوضي يه تاس ديٍش اص ِحاٍ رغشافيايي تشرؼتٌ ٝشدد .دس ٚالْ آػياي ٔشوضي ٘ ٝتٟٙها
تٛٙٓ ٝاٖ يه ٌٔٙمهٝي ٔؼهتمُ ؿهٙاخت ٝؿهذ تّىهٞ ٝهش يهه اص وـهٛسٞاي حاههش دس آٖ ٘يهض تها
ٚيظٌيٞاي ٔٙحلش ت ٝفشد خٛد ٔٛسد ؿٙاػايي لشاس ٌشفتٙذ.
اص ػٛي ديٍش وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي تها ٔـهىالت التلهادي ِٓيٕهي ٘يهض دػهف تهٝ
ٌشيثاٖ ؿذ٘ذ وٕٓ ٝهذتا اص ػهاختاسٞاي ٘أٙاػهة التلهادي دس دٚساٖ حاوٕيهف ؿهٛساٞا ٘اؿهي
ٔيٌشديذ .تذيٗ تشتية ٌٔٙم ٝآػياي ٔشوضي دس حاِي تٛٙٓ ٝاٖ وا٘ ٖٛتاصي تضسي لهشٖ تيؼهف
 ٚيىٓ ٌٔشش ؿذ و ٝوـٛسٞاي حاهش دس آٖ ٓال ٜٚتش ػاختاسٞاي ٘أتٙاػهة

ػياػهي ه

التلادي  ٚأٙيتي تا چاِؾٞايي دس استثاى تا تشلشاسي ِ٘اْ ٕٞىاسي ٌٔٙمٝاي ٘يض ٔٛار ٝتٛد٘ذ.
تا تٛر ٝت ٝتحٛالت فٛق ٔيتٛاٖ چٙيٗ ارٓاٖ داؿف وٌٙٔ ٝم ٝآػياي ٔشوضي دس فوهاي
پؼاؿٛسٚي داساي اتٔاد طئٛاػهتشاتظيه ،طئٛپّيتيهه  ٚطئٛاؤٛ٘ٛيهه ٔهيتاؿهذ ٕٞ ٚهيٗ ٔؼههّٝ
ٔٛرة إٞيهف يهافتٗ س٘ٚهذٞاي ٌٔٙمهٌ ٝشايهي دس آػهياي ٔشوهضي ؿهذ ٜاػهف .ايهٗ إٞيهف ٚ
تشرؼتٍي طئٛاػتشاتظيه آػهياي ٔشوهضي اص دٔ ٚؼههّ٘ ٝاؿهي ٔهيؿهٛد٘ .خؼهف آ٘ىه ٝآػهياي
ٔشوضي تٛٙٓ ٝاٖ ٔٙثْ ا٘شطي ؿٙاختٔ ٝيؿٛد  ٚد ْٚآ٘ى ٝتٛٙٓ ٝاٖ ٔحُ ٌزاس  ٚا٘تماَ ا٘هشطي تهٝ
سٚػي ،ٝچيٗ ،اسٚپا ،لفماص  ٚاليا٘ٛع ٙٞذ ٔحؼٛب ٔيٌشددٓ .ال ٜٚتش ايٗ چه ٝتضاسٞهاي سٚػهي،
چ ٝسٞثشاٖ ؿٛسٚي  ٚچه ٝحاوٕهاٖ فّٔهي ٌٔٙمهٕٞ ،ٝهٛاس ٜآسصٚي تّٙهذپشٚاصي  ٚرهاًّٜثهي دس
خلٛف تاص وشدٖ ٔؼيشٞا ت ٝػهٛي آبٞهاي ٌهشْ خّهيذ فهاسع  ٚاليها٘ٛع ٙٞهذ سا داؿهتٝا٘هذ.
()Anand, 2006, 162
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ٔزٕٔ ّٛؼائُ فٛق تآج ؿذ ٜو ٝآػياي ٔشوضي تٌٙٔ ٝمٝاي ٟٔهٓ دس ػياػهف تهيٗإِّهُ
ٔثذَ ٌشدد ت٘ ٝحٛي و « ٝتا٘ه تٛػٔ ٝاٚسآػيا » آالْ وشد ٜاػف وٞ ٝش يه ٔيّياسد دالس وه ٝدس
ٓشك ٝا٘شطي دس آػياي ٔشوضي ػشٔايٌٝزاسي ؿٛدٔ ،يتٛا٘هذ ػهاِيا٘ ٝتها يهه ٘ ٚهيٓ ٔيّيهاسد دالس
ػٛد دس پي داؿت ٝتاؿذ .ايٗ ٟ٘اد ٔاِي ٔٔتمذ اػف و ٝدس كٛست اػهتفادٔ ٜهثحش اص رخهايش ا٘هشطي ٚ
آب سٚدخا٘ٞٝاي آٔ ٛدسيا  ٚػيش دسيا ،وـٛسٞاي ٌٔٙمٔ ٝيتٛا٘ٙذ ػاِيا٘ ٝتا يه ٘ ٚيٓ ٔيّيهاسد دالس
ػٛد ٔاِي ت ٝدػف آٚس٘ذ (.تي تي ػي 12 ،دػأثش )2667

دس ايٗ تيٗ تايذ تٛر ٝداؿف و ٝإٞيف ٌٔٙم ٝآػياي ٔشوضي تٟٙها ته ٝاتٔهاد التلهادي ٚ
ٔٙاتْ ٙي ا٘شطي ٔٔ ٚذ٘ي ٔحذٚد ٕ٘يٌشدد تّىٔ ٝؼائُ أٙيتي ٘يض تٛ٘ ٝت ٝخٛد تش إٞيهف ٌٔٙمهٝ
افضٚد ٜاػف .تٛٙٓ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛدس فواي پغ اص  11ػپتأثش  ،2661آػياي ٔشوضي يهتاس ديٍهش
اص إٞيف خاكي تشخٛسداس ٌشديذ؛ چشا و ٝلشاس ٌشفتٗ دس ٔياٖ ػ ٝوـٛس چهيٗٙٞ ،هذ  ٚسٚػهيٝ
ٔي تٛا٘ذ پٛيايي خاكي تٙٔ ٝاػثات التلادي ايٗ وـٛسٞا تثخـذ  ٚاص ِحاٍ أٙيتهي ٘يهض تهاحيش تهٝ
ػضايي تش راي تٍزاسد .اص ايٗ س ٓٞ ٚاو ٖٛٙوـٛسٞاي حاهش دس ايٗ ٌٔٙم٘ ٝمهؾ تؼهياس ٕٟٔهي
دس كحٞٝٙاي تيٗإِّّهي ايفها ٔهيٕ٘ايٙهذ ٌٙٔ ٚمه ٝآػهياي ٔشوهضي دس ٓشكهٙٔ ٝهافْ ػياػهي ٚ
ساٞثشدي وـٛسٞاي اسٚپاي شتي ،سٚػي ،ٝچيٗٙٞ ،ذ ،اياالت ٔتحذ ٜآٔشيىا ،تشوي ٚ ٝايشاٖ لشاس
داسد.
رًٍذ ّوناري هٌطقِاي ٍ هٌطقِگزايي در آسياي هزمشي
دس ؿههشايٌي وههٌٙٔ« ٝمههٌٝشايههي» « ٚصيشٌٔٙمههٌٝشايههي» 1دس دٞهه 1۰۰0 ٝتههٚ ٝاػههٌٓ ٝههذْ
ٔشوضيفٌشايي ِ٘اْ تهيٗإِّهُ  ٚتاصٌـهف ٔزهذد ٔىها٘يضْٞهاي وٙتهشَ ٞظٔ٘ٛيهه اتشلهذست،
تمٛيف ؿذ ٘ ٚتايذ حاكُ اص آٖ دس تٛػٔ ٝالتلادي اسٚپا ت ٝسؿذ تفىهشات ٍٕٞشايهي ٌٔٙمهٝاي
دأٗ صدٌٙٔ ،م ٝآػياي ٔشوضي ت ٝدِيُ ػاختاسٞاي ػياػي  ٚالتلادي ٘أٙاػةٕٞ ،چٙاٖ ته ٝدٚس
اص ايٗ ٚيظٌي ٞا تالي ٔا٘هذ ٜاػهف .دس ٚالهْ تها افه َٛاتحهاد رٕهاٞيش ؿهٛسٚي دس ػهاَ ،1991
«لٔٛيفٌشايي» تٛٙٓ ٝاٖ رّٜٛاي اص ػياػف ٛٞيف دس ٌٔٙم ٝآػياي ٔشوضي پذيذاس ٌـف.
. Sub Regionalism
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تذيٗ تشتية ًي ػاَٞاي پغ اص اػتمالَ ٝ٘ ،تٟٙا ٌٔٙمٌٝشايي ٍٕٞ ٚشايهي ٌٔٙمهٝاي دس
آػياي ٔشوضي اص سؿذ چـٍٕيشي تشخٛسداس ٘ثٛد ٜاػف تّىٕٞ ٝهٛاسٔ ٜيهضاٖ صيهادي اص تهٙؾ ٚ
تشخٛسدٞاي ٌٔٙمٝاي  ٚفشأٌٙمٝاي ٘يض ٚرٛد داؿهت ٝاػهف .وـهٛسٞاي آػهياي ٔشوهضي وه ٝدس
صٔههاٖ حيههات اتحههاد رٕههاٞيش ؿههٛسٚي اص پي٘ٛههذٞاي تزههاسي ٕٓيمههي تشخههٛسداس تٛد٘ههذ ،پههغ اص
فشٚپاؿي ايٗ اتحاد وٕ٘ٛيؼتي تا واٞؾ ٘اٌٟا٘ي رشياٖ تزاست ٔياٖ يىذيٍش ٔٛاره ٝؿهذ٘ذ .دس
ٚالْ ايهٗ ؿهىاف ٕ٘هٛد ٓيٙهي خهٛد سا دس ٕ٘ايهاٖ ؿهذٖ ٘هش ٞهاي تاصاسرٟها٘ي ،ػهٌحي تهٛدٖ
ليٕفٌزاسي دس ٘ش ٞاي دِٚتي  ٚيشسلاتتي تٛدٖ آٟ٘ا تٚ ٝيظ ٜدس ػهاختاس كهٔٙتي آؿهىاسوشد.
تذيٗ تشتية ٔيشاث ت ٝرا ٔا٘ذ ٜاص ػيؼتٓ وٕ٘ٛيؼتي ؿهٛسٚي ػهاتكٙٔ ،هاتْ ًثئهي تّهن ؿهذٚ ٜ
آػيةٞاي ٔحيٌي تا حذ تؼياسي وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝسا آػيةپزيش وشد.
تا تٛر ٝتُ ٝشفيفٞاي تاالي التلادي دس وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي اٌشچٍٕٞ ٝشايهي ٚ
ٕٞىاسيٞاي ٌٔٙمٝاي دس ٔٛاسدي ٕٞچ ٖٛايزاد ػاص  ٚواسٞاي أٙيتئ ،ذيشيف كهحيح آب ٚ
ا٘شطئ ،ثاسص ٜتا لاچاق ٔٛاد ٔخذس ،لشاسدادٞاي تزاسي  ٚتاصسٌها٘ي ،وهاٞؾ حمهٛق ٌٕشوهي،
ؿىٌُيشي ساٜٞاي تشا٘ضيتي ٔياٖ وـٛسٞاي ٌٔٙم ٚ ٝايزاد ٔؼهيشٞايي تهشاي حٕهُ ٘ ٚمهُ وهاال
ٔيتٛا٘ٙذ آػية پزيشي وـٛسٞا سا دس ٔماتُ حٛادث ٌ٘ٛاٌ ٖٛواٞؾ دٙٞذ ،أا تاو٘ ٖٛٙه ٝتٟٙها
تٔأالت التلادي ٌٔٙمٝاي ؿىُ ٍ٘شفت ٝاػف تّى ٝتٙؾصدايي ٌٔٙمٝاي تٛٙٓ ٝاٖ ٓهأّي رٟهف
تٛإ٘ٙذػاصي ٔذيشيف ػيؼتٓ أٙيف ٌٔٙمٝاي ،سفْ ٔٙاصٓات ،وٙتشَ ٞضيٙهٞٝهاي ِ٘هأي  ٚا٘تمهاَ
آٖ ت ٝتخؾ كٔٙف  ٚالتلاد ٘يض اص ػٛي وـٛسٞاي ٌٔٙم٘ ٝاديذٌ ٜشفته ٝؿهذ ٜاػهف .اص ايهٗ سٚ
ٌٔٙم ٝآػياي ٔشوضي سا ٔيتٛاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛتضسي تٙؾٞاي ٌٔٙمٝاي ته ٝؿهٕاس آٚسد وه ٝدس آٖ ٞهش
يه اص وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝت ٝد٘ثاَ حُ ٔـىالت خٛد ت ٝتٟٙايي  ٚتذٕٞ ٖٚياسي ديٍشاٖ تٛدٜا٘ذ.
دس حاَ حاهش ٕٟٔتشيٗ پايٞٝاي ٌٔٙمٌٝشايي دس آػياي ٔشوضي سا ٔيتهٛاٖ دس «رأٔهٝ
وـٛسٞاي ٔـتشنإِٙافْ ٔؼتمُ»« ،1ػهاصٔاٖ ٕٞىهاسي التلهادي (اوه« ،2»)ٛػهاصٔاٖ ٕٞىهاسي
ؿاٍٟ٘اي»« 3،رأٔ ٝالتلادي اٚساػيا»« ٚ 1ػاصٔاٖ ٕٞىاسي آػياي ٔشوضي»ٔ 2ـاٞذٕٛ٘ ٜد.
1

). The Commonwealth of Independent States (CIS
). The Economic Cooperation Organization (ECO
3
). The Shanghai Cooperation Organization (SCO
2

 /01فصلنامه آسياي مركسي و قفقاز ،شماره  ،60بهار 8:10

٘اْ ػاصٔاٖ

صٔههههاٖ آواء
تاػيغ

وـههٛسٞههاي ٔـههتشنإِٙههافْ 1991

اسٔٙؼتاٖ ،رٕٟٛسي آرستايزاٖ ،تهالسٚع ،لضالؼهتاٖ،

ٔؼتمُ ()CIS

لشليضػههههتاِٖٛٔ ،ههههذاٚي ،سٚػههههي ،ٝتاريىؼههههتاٖ،
تشوٕٙؼتاٖ ،اٚوشايٗ ،اصتىؼتاٖ

ػهههاصٔاٖ ٕٞىهههاسي التلهههادي 1992

افغا٘ؼههتاٖ ،رٕٟههٛسي آرستايزههاٖ ،ايههشاٖ ،لضالؼههتاٖ،

(او)ECO( )ٛ

لشليضػتاٖ ،پاوؼتاٖ ،تاريىؼتاٖ ،تشوي ،ٝتشوٕٙؼهتاٖ،
اصتىؼتاٖ

ػههاصٔاٖ ٕٞىههاسي ؿههاٍٟ٘اي 1996

چههيٗ ،سٚػههي ،ٝلضالؼههتاٖ ،لشليضػههتاٖ ،تاريىؼههتاٖ،

()SCO

اصتىؼتاٖ

رأٔهههه ٝالتلههههادي اٚساػههههيا 2666

تالسٚع ،لضالؼتاٖ ،لشليضػتاٖ ،سٚػي ،ٝتاريىؼتاٖ

()EEC

ػهههاصٔاٖ ٕٞىهههاسي آػهههياي 2662

لضالؼتاٖ ،لشليضػتاٖ ،سٚػي ،ٝتاريىؼتاٖ ،اصتىؼتاٖ

ٔشوضي ()CACO

رأٔ ٝوـٛس ٞهاي ٔـهتشن إِٙهافْ ٔؼهتمُ ،دس ػهاَ  1992تحهف سٞثهشي سٚػهيٚ ٝ
تٛػي ياصد ٜوـٛس اػتمالَ يافته ٝاص اتحهاد رٕهاٞيش ؿهٛسٚي تـهىيُ ؿهذ .اٌشچه ٝتٛافمٙأهٝ
تزاسي ٔيهاٖ وـهٛسٞاي اسٔٙؼهتاٖ ،رٕٟهٛسي آرستايزهاٖ ،تهالسٚع ،لضالؼهتاٖ ،لشليضػهتاٖ،
ِٔٛههذاٚي ،سٚػههي ،ٝتاريىؼههتاٖ ،تشوٕٙؼههتاٖ ،ا ٚوههشايٗ  ٚاصتىؼههتاٖ دس چههاسچٛب رأٔههٝ
دِٚف ٞاي ٔـتشن إِٙافْ ٔؼتمُ دس  15آٚسيُ ٔٙٔ 1994مذ ؿذ ،تا ايٗ حاَ ٔٛاْ٘ ٔتٔهذدي
تشاي ارشايي ؿذٖ ايٗ تٛافمٙأٚ ٝرٛد داؿف .ياصد ٜوـٛس ٓو ٛرأٔ ٝوـٛسٞاي ٓٞػٛد دس
ػاَ  1994ت ٝأواي يه تٛافمٙأ ٝدس صٔي ٝٙتزاست آصاد ٔثادست ٚسصي ذ٘ذ و ٝاص تهيٗ سفهتٗ
تٕاْ حمٛق ٌٕشٌيٛٓ ،اسم ٔ ٚاِيات ٞا تهٕٞ ٝهشا ٜسفهْ ٔحهذٚديف ٞهاي وٕهي دس ساػهتاي
تشلههشاس ي يههه سطيههٓ تزههاست آصاد چٙذرا٘ثهه ٝسا تٔميههة ٔههيوههشد .دس ػههاَ  ،1999پههغ اص
). The Eurasian Economic Community (EEC
). The Central Asia Cooperation Organization (CACO

1
2

بررسي چالشها و موانع منطقهگرايي در آسياي مركسي11 /

٘اوأي ٞاي تٛرٛد آٔذ ٜدس سا ٜتحمك ٔٛافمتٙأ٘ ٝخؼف ،يه تهاس ديٍهش يهاصد ٜوـهٛس ٓوهٛ
رأٔ ٝوـٛسٞا ي  ٓٞػٛد ت ٝأواي يه پشٚتىُ دس ساػتاي اكالش  ٚتىٕيُ تٛافمٙأه ٝػهاَ
 1994پشداختٙذ )SPECA, 2007, 12 November( .دس ػاَ ٘ 2666يهض تهاس ديٍهش ٔؼههّٝ
تزاست آصاد دس چاسچٛب رأٔ ٝدِٚف ٞاي ٔـتشن إِٙافْ ٔؼهتمُ تاويهذ ؿهذ .دس آٖ صٔهاٖ
إٓاَ لٛا٘يٗ ٔختّن ،اػتا٘ذاسدٞا ٙٞ ٚزاس ٞا دس حٕايف اص تزاست آصاد افضايؾ يافت ٝتٛد٘ذ.
)(Ibid,13

رأٔ ٝالتلادي اٚساػيا دس ػاَ  2666تٛٙٓ ٝاٖ را٘ـيٗ  ٚؿىُ تٛػٔ ٝيافت ٝاتحهاد ٌٕشوهي
و ٝؿأُ سٚػي ،ٝلضالؼتاٖ ،لشليضػتاٖ ،تالسٚع  ٚتاريىؼتاٖ تٛد ،ايزاد ٌشديهذ .ػهاصٔاٖ ٔهزوٛس دس
حاِي و ٝدس ٔمايؼ ٝتا ػاصٔاٖ ٕٞىهاسي ؿهاٍٟ٘اي  ٚػهاصٔاٖ ٕٞىهاسي آػهياي ٔشوهضي دس ٘خؼهتيٗ
ٔشاحُ تٛػٔ ٝخٛد لشاس داسد٘ ،ـاٖ دٙٞذ ٜپٛيايي ٕٞىاسي ٌٔٙمٝاي  ٚاٚدٌيشي سٚػهئ ٝهيتاؿهذ .اص
ًشفي يادآٚسي ؿشايٌي و ٝوـٛسٞا تشاػاع آٖ ت ٝرأٔ ٝالتلادي اٚساػيا پيٛػهتٙذ  ٚتٟٔهذات آ٘هاٖ
تشاي اسائ ٝمشسات ٌٕشوي تٔذيُ يافت ٚ ٝتٔشفٞٝاي پاييٗتهش تهشاي آوهاي اتحاديه ٝايزهاد ٌشديهذ،ٜ
إٞيف داسد .دس حاِي و ٝسٚاتي ٔثتٙي تش تٛافمات ٌٕشوي ٔؼهّٕا چٙهذاٖ ػهادٕ٘ ٜهيتاؿهذ ،اتحاديهٝ
ٌٕشوي داساي تاسيخچٝاي اص ٘يُ ت ٝتٛافمهاتي دس ٔيهاٖ ؿهشواي آٖ تهٚ ٝيهظ ٜدس صٔيٙه ٝحٕهُ ٘ ٚمهُ،
تزاست  ٚا٘شطي ٔيتاؿذٕٟٔ .تش اص آٖ ،ػاَٞاي پيؾ ٘ـاٖ داد ٜاػف و ٝفٛايهذ التلهادي ّٕٓهي ٘يهض
تش آٖ ٔتشتة اػف .اص صٔاٖ ٔٛافمتٙإٌٔ ٝشوي ،تزاست ٔياٖ وـٛسٞاي ٓوٞ ٛهش ػهاَ افهضايؾ يافتهٝ
اػف(www.cvi.kz/Economy/ 2007/05/27) .

ٓال ٜٚتش اٍ٘يضٜٞاي تزاسي ،رأٔ ٝالتلادي اٚساػيا تٟٔذات سٚؿهٙي سا دس خلهٛف
ػشٔايٌ ٝزاسي دس حيٌ ٝوـٛسٞاي ٓو ٛتشٟٓذ ٜداؿت ٝاػف .تشاي ٞشيه اص وـٛسٞاي ٓوٛ
تشاػاع وٕهٞاي تاِم ٜٛآٟ٘ا ،ػشٔايٌٝزاسيٞاي ٔتٙاػثي تٔيهيٗ ؿهذ ٜاػهفٕٞ .چٙهيٗ رأٔهٝ
التلادي اٚساػيا ٕ٘ايٙذٌاٖ دائٕي  ٚتمٛيٓ ارالعٞاي ِٕٔٙي سا رٟهف پيـهثشد الهذأات خهٛد
ٔـخق ػاخت ٝاػف .تًٛ ٝس وّي ٞذف ايٗ ٔٛافمتٙأ ،ٝيىپهاسچٍي ٌٔٙمهٝاي ٘يهض تهٛد ٜاػهف؛
ئٙي يىپاسچٕٛ٘ ٝدٖ لٛا٘يٗ ِ٘ ٚاْٞاي التلهادي  ٚتـهىيُ يهه وٕيؼهي ٖٛتهيٗ دِٚتهي رٟهف
سػيذٌي ت ٝتزاست  ٚتٔشف) Schneider, 2008, 19( .ٝ

 /899فصلنامه آسياي مركسي و قفقاز ،شماره  ،60بهار 8:10

تًٛ ٝس وّي وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝپغ اص ٌزاس اص التلاد ٔتٕشوهض دٚساٖ ؿهٛسٚي ،وٛؿهؾ
وشد٘ذ «تاصاس ٔـتشن آػياي ٔشوضي» سا اص ًشيهك تٛافمٙأه ٝتزهاست آصاد دس رٛأهْ التلهادي
اٚساػيا  ٚتٛافك ٞاي دٚرا٘ث ٝدس صٔي ٝٙتزاست آصاد دس وـٛسٞاي ٔؼتمُ ٔـتشن إِٙهافْ ايزهاد
ٕ٘ايٙذ .دس كٛستي و ٝايٗ تٛافمٙأ ٝدس ٔؼيش دسػف حشوف وٙذ  ٚتٔ ٝشحّ ٝارشا تشػهذ ،آٍ٘هاٜ
وـٛسٞاي ٌٔٙم٘ ٝياصٔٙذ ُٕٓ تٔ ٝفاد آٖ دس تٕاْ ػٌٛش ٔهيتاؿهٙذٓ )Ibid,38( .هال ٜٚتهش ايهٗ
ٕٞا ًٙٞوشدٖ  ٚؿفاف ٕ٘ٛدٖ لٛا٘يٗ ٚ ٚهٔيف تزاست دس ٌٔٙم ٝاص رّٕٚ ٝرهٛد تٛافمٙأهٝي
كشيحي دستاس ٜػشٔايٌٝزاساٖ خاسري ٘يض تايذ ؿىُ ارشايي  ٚرٙثٝي حمٛلي ت ٝخٛد ٌيشد.
ٕٞچٙيٗ وـٛسٞاي آػهياي ٔشوهضي دس اٚائهُ دٞه 96 ٝتها ٘اسههايتي اص تهيحٕهش ٔا٘هذٖ
ٔٛافمتٙأٞٝاي حٕايف ؿذ ٜتٛػي ٔؼى ،ٛفشٔ َٛخاكي سا تشاي ٕٞىهاسي ٌٔٙمهٝاي دس آػهياي
ٔشوضي ايزاد ٕ٘ٛد٘ذٞ .ذف آٟ٘ا پاياٖ دادٖ ت ٝتلٛيش ٔؼى ٛتٛٙٓ ٝاٖ «تشادس تضسيتش»  ٚايزهاد
پايٞٝايي تشاي تـشيه ٔؼآي ػياػي تضسيتش دس دس ٖٚآػياي ٔشوضي تٛد.
دس آٚسيُ ػاَ  ،1994سٞثشاٖ آػياي ٔشوضي دس ٔاللات تا يىذيٍش دس «چِٛپهاٖ آتها»

1

آالْ داؿتٙذ و ٝخٛاٞاٖ يه ٔزْٕ ٌٔٙمٝاي ؤ ٝختق آػياي ٔشوهضي تاؿهذٞ ،ؼهتٙذ .تٔهذٞا
ايٗ ٔـاسوف وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي ت٘ ٝاْ اتحادي ٝالتلادي آػهياي ٔشوهضي خٛا٘هذ ٜؿهذ ٚ
دس طا٘ٛي ٝػاَ  2661تٔ ٝزْٕ التلادي آػياي ٔشوضي  ٚدس ٟ٘ايف دس فٛسي 2662 ٝت ٝػاصٔاٖ
ٕٞىاسي التلادي آػياي ٔشوضي تغييش ٘اْ يافف.
ػاصٔاٖ ٕٞىاسي التلادي آػياي ٔشوضي دس ٘خؼتيٗ ٔشاحُ تٛػٔ ،ٝيشٔٛحش  ٚههٔين
تٛد  ٚت ٝكٛست دٚسٜاي ِٚي تذ٘ ٖٚيُ ت ٝتٛافمات اػاػي ،تـىيُ ٔيٌشديذٌٕ .هشن ،تٔشفه،ٝ
تزاست ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚػايش اؿىاَ ٕٞىاسيٞاي ٌٔٙمٝاي دستشٌيش٘ذ ٜا٘تِاسات ٔٛرٛد ٘ثٛد.
وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي تا دٓٛت يشٔٙتِش ٜاص سٚػهي ٝدس ٔهأ ٜه ٝػهاَ  2664تهشاي
ٓوٛيف دس ايٗ ػاصٔاٖ تاس ديٍش هٔن خٛد سا تِٛٙٔ ٝس ايزاد  ٚتذإٞ ْٚىاسيٞاي ٌٔٙمهٝاي
تذ ٖٚحوٛس سٚػي ٚ ٝيا ػايش لذستٞاي ٌٔٙمٝاي  ٚفشأٌٙمٝاي ٘ـاٖ داد٘هذ .چٙهيٗ پزيشؿهي اص
يه ػ ٛچشخـي سا تشاي ٘مؾ سٚػي ٝدس أٛس آػهياي ٔشوهضي سلهٓ صد( Gleason, 30 June
. Cholpan Ata
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 ٚ )2004اص ػٛي ديٍش حىايف اص آٖ داؿف و ٝتٛافكٞاي ٔشتٛى تهٌٙٔ« ٝمه ٝتزهاستي آصاد» ٚ
«اتحاد ٌٕشوي» ت ٝػادٌي دس ٌٔٙم ٝآػهياي ٔشوهضي ّٕٓهي ٘خٛاٙٞهذ ؿهذ ٕٞ ٚچٙهاٖ تهش سٚي
وا ز تالي خٛاٙٞذ ٔا٘ذ.
چالشّا ٍ هَاًع هٌطقِگزايي در آسياي هزمشي
دس حاِي وٌٙٔ ٝم ٝآػياي ٔشوضي تا تشخٛسداسي اص ٔٙاتْ ًثئي ػشؿاس٘ ،يهشٚي وهاس ٔهاٞش ٚ
تاصاسٞاي اؿثاّ ٘ـذ ٜتٛٙٓ ٝاٖ يىي اص ٕٟٔتشيٗ ٔٙاًك رٟهاٖ ٔحؼهٛب ٔهيؿهٛد  ٚاص ُشفيهف خهٛتي
تشاي استماء ٕٞىاسيٞاي ٌٔٙمٝاي تشخٛسداس اػف تا ايٗ حاَ تاوٌ ٖٛٙاْ ٔخثتهي اص ػهٛي وـهٛسٞاي
ٌٔٙم ٝرٟف حشوهف ته ٝػهٛي ٌٔٙمهٌٝشايهي تشداؿهت٘ ٝـهذ ٜاػهف .ايهٗ دس حهاِي اػهف وه ٝػهاتمٝ
وـٛسٞايي ِ٘يش چيٗ ،ايشِٙذ  ٚوش ٜرٙهٛتي وهً ٝهي  26اِهي  36ػهاَ ٌزؿهت ٝته ٝتٛػهٔ ٝالتلهادي
سػيذٜا٘ذ٘ ،ـاٖ ٔيدٞذ و ٝتٕاْ آٟ٘ا ت٘ ٝحٛٔ ٛحش  ٚصيادي ت ٝتمٛيهف تزهاست ٌٔٙمهٝاي  ٚتهيٗإِّّهي
خٛد پشداختٝا٘ذ .اص ايٗ س ٚچٙا٘چ ٝوـٛسٞاي آػياي ٔشوضي ٘يض خٛاٞهاٖ دػهتياتي ته ٝسؿهذ  ٚتٛػهٔٝ
التلادي تاؿٙذ ،تايذ ٕٞىاسي ٍٕٞ ٚشايي تزهاست ٌٔٙمهٝاي خهٛد سا افهضايؾ دٙٞهذSPECA, ( .

 )2007, 12 Novemberتا ايٗ حاَ وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي دس ايهٗ سا ٜتها ٔٛا٘هْ ٔ ٚـهىالت
ٔختّفي دػف تٌ ٝشيثاٖ ٞؼتٙذ و ٝاص رّٕ ٝآٟ٘ا ٔيتٛاٖ تٓ ٝذْ دسن تٙياٖٞاي ٌٔٙمٌٝشايا٘ ٝاص
ػٛي ػياػتٕذاساٖٞ ،شاع اص تٟذيذ اػتمالَ ػياػي  ٚتحذيذ حاوٕيهف ّٔهي ،تٕايهُ تشخهي اص
وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝت ٝتفٛق ًّثي  ٚتشتشي تش ديٍشاٖ ،فمهذاٖ تخهؾ خلٛكهي ٘يشٙٔٚهذ  ٚالتلهاد
سلاتتي ،فمذاٖ ٔذيشيف كحيح ٔؼائُ ٌٔٙمٝاي  ٚحوٛس تاصيٍشاٖ فشأٌٙمٝاي اؿاسٕٛ٘ ٜد.
الف) عذم درك تٌياىّاي هٌطقِگزاياًِ اس سَي سياستوذاراى
دس ً َٛػاَٞاي پغ اص فشٚپاؿي اتحاد رٕاٞيش ؿٛسٚي ػياػفٞاي اٌ٘ٔاف٘اپزيش ٞهش
يه اص وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي ،يىي اص ٕٟٔتشيٗ داليُ پيذايؾ ؿىاف دس ٌٔٙم ٝتٛد ٜاػف.
تٛٙٓ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛاصتىؼتاٖ تها ٞشٌ٘ٛه ٝحشوتهي ته ٝػهٛي ايزهاد ٍٕٞشايهي ػياػهي ٘ضديهه ٔيهاٖ
رٕٟههٛسيٞههاي اتحههاد رٕههاٞيش ػههاتك ٔخاِفههف ٕ٘ههٛد ٚ ٜحتههي اص ٓوههٛيف وـههٛسٞاي ٔؼههتمُ

 /899فصلنامه آسياي مركسي و قفقاز ،شماره  ،60بهار 8:10

ٔـتشنإِٙافْ ٘يض خاسد ؿذ ٜاػف .دس ايٗ ٔٛسد ت ٝوـٛس تشوٕٙؼتاٖ ٘يض ٔهيتهٛاٖ اؿهاسٕ٘ ٜهٛد
و ٝدس پيشٚي اص «ػياػف تيًشفي دائهٓ» ،خهاسد اص اتتىهاسات چٙذرا٘ثهٌٙٔ ٝمهٝاي لهشاس ٌشفتهٝ
اػف.
تًٛ ٝس وّي تيآتٕادي وـٛسٞاي آػياي ٔشوهضي ٘ؼهثف ته ٝيىهذيٍش اص ٔٛا٘هْ اكهّي
تشٚص ٔـىالت دس صٔيٝٙي تٟش ٜتهشداسي اص رخهايش آب ،تزهاست وهاال  ٚحٕهُ ٘ ٚمهُ ٔحؼهٛب
ٔيٌشدد .دس ٚالْ ٛٙٞص احؼاع ٔٙفٔف تشدٖ اص ٕٞىاسيٞاي ٌٔٙمهٝاي ٔيهاٖ وـهٛسٞاي ٌٔٙمهٝ
ؿىُ ٍ٘شفت ٝاػف صيشا سٞثهشاٖ ػيا ػهي تهيؾ اص آ٘ىه٘ ٝمهؾ ٔهذيشيتي ٔخثهف ٞ ٚهذايفٌهش دس
سٞثشي رٛأْ ٌٔٙم ٝت ٝػٕف ٍٕٞشايي داؿت ٝتاؿهٙذ ته ٝكهٛست يهه رشيهاٖ تاصداس٘هذٕٓ ٜهُ
ٔي ٕ٘ايٙذ .ايٗ سٞثشاٖ ٕٞاٖ ًٛس و ٝاص ػهپشدٖ لهذست ته ٝسلثهاي داخّهي خهٛد اوهشا ٜداس٘هذ ،اص
ٚاٌزاسي لذست ت ٝيه ػاصٔاٖ ٌٔٙمٝاي ٘يض أتٙاّ ٔيٚسص٘ذ.
دس ٚالْ ٓذْ ؿىٌُيشي ٟ٘ادٞاي دٔٛوشاتيه ٘ ٚمؾ ٔث ٟٓلا٘ ٖٛدس اداس ٜرٕٟٛسيٞا،
ػٌح پاييٗ ٕٞىاسي ٞا ٔياٖ وـٛسٞاي آػياي ٔشوضيٓ ،ذْ ٚرٛد ٟ٘ادٞاي ٕٞىاسي ٌٔٙمٝاي،
ٓٛاسم  ٚتٔشفٞٝاي تاال  ٚفؼاد تٕٞ ٝشا ٜصيش تٙاي يشػٛدٔٙذ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتزاستٍٕٞ ،شايهي
ٌٔٙمٝاي سا دس ػٌح ٘أٌّٛتي لشاس داد ٜاػف .چٙا٘ى ٝتاسيخچ ٝوـٛسٞاي آػياي ٔشوهضي پهغ
اص اػتمالَ ٘يض ٘ـاٖ ٔهيدٞهذٓ ،هذْ ٚرهٛد حثهات ػياػهي تهٕٞ ٝهشا ٜػهاختاس ههٔين ٔهذيشيف،
ٕٞىاسيٞاي چٙذ را٘ثٔ ٝياٖ وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝسا دس پاييٗتشيٗ ػٌح لشاس دادٕ٘ ٚ ٜهيتهٛاٖ ايهٗ
پيـي ٝٙسا چاسچٛتي ٔثحش  ٚاػاػي رٟف پيـثشد ٌٔٙمٌٝشايي دس آػياي ٔشوضي ٔحؼٛب ٕ٘ٛد.
ب) ّزاس اس تْذيذ استقالل سياسي ٍ تحذيذ حامويت هلي
دس حاِي و ٝتشتيثات ٌٔٙمٝاي تٙٓ ٝهٛاٖ اتهضاسي ٔٙاػهة دس دػهف دِٚهفٞها تهِٙٔ ٝهٛس
استماء ٔٙافْ ّٔي ؿٙاختٔ ٝيؿٛدٍ٘ ،شؽ اِة دس ٔياٖ ػياػتٕذاساٖ وـٛسٞاي آػهياي ٔشوهضي
حىايف اص ايٗ أش داسد و ٝآٟ٘ا تا تٛر ٝت ٝپـف ػش ٌزاؿتٗ ػاتم ٝاتحاد رٕاٞيش ؿٛسٚيٕٓ ،ال
٘ ٝتٟٙا ٞيچ تٕايّي تٌٙٔ ٝمٌ ٝشايي ٘ذاس٘ذ تّى ٝآٖ سا خٌشي تشاي اػتمالَ ػياػي خٛد ٘يض تّمهي
ٔيوٙٙذ.
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تذيٗ تشتية ٞهشاع دِٚهفٞهاي آػهياي ٔشوهضي دس خلهٛف اص دػهف دادٖ اػهتمالَ
ػياػي  ٚيا تحذيذ حاوٕيف ّٔي دس كٛست ؿىٌُيشي يهه تٛافهك رهأْ ٌٔٙمهٝاي ،يىهي اص
ٕٟٔتشيٗ داليّي ٔحؼٛب ٔيؿٛد و ٝتآج ؿهذ ٜتهاوٌٙٔ ٖٛٙمهٌٝشايهي دس آػهياي ٔشوهضي تها
اػتمثاَ رذي ٔٛار٘ ٝـٛد .تٓ ٝثاست ديٍش حىٕشا٘اٖ لذستٕٙهذ اص ايٙىه ٝػهاختاسٞاي ٕٞىهاسي
ٌٔٙمٝاي ٕٔىٗ اػف ت ٝػاختاسٞايي تشاي دخاِف ٌٔٙمٝاي ؿثاٞف داؿت ٝتاؿهٙذٞ ،هشاع داس٘هذ.
دس ٘تيزٞ ٝشاع اص تٟذيذ اػتمالَ ػياػي  ٚتحذيذ حاوٕيف ّٔي تٛٙٓ ٝاٖ ٔا٘ٔي رٟف دػهتياتي
ت ٝتشتيثات أٙيتي  ٚالتلادي ٔـتشن دس ٌٔٙم ٝآػياي ٔشوضي ُٕٓ وشد ٜاػف.
ج) توايل تزخي اس مشَرّاي هٌطقِ تِ تفَقطلثي ٍ تزتزي تز ديگزاى
يىي ديٍش اص ٕٟٔتشيٗ داليُ ٓذْ ؿىٌُيشي ٍٕٞشايي ٌٔٙمٝاي دس آػياي ٔشوضي تهٝ
تٕايُ تشخي اص وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝت ٝتفٛقًّثي  ٚتشتشي تش ديٍشاٖ تهاص ٔهيٌهشدد .دس ايهٗ ساػهتا
ٔي تٛاٖ اص وـٛسٞايي ِ٘يش اصتىؼتاٖ  ٚلضالؼتاٖ ٘اْ تشد وٞ ٝش يه تا تاويذ تش تٛاٖ ٘ ٚفٛر خٛد
دس ٌٔٙم ،ٝدآيٝداس سٞثشي آٖ ٞؼتٙذ.
دس ؿشايٌي و ٝتشخي اص وـٛسٞا ٔيتٛا٘ٙذ تا تىي ٚ ٝتاويهذ تهش ٔٛلٔيهف رغشافيهاييٚ ،ػهٔف
ػشصٔيٙي ،وٕيف  ٚويفيف رٕٔيهف ٘ ٚيهشٚي ا٘ؼها٘يٙٔ ،هاتْ ًثئهي ،إٞيهف اػهتشاتظيهٚ ،ههٔيف
فشٍٙٞي  ... ٚتٛٙٓ ٝاٖ يه ٞظٌٔٙٔ ٖٛمٝاي ٌٔشش ؿه٘ٛذ .تها ايهٗ حهاَ تايهذ تٛره ٝداؿهف وه ٝيهه
ٞظٌٔٙٔ ٖٛمٝاي تايذ تٛا٘ايي ايؼتادٌي دس تشاتش ائتالف ػايش دِٚفٞاي ٌٔٙم ٝسا داؿت ٝتاؿذٕٞ .چٙهيٗ
لذست ٌٔٙمٝاي تايذ ٓال ٜٚتش ٘فٛر صياد دس أهٛس ٌٔٙمهٝاي اص تهٛاٖ حفهَ  ٚاستمهاء رايٍهاٌٙٔ ٜمهٝاي
خٛد ٘يض تشخٛسداس تاؿذ ) Osterud, 1992, 12( .افض ٖٚتش ايٗٔ ،تغيشٞاي ػياػف  ٚرٟفٌيهشي
خاسري يه دِٚف تايذ اراص ٜايفاي ٘مؾ تٛٙٓ ٝاٖ يهه تهاصيٍش حثهات تخهؾ  ٚتشٟٓهذٌ ٜيهشي
٘مؾ سٞثشي سا ت ٝآٖ وـٛس تذٞذ 1.ت ٝخلٛف و ٝايٗ وـٛسٞا تايذ ٘ـاٖ دٙٞهذ وه ٝتٛا٘هايي ٚ
لاتّيف ٟٓذٜداس ؿذٖ ٘مؾٞايي ِ٘يش تٔادَتخؾ ،حافَ كّح  ٚسٞثشي ٌٔٙم ٝسا داسا ٞؼتٙذ .دس
 . 1ته عنوان نمونه كشوري كه راهثرد انزواطلثي را در پيش ميگيرد ،هرگز نميتواند تاه عناوان ياژ هنماون منطقاهاي
شناخته شود.

; /89فصلنامه آسياي مركسي و قفقاز ،شماره  ،60بهار 8:10

ٟ٘ايف ٘يض سٞثشي لذستٞاي ٌٔٙمٝاي تايذ اص ػٛي ٕٞؼهايٍاٖ آٟ٘ها ٔهٛسد پهزيشؽ ٚالهْ ؿهٛد.
()Nolte, 2007, 10-11

ٍ٘اٞي تٛٔ ٝاسد فٛق ٘ـاٖ ٔيدٞذ وٕٓ ٝال ٞيچ يه اص وـهٛسٞاي آػهياي ٔشوهضي ٘هٝ
تٛاٖ تاحيشٌزاسي تش ػايشيٗ سا داس٘ذ  ٝ٘ ٚلادس ت ٝا٘زاْ ُٚاين يه لذست تشتش ٌٔٙمٝاي ٞؼتٙذ.
ٕٞچٙيٗ ٞيچيه اص وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝحاههش ته ٝپهزيشؽ ديٍهشي تهٙٓ ٝهٛاٖ يهه لهذست تشتهش
ٌٔٙمٝاي ٘يؼتٙذ .دس ٘تيز ٝتالؽٞاي وـٛسٞايي ِ٘يش اصتىؼهتاٖ  ٚلضالؼهتاٖ تهشاي احثهات تشتهشي
خٛد تٛٙٓ ٝاٖ يهه لهذست تشتهش دس ٌٔٙمه ٝآػهياي ٔشوهضي٘ ،ه ٝتٟٙها آٟ٘ها سا ته ٝاٞهذاف خهٛد
ٕ٘يسػا٘ذ تّى ٝتٛٙٓ ٝاٖ ٔا٘ٔي دس ساػتاي ٌٔٙمٌٝشايي ٘يض ُٕٓ ٔيٕ٘ايذ.
د) فقذاى تخش خصَصي ًيزٍهٌذ ٍ اقتصاد رقاتتي
فمذاٖ تخؾ خلٛكي ٘يشٙٔٚذ  ٚالتلهاد سلهاتتي دس وـهٛسٞاي ٌٔٙمه٘ ٝيهض تآهج ؿهذٜ
اػف وٕٓ ٝال رشياٖ ٘ ٚثن ؿشياٖ اكّي التلهاد دس دػهف دِٚهفٞها لهشاس ٌيهشد  ٚتهٙٓ ٝهٛاٖ
ٕٟٔتشيٗ  ٚتاحيشٌزاستشيٗ تخهؾ ٕٓهُ ٕ٘ايٙهذ .دس ٚالهْ ٞهش ٌ٘ٛه ٝتلهٕيٌٓيهشي دس خلهٛف
ٌٔٙمٌٝشايي  ٚت ٝخلٛف ٔؼائُ التلادي ،استثاى ٔؼتميٕي تا ػايش حٛصٜٞاي ُٕٓ دِٚف ِ٘يهش
حٛصٜٞاي أٙيتي  ٚػياػي پيهذا وهشد ٜاػهف .تٙهاتشايٗ ًهي ػهاَٞهاي ٌزؿهتٌ ٝؼهتشؽ سٚاتهي
التلادي ٔياٖ وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي تا حذ صيهادي تحهف تهاحيش ٌؼهتشؽ سٚاتهي ػياػهي ٚ
أٙيتي تٛد ٜاػف.
دس حاَ حاهش تزاست آصاد ٔياٖ وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي ٕٞ ٚؼايٍاٖ آٟ٘ا تهٚ ٝػهيّٝ
ٔٛاْ٘ ٔتٔذدي ِ٘يش يش ؿفاف تٛدٖ ػياػفٞاي تزاسيٞ ،ضيٞٝٙاي تهاال تهشاي ٔؼهائُ ٔهشصي اص
رّٕ ٝاِتضاْ ت ٝداؿتٗ سٚاديذ ،سؿ٘ ،ٜٛأٌّٛب تهٛدٖ ٚههٔيف حٕهُ ٘ ٚمهُ ،حمهٛق ٌٕشوهي ٚ
تؼياسي اص ٔٛاْ٘ تزاسي ديٍش ٔحذٚد ؿذ ٜاػف.
دس ٘تيز ٝتٝس ٓ آ٘ى ٝػاتمٕٞ ٝىاسيٞاي التلادي ٘ـاٖ داد ٜو ٝايٗ ٕٞىاسيٞها ٓهالٜٚ
تش استماء ٔٙافْ التلاديٛٔ ،رة تحىيٓ أٙيف دس ٌٔٙم٘ ٝيض ٔيٌشدد .تا ايٗ حاَ ؿهذت وٙتهشَ
ػياػي دس وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝدس « التلاد ٔتٕشوض » ا٘ٔىاع يافت ٚ ٝس٘ٚهذ ٌٔٙمهٌٝشايهي سا ٔختهُ
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ٕ٘ٛد ٜاػف .تٙاتشايٗ التلاد تٕشوضيافتٓ ،ٝذْ ػهاصٌاسي اٞهذاف ػياػهي تها ٘ياصٞهاي التلهادي،
ٓذْ ٚرٛد فواي تاص رٟف ٌشدؽ آصادا٘ ٝواال ،ػهشٔاي٘ ٚ ٝيهشٚي وهاس ٘ ٚهإٍ٘ٛٞي أىا٘هات
التلههادي ٔ ٚههاِي  ٚػههٌح پيـههشفف كههٔٙتي وـههٛسٞاي آػ هياي ٔشوههضي اص رّٕههٕٟٔ ٝتههشيٗ
چاِؾٞاي التلادي تش ػش ساٌٙٔ ٜمٌٝشايي ٔحؼٛب ٔيؿ٘ٛذ .اص ايٗ سٕ٘ ٚيتٛاٖ تذ ٖٚحوهٛس
٘ ٚفٛر تخؾٞاي خلٛكي ايٗ وـٛسٞا  ٚاستثاًات دس ػٌٛش يشدِٚتهي ،ا٘تِهاس ؿهىٌُيهشي
يه ٍٕٞشايي ٌٔٙم ٝاي سا دس آػياي ٔشوضي داؿف .ت ٝخلهٛف وهٙٔ ٝهافْ ٔتماتهُ ٕٞىهاسي،
٘ياصٞاي ٔتماتُ  ٚهشٚستٞاي ٔٛرهٛد دس حهٛصٞ ٜهاي التلهادي تهاحيش صيهادي تهش فهشا ٓٞؿهذٖ
صٔيٞٝٙاي ٘ضديىي ٘خثٍاٖ  ٚدِٚفٞا داسد.
ُ) فقذاى هذيزيت صحيح هسائل هٌطقِاي
ًي ػاَٞاي ٌزؿتٔ ،ٝؼائُ صيادي دس آػياي ٔشوضي تٛرهٛد آٔهذ ٜاػهف وه ٝتهٝس هٓ
آ٘ى ٝتا ٔذيشيف كحيح وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝلاتُ حُ تٛدٜا٘ذ ،أا ٞشٌض ٌاْ ٕٟٔي رٟف سفْ آٟ٘ها
تشداؿت٘ ٝـذ ٜاػف .ايٗ دس حاِي اػف و ٝتشخي اص ايٗ ٔؼائُ ٘ ٝتٟٙها استثهاى ٔؼهتميٕي تها سفهاٜ
التلادي  ٚأٙيف ٌٔٙمٝاي داؿتٝا٘ذ تّى ٝصٔيٝٙاي تشاي تحمهك  ٚؿهىٌُيهشي يهه ػهاص  ٚوهاس
ٌٔٙمٝاي ٘يض ت ٝحؼاب ٔيآٔذٜا٘ذ .دس ايٗ خلٛف ٔهيتهٛاٖ تهٓ ٝهذْ تٛافهك دستهاس ٜتٟذيهذات
ٔـتشن  ٚفمذاٖ تٛافك تش سٚي ٔزٕ ٝٓٛاك ٚ َٛلٛآهذ أٙيتهي ٔهٛسد لثهٍٕٞ َٛهاٖ تهٕٞ ٝهشاٜ
ٔٙاصٓات ٔشتٛى ت ٝا٘شطي ،تحشاٖ تٛصيْ آب ،افضايؾ ٟٔارشت ٘يشٚي واس  ٚافشاد ٘خث ،ٝافهضايؾ
رٙايات ػاصٔاٖ يافت ٚ ٝلاچاق واال ،اؿاسٕٛ٘ ٜد.
تٛٙٓ ٝاٖ ٔخاَ تٛصيْ وٕثٛدٞاي آب يىي اص ٔثاحخي اػف وهٞ ٝهٓ وـهٛسٞاي ٌٔٙمه ٝسا
تا ٔـىالت داخّي ٔٛار ٝوشد ٜاػف  ٓٞ ٚدس ؿىٌُيشي ٔيضا٘هي اص تهٙؾ دس ٔيهاٖ وـهٛسٞاي
آػياي ٔشوضي تاحيش تٝػضايي داؿت ٝاػف .اٌش چ ٝآػياي ٔشوضي ٌٔٙم ٝاي ٙي اص ِ٘ش ا٘هشطي ٚ
آب ٔيتاؿذ ،أا رذا ٕ٘ٛدٖ استثاى تخؾٞاي ٔختّن كٔٙف  ٚوـهاٚسصي دس صٔهاٖ حىٔٛهف
ؿٛساٞا ٕٞ ٚچٙيٗ ٚاتؼتٍي وأُ ٔٙاًك ٔختّن تٔ ٝؼى ٚ ٛتلٕيٌٓيشيٞاي آٖ ،ػثة تٞ ٝذس
سفتٗ ٔمذاس صيادي اص ايٗ ٔٙاتْ ؿذٜا٘ذ.
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اص ايٗ س ٚدس ؿشايٌي و ٝآػياي ٔشوضي ٌٔٙم ٝاي ٙي اص ِ٘ش ا٘شطي  ٚآب اػف،
أا تا ت ٝحاَ ٔمذاس صيادي اص ايٗ ٔٙاتْ ٞذس سفت ٝا٘ذ  ٚيا ت ٝكٛست كحيح ت ٝوهاس ٌشفتهٝ
٘ـذ ٜا٘ذ  ٚدس ٟ٘ايف تاصد ٜتؼياس وٕي داؿت ٝا٘ذ .آٔاس ٘ـاٖ ٔي دٞذ و ٝػاِيا٘ 1 / 7 ٝتي ّيٖٛ
دالس اص ٔحلٛالت وـاٚسصي ٌٔٙمه ٝتهّٓ ٝهف ههٔن دس ٔهذيشيف آب صيهاٖ ٔهي تيٙٙهذ.
(  ) Mizsei and F. Linn, 03 February 2006ايٗ دس حاِي اػف و ٝاٌهش ُشفيهفٞهاي
فٛق تًٛ ٝس كحيح ٔذيشيف ؿٛد ،تٛا٘ايي ُ ٚشفيهف تِٛيهذ آب ٘ه ٝتٟٙها تهٔ ٝمهذاس وهافي تهشاي
آتياسي  ٚوـاٚسصي ٚرٛد خٛاٞذ داؿف تّىٔ ٝيتٛا٘ذ رٟف تِٛيذ تشق  ٚكهذٚس آٖ ته ٝچهيٗ،
ٙٞذ  ٚسٚػي٘ ٝيض ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌيشد.
دس حههاِي وهه ٝوّيههذ تحمههك ٔههذيشيف كههحيح ٔ ٚههٛحش آب  ٚا٘ههشطي دس ٕٞىههاسيٞههاي
ٌٔٙمٝاي وـٛسٞاي ٌٔٙمٟ٘ ٝفت ٝاػف ،تا ايٗ حاَ تاو ٖٛٙحشوف ٔٛحشي دس ايٗ ساتٌه ٝكهٛست
ٍ٘شفت ٚ ٝتحشاٖ آب تٛٙٓ ٝاٖ ٔؼهّٝاي رذي ،ص٘ذٌي ٔشدْ ٌٔٙم ٝسا دس خٌش لشاس داد ٜاػف .دس
ايٗ ساػتا وـٛسٞاي تاالي سٚدخا٘( ٝتاريىؼتاٖ  ٚلشليضػتاٖ) و ٝتخؾ ٕٓذ ٜرخايش آب ٌٔٙمهٝ
اص وٜٞٛاي ٚالْ دس ايٗ وـٛسٞا ػشچـٕٔ ٝيٌيشد ،دستاس ٜيشٔٙلفا٘ ٝتٛدٖ تٟشٜتشداسي اص ايهٗ
رخهايش كهحثف ٔهيوٙٙهذ صيهشا ٔٛلٔيههف رغشافيهايي وـهٛسٞاي وٞٛؼهتا٘ي ٚالهْ دس ػشچـههٕٝ
سٚدخا٘ٞٝا ت ٝآٟ٘ا اراص ٜاػتفاد ٜرخايش آب سا ٕ٘يدٞذ ،أا وـٛسٞاي ٚالْ دس پاييٗ سٚدخا٘ٞٝها
(لضالؼهتاٖ  ٚاصتىؼههتاٖ) تهها اػههتفاد ٜاص تخههؾ اكههّي رخههايش آب سٚدخا٘ههٞٝههاي ٌٔٙمهه ٝدس أههٛس
وـاٚسصي ،تٟش ٜتيـتش التلادي ٔيتش٘ذ .هٕٗ آ٘ى ٝدِٚفٞاي لذستٕٙذ ٌٔٙمِ٘ ٝيش اصتىؼهتاٖ ٚ
لضالؼتاٖ ٔيخٛاٙٞذ تذ ٖٚكشف ٞضيٝٙي ٍٟ٘ذاسي ػذٞا  ٚوا٘اَٞاي تاالدػف ،آب ٔٛسد ٘يهاص
خٛد سا تذػف آٚس٘ذ.
تذيٗ تشتية رٕٟٛسيٞايي و ٝدس ٔثذأ سٚدخا٘ ٝلهشاس داس٘هذ ٙٔ ٚثهْ تِٛيهذ آب ٞؼهتٙذ،
وٙتشَ ٔٙاتْ آب سا دس ٌٔٙم ٝدس دػف ٌشفتٝا٘ذ  ٚدس كٛست ِضٔ ْٚيتٛا٘ٙذ دس ٔٛسد ٔمذاس آتي
و ٝتايذ دس سٚدخا٘ ٝرشياٖ ياتذ ،تلٕيٓ تٍيش٘ذ .چٙا٘ى ٝلشليضػتاٖ ٘ـاٖ داد ٜوه ٝلهادس اػهف اص
ايٗ لذست تشاي سػيذٖ تٙٔ ٝافْ خٛد يا حذالُ تهشاي خٙخهي وهشدٖ تحهجٞهاي ِفِهي دس ٔهٛسد
ٕٞىاسي ٌٔٙمٝاي ،اػتفاد ٜوٙذ (.اٞٚاسا )181 ،1379 ،اص ايهٗ س ٚدس ؿهشايٌي وهٔ ٝهيتهٛاٖ تها
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استمههاء ٔههذيشيف ّٔههي آب ،ا٘ههشطي ٙٔ ٚههاتْ ًثئههي تههٕٞ ٝههشإٞ ٜىههاسيٞههاي د ٚ ٚػهه ٝرا٘ثهه،ٝ
ساٜواسٞههاي صيههادي تههشاي سفههْ ايههٗ تحههشاٖ يافههف ،تههاو٘ ٖٛٙحهه ٜٛاػههتفاد ٜاص ٔٙههاتْ آب ٌٔٙمههٝ
پاػخٍٛي ٔٙافْ وّي ٝػاوٙاٖ وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي ٘ثٛد ٜاػف  ٚچٙا٘چ ٝدس آيٙذ٘ ٜضديهه
دس ساتٌ ٝتا ٔذيشيف سٚدخا٘ٞٝاي فشأشصي ػيش دسيا  ٚآٔه ٛدسيها ،رٟهف اػهتفاد ٜاص تىِٛٙهٛطي
رذيذ تشاي ٍٟ٘ذاسي آب  ٚآتياسي ٔ ٚذيشيف ٚاحذ رخايش آب  ٚاك َٛرذيذ آتياسي الهذأي
اكِٛي كٛست ٍ٘يشد ،وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝتا آفات ٌ٘ٛاٌ٘ٛي ٔٛار ٝخٛاٙٞذ ؿذ.
ٓال ٜٚتش ٔؼهّ ٝآبٌٙٔ ،م ٝآػياي ٔشوضي تٚ ٝاػٌٓ ٝثٛس ٔ ٚهشٚس ٔهٛاد ٔخهذس ٘يهض دس خٌهش
ٔيتاؿذ  ٚدچاس آػيةٞاي رذي ؿذ ٜاػف .ايٗ دس حاِي اػف ؤ ٝهٛاد ٔخهذس اص ٔيهاٖ وـهٛسٞاي
آػياي ٔشوضي لاچاق ٔيؿٛد  ٚوـٛسٞاي ٌٔٙمٞ ٝهيچ تٔأهُ ػهاص٘ذٜاي دس خلهٛف ايزهاد ٔٛا٘هْ
رذي تش ػش سا ٜآٖ ،تا يىذيٍش ٘ذاس٘ذ)Illicit Drug Trends in Central Asia, 2008, 9( .

ًثك آالْ دفتش اداسٔ ٜهٛاد ٔخهذس  ٚرٙايهف ػهاصٔاٖ ّٔهُ (ي.ٛاٖ.اس.دي.ػهي) 1افغا٘ؼهتاٖ
اكّيتشيٗ تِٛيذ  ٚكادسوٙٙذٛٔ ٜاد ٔخذس رٟاٖ اػف  ٚػهاال٘ ٝحهذٚد  3566تهٗ ا٘هٛاّ ٔهٛاد
ٔخذس اص ايٗ وـٛس ت ٝخاسد كادس ٔيؿٛدٞ .شچٙذ لاچالچياٖ ٔٛاد ٔخذس اص ٔؼيشٞهاي ٔختّهن
ت ٝا٘تماَ ٔٛاد ٔخذس اص افغا٘ؼتاٖ ت ٝػايش وـٛسٞا اػتفادٔ ٜيوٙٙهذ ،أها ًهي ػهاَٞهاي اخيهش ،تها
ٓٙايف ت ٝػخفٌيشيٞاي ٔشصي دس ايشاٖ ٘ ٚاآسأي اٚهاّ دس پاوؼتاٖ و ٝؿهشايي ا٘تمهاَ ٔهٛاد
ٔخذس اص ايٗ دٔ ٚؼيش سا تا ٔـىالتي ٔٛاره ٝوهشد ،ٜا٘تخهاب ٔؼهيش ؿهٕاِي تٟتهشيٗ ٌضيٙه ٝتهشاي
لاچالچياٖ تٛد ٜاػفٔ .شصٞاي تاريىؼتاٖ ،اصتىؼتاٖ  ٚتشوٕٙؼتاٖ تاص  ٚتيدفاّ اػف  ٚاص ػٛي
ديٍش ،سٚػي ٝتاصاس خٛتي تشاي فشٚؽ ٔٛاد ٔخذس  ٚا٘تماَ ايٗ ٔٛاد ت ٝػهايش وـهٛسٞاي اسٚپهايي
اػف .تا ايٗ ٔالحِٞ ،ٝشچٙذ وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي اص ايهٗ تاتهف دچهاس آػهيةٞهاي رهذي
ؿذٜا٘ذ ،أا س٘ٚذٞا حاوي اص آٖ اػف وٞ ٝيچ تٔأُ ػاص٘ذٜاي تيٗ آٟ٘ا تشاي ٔماتّٔ ٝـهتشن تها
ايٗ ٔٔوُ ؿىُ ٍ٘شفتٚ ٚ ٝرٛد ٘ذاسدٌ .ضاسؽٞاي ٟ٘ادٞاي تيٗإِّّي ٘يهض ٔٛيهذ ايهٗ ٔٛههّٛ
اػفً .ثك آالْ (ي.ٛاٖ.اس.دي.ػي) وـٛسٞاي آػياي ٔشوضي تٟٙا ٔيضاٖ ا٘هذوي اص حزهٓ تهاالي
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ٔٛاد ٔخذس ٚاسد ٜت ٝايٗ وـٛسٞا سا وـن  ٚهثي ٔيوٙٙذ .تٛٙٓ ٝاٖ ٔخاَ ًثك آالْ ايهٗ دفتهش،
ًي ػاَٞاي اخيش تٟٙا  5دسكذ اص  96تٗ ٞشٚييٙي وٚ ٝاسد ايٗ ٌٔٙم ٝؿذ ،ٜتٛلين ؿذ ٜاػهف.
()Weitz 2010

تٞ ٝش سٚي اٌش چ ٝدس وٛتأ ٜذت رٙايات ػاصٔاٖ يافتِ٘ ٝيش لاچاق ٔٛاد ٔخذس ٚػهايّي
سا رٟف تشلي التلادي دس اختياس ؿٟش٘ٚذاٖ لشاس ٔيدٞذ ،أا دس دساص ٔذت فشايٙذ ٔافيايي ؿذٖ
 ٚافضايؾ فٔاِيفٞاي ٔزشٔا٘ ٝسا ت ٝؿهذت تمٛيهف ٔهيوٙهذ .ههٕٗ آ٘ىه ٝلاچهاق ٔهٛاد ٔخهذس
ٔيتٛا٘ذ ت ٝتأيٗ ٔاِي ٌشٜٞٚاي ؿٛسؿي تيا٘زأذ  ٚتذيٗ تشتية سطيٓٞاي حاوٓ سا تها چهاِؾ
ٔٛار ٝػاصد .اص ايٗ س ٚتٝس ٓ آ٘ىٛٔ ٝاد ٔخهذس ٔٛرهة ته ٝخٌهش افتهادٖ ػهالٔتي رأٔه ،ٝسٚاد
فؼاد  ٚرٙايف ؿذ ٜاػف ،تا ايٗ حاَ وـٛسٞاي آػهياي ٔشوهضي ٙٞهٛص ٘تٛا٘ؼهتٝا٘هذ ته ٝتهٛافمي
رأْ دس خلٛف وٙتشَ آٖ دػف ياتٙذ( .تٕٟهٗ )9 ،1386 ،دس ٘تيزه ٝفمهذاٖ ٔهذيشيف كهحيح
ٔؼائُ ٌٔٙٔ ٟٓمٝاي سا ٔي تٛاٖ يىي اص ٕٟٔتشيٗ چاِؾٞاي ٌٔٙمٌٝشايي دس آػياي ٔشوهضي تهٝ
ؿٕاس آٚسد.
ًتيجِگيزي
س٘ٚذٞا  ٚسٚيذادٞاي ػاَ ٞاي پغ اص اػتمالَ ٘ـاٖ داد ٜاػف و ٝدس ٕٓهُ كهّح ٚ
أٙيف دس آػياي ٔش وضي تها حهذ صيهادي ٚأهذاس ٍٕٞشايهي ٌٔٙمه ٝاي ،ارتٙهاب اص اتىها تهٝ
لذست ٞاي فشأٌٙم ٝاي  ٚپيشٚي اص ٕٞىاسي ٌٔٙم ٝاي تٛد ٜاػهف .تها ايهٗ حهاَ وـهٛسٞاي
ٌٔٙم ٝت ٝػثة داليُ ٔختّن تاو ٖٛٙاص چٙيٗ أهشي تهي تٟهش ٜتهٛد ٜا٘هذ .اص ايهٗ س ٚدس حهاَ
حاهش تا تٛر ٝتٚ ٝهٔيف ٌٔٙم ،ٝوـٛسٞاي حاه ش دس آػهياي ٔشوهضي تها دٌ ٚضيٙه ٝپهيؾ
سٚي خٛد ٔٛار ٝا٘ذٌ .ضيٙه٘ ٝخؼهف ته ٝائهتالف ٌٔٙمه ٝاي  ٚأىهاٖ ؿهىُ ٌيهشي ٔٙاػهثات
ٌٔٙمههٌ ٝشايههي ٔههشتثي ٔههي ؿههٛد ٌ ٚضيٙهه ٝدٕٞ ،ْٚىههاسي وـههٛسٞاي ٌٔٙمهه ٝتهها تههاصيٍشاٖ
فشأٌٙم ٝاي سا ٔذ ِ٘ش لشاس ٔي دٞذ .آ٘چ ٝتهاو ٖٛٙدس ٌٔٙمه ٝي آػهياي ٔشوهضي خٛدٕ٘هايي
وشد ،ٜحشوف وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝت ٝػٛي تاصيٍشاٖ فشأٌٙم ٝاي تٛد ٜاػف .ايٗ أش تا تٛر ٝتٝ
ٓذْ ٚرٛد ػاختاسٞاي ٔٙاػة تشاي ؿهىُ ٌيهشي ٍٕٞشايهي ٌٔٙمه ٝاي ٘ ٚهاتٛا٘ي ٘يشٞٚهاي
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تههٔٛي دس تٟههش ٜتههشداسي اص ٔٙههاتْ ًثئههي  ٚس٘ٚههك تخـههي تهه ٝالتلههاد خههٛد ٕٞ ٚچٙههيٗ
ػشٔايٌ ٝزاسي ٞا  ٚوٕه ٞاي ٔا ِي وـٛسٞاي فشأٌٙم ٝاي ٔيؼش ؿذ ٜاػف.
تهها ايههٗ حههاَ تههِ٘ ٝههش ٔههي سػههذ وهه ٝايههٗ ٚهههٔيف دس دساصٔههذت رههاي خههٛد سا تههٝ
ٕٞىاسي ٞاي ٌٔٙمه ٝاي خٛاٞهذ داد .دس ٚالهْ تهاسيخ  ٚرغشافيهاي ًثئهي آػهياي ٔشوهضي،
وـٛسٞاي ٌٔٙم ٝسا ٔتٛر ٝي هشٚست اسصؽ ٟ٘ادٖ تٕٞ ٝىاسي ٞاي ٌٔٙم ٝاي خٛاٞهذ ٕ٘هٛد
 ٚد س ٟ٘ايف ٔٛرة تشٚص ٕٞىاسي ٞا  ٚتمٛيف سٚاتي آٟ٘ا تا يىهذيٍش خٛاٞهذ ؿهذ .تهش ايهٗ
اػاع حشوهف وـهٛسٞاي آػهياي ٔشوهضي دس ٔؼهيش ٌٔٙمهٌ ٝشايهي تايهذ استمهاء ٕٞىهاسي
ٌٔٙم ٝاي سا تٚ ٝيظ ٜدس صٔي ٝٙتزاست  ٚتشا٘ضيفٔ ،ذيشيف آب  ٚا٘شطي  ٚآٔادٌي دس تشاتهش
حٛادث ٌ٘ٛاٌ ٖٛدس تش ٌيشد .دس ا يٗ ساػهتا ٕٞىهاسي ٞهاي ٌٔٙمه ٝاي تايهذ ؿهأُ ٔهٛاسدي
ٕٞچ ٖٛتزاست ،حُٕ ٘ ٚمُ دس صٔي ٝٙا٘شطي  ٚتالؽ تشاي وٙتهشَ آٖ ٌهشدد  ٚوـهٛسٞاي
ٌٔٙم ٝتا واٞؾ حمٛق ٌٕشوئ ،ذيشيف كحيح تشا٘ضيف ،تٟثٛد ٔؼهيشٞاي حٕهُ ٘ ٚمهُ ٚ
افضايؾ ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي ؿا ُ دس ػشٚيغ ٞاي تشا٘ضيف ،حشوف س ٚت ٝرّهٛي خهٛد سا آ هاص
ٕ٘ايٙذ  ٚاص ايٗ ًشيك صٔيٞ ٝٙاي حوٛس خٛد دس التلاد تيٗ إِّّي سا فشا ٓٞػاص٘ذٕٞ .چٙيٗ
س٘ٚذ ٕٞىاسي ٞاي ٌٔٙم ٝاي ٔي تايذ دس صٔيٞ ٝٙاي ٟٔارشت ،آٔٛصؽ  ٚپهشٚسؽ ،تٟذاؿهف،
لاچاق ٔٛاد ٔخذس  ٚأٙيف ٌٔٙم ٝاي د٘ثاَ ؿٛد .هٕٗ آ٘ى ٝاستما خي ٔـي داخّي  ٚاكالش
دس حىٕشا٘ي تٛٙٓ ٝاٖ ٔىّٕي تشاي ٕٞىاسي ٞهاي ٌٔٙمه ٝاي تهِٙٔ ٝهٛس دػهتياتي ته ٝتٛػهٔٝ
ا٘ؼا٘ي هشٚسي تِ٘ ٝش ٔي سػذ.
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هٌاتع ٍ هآخذ
 .1اٞٚاسا .ػهاساٍ " ،)1379( ،ضععيت آب در آسعياي هزمعشي " ،فلهّٙأٌٔ ٝأِهات آػهياي
ٔشوضي  ٚلفماص ،تٟشاٖ :دفتش ٌٔأِات ػياػي ٚصاست أٛسخاسر ،ٝؿٕاس ،36 ٜصٔؼتاٖ.
 .2ت .ٕٟٗؿٔية " ،)1386( ،اقتصاد آسعياي هزمعشي؛ چعالشّعا ٍ فزصعتّعا "ٌ ،اٙٞأهٝ
تحٛالت سٚػي ،ٝآػياي ٔشوضي  ٚلفماص (ايشاع) ،ؿٕاسٜي ٘ٛصد.ٓٞ
 .3تي تي ػي 12 ،دػأثش  " ،2667سزهايِگذاري تاًل اٍرآسيا در آسياي هزمشي ".
 .4تيّيغ .راٖ  ٚاػٕيف .اػتي " ،)1383( ،ٖٛجْاًي شذى سياست :رٍاتط تييالولل در عصز
ًَيي " ،تشرٕ :ٝاتٛاِماػٓ سا ٜچٕٙي ،تٟشاٖ :اتشاس ٔٔاكش.
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