منافع ملي و استراتژي امريكا در آسياي مركزي
واحد علوم و تحقیقات

*
دکتر حبیباهلل ابوالحسن شیرازی

چكيده
آسياي مركزي پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مورد توجه قدرتهاي بزرگ جهاني بخصوص امريكا قرار
گرفته است .هر چند از منطقه آسياي مركزي در گذشته با نام «هارتلند و يك منطقه ژئواستراتژيك» ياد ميشد،
اما اينك با افزوده شدن جنبههاي ژئواكونوميك ،آسياي مركزي بهيك منطقه حياتي ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك
تبديل شده است.
اين منطقه با روسيه ،چين ،افغانستان و ايران مرز مشترك دارد .تبديل شدن آسياي مركزي بهمنطقه نفوذ براي
هر قدرتي ،كنترل كشورهاي همسايه منطقه را بهارمغان ميآورد که بهلحاظ امنيتي و نظامي فوقالعاده مهم است.
از سوي ديگر ،در غرب اين منطقه ،درياي خزر واقع شده است كه از نظر ذخایر نفتي در مقام دوم جهان قرار دارد.
عالوه بر داشتن ذخایر عظيم و منابع طبيعي ،اين منطقه در موقعيت مركزي و پل ارتباطي شرق و غرب بخصوص
شرق دور و نزديك واقع شده است.

کلید واژهها
منافع ملي ،ژئواستراتژیک ،ژئواکونومیک ،استراتژی امریکا و آسیای مرکزی.

* عضو هیئتعلمی و استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

اين مقاله بهبررسي منافع ملي امريكا در آسياي مركزي و بحث پيرامون استراتژيهاي اتخاذ شده خواهد پرداخت.
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در اواخر دهه  70و اوايل دهه  80ميالدي ،واشنگتن از محدوده خاورميانه و آسياي مركزي بهعنوان «كمان
بحران» ياد ميكرد .در آن زمان ،استراتژيستهاي مسائل امنيتي در واشنگتن طرحي را پيريزي كردند كه به
«دكترين كارتر» مشهورگرديد .روح كلي دكترين كارتر اينگونه بود كه هر اقدامي كه بهگسترش كنترل يك
«قدرت غيردوست» بر منافع انرژي منطقه بيانجامد ،تهديدي براي منافع اياالتمتحده تلقي ميگردد و با آن
مبارزه ميشود که در صورت لزوم از ابزارهاي نظامي هم براي تحقق هدف مذكور بهره گرفته ميشود .پيگيري
اين دكترين ،امريكا را بهنقطهاي رسانده است كه اكنون نه تنها در ابعاد سياسي و نظامي ،بلكه در بعد اقتصادي هم
بهعنوان عاملي تأثيرگذار در دو حوزه استراتژيك جهان يعني خاورميانه و آسياي مركزي محسوب ميشود.
بدينترتيب سئواالت و فرضيه قابل طرح در اين مقاله عبارتند از :منافع ملي امريكا در منطقه آسياي مركزي
چگونه تعريف و تبيين ميشود؟ چه عوامل مهمي موجب توجهات مقامات واشنگتن بهمنطقه آسياي مركزي شده
است؟ و در نهايت استراتژيهاي احتمالي تئوريسينهاي امريكايي در اين منطقه چگونه تفسير و تجزيه و تحليل
شده است؟
فرضيه موردنظر مؤلف بر اين مبنا تنظيم شده است كه «عامل عمده تأثيرگذار در آسياي مركزي تأمين انرژي
مورد نياز در اين منطقه ژئواكونوميك و ژئوپلتيك است ،بهطوري كه موجبات تفوق استراتژي نئوكانهاي امريكايي
را در قالب يك جانبهگرايي بر استراتژي محافظهكاران سنتي فراهم نموده است».
قبل از وقوع حادثه  11سپتامبر ،كشورهاي آسياي مركزي از اهميت چنــداني برخوردار نبودند و اين منطقه
جزو اولويتهاي نخست سياست خارجي امريكا بهحساب نميآمد ،اما امروزه بنا بهشرايطي كه اين كشورها دارا
()1
هستند ،از قبيل دارا بودن منابع غني ،محصور بودن در خشكي ،فقير بودن ،غيردموكراتيك بودن ،نوع سيستمهاي
حكومتي و همچنين مسلمان بودن اكثريت جمعيت آنها جزو سياست خارجي اياالتمتحده قرار گرفتهاند و امريكا
يكبار ديگر خود را متعهد بهحضور در منطقهاي ميداند كه قب ً
ال بهواسطه ابرقدرتي اتحاد جماهير شوروي اجازه
ورود در آن را نداشت .با اينكه بين امريكا و منطقه آسياي مركزي از لحاظ جغرافيایي فاصله زيادي وجود دارد
و اين دو منطقه از لحاظ شرايط اجتماعي و اقليمي تفاوتهاي زيادي با يكديگر دارند ،اما حداقل دو بار در طول
تاريخ ،سرنوشت اين دو منطقه بر يكديگر تأثير گذاشته است:
نخستينبار زماني بود كه در جريان جنگهاي داخلي امريكا ،جنوبيها تحت محاصره اقتصادي شديدي از
طرف شماليها بودندكه اين جريان دستاوردهاي مثبت و غيرقابل انتظاري براي توليدكنندگان پارچه و منسوجات
در روسيه داشت ،چرا كه روسها دريافتند كه پس از اين نميتوانند چندان روي خريد پنبه از كشاورزان امريكايي
جهت تأمين نيازهاي رو بهگسترش كارخانجات خود حساب كنند ،بنابراين مقامات روس كه از لحاظ اقتصادي
در مخمصه گرفتار شده بودند ،تصميم گرفتند كه اين كمبود را از طريق فشار بر مناطق واقع در مرزهاي جنوبي
امپراتوري روسيه جبران كنند .سرزمينهاي موردنظر روسها ،نواحي در آسياي مركزي بود كه مستعد رشد پنبه
بوده و توانايي تأمين نياز و كمك بهروند صنعتي شدن روسيه مدرن را داشتند.
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يك قرن بعد سرنوشت آسياي مركزي و امريكا براي بار دوم و در دوره جنگ سرد با يكديگر تالقي كرده و آن
هم زماني بود كه سياستمداران امريكايي دريافتند كه مسكو ،سياستهاي پرتاب موشكي و آزمايشگاههاي موشكي
خود را بهدور از چشمهاي كنجكاو آنها در اراضي آسياي مركزي مستقر كرده است .اين مسئله باعث برانگيخته
شدن مجدد حس عالقهمندي امريكاييها بهسرنوشت اين منطقه شد .در آن دوران امريكا بهمنظور زير نظر قرار
دادن فعاليتهاي موشكي شوروي در آسياي مركزي در صدد برآمد تا از ايران و پاكستان بهعنوان دو پايگاه كه
بيشترين قرابت جغرافيايي را با منطقه داشتند ،استفاده نمايد .به همين علت ،امريكا امكانات نظامي خود را در اين
دو كشور گسترش داد و از اين طريق بهرصد فعاليتهاي شوروي در مناطق موردنظر خود پرداخت.
البته در راستاي نفوذ بهاين مناطق ،امريكا اقدامات ديگري نيز در دستور كار خود داشت .بهعنوان نمونه ،حمايت
از نيروهاي راديكال اسالمي در افغانستان در زمان اشغال اين كشور توسط اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي مدنظر
قرار گرفت .امريكا قصد داشت بدينترتيب ايدئولوژي اسالمي موردنظر خود را بهداخل مناطق آسياي مركزي كه تحت
()2
سلطه رژيم كمونيستي بودند ،گسترش دهد و از اين طريق ضربه ديــگري نيز بهشوروي وارد آورد.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيز بهنظر ميرسيد استراتژي امريكا در منطقه ،كمك بهدولتهاي تازه تأسيس
در آسياي مركزي بهمنظور دادن حس خودباوري و ثبات بهآنها در جهت جلوگيري از هرگونه تأثيرپذيري و احياي
()3
مجدد نفوذ روسيه در اين كشورها باشد.
اما پس از وقوع حادثه  11سپتامبر ،منطقه آسياي مركزي بهطور ناگهاني براي امريكا اهميت ويژهاي يافت .داليل
روبهفزوني گذاشتن توجه امريكا بهاين منطقه قابل درك است ،زيرا اگر كشورهاي آسياي مركزي خواسته يا ناخواسته
پاي در مسير نادرستي بگذارند ،ممكن است كه اين كشورها تبديل بهآشيانهاي شوند براي تروريستهايي كه حوادث
حمله بهبرجهاي تجارت جهاني و مقر پنتاگون را بهوجود آوردند و دقيق ًا بههمين دليل است كه امريكا بهواسطه هراس
و منافعي كه از حضور در اين منطقه عايدش ميشود ،بهنظر ميرسد حضوري طوالنيتر از آنچه كه در بيانيههاي
رسمي بوش در مورد خروج امريكا از اين منطقه ميگويند ،خواهد داشت.
در همين راستا بسياري نيز معتقدند كه حضور نظامي و سياسي امريكا در اين منطقه براي سالهاي طوالني
ادامه خواهد داشت و بهقول يكي از مقامات دولت بوش ،اياالتمتحده امريكا تا زماني كه كار تمام نشود در اين
منطقه حضور خواهد داشت ،زيرا از نظر آنها اين منطقه جايي است كه در آن ميتوان شرايط پرورش و رشد
تروريسم را از ريشه خشكاند .با توجه بهچنين مطلبي بهسادگي ميتوان داليل عالقه دايمي و هميشگي امريكا
بهمنطقه آسياي مركزي را متوجه شد.
جورج دبليو بوش برخالف بيل كلينتون ،مناطق خليج فارس و آسياي مركزي را از مهمترين اولويتهاي
اقتصادي كشورش ميداند و هزينه صرف شده در اين مناطق را نوعي سرمايهگذاري تلقي ميكند« .نفتي بودن»
دولت بوش در قوت گرفتن ايده فوق نزد وي تأثيرگذار بوده است .در حالي كه كلينتون ،نيروهاي امريكايي خارج
از قاره امريكا را حدود  60درصد كاهش داده بود ،اكنون نزديك به  200هزار سرباز امريكايي در ماموريت دائم
بهسر ميبرند.

15

منافع ملی و استراتژی امریکا در آسیای مرکزی

با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پيدايش پنج كشور مستقل در آسياي مركزي ،دولت امريكا با واقعيتهاي
نويني در سياست خارجي خود مواجه گشت؛ زيرا سياست خارجي امريكا در زمان جنگ سرد و در طي بيش از 45
سال رقابت با شوروي بهعنوان ابرقدرت رقيب ،از يك ساختار ويژه با انگيزهها و اولويتهاي مشخص برخوردار بود.
اما فروپاشي بلوك شرق ،امريكا را با چندين واحد سياسي و كشور مستقل روبهرو ساخت كه هيچكدام پيشينهاي
در روابط خارجي اين كشور نداشتهاند  .اين موضوع باعث شد كه امريكا در سياست خارجي خود بازنگري كرده و
استراتژيهاي تازهاي را در قبال كشورهاي بازمانده از شوروي پيشين و بهويژه آسياي مركزي در پيش گيرد .وجود
منابع طبيعي فراوان در اين منطقه و قرار گرفتن آن در محل تقاطع شرق و غرب از جمله عواملي میباشد كه سبب
جلب توجه امريكا بهاين منطقه شده است )4(.گرايش سران منطقه بهنظام بازار و بهرهبرداري از امكانات اقتصادي

غرب و نيز استفاده از امريكا بهعنوان يك وزنه تعادل در برابر قدرتهاي منطقهاي از جمله روسيه و چين و ...
موجب نزديكي روابط كشورهاي منطقه با امريكا شده است.
هرچند در تقسيمبنديهاي ارایه شده نزد محققان روابط بينالملل ،امريكا جزو بازيگران فرامنطقهاي درجه
يك محسوب ميگردد؛ اما نقش و تنوع حوزه عملياتي و اقدام و قابليتهايي كه اين كشور داراست ـ و يا اينكه
براي خود طراحي نموده است ـ بهگونهاي میباشد كه در حال حاضر در رديف مؤثرترين بازيگران منطقه قرار گرفته
است .در زیر برخي از مالحظات و اولويتهاي امريكا در منطقه بهاختصار بيان ميگردند:

الف) مالحظات استراتژيك و جهاني
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مجموعهاي از مالحظات استراتژيك در تعيين نوع رفتار اياالتمتحده امريكا مؤثر میباشد كه بهمهمترين آنها
()5
اشاره ميشود:
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 .1جلوگيري از پيوندهاي استراتژيك هند و روسيه
پيوندهاي هند و روسيه بهزمان شوروي بر ميگردد تا جايي كه اين روابط بر ارتباط متحدان امريكا نظير پاكستان نيز
سايه افكنده بود .پس از دهه  90نيز روابط هند و روسيه همواره ادامه داشته و مناسبات دو كشور در سطوح مختلف
رشد يافته است .اما اكنون ادامه همكاري هند و روسيه با سياست امريكا در افغانستان و آسياي مركزي مغايرت دارد
و لذا حضور امريكا در قرقيزستان و افغانستان ميتواند در شكاف بين روسيه و هند مؤثر باشد.
 .2مقابله با طرحهاي منطقهاي چين
مجاورت مرزهاي غربي و شمال غربي چين و نزديك شدن بهمنطقه جنوب آسيا و تأثيرگذاري بر تحوالت اين
مناطق از ديگر اهداف منطقهاي امريكاست كه در اين مقطع با برنامه اعطاي كمكهاي بيشتر مالي بهكشورهاي
آسياي مركزي دنبال ميشود .دولت چين در سالهاي اخير ،نقش فعالي در آسياي مركزي بازي كرده و مناسبات

خود را در تمامی ابعاد بهويژه امنيتي با كشورهاي آسياي مركزي ارتقا بخشيده است .اما چون بيم آن ميرود كه
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چين بهعنوان قدرت منطقهاي در سالهاي آتي در اين منطقه عمل كند ،دولت امريكا با حضور و نفوذ در منطقه و
در جوار كشور چين فرصت مناسبي بهدست آورده تا بتواند فعاليتهاي دولت چين را كنترل كند.
از سوي ديگر ،مسئله تبت در دو دهه اخير بهانهاي بهدست مقامات امريكا داده تا همواره از سياستهاي چين
بهعنوان نقض حقوق بشر انتقاد كنند .مقامات امريكايي ميكوشند تا در مقابل سياستهاي توسعهطلبانه چين در
تايوان يا آسياي مركزي و هند و  ...از تبت بهمثابه اهرم فشار سياسي استفاده كنند .دعوت از دااليي الما ،1رهبر
جداييطلبان تبت ،بهامريكا و اقدامات جاسوسي در منطقه شاهدي بر آن است.
()6
در سالهاي اخير ،رشد طالبان و مسئله بنيادگرايي اسالمي در افغانستان يا آسياي مركزي و سين كيانگ
دولتهاي منطقه را بر آن داشت تا براي جلوگيري از رشد چنين تفكري اقدامات امنيتي را در كشورهاي خود
بهشكل هماهنگ شدت بخشند .بر اين اساس ،دولت چين تأسيس اتحاديهاي را براي كشورهاي آسياي مركزي
بهويژه روسيه پيشنهاد كرد .اين پيمان كه به «پيمان شانگهاي» مشهور است ابتدا مسائل امنيتي را دربر ميگرفت
()7
و سپس در زمينة اقتصادي نيز مباحثي در آن گنجانده شد .حضور امريكا در منطقه ميتواند در تضعيف پيمان
شانگهاي مؤثر باشد كه در هر حال نفوذ چين و سپس روسيه را در آسياي مركزي تقويت ميكند و يكي از اهداف
امريكا از اعتبار انداختن اين قرارداد از طريق اعضاي آن (قرقيزستان يا ازبكستان) است.
										
 .3جلوگيري از قدرتيابي روسيه بهعنوان رقيب
جدا كردن روسيه از جمهوريهاي شوروي ،كاستن از سلطه مسكو بر حوزه نفوذ سنتي خود و بهحاشيه راندن اين
كشور در معادالت منطقه از اهداف ديگر اياالتمتحده در آسياي مركزي است .اين سياست از طريق افزايش
كمكها و اعتبارات مالي امريكا بهاين كشورها پيگيري ميشود.
افزايش كمكهاي مالي امريكا بهجمهوريهاي آسياي مركزي عالوه بر اينكه بهتوان كشورهاي منطقه در
اجراي ترتيبات امنيتي در نواحي مرزي خود كمك ميكند ،عاملي براي تشويق اين كشورها بههمكاري نظامي
و امنيتي با امريكا بهشمار ميرود و اين موضوع او ًال میتواند ،بهكاهش نقش روسيه در معادالت امنيتي آسياي
مركزي كمك كند؛ دوم ًا ،ميتواند بر شك برخي از كشورهاي عضو قرارداد امنيتي محلي مبني بر ناتواني روسيه
در پاسخگويي بهنيازهاي امنيتي كشورهاي آسياي مركزي بيفزايد ،بهويژه آنكه برخي از اين جمهوريها با در پيش
گرفتن استراتژيهاي خاص ،آينده اين قرارداد را با خطر نابودي مواجه كردهاند.
با آنكه امريكا از اعطاي كمكهاي مالي پس از جنگ جهاني دوم تجربه منفي دارد ،توسعه نفوذ سياسي از
رهگذر اعطاي كمكهاي اقتصادي و نيز حمايتهاي ديپلماتيك از كشورهاي منطقه بهمنظور تأثيرگذاري بر رفتار
و تغيير رويكرد سياست خارجي اين كشورها از همكاري با روسيه و حتي اروپا و كشورهاي شرق آسيا بههمكاري با
امريكا ،اهميت بسياري براي اياالتمتحده دارد .بهعبارت ديگر ،با وجود ضعف كشورهاي آسياي مركزي در توسعه
زيرساختهاي اقتصادي و نيز ناعادالنه بودن توزيع ثروت و رشد چشمگير فساد و رشوهخواري مقامات ارشد اين
كشورها ،علت مهم كمكهاي مالي امريكا بهكشورهاي آسياي مركزي ،تطميع رهبران اين كشورها براي جلب و
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جذب كشورهاي آسياي مركزي با هدف كسب حمايت اين كشورها از سياستهاي كوتاهمدت و بلندمدت و در يك
كالم ،يارگيري در حوزه نفوذ سنتي روسيه است.
با وجود اين ،بايد گفت كه سياست اياالتمتحده در مورد روسيه از مشخصههاي دوران جنگ سرد تبعيت نميكند،
بلکه بر محور تشديد دوستي استراتژيك استوار است .بهعبارت ديگر ،اياالتمتحده بهمنظور توسعه حوزه نفوذ سياسي؛
بهرهبرداري اقتصادي از منابع عظيم نفت و گاز ،تداوم اقتدار نظام جهاني مبتني بر نظم امريكايي و همهگير كردن
ارزشهاي امريكايي ،حضور در منطقه درياي خزر را همگام با سياست خود در خصوص دموكراتيزه كردن روسيه و قوام
دادن بهدوستي استراتژيك با مسكو ،در عين رقابت براي كسب موقعيت مساعدتري در منطقه ميداند.
روابط دو كشور در دوران پس از سقوط كمونيسم بهرهبري يلتسين و پوتين بهگونهاي بوده است كه رهبران
امريكا را راسختر از هميشه بهتوسعه سياستهاي نزديكتر اقتصادي ،تنيدگي گسترده سياسي ،مبادله وسيعتر اطالعات
و اشتراك مساعي نظامي سوق داده است .امريكا كه زماني نزديك بههفت هزار كالهك اتمي را براي نابودي اتحاد
()8
جماهير شوروي ذخيره كرده بود ،امروزه ،دومين ميزان سرمايهگذاري را در روسيه در اختيار دارد.
روسيه ،بزرگترين توليدكننده نفت خارج از چارچوب سازمان اوپك كه قابليت توليد نزديك بهچند ميليون بشكه
در روز را دارد ،نقش كليدي در سياستهاي امريكا براي تعديل قدرت و انحصار سازمان اوپك بازي ميكند .بنابراين،
رهبران امريكا ،در كنار منابع نفت جمهوري آذربايجان ،تاجيكستان و قزاقستان براي نفت روسيه بهمنظور تعديل
()9
سياستهاي اعضاي اوپك و كاهش قيمت واقعي نفت ،اهميت بهسزايي قائل هستند.
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 .4فراگير كردن ارزشهاي امريكايي
گرايش بهغرب هم در سطح دولتهاي آسياي مركزي و هم در سطح جنبشهاي اپوزيسيون اين منطقه مشاهده ميشود
و مخالفان معتقدند كه دخالت امريكا و غرب در آسياي مركزي بهآرمان دموكراسي كمك خواهد كرد .اما در عمل ،بيشتر
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كمكهاي امريكا بهازبكستان و قزاقستان نه تنها براي حمايت از توسعه اقتصاد بازار است ،بلكه با برقراري يك نظام سياسي
دموكراتيك صورت ميگيرد .از اینرو فشار سياسي واشنگتن ،بهصدور بيانيه مشترك امريكا ـ ازبكستان در مارس  2002منجر
شد كه بر اساس آن ،ازبكستان بهايجاد «جامعه مدني قوي و باز»« ،احترام بهحقوق بشر و آزاديها»« ،استقالل رسانهها» و
()10
«استقالل قوه قضاييه» و «پلوراليسم سياسي» متعهد شده است.
كمك بهتثبيت حاكميت كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز و جدايي و استقالل آنها از روسيه ،ظهور دولتهاي
مستقل ،مرفه و دموكرات با جهتگيريهاي سياسي كام ً
ال امريكاييمدارانه بهامريكا امنيت خواهد داد و مانع از
()11
بروز مشكالت محتمل آتي خواهد شد.

ب) مالحظات سياسي

غرب و بهويژه امريكا در پي ايجاد «پلوراليسم جغرافيايي» درحوزه آسياي مركزي است و كشورهاي ازبكستان،
قرقيزستان و تا حدي تاجيكستان بهعنوان اولين اهداف امريكا در اين رابطه مطرح هستند .بهعلت ساختار بهجامانده
از (سيستم شوروي و عدم تغيير اين ساختار در طي دوران زمامداران و نخبگان بهجامانده) اتحاد شوروي در
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صورتي كه اين نخبگان نتوانند موفق بهتغييرات مناسب در ساختار سياسي كشور گردند ،امكان وقوع بحرانهاي
اجتماعي امري اجتنابناپذير خواهد بود .غالب رهبران آسياي مركزي ،نخبگان بازمانده از دوران شوروي هستند
()12
كه بهمدت طوالني و بدون رقيب جدي توانستهاند بر مسند زمامداري تكيه زنند .حكومتهاي منطقه تمام ًا از نوع
حكومتهاي اقتدارگرا هستند و بهطور وسيعي در حال افزودن بهميزان ناراضيان داخلي هستند.
اما اياالتمتحده در حال حاضر با ريسك كردن خود را از حاميان حاكمان اين كشورها نشان داده و اين در حالي
است كه جريانات ديگري در اين كشورها كه در اليههاي پايينتر جامعه قرار دارد ،مردمان اين جوامع را بهسمت
هويت اسالمي قبليشان نزديكتر ميكند.
جنبشهاي عمده اسالمي در منطقه نيز از سياستهايي دفاع ميكنند كه بهنظر ميرسد بيشترشان غيرقابل
قبول ،مشكلساز و مرتبط بهامور ديني باشند ،بهعنوان مثال جنبش اسالمي ازبكستان و يا حزبالتحرير()13خواستار
()14
اتحاد مسلمانان تحت زعامت يك خليفه هستند كه اين خواسته امري دور از دسترس و غيرقابل قبول است .در
حالي كه جنبش اسالمي ازبكستان بهدنبال اعمال راههاي خشونتآميز بهمنظور سرنگوني حكومت فعلي اين كشور
است ،حزبالتحرير از كسب قدرت سياسي از طريق مسالمتآميز دم ميزند ،اما از سوي ديگر همين حزب داراي
ديدگاههاي محافظهكارانهاي در مورد نقش زنان در جامعه است و يا اينكه ديدگاههاي سرسختانهاي راجع بهاسرائيل
()15
دارد و هيچ برنامه خاصي براي حل مشكالت اجتماعي جامعه خود ندارد.
بنابراين اوصاف ،اياالتمتحده مجبور بهرويارويي با چالشهاي بسياري در اين منطقه است ،از همه مهمتر
اينكه امريكا بايد دو استراتژي مهم را در اين منطقه مورد توجه خاص قرار دهد:
 .1كمك بهترويج ديدگاه منطقهگرايي؛
 .2كشف راههاي ممكن بهمنظور انطباق دموكراسي و اسالم.
با توجه بهاقتدارگرايي رهبران آسياي مركزي ،بهنظر ميرسد که زمينههاي كمرنگتري براي بروز دموكراسي
در اين منطقه وجود دارد .از سوي ديگر اگر بخواهيم بگوييم که اين منطقه دخمه يا سياهچال غيردموكراتيك است
نيز اشتباه ميباشد ،چرا كه اكثريت مردم اين منطقه تمايل دارند كه بهدنياي مدرن ملحق شوند.
امريكاييها معتقدند كه زمينه مناسب براي اصالحطلبان محلي جهت رسيدن بهقدرت آماده نيست و بدینمنظور
بايد راهكاري براي آشتي اسالم و دموكراسي انجام شود و كشورهاي غربي نيز اگر بخواهند با نيروهاي سياسي كه تمايل
()16
بهتسلط بر منطقه دارند ،همكاري و همزيستي داشته باشند ،بايد براي اين موضوع مهم اهميت ويژهاي قائل شوند.
اما مشكل مذكور در آسياي مركزي تبديل بهمشكلي پيچيده شده است .بهعنوان مثال ،طرفداران جنبش
اسالمي ازبكستان قصد بهدست گرفتن خشونتآميز قدرت در ازبكستان را دارند كه بههمين دليل تأييد مشاركت
آنها در نظام سياسي اين كشور دشوار ميباشد ،اما در مقايسه با آنها حزبالتحرير با وجود اعتراضاتي كه بر خط
مشي آنها وارد است ،براي بهدست آوردن قدرت از طرق مسالمتآميز تالش ميكنند .در اين ميان غرب بايد بکوشد
تا با باز كردن پاي نخبگان بومي بهجريان مبارزات انتخاباتي و اجازه دادن بهتمامي احزابي كه تغييرات مسالمتآميز
را دنبال ميكنند،بهاهداف موردنظر خود برسد ،در اين صورت و حتي با ورود نيروهاي اسالمگرا بهعرصه سياسي،
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آنها ديگر بهدنبال راه انداختن انقالب نخواهند بود و مجبور خواهند شد تا در چارچوب قانون حركت كنند.

ج) مالحظات امنيتي

()17

امريكا در چارچوب نگاه تكقطبي بهنظام بينالملل قصد ندارد تا نقاط حساس و استراتژيك جهان را خالي بگذارد.
دغدغههاي امنيتي اياالتمتحده كه از شاخصههاي استراتژي امريكا در آسياي مركزي بهشمار ميرود ،شامل
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موارد زير است:

20

 .1خيزشهاي اسالمي
واشنگتن با اعالم جنگ عليه تروريسم بينالمللي ،نيروهاي نظامي را بهرهبري امريكا بهكشورهاي اتحاد شوروي
سابق كشاند 1.در نتیجه ازبكستان ،قرقيزستان و تاجيكستان محل استقرار پايگاههاي نظامي امريكايي شدند .جورج
دبليو بوش هنگام تقديم اليحه بودجه دولت خود براي سال مالي  2003بهكنگره  ،مقرر كرد كه كمكهاي مالي
امريكا به  25كشور جهان ـ كه از نظر دولت واشنگتن در خط مقدم مبارزه با تروريسم بينالمللي قراردارند ـ افزايش
()18
يابد .بدينترتيب ،تعدادي از كشورهاي آسياي مركزي از جمله قرقيزستان ،ازبكستان ،تاجيكستان و تركمنستان در
رديف كشورهاي دريافتكننده کمک قرار گرفتند.
پس از آنكه رخدادهاي  11سپتامبر ،مبارزه با اسالم از نوع طالباني را بهيكي از مهمترين و فوريترين اولويتهاي
سياست خارجي كاخ سفيد تبديل كرد ،اهميت مناطقي چون آسياي مركزي و كشورهاي واقع در آن نظير ازبكستان
در مجموعه مالحظات فرامرزي اين كشور افزايش چشمگير يافت كه از دو علت اساسي زير سرچشمه ميگرفت:
نخست ،نقش مهمي كه اين منطقه ميتوانست در پيشبرد عمليات جنگي امريكا در افغانستان ايفا كند .دوم ،فعال
بودن تندروهاي مذهبي در برخي از مناطق آسياي مركزي كه ميتوانست بهتقويت گرايشهاي راديكالي در اين
()19
منطقه بیانجامد .در نتیجه مجموعه اين مسائل ،امريكا را بر آن داشت تا بهكشورهايي نظير ازبكستان نزديك شود.
وزير امورخارجه امريكا در جريان ديدار خود از ازبكستان اعالم كرد كه منافع كشورش در اين منطقه هميشگي
است .وي افزود« :منافع ما آنگونه كه آنها را در نظر ميگيريم ،بهطور غيرمشروطي بلندمدتاند .من و رئيسجمهور
كريم اف ،در اينباره با يكديگر تبادلنظر كردهايم .منافع ما در اين ناحيه بايد هميشگي باشد و لذا روابط ما پس از
()20
بحران (افغانستان) نيز ادامه خواهد يافت».
گرايش مذهبي منطقه اوراسيا بهويژه آسياي مركزي و قفقاز بهراديكاليسم سنتي (رشد وهابيت) باعث شده
كه بازيگران نگران ثبات منافع خود در اين منطقه باشند .تعابير «اسالم سياسي» و «اسالم بنيادگرا» از جمله
()21
عباراتي است كه براي گرايشهاي اسالمي اين منطقه بهكار ميرود« .اگرچه محافل اسالمي از اسالم سياسي در
 .1بتي جونز ،دستيار دولتي دبير دولت امريكا در امور اروپا و اوراسيا در مصاحبه با  CNNمورخ  17ژانويه  2002با توجه بهمالقات
مقامات امريكايي با مقامات دولتهاي آسياي مركزي با اشاره بهزمينه همكاريهاي نظامي آتي امريكا با كشورهاي منطقه اظهار داشت:
«آمريكا آماده است تا بهآموزش بلندمدت نظامي در منطقه كمك كند ،اکنون بر اين موضوع متمركز هستيم كه چگونه يك ارتش تدافعي
را توسعه دهيم ،ارتشي كه بر كنترل مرزها و بهكارگيري انواعي از ابزارها در صيانت از كشور قادر باشد ،اين بهمعني سازماندهي نظامي
تهاجمي نخواهد بود».
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آسياي مركزي و قفقاز چندان حمايت نكردند و اسالم سياسي نتوانست رهبران كاريزماتيكي بهجامعه كشورهاي
تازه استقالل يافته معرفي كند .اما اين واقعيت انكارناپذيري است كه بههر حال ،اسالم براي غرب تهديد جدي
()22
بهحساب ميآيد».
از ديد كارشناسان امريكايي ،اگر روند نامطلوب وقايعي مانند رشد بنیادگرايي اسالمي ،درگيري ميان روسيه
و جمهوريهاي آسياي مركزي بهعلت مسائل قومي ،ارضي و منابع معدني ،بحران گرايشهاي قومي و گسترش
()23
سالحهاي اتمي ،منطقه را بهسوي بيثباتي سوق دهد ،بر منافع امريكا نیز تأثير خواهد گذاشت.
در دوران قبل از بوش پسر نيز در كنار سياستهاي تحریم عليه ايران ،حضور مؤثر اقتصادي بخصوص در
صنايع نفت و گاز و حمايت از كريدور شرق بهغرب ،از مهمترين عوامل توجه دولت كلينتون بهمنطقه آسياي
مركزي و كنترل جنبشهاي اسالمي بوده است .اما نوع برخورد كلينتون با اين پديده متفاوت بود و از طريق متحد
امريكا يعني تركيه اقداماتي صورت میگرفت.
از سوي ديگر ،اگرچه دولت بوش بهسادگي طالبان را ساقط كرد ولي هنوز خطر آنها بهطور كلي رفع نشده
است .عالوهبر اين ،اغلب سردمداران طالبان و نيروهاي القاعده در مناطق اطراف پنهان شدهاند .از جمله مناطقي
كه جزو زمينهاي امن محسوب ميشوند ،كوههاي شمال شرقي افغانستان و جنوب قرقيزستان است .منطقه
جنوب قرقيزستان نيز در چند سال اخير شرايط مناسبي پيدا كرده تا از طريق آن نيروهاي اسالمي بهآسياي مركزي
نفوذ كنند .بنابراين ،كنترل و محاصره افغانستان براي جلوگيري از رشد مسائل تروريستي و كنترل هرگونه افكار
افراطيگرايي از شاخصههاي مهم استراتژي امريكاست كه در آسياي مركزي دنبال ميشود.
اين جنبه از نگرانيهاي امنيتي اياالتمتحده با ديدگاههاي اكثر دولتهاي آسياي مركزي و قفقاز منطبق
است .براي مثال ،اسالم كريم اف ،رئيسجمهوري ازبكستان ،در گفتگويي با راديو ازبكستان گفت« :در حقيقت،
امريكا نقش مهمي در نابودي طالبان و ماشين جنگي تروريسم داشت .آنان تا زماني كه از وضعيت منطقه اطمينان

پيدا نكنند ،براي محافظت از ما اينجا خواهند ماند».
پس از همراهي ازبكستان با امريكا ،كالين پاول ،وزيرخارجه بوش پسر در جريان سفر خود بهاين كشور نامه
جورج بوش را بهاسالم كريم اف تسليم كرد كه طي آن تصريح شده بود كه واشنگتن از تالشهاي ازبكستان براي
توسعه سياست خارجي مستقل حمايت كاملي خواهد كرد و بهطور اساسي بهخروج تاشكند از حوزه نفوذ روسيه
()25
كمك ميكند.
مقامات كشورهاي آسياي مركزي در جلب و جذب كمكهاي متعدد خارجي عطش روزافزوني دارند و اين
موضوع در اظهارات گاه و بيگاه مقامات اين كشورها مبني بر نگراني از گسترش ناآراميها در آسياي مركزي،
تأثير تداوم بحرانها بر تحوالت منطقه و بزرگنمايي نگرانيهاي منطقه نظير ازبكستان و قرقيزستان با گروههاي
افراطگراي اسالمي بهنظر میرسد .برخي از محافل دولتي در کشورهای آسیای مرکزی ،فقر و بيكاري را از عوامل
رويكرد گروههاي اسالمگرا در منطقه ميدانند و با تقويت مناسبات خود با كشورهاي خارجي و جلب سرمايههاي
آنان ،قصد فایق آمدن بر بحرانها و مشكالت اقتصادي خود را دارند .افزون بر اين ،اين باور در جمهوريهاي
()24
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منطقه تقويت شده كه مناسبات اقتصادي با امريكا ،گرفتن اعتبار از نهادهاي مالي بينالمللي و نيز دريافت
كمكهاي خارجي ميتواند زمينهساز ترغيب شركتهاي خارجي بهسرمايهگذاري در بخشهاي صنعتي كشورهاي
منطقه باشد كه در نهايت ،بهپيشرفت و توسعه اقتصادي ،افزايش درآمد و سرمايهگذاري ملي و بهبود اوضاع
اقتصادي ،اجتماعي و سياسي كشورهاي منطقه كمك ميكند.
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 .2سالحهاي كشتار جمعي
مسئله تكثير سالحهاي هستهاي و كشتار جمعي همواره از موضوعات كليدي و تأثيرگذار بر سياست خارجي امريكا
بوده است .پس از فروپاشي اتحاد شوروي نيز اين نگراني وجود داشت ،زيرا امريكا نتوانسته بود در سالهاي بعد
طبق قراردادهاي استارت بهتوافقهايي با روسيه دست يابد و پس از ايجاد كشورهاي تاز ه استقاللیافته كه برخی از
آنها قدرت هستهاي مهمی بهشمار ميرفتند ،مشكالت گذشته دوباره رخ نمود .در ميان كشورهاي آسياي مركزي،
قزاقستان ،چهارمين قدرت هستهاي در جهان ،مورد توجه كارشناسان امريكايي قرار گرفت .در این راستا ،درج مطلبي
درباره فروش موشكهاي اس .اس  18بهايران و ساير كشورهاي جهان سوم بر دامنه اين هراسها ميافزود ،تا اينكه
در سال  1992قزاقستان رسم ًا با امضاي اولين پيمان كاهش سالحهاي استراتژيك موافقت كرد.
از ديد امريكا ،ضرورت دارد تا هر چه سريعتر تسليحات و تكنولوژي اتمي و سالحهاي پيشرفته در اين منطقه
كنترل يا نابود شود .امريكا مقدمات طرح انتقال سالحهاي هستهاي شوروي را پيريزي و برنامههاي خود را بر
روي چهار كشور وارث سالحهاي هستهاي متمركز كرد .در اينباره ،امريكا بهروسيه و سه جمهوري (قزاقستان،
اوكراين و روسيه سفيد) كمك ميكند تا نيروهاي هستهاي خود را از دور خارج و سالحها و مواد هستهاي را نیز
()26
حفاظت و نابود كنند که درازاي آن امريكا قول برخی كمكهاي مالي را داده است.
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 .3گسترش ناتو
سياست ديگر امريكا در زمينه نظامي و امنيتي ،تالش براي وارد كردن كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز بهحوزه
مناسبات امنيتي غرب است كه كنفرانس امنيت و همكاري اروپا و برنامه مشاركت براي صلح از آن جملهاند .امريكا
با چنین اقدماتی در صدد كاهش نفوذ روسيه در اين مناطق و تحكيم مواضع خويش است.
ناتو بهطور اعم و اياالتمتحده بهطور اخص طي سالهاي گذشته با طرح ضرورت گسترش ناتو بهشرق ،کوشیدهاند
تا درون ساختار نظامي رقيب قديمي خود يعني مجموعه فروپاشيده شوروي نفوذ كنند .اين سياست ،با ابراز تمايل
نوبتي رهبران جمهوريهاي آسياي مركزي براي همكاري با ناتو ،بسيار موفق بوده است .وعده سرمايهگذاريهاي
نجاتبخش در كنار دفاع و برقراري صلح ،اهداف مناسبياند كه ميليونها انسان آن را باور ميكنند.
بنابراین بهتدريج تمامی اعضای سابق «پيمان ورشو» پس از سال  1991عضو شوراي آتالنتيك شمالي شدند.
در مارس  1992تمامي كشورهاي مستقل مشتركالمنافع يعني كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز بهعضويت شوراي
همكاري آتالنتيك شمالي پذيرفته شدند .ناتو و امريكا با توسعه فعاليت خود بهسوی كشورهاي شرقي از جمله
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كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز ،بهدنبال نظارت و تأثير گذاردن بر روندهاي موجود سياسي در زمينههاي
گوناگوناند تا بتوانند بهنحوي از جريانهاي ناخوشايند در اين كشورها جلوگيري كنند.
در ژانويه  ،1994اولين گام براي گسترش ناتو با برنامه «مشاركت براي صلح» آغاز شد .اما در برابر فشارهاي
()27
شديد داخلي بر روسيه و انعكاس آن در سياست خارجي اين كشور تا سال  1997گسترش ناتو بهشرق معلق ماند.
با پذيرش روسيه در جمع هفت كشور صنعتي ،اولين مرحله از توسعه ناتو بهشرق آغاز شد .در  27مي  1997رهبران
شانزده كشور عضو سازمان پيمان آتالنتيك شمالي و روسيه سندي را با عنوان «رابطه متقابل ،همكاري و امنيت
بين ناتو و روسيه» در پاريس امضا كردند كه در برگيرنده شرايط همكاريهاي امنيتي بين اين دشمنان قديمي
است .فرض بر اين بود كه با امضاي اين سند ،مسكو در ازاي برخورداري از ارتباط امنيتي ويژه با غرب از محافظت
فعال با گسترش ناتو بهشرق اروپا پرهيز خواهد كرد .سرانجام در نشست سران ناتو در ايتاليا ( )2002روسيه رسم ًا
پذيرفت که در تصميمگيريهاي ناتو شركت كند.
 .4امنيت خط لوله انتقال انرژي
در بازي بزرگ آسياي مركزي و كشورهایي كه مسير احتمالي سوخت از آنها ميگذرد ،مانند ايران ،افغانستان ،روسيه،
تركيه و  ...كشورهايي حضور دارند كه خود توليدكننده مواد سوختي هستند .محصوالت كشورهاي توليدكننده نفت
و گاز آسياي مركزي بايد بهبازار برسد .با اين حال ،انتقال نفت و گاز از مسير يك كشور بهكشوری ديگر امكان
نفوذ و حتي كنترل سياسي را ميدهد .بنابراين ،امريكا براي حمايت از شركتهاي نفتي كه در اين كشورها
سرمايهگذاري كردهاند و بهمنظور مخالفت با ايران بهطور رسمي طرح احداث خط لوله از طريق خاك تركيه را براي
انتقال نفت و گاز درياي خزر پذيرفت و بدينترتيب مراسم افتتاحيه پروژه سه ميليارد دالري «فيل سفيد» (خط لوله
باكو ـ تفليس ـ جيهان ) در  18سپتامبر  2002برگزار شد .فدريكو پنا 1،وزير انرژي اسبق امريكا در اينباره ميگويد:

 .5يافتن پايگاه جديد نظامي
مسئله افغانستان و بن الدن و ارتباط القاعده با كشورهاي عربي تا حدي سبب ناخشنودي نيروهاي متحد عربي
از اقدامات امريكا در سركوبي القاعده و طالبان شده است .كشورهاي عربي از حاميان دولت طالبان بودهاند و حال
كه چنين اختالف نظري بين نيروهاي عربي و امريكا در خصوص افغانستان پديدار شده است و احتمال دارد كه
1. Federico Pena

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ، 7پاییز و زمستان 1386

«دولت امريكا با انتقال نفت از طريق ايران مخالف است ،زيرا ما ميخواهيم مانع آن شويم كه ايران دروازهبان
()28
انرژي در منطقهاي باشد كه براي ما اهميت دارد».
از سوي ديگر ،مسئله چچن و رقابت پنهان روسيه و امريكا ،كريدور جنوب بهشمال ،ناامني در افغانستان،
كريدور غرب بهشرق و قانون داماتو عليه ايران ،كريدور شمال بهجنوب را از رقابت خارجكرد .همچنين تبديل شدن
داغستان بهيكي از كانونهاي رشد اسالمگرايي باعث شده كه هم غرب و هم روسيه نگران آينده اين منطقه باشند،
()29
زيرا طرح لوله نفتي عظيمي كه از سواحل خزر در داغستان بهدرياي سياه ميپيوندند از آنجا ميگذرد.
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بن الدن و نيروهاي وفادار بهآن در كشورهاي عربي موجب تضعيف حضور امريكا در منطقه خاروميانه و خليج فارس
شوند ،دولت امريكا از اين فرصت استفاده كرده تا بخشهايي از نيروهاي خود را بهداخل افغانستان و آسياي مركزي
()30
انتقال دهد و آنها را از آسيبهاي احتمالي ناشي از عمليات نظامي و تروريستي نيروهاي بن الدن محفوظ نگه دارد.
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. 6تنشهاي مرزي و نگراني از حضور روسيه و چين
با تمامی اين اوصاف ،شرايط منطقه بهگونهاي است كه زمينههاي بروز جنگ هميشه در منطقه وجود دارد ،بهعنوان
نمونه ميتوان بهتنشي كه در سال  2003در نواحي مرزي ميان تاجيكستان و قرقيزستان رخ داد ،اشاره كرد كه در
نهايت با ميانجيگري امريكا خاتمه يافت.
بهنظر ميرسد كه امريكا بهعنوان يكي از عناصر اصلي تضمينكننده امنيت در منطقه آسياي مركزي است و بيشتر
از خود كشورهاي منطقه مراقب اختالفات و تحوالت مرزي میباشد .همچنين امريكا بايد شديداً مراقب قويترين
ارتش منطقه يعني ازبكستان باشد تا در موقع لزوم بتواند آن را مهار كند.
اما مسائل امنيتی در آسياي مركزي در ارتباط با مسئله امنيت در افغانستان است .امکان دارد كه تصميمگيرندگان
سياسي در واشنگتن هنوز از بازگشت مسكو بهمنطقه آسياي مركزي نگران باشند ،اما رهبران كشورهاي آسياي
مركزي بيشتر نگران نفوذ باقيماندههاي طالبان و افكار آنها بهدرون كشورهاي خود هستند .با فرض بر اينكه
وعدههاي غرب براي حل مشكالت افغانستان تحقق يابد و در صورت حل اين معضل ،روند بهبود امنيت در آسياي
مركزي پيشرفت قابل مالحظهاي داشته باشد ،اما با اين وجود مسئله افغانستان همچنان عاملي جدي و تأثيرگذار
بر امنيت منطقه آسياي مركزي باقي خواهد ماند.
همچنين بهنظر ميرسد كه اگر حضور نيروهاي امريكايي در منطقه بيش از مدت پيشبيني شده ادامه داشته
باشد ،تقريب ًا بهوجود آمدن تنش ميان قدرتهاي بزرگ منطقه در زمينه اين حضور اجتنابناپذير خواهد بود ،نمونه
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اين تنش نيز شكاف عميقي است كه ميان امريكا و روسيه در زمينه حضور نيروهاي اياالتمتحده در منطقه از
مدتهاي پيش بهوجود آمده است.
اما نگراني جديتري در زمينه حضور نظامي امريكا در آسياي مركزي از جناح چين است .از نقطهنظر پكن،
حضور امريكا در اين منطقه ميتواند بهنوعي محاصره چين تلقي شود ،چراكه اياالتمتحده با توجه بهحساسيتي كه
در مورد چين دارد ،تاكنون در ژاپن و كرهجنوبي پايگاههاي نظامي داشته و در همين راستا نظاميان خود را در اين
كشور مستقر كرده و مناسبات امنيتي خود با تايوان را حفظ و در مواردي نیز گسترش داده است.
اما رشد حضور نظامي امريكا در منطقه ميتواند براي چين بهمنظور تهديدي جدي تلقي شود ،چرا كه بهنظر
پكن اگر تنشهاي موجود ميان اين كشور و تايوان زياد شود ،آنگاه شك چين در مورد اهداف حضور نظامي امريكا
در منطقه و استفاده امريكا از موقعيت خود در منطقه ،جهت فشار بر چين تبديل بهيقين خواهد شد.
بنابراین آسياي مركزي كه زماني در دورترين افقهاي توجه و اهميت امريكا قرار داشت ،اكنون تبديل بهكانون
توجه واشنگتن شده است .امريكا در حال حاضر در ازبكستان و قرقيزستان حضور مستقيم نظامي دارد و بهسرعت
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در حال افزايش سطح كمكها و حضور سياسي خود در منطقه نيز ميباشد.
د) مالحظات اقتصادي
از لحاظ اقتصادي دوره پس از حاكميت كمونيستها و رواج اقتصاد بازار آزاد چندان سودي بهحال اين منطقه
نداشته و بر اساس آمارهاي بانك جهاني اين منطقه در شرايطي دشوارتر از زمان حاكميت شوروي قرار دارد .تمامی
پنج كشور منطقه در حال حاضر دچار افت شديد در استانداردهاي آموزشي و بهداشتي شدهاند و همچنين كليه اين
كشورها بهاستثناي قزاقستان غني از نفت مبتال بهكاهش بيسابقه توليد ناخالص داخلي شدهاند .تولید ناخالص
ملی در سال  2007تاجيكستان تنها معادل  38درصد آن چيزي است كه در سال  1990بود و تولید ناخالص ملی
()31
قرقيزستان نيز سه برابر كمتر از ميزان مشابه خود در سال  1990است.
با این تفاسیر چنین چشماندازی نااميدكننده است كه برخي حضور امريكا در منطقه را پرتويي از يك نور
اميدبخش پيشبيني نشده ميدانند .در حال حاضر امريكا  3000نفر از پرسنل خود را در قرقيزستان و  1000نفر
را در ازبكستان نگهداري ميكند .اياالتمتحده همچنين  580ميليون دالر در سال مالي  2002بهاين منطقه
كمك مالي كرد ،كه اين ميزان تقريب ًا بيش از دو برابر سال گذشته آن بود .عالوهبر اين دولت اياالتمتحده روابط
ديپلماتيك خود با كشورهاي منطقه را از طريق بهكارگيري ديپلماتهاي ارشدش در منطقه و افزايش ميزان و
سطح مالقاتهاي اعضاي كابينه و كنگره امريكا از منطقه گسترش داده است.
امريكا قصد دارد با اين اقدامات ،حس اعتماد و امنيت بيشتري را بهحاكمان ملي بهمنظور قبول مخاطرات بيشتر
در راه اصالحات در كشورهاي خود القا نمايد و بهآنها بفهماند كه در راه پيشبرد اصالحات ،دولت اياالتمتحده
همراه و پشتيبان آنان است .در چنین شرايطی آنچه كه بهطور عيني موجب تغيير يا بهبود شرايط منطقه ميشود،
تغيير در ميزان شدت فقر در منطقه است .در حال حاضر ،بيش از دوسوم مردم تاجيك با درآمدي كمتر از دو دالر
در روز زندگي ميكنند ،در قرقيزستان تقريب ًا نيمي از جمعيت در اين سطح زندگي ميكنند و يكسوم جمعيت
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ازبكستان نيز پايينتر از ميزان رسمي اعالم شده در خط فقر بهسر ميبرند.
بنابراین دولتهاي آسياي مركزي با پنج چالش بنيادين روبهرو هستند :هويت ،توسعه ،آب ،مرزها و امنيت.
آينده آسياي مركزي در حال حاضر در گرو توسعه اقتصادي اين منطقه است .غربيها بيش از ده سال است
كه سعي خود را براي پاشيدن بذرهاي بازار آزاد در منطقه انجام دادهاند .كارشناسان غربي نيز بهرهبران ملي وعده
دادهاند كه اگر اصالحات الزم در اين كشورها صورت پذيرد ،سرمايههاي سرمايهگذاران غربي بهسوي اين منطقه
سرازير خواهند شد .اما انتظار براي سرمايهگذاري عمده توسط غربيها در منطقه آسياي مركزي در حال حاضر
بسيار اندك است .دور از دسترس بودن منطقه ،بازار چند تكه و غيرمنسجم و آينده نامطمئن از داليل عدم تمايل
بهسرمايهگذاري در اين منطقه ،توسط غربيهاست.
البته قزاقستان غني از نفت و تركمنستان سرشار از گاز از اين قاعده مستثني هستند .همچنین منابع زيرزميني
اندكي نيز در قرقيزستان و تاجيكستان كه يكي از دو كشور كام ً
ال محصور در خشكي هستند ،وجود دارد .اما
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كشورهاي منطقه اميد آن دارند كه اقتصاد بازار آزاد هرچه زودتر جاي خود را بهيارانههايي دهد كه زماني مسكو
بهمنطقه سرازير ميكرد و مرهمي بود بر اقتصاد بيمار اين كشورها كه در اين ميان كشورهاي قرقيزستان
و تاجيكستان بيشترين تمايل را براي آن نشان دادهاند .قرقيزستان تاكنون تالشهاي بسیاری براي پيوستن
بهسازمان تجارت جهانی ( )WTO1انجام داده و کوشیده تا اولين كشور منطقه باشد كه بهسازمان تجارت جهاني
ميپيوندد ،اما حقيقت آن است كه اين كشور فاقد استانداردهاي الزم براي عضويت ميباشد.
اما در ميان كشورهاي منطقه ،ازبكستان شرايط دشوارتري دارد .اين كشور اگرچه بيشترين ميزان جمعيت
در ميان پنج كشور منطقه را دارد ،اما ميزان سرمايهگذاري خارجي در آنجا از روند خوبي برخوردار نيست ،حتي
اگر اصالحات موردنظر غربيها در آنجا انجام شود .مگر آنكه اين كشور راهي براي برون رفتن از حالت انزواي
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جغرافيايي غيرمعمول خود پيدا كند.
عالوه بر موارد فوق ،محصور بودن منطقه و دور از دسترس بودن آن خود تبديل بهعاملي در جهت كند شدن
روند توسعه اقتصادي اين كشورها شده است .از اينرو نميتوان اميد داشت كه اتخاذ هرچه بيشتر سياستهاي اقتصادي
ليبرال بهتنهايي بتواند ضعفهاي منطقه را از لحاظ عدم فراهم بودن فرصتهاي الزم براي سرمايهگذاري جبران كند.
همچنين جمعيت جوان اين كشورها نيز بهدليل آينده نامعلومي كه در انتظارشان هست ،در وضعيت مبهمي
بهسر ميبرند .از همينرو آنها يا دست بهمهاجرت بهكشورهاي پيشرفته ميزنند و يا اينكه بهسمت باندها و
گروههاي فعال در زمينه جنايات سازمان يافته شده موادمخدر ميروند .بنابراین در حال حاضر هيچ راه گريزي براي
بيرون رفتن كشورهاي منطقه آسياي مركزي از مردابي كه در آن قرار گرفتهاند ،بهجز دو روش زیر وجود ندارد:
راه اول ،روشي است كه در آن يك قدرت خارجي يا مؤسسه بينالمللي ،يارانههايي كه از زمان مسكو بهاين منطقه
اختصاص ميداد ،مجدداً برقرار كند ،البته بهنظر ميرسد كه اين روش بيش از اندازه غيرواقعي و ناممكن باشد.
راه دوم ،گشودن مرزهاي اين كشورها بهروي مسائلي است كه موجبات توسعه و پيشرفت اقتصادي در منطقه را
فراهم مينمايد.
چنين همكاريهايي بخصوص در بخشهایي خاص همچون بحث كمبود جدي منابع آبي ،الزم و ضروري ميباشد،
چرا كه وضعيت سيستم مديريت منابع آبي در اين منطقه پس از فروپاشي شوروي از گذشته هم بدتر شده و دليل آن نيز
پنج قسمت شدن يك سيستم واحد است كه در گذشته وضعيت آب در منطقه را مديريت ميكرده است.
مشكل ديگر اين منطقه طراحان و ايدهپردازان حكومت كمونيستي شوروي بودند ،چراكه آنها بهمنطقه آسياي
مركزي بهچشم يك كل واحد مينگريستند .در يك تصميم بهظاهر منطقي ارجحيت كمي براي سرمايهگذاري در
بخش كشاورزي تاجيكستان و قرقيزستان قائل شدند،چراكه از نظر آنها با وجود اينكه آب زيادي در اين منطقه
جريان دارد ،اما زمين اين منطقه براي كشاورزي نامرغوب است.
اما در مقابل ،تصميمگيرندگان شوروي سابق ،منطقه سفلي در آسياي مركزي يعني جايي كه زمينهاي آن
قابليتهاي الزم براي كشت محصول را دارد براي توسعه كشاورزي مناسب ديده و اين منطقه ،منطقهاي است كه
با وجود زمين مستعد بهكشاورزي از كمبود منابع آبي رنج ميبرد.

1. World Trade Organization
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با وجود زمين مستعد بهكشاورزي از كمبود منابع آبي رنج ميبرد.
امروزه دولتهاي تاجيكستان و قرقيزستان كه منابع آبي منطقه از اراضي آنها جريان پيدا ميكند و بخش
عمده اين منابع در اختيار آنهاست ،بهنوعي خود را پاسدار و نگهبان اين آب ميدانند ،آبي كه براي همسايگان
آنها از نقشي حياتي برخوردار است .از اينرو بارها بهتاجيكستان و قرقيزستان توصيه شده كه براي استفاده از منابع
اندك آبي منطقه سازوكاري برقرار نمايند تا همسايگان آنها نيز بتوانند بهنحو مطلوبی از منابع آبي موجود در منطقه
استفاده كنند و تنها منافع خود را مدنظر قرار ندهند.
اما در مقابل ،ديدگاه اين دو كشور در همین رابطه بر اين استدالل استوار بوده كه كشورهاي مجاور آنها
بهدليل اينكه تا پيش از فروپاشي شوروي همواره آب را بدون پرداخت بهاي الزمه آن بهدست ميآوردند كه درست
نبوده و لذا رهبران اين كشورها بايد بدانند كه اوضاع كنوني با گذشته تفاوت كرده و آنها بايد بهاي آب موردنياز
خود را بپردازند.
از سوي ديگر ،عواملي از قبيل مستعمل بودن تجهيزات بهرهبرداري از آب ،هدر رفتن منابع آبي از طرق مختلف
و تبخير بيش از معمول آب بهبحران آب در منطقه دامن زدهاند ،البته مصرف آب در اين منطقه با رشدي 150
درصدي مواجه شده است.
با توجه بهمطالب فوق ،مالحظاتي چند قابل توجه است كه مهمترين محورهاي آن عبارتند از :كاهش وابستگي
()32
بهنفت خليج فارس در دراز مدت؛ احداث و اكتشاف حوزههاي جديد نفت و گاز و خطوط انتقال آنها بهبازارهاي مصرف،
بازاري براي كاالهاي مصرفي در رقابت با چين و ديگر كشورهاي منطقه كه بهتشريح پيرامون آنها خواهيم پرداخت:

1. Spenser Abraham
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 -1جستجوي ذخایر استراتژيك جديد و جايگزين
با توجه بهتشديد بحران خاورميانه و روند رو بهرشد نارضايتي عربها از امريكا ،آسياي مركزي اكنون براي كشورهاي
غربي بسيار بااهميت است .مقايسه ذخاير دو منطقه خليجفارس و آسياي مركزي ما را در امكانسنجي تحوالت منطقهاي
در آيندهاي نزديك راهنمايي ميكند :حدود  679ميليارد بشكه نفت (75درصد ذخاير شناخته شده جهان) و  35درصد ذخاير
گاز دنيا در منطقه خليجفارس قرار دارد .از سوي ديگر ،براساس جديدترين مطالعات صورت گرفته ،برآورد ميشود كه ذخاير
واقعي نفت قفقاز و آسياي مركزي به  235ميليارد بشكه برسد که در صورت تحقق ،اين مسئله نشان ميدهد كه آسياي
مركزي دومين منطقه مهم منابع انرژي در دنياست .ذخاير گاز منطقه آسياي مركزي و قفقاز حدود  34درصد ذخاير جهان
را تشكيل ميدهد و بنابراين ،آسياي مركزي و خليجفارس از نظر ذخاير گاز تفاوتي با هم ندارند.
اسپنسر آبراهام ،1وزير انرژي امريكا ،روز  20ژوئن  2002در مقابل اعضاي كميته امور بينالملل مجلس نمايندگان
تأكيد كرد كه در سال  2020واردات از منطقه خليج فارس حدود  62درصد نياز امريكا را در بر ميگيرد .در اين ميان،
اروپا شايد بيش از امريكا بهخليجفارس وابسته است .كارشناسان معتقدند که در سال  2030اروپا مجبور خواهد بود تا
 92درصد نفت و  81درصد گاز مصرفي خود را از اين منطقه تهيه كند .مقامات اداره ملي انرژي امريكا اين وضعيت
را «تهديدي براي امنيت ملي» ارزيابي كردهاند و بهدنبال بهرهبرداري از منابع جديد نفت و گاز حتي در صورت امكان
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در داخل خاك امريكا هستند.
در حال حاضر ،امريكا ميكوشد تا نفوذ خود را در اين منطقه بسط دهد و نقش بيشتري ايفا كند .بهرهبرداري
از منابع نفتي ،ايجاد پااليشگاه ،ساخت تجهيزات و نياز مالي اين كشورها بهامريكا فرصت ميدهد تا با استفاده
از شيوههاي ارزانقيمت و فريبنده كمكهاي مالي ،جاي پاي خود را در منطقه آسياي مركزي محكم كند .منابع
انرژي و ذخاير نفت و گاز در آسياي مركزي آن قدر براي امريكا اهميت دارد كه حتي حاضر ميشود بهتركمنستان
(با وجود سابقه همكاري اين جمهوري با طالبان و نيز خودداري عشقآباد در همكاري با امريكا در جريان مبارزه با
تروريسم در افغانستان) كمك مالي كند.
داشتن نوار ساحلي در درياي مازندران ،وجود ذخاير نفت و گاز و نياز اين كشور بهسرمايهگذاري خارجي براي
استخراج اين منابع از محدوده آبي تركمنستان ،از انگيزههاي امريكا براي كمك بهاين كشور بهشمار ميرود ،ضمن
اينكه تقويت مناسبات امريكا با تركمنستان ميتواند عاملي براي ورود مؤثرتر واشنگتن در معادالت درياي مازندران
()33
در آينده باشد .قابل توجه است كه ذخاير گاز تركمنستان به  21ميليارد مترمكعب ميرسد و از اين حيث ،چهارمين
()34
ذخاير بزرگ گاز جهان را در اختيار دارد.
از سوي ديگر ،بيتوجهي امريكا در كمك مالي بهقزاقستان در راستاي همين هدف قابل ارزيابي است .الينحل
ماندن مسئله قوانين مربوط بهسرمايهگذاري خارجي و نيز روشن نبودن چگونگي ميزان پرداخت ماليات شركتهاي
امريكايي ميتواند از اقدامات تنبيهي امريكا و بيتوجهي اين كشور بهقزاقستان در اعطاي كمكهاي مالي باشد.
اما از همه مهمتر رفتار رهبران قزاقستان در ممنوعيت صادرات نفت بهامريكا ،روشن نبودن وضعيت همكاري
و مشاركت قزاقستان در انتقال نفت از خط لوله نفت باكو ـ جيهان در كنار نام بردن از ايران بهعنوان يكي از
جايگزينهاي انتقال نفت قزاقستان بهبازارهاي مصرف ميتواند از علل بيمهري امريكا بهدولت آستانه باشد.
عالوهبر اين ،همكاري برخي مقامات نظامي و امنيتي قزاقستان در انتقال  40فروند جنگنده ميگ بهكره شمالي
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را نميتوان ناديده گرفت ،بخصوص كه بهاين مجموعه بايد اقدام امريكا در قرار دادن قزاقستان در گروه كشورهاي
قادر بهتوليد سالح بيولوژيك را نيز اضافه كرد.
همچنین بهشواهد مذكور اين مسئله را نيز بايد افزود كه ذخاير اين منطقه از آن كشورهايي است كه بيشترشان
عضو اوپك نيستند و اغلب از نظر سياسي ،جهتگيريهاي غربمدارانه دارند .بهصحنه آوردن نفت خزر ميتواند
موجب تضعيف پايههاي سلطه اوپك و بهتبع آن ،اعمال فشار بر سياستهاي قيمتگذاري عربستان سعودي و ساير
كشورهاي عضو اوپك و در نهايت ،كاهش جهاني قيمت نفت شود .با توجه بهاينكه  65درصد ذخاير نفت جهان
در منطقه خاورميانه قرار دارد و از اين ميزان ،حدود  25درصد آن ،يعني  261ميليارد بشكه در عربستان سعودي
موجود است ،از نظر دولت امريكا ،بيش از  200ميليارد بشكه نفت درياي خزر و آسياي مركزي ميتواند جايگزيني
بسيار مطلوب باشد .وارد شدن  10ميليون بشكه نفت در روز بهامريكا كه حدود  1/7ميليون بشكه آن از عربستان
سعودي تأمين ميشود ،براي دولتمردان امريكا چارهاي جز آن باقي نگذاشته كه براي دستيابي بهباالترين ميزان
امنيت اقتصادي و بالطبع ،امنيت سياسي و نظامي ،حضور در منطقه درياي خزر را الزامي بدانند .با توجه بهاينكه
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نيمي از افزايش استخراج نفت در جهان در دهه  90را امريكا بهمصرف رساند ،اين كشور از حاميان اصلي ايجاد
خطوط شرقي ـ غربي براي انتقال نفت بهبازار آزاد است و در اين زمينه ،احداث خط لوله غيراقتصادي ،اما پراهميت
و سياسي «باكو ـ تفليس ـ جيهان» از حوزه «آذري»« ،چراغلي» و «گانچلي» در اولويتهای سياست امريكا در
منطقه درياي خزر قرار گرفته است.
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 -2سياست خطوط انتقال انرژي
با توجه بهمحصور بودن بيشتر كشورهاي حوزه اوراسيا و دسترسي نداشتن آنها بهآبهاي گرم ،چگونگي انتقال
نفت و گاز و عبور خطوط لوله از كشورهاي همسايه براي رساندن نفت و گاز بهبازارهاي بينالمللي و كشورهاي
مصرفكننده ،بهيكي از جنجاليترين بحثهاي سياسي و نفتي دنيا تبديل شده است و از اين رهگذر هر يك از
كشورهاي منطقه و قدرتهاي بزرگ ميكوشند تا از اين امر بهرهبرداري سياسي و اقتصادي كنند ،بهطوري كه
بايد گفت اين موضوع بهيك بازي سياسي تبديل شده است .بازيگران اين ميدان ،جوانب متعددي را براي ترسيم
وضعيت عبور خطوط لوله مدنظر دارند كه بهطور خالصه بهشرح زير میباشد:
الف) امريكا از خط باكو ـ جيهان پشتيباني ميكند كه اين حمایت بهمنظور فشار بر روسيه و در انزوا قرار
()35
دادن ايران است.
ب) آذربايجان در روابط سياسي منطقهاي و بينالمللي خود با ايران ،تركيه ،روسيه و امريكا از مسير اصلي
انتقال نفت بهمثابه ابزاري براي اهداف سياسي و امنيتي خود بهرهبرداري ميكند ،هر چند تنوع خطوط
لوله نفت براي اين كشور انتخابي بهينه است ،اما با وجود اين ،هنوز در اينباره بهنتيجه قطعي نرسيده و
يا اينكه ترجيح ميدهد اين بازي سياسي را ادامه دهد.
ج) دولت قزاقستان با اعالم سياست قاطع خود در تنوع مسيرهاي صادراتي ،اولويت خود را نسبت بهساخت،
بهرهبرداري و سرمايهگذاري در مسيرهاي مختلف در پرده ابهام باقي گذاشته است.
د) روسيه در سياست خود ميكوشد تا بين رژيم حقوقي درياي خزر و عبور خط لوله از سرزمين خود با توجه
بهمسائل امنيتي تعادل برقرار كند .با اين حال ،حاضر نيست موقعيت فعلي خود را بهسادگي و بهنفع تنوع
خطوط صادراتي از دست بدهد.
هـ) ايران بر اين باور است كه انتخابها بايد بر مبناي اصول اقتصادي صورت پذيرد .بنابراين ،تنوع خطوط
صادراتي براي انتقال نفت و گاز ،سياست اقتصادي اجتنابناپذيري است ،اما در اين مسير اولويتهايي
نيز هست كه بايد رعايت شود.
و) شركتهاي بينالمللي نفتي ك موبيش سياستي همانند سياست ايران را در پيش گرفتهاند ،اما برخي از آنها
بهاجبار از سياستهاي دولتهاي خود تبعيت ميكنند و برخي ديگر خود بهتنهايي تصميمگيرنده نيستند،
()36
بلكه حركتهاي منطقه در تصميمگيري آنها دخالت دارد.
ز) در هر صورت ،مسئله انتقال انرژي از منطقه خزر ،حوزه آسياي مركزي و قفقاز از چالشهاي اساسي اين
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منطقه بهشمار ميرود كه قدرتهاي غربي بخصوص امريكا همواره درباره آن طرحهايي ارایه كرده و يا ميكنند.
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 -3تسلط بر بازار سرمايه و بازار مصرف منطقه
تجربه نشان داده است كه هرگاه عالیم ركود اقتصادي در امريكا ظاهر شده ،بهدنبال آن بحرانهاي بينالمللي و
جلب افكار عمومي نيز بهوجود آمده است .اگر چه ابعاد حوادث  11سپتامبر هنوز روشن نشده ،اما يكي از علل آن

30

همين مسائل اقتصادي امريكاست كه قضيه افغانستان زمينه جديدي براي فعاليت اقتصادي امريكا فراهم كرده
است .مسئلة درياي خزر ،انتقال گاز از بستر آن و راكد ماندن بسياري از طرحهاي امريكايي در آسياي مركزي،
همه گوياي اين واقعیت است كه اين كشور ميكوشد تا از اين بنبست رهايي يابد .حضور امريكا در منطقه عالوهبر
حضور نظامي بر روي فعاليت اين كشور در مسائل اقتصادي نیز اثر مثبتي ميگذارد.
اوراسيا ،بازار عظيمي در دو قاره آسيا و اروپا بهوجود آورده که در ميان بازارهاي اقتصادي نوظهور جهان ،اوراسيا
از همه بزرگتر است براي سرمايهگذاري بسيار پرظرفيت محسوب ميشود .از يكسو ،ظرفيتها و استعدادهاي
منطقه و از سوي ديگر ،ركود اقتصادي ـ تاريخي اين حوزه در طول سيطره اتحاد جماهير شوروي موجب شده تا
هم شركتهاي سرمايهگذاري خارجي حريصانه بهاين منطقه نظر افكنند و هم دولتهاي محلي در رقابتي آشكار
بهدنبال راهكارهاي مناسب و سودآور براي جبران ركود و عقبماندگي اقتصادي خود باشند .در اين خصوص،
اقدامات فراواني در زمينه سرمايهگذاري در اوراسيا صورت گرفته كه نشاندهنده اهميت روز افزون این منطقه
است .از جمله اين اقدامات ميتوان به «برنامه اينوگيت»« ،برنامه فار»« ،برنامه تسيس»« ،برنامه تراسيكا» و
«موافقتنامه فراگير» اشاره كرد.
برنامه اينوگيت در سال  1995با کمک هشت كشور آغاز بهكار كرد و هماكنون بيش از پنجاه هيأت از
نمايندگان كشورها و مؤسسات مالي و ساير سازمانهاي بينالمللي در آن فعاليت دارند .دو هدف اصلي اين برنامه،
عرضه نفت و گاز درياي خزر بهمشتريان اروپايي و كشورهاي اطراف درياي سياه و جذب سرمايهگذاري بينالمللي
براي نوسازي و توسعه شبكههاي نفت و گاز است.
در سال  1997موافقتنامه فراگير را نيز كه كاري بنيادي است ،سران كشورهاي ارمنستان ،آذربايجان ،روسيه
سفيد ،گرجستان ،قزاقستان ،تاجيكستان ،تركمنستان ،اوكراين ،ازبكستان ،مولداوي و روماني با هدف بررسي
طرحهاي سرمايهگذاري مقدماتي جهت تسهيل عبور نفت و گاز از مرزهاي كشورهايي كه اين خطوط ميتواند از
()37
آنها عبور كند ،امضا كردند.
اما اهم محورهاي عمده سياست خارجي امريكا در منطقه آسياي مركزي عبارتند از:
 -1جلوگيري از بسط نفوذ ايران در منطقه؛
 -2ارایه الگوي حكومتي موردنظر غرب بهكشورهاي منطقه؛
 -3مقابله با اسالمگرایي؛
 -4اشاعه نظام اقتصاد بازار آزاد در منطقه؛
 -5جلوگيري از گسترش سالحهاي هستهاي؛
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 -6كنترل بحرانهاي منطقهاي بهويژه منازعات قومي ـ سرزميني و مديريت آنها جهت ثبات الزم منطقه؛
 -7دسترسي آسان بهمنابع هيدروكربني و بهطور كلي بازار موادخام منطقه؛
 -8حمايت از حقوق بشر و دموكراسي و حفاظت از محيطزيست جهاني؛
 -9جلوگيري از ظهور دوباره توسعهطلبي ايدئولوژيك يا راديكالي روسيه كه ميتواند مهياكننده زمينه بازگشت
مجدد جهان بهرقابت تسليحات هستهاي شود؛
()38
 -10محدود نمودن چين و توسعه نفوذ اسرائيل در منطقه.
البته توجه بهاين نكته ضروری است كه امريكا در حضور بلندمدت در آسياي مركزي با دشواريهايي مواجه
خواهد بود  .اين موضوع در نوع نگرش مبتني بر همكاري بلندمدت كشورهاي منطقه با امريكا مؤثر خواهد بود،
ضمن اينكه امريكا براي جلب اعتماد روسها؛ در همكاري با امريكا در مواردي مجبور بهاعطای امتيازاتي گرديده
كه برخي از اين امتيازات نوع ًا در بلندمدت ميتواند با طراحي روسها دشواريهايي را براي حضور امريكا در آسياي
مركزي و قفقاز فراهم سازد .برخي از عواملي كه بهشكل ساختاري در رابطه با حضور بلندمدت امريكا در منطقه
ميتواند مشكلآفرين باشد ،عبارتند:
ساختارهاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي باقيمانده از دوران شوروي ،حضور نظامي و سنتي روسيه در منطقه
و وابستگيهاي اقتصادي و نظامي بهاين كشور ،نگرانيهاي چين و روسيه و همكاري اين دو كشور در قالب دو و
چندجانبه مانند پيمان شانگهاي 1،تفاوتهاي فرهنگي كشورهاي منطقه با غرب و امريكا.
برخي امتيازات اعطايي از سوي غرب و امريكا كه در ارتقای بالقوه توان آتي روسيه در تحوالت منطقه مؤثر
خواهد بود ،عبارتند از:
عضويت ويژه روسيه در ناتو در قالب فرمول  ،19+1عضويت در تشكل اقتصادي  8كشور صنعتي ،تسويهحساب
بدهيهاي روسيه بهمحافل مالي غرب ،نوسازي تكنولوژيهاي موجود در روسيه ،تعيين جايگاه جديدی براي
روسيه در فرآيند جهاني ،توليد و فروش نفت وگاز ،حذف طالبان و استقرار ثبات در منطقه  ،ايجاد محدوديت براي
چين در نفوذ بهمنطقه آسياي مركزي.

عمدهترين جريان سياسي مؤثر در ساخت تصميمگيري امريكا بعد از حوادث  11سپتامبر در تقابلي است كه میان
محافظهكاران سنتي و محافظهكاران نوين در ساخت قدرت در امريكا ايجاد گرديد .گرچه اين تقابل در دهه 80
ميالدي بهبعد در دوران حكومت ريگان آغاز شد و با توجه بهسابقه تاريخي آن در دهه  60ميالدي بهبعد بهيك
 .1گروه شانگهاي در سال  1996با عضويت كشورهاي چين ،روسيه ،قزاقستان ،قرقيزستان و تاجيكستان تشكيل گرديد و ازبكستان نيز
بعداً بهآن پيوست .هرچند هدف اوليه گروه شانگهاي بحث و بررسي درباره مسائل مرزي ميان چين و همسايگان تازه مستقل آن عنوان
شده بود ،اما با گذشت زمان ،اهداف و برنامههاي اقتصادي و امنيتي در آسياي مركزي مخصوص ًا در مورد افغانستان و افراطگرايي اسالمي
باعث عالقمندي بيشتري از سوي اعضاي اين سازمان شد .در اجالس سران اين گروه كه مركب از رؤساي جمهور كشورهاي روسيه،
چين ،قزاقستان ،قرقيزستان ،ازبكستان و تاجيكستان در روزهاي  16و  17خردادماه سال  1381در سنت پترزبورگ برگزار گرديد ،سند
موسوم به «منشور اساسنامه» آن بهامضا رسيده و نام اين تشكل بهسازمان همكاري شانگهاي تغيير يافت.
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سياست خارجي امريكا پس از  11سپتامبر
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موضوع قابل توجه تبديل شد ،اما امروزه اين تقابل تا حدي پيش رفته كه كيسينجر ،پدرخوانده محافظهكاران سنتي
بهشدت تحت فشار قرار گرفته است.
1
مدل مورد پذيرش محافظهكاران سنتي و يا بهتعبير ديگر واقعگرايان از انديشه افرادی مانند پال كندي ،
هنري كيسينجر 2و ريچارد هاس الهام ميگيرد .در اين ديدگاه اعتقاد بر آن است كه بايد عمليات مستقيم امريكا
در جهان را محدود كرد و با سود جستن از متحدان و سپردن نقش بهآنها ،قدرت امريكا را بهعنوان ركني از نظام
چندقطبي در جهان تثبيت نمود .واقعگرايان بر اين عقيدهاند كه براي بررسي وقايع بينالمللي بايد وجود كشورهاي
مستقل و آنارشيسم حاكم بر روابط بينالملل را مورد توجه قرار داد .ساختار جهان چندمليتي است و اعضا بههم
وابستهاند و اين وابستگي و همبستگي آنهاست كه موجب از بين رفتن مناقشات در روابط بينالملل و آنارشيسم
حاكم بر آن ميشود.
اما از نگاه محافظهكاران نوين كه متأثر از انديشه افرادی چون برژينسكي ،3هانتينگتون ،4كينگريچ 5هستند،
ديدگاه محافظهكاران سنتي فاقد كارايي است .از اين ديد ،اروپا متحد اصلي امريكا از ظرفيت كافي براي مشاركت
در قدرت بالمنازع امريكا برخوردار نيست .استراتژي اين ديدگاه اجراي دكترين امپرياليسم خيرخواهانه ميباشد كه
برخي از سرفصلهاي مهم آن عبارتند از:
الف) تحريك در مناطق ژئوپلتيك و افزايش توان امريكا براي فایق آمدن بر ناهمگوني ژئوپلتيك در درازمدت
و برداشتن سدها و موانع دسترسي امريكا بهمنابع انرژي؛
ب) نفي همگرايي با همپيمانان سنتي و عملكرد يكجانبه در عرصه بينالمللي؛
ج) ناديده گرفتن نقش سازمانملل و تضعيف قدرت آن؛
د) مطرح كردن اهميت قدرت نظامي براي حل مشكالت دنيا؛
هـ) خروج از پيمانهاي بينالمللي نظير ،ABM 6 :ديوان كيفري بينالمللي.
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بر اين اساس موضوع اقدام مستقيم نيروهاي تنها ابرقدرت نظامي جهان یعنی امريكا در كانونهاي مهم و
حياتي جهان موضوعيت مييابد و اين مهم در صورتي میتواند محقق گردد كه در تعاليمي آشكار با رقيب ديرينه
و سابق نظامي امريكا و بر اساس تهديدات مشترك شكل گيرد.
پس از وقوع حوادث  11سپتامبر در واشنگتن و نيويورك و متعاقب آن حمله نيروهاي امريكا و انگليس
بهافغانستان و سرنگوني دولت طالبان و در راستاي تكميل استراتژي مبارزه با تروريسم توسط امريكا و نيروهاي
متحدين ،بخشي از اين نيروها در آسياي مركزي (در پيرامون منطقه عمومي دره فرغانه و همجوار با افغانستان
كه از كانونهاي حمايت از راديكاليسم اسالمي محسوب ميگرديد) و در پايگاههايي در كشورهاي قرقيزستان،
ازبكستان و تاجيكستان مستقر گرديدند.
1. Paul Kenedi
2. Henri Kiseinjer
3. Brigenski
4. Huntington
5. Kingrich
)موشکهای ضدبالستیک( 6. Anti Ballistic Missiles
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استقرار اين نيروها كه ويژگي مشترك آنها در تبعيت از سرفرماندهي ناتو بود ،در منطقهاي كه بر اساس
تعريف سنتي روسها حوزه «خارج نزديك» آنها در اولويتهاي سياست خارجي روسيه قرار ميگرفت و ارزش
سوقالجيشي و استراتژيك بسيار بااليي داشت ،شگفتيساز بود .اين موضوع بعدها در خصوص استقرار نيروهاي
امريكا در گرجستان بهمنظور آموزش نيروهاي گرجي در مبارزه با تروريسم و اتخاذ مواضع معتدل در اين رابطه،
شگفتي ناظران را دو چندان ساخت .اما براي تحليلگراني كه موضوع روابط روسيه ـ امريكا و تحوالت داخلي اين
دو كشور و سير مناسبات و همكاريهاي دو كشور را تعقيب و پيگيري مينمودند ،موضوع قابل پيشبيني بود.
بهويژه از آن جهت كه با روي كار آمدن والديمير پوتين و اتخاذ سياستهاي واقعگرا در اداره كشور و خصوص ًا
ايدئولوژيزدايي از سياست خارجي و تعريف جديد از منافع ملي و تصويب دكترينهاي جديد در ابعاد اقتصادي،
سياسي ،امنيتي و نظامي ،روسيه جايگاه جديد خود را در نظام بينالملل تعريف نمود .بر اين اساس بهترين
گزينه براي روسها پرهيز از رقابت و تخصيص منابع و امكانات كشور در امر توسعه و بازسازي اقتصاد و گرفتن
()39
سهم مطلوب (و نه ايدهآل) در ساخت اقتصاد بينالملل از جمله اقتصاد انرژي ،تجارت جهاني ،همسازي و اخذ
تكنولوژيهاي نوين بود.
بنابراین اتخاذ رهيافت جديد از سوي امريكا و متقاب ً
ال روسيه كه منجر بهتقويت برخي از مباني جهاني شدن در
عرصه تحوالت بينالمللي گرديده ،موجب همكاري دو طرف در برخي امور شده است .برخي از بسترهاي همكاري
روسيه و امريكا در آسياي مركزي و قفقاز را ميتوان بهقرار زير بيان نمود:
 -1مديريت بحرانها (آنچه براي روسيه در اين راستا اهميت حياتي دارد ،بهدست آوردن پوشش حمايت غرب
در مبارزه با چريكهاي جداييطلب و اسالمگراي چچن ميباشد).
 -2مبارزه با توسعه اسالمگرايي راديكال و ديگر مظاهر افراطگرايي.
 -3همكاري در عرصه انرژي بهعنوان تقويت زيرساختهاي اقتصادي بهويژه در ابعاد اقتصاد انرژي و كنترل

 .1ايگور ايوانف در اين رابطه در مصاحبه با نشريه نيويورك تايمز در  27ژانویه  2002ميگويد« :ضروريترين وظيفه ما تقويت ائتالف
ضدتروريستي در جهان ميباشد .فقط با چنين ائتالفي است كه ميتوان موانع عمده و الزم را در حيطه فعاليتهاي تروريستي ايجاد
نمود و امكان خارج ساختن تروريستها را از آخرين النههايشان امكانپذير ساخت .همبستگي فعلي عليه تروريسم شانس بينظيري را
در آغاز ايجاد يك سيستم مطلوب امنيتي بينالمللي در قبال تهديدات در قرن  21ايجاد ميكند .همكاري روسيه و امريكا ميتواند نقش
تعيينكنندهاي در ايجاد چنين سيستمي ايفا نمايد.
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بر منابع سوختهاي فسيلي موجود در منطقه (براي امريكا ،تعريف رقيب مؤثر و براي روسيه دستيابي
بهحداكثر كنترل خطوط انتقال نفت و نيز جذب سرمايهگذاري غرب براي نوسازي ساختار صنعت نفتش
اهميت زيادی دارد).
1
 -4مبارزه مشترك در زمينه تروريسم
 -5كنترل بيشتر بر رفتار برخي از بازيگران مؤثر منطقهاي ،نظير چين و ايران كه بهداليل مختلف ساختاري
اين دو كشور از توان نسبت ًا بااليي براي گسترش روابط خود با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز برخوردارند.
از ديدگاه روسيه ،توسعه حضور امريكا در منطقه ميتواند منجر بهتقويت پيوندهاي اين دو كشور با روسيه
گردد .اين موضوع در طراحي مكانيسم مديريت تحوالت آسياي مركزي و قفقاز توسط روسيه میتواند
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قابليتهاي اين كشور را ارتقا بخشد.
 -6تأمين اولويتهاي كشورهاي آسياي مركزي كه برخي از اين اولويتها عبارتند از :ضعف اقتصادي و نياز
بهكمكهاي مالي در كشورهاي آسياي مركزي ،خروج از چتر سلطه روسيه (نياز بهحضور يك قدرت بزرگ
جهت ايجاد تعادل با روسيه) ،نياز و ضرورت اصالح ساختارهاي سياسي ،اقتصادي و نظامي ،دفع تهديدات از ناحيه
گروههاي اسالمگرا و بنیادگرا .هرچند اين متغير بهعنوان يك تسهيلكننده حضور امريكا در آسياي مركزي عمل
نمود .اما ،در عين حال در بطن خود ميتواند زمينههاي آينده محدوديتزا براي ادامه حضور امريكا در منطقه
محسوب گردد و بهنگرانيهاي روسيه و برخي از كشورهاي ديگر در منطقه منجر شود.
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تحليل محتوايي استراتژي امريكا در آسياي مركزي
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فقدان چارچوبی براي همگرايي آسياي مركزي با جامعه بينالملل از جمله ناتو يا «سازمان امنيت و همكاري اروپا»
كه از طريق آن امريكا بتواند منافع خود را ارتقا دهد ،قيد و مانعي در مقابل توان امريكا براي اعمال نفوذش و مقابله
با چين و روسيه است .بهواسطه فقدان چنين چارچوبي ،واشنگتن جهت ارتقاي روابط دوجانبه با كشورهاي منطقه
در محدوديت قرار دارد .اين وضعيت ،اهرم امريكا براي فعاليت در منطقه را محدود مينمايد .از اینرو امريكا جهت
ارتقاي ثبات بلندمدت از طريق اصالحات سياسي و اقتصادي در آسياي مركزي در تكاپوست .اما نخبگان رهبري
آسياي مركزي در مخالفت با چنین اصالحاتي متفق بوده ،اگر چنانچه هزينه ثبات بلندمدت در منطقه برابر با از
دست دادن قدرتشان باشد.
در آسياي مركزي ،پيشنهادهاي امريكا در مورد همكاريهاي امنيتي و اقتصادي در قبال اصالحات اقتصادي
و دموكراتيزه شدن ،اهدافي را براي  15سال آينده بهدنبال دارد كه با نيات امريكا در  15سال گذشته پس از استقالل
كشورهاي منطقه متفاوت است .ارتقاي دموكراسي و رعايت موازين حقوق بشر كه در رأس دستور كار امريكا در
آسياي مركزي قرار دارد ،براي نخبگان داخلي غيرقابل قبول بوده ،چرا كه بقاي آن رژيمها را بهخطر خواهد انداخت.
از اینرو آسياي مركزي زمينهاي نامساعد و بيحاصل را جهت دموكراسي ارایه نموده و تالشهاي امريكا براي
ارتقاي دموكراسي احتما ًال با شكست مواجه ميگردد.
براي نخبگان رهبري منطقه ،آزمايش بزرگ بعدي تغيير و تحول در جانشيني رهبران ميباشد .كشورهاي
آسياي مركزي هنوز اغلب از طرف رهبران دوره شوروي اداره ميشوند ،كساني كه رژيمها را بهشخص خود وابسته
نگاه داشته و توان خود را براي باقي ماندن در قدرت همراه با فقدان يك سازوكار جانشيني روشن و مشخص بهكار
بردهاند .كنار رفتن نهايي اين رهبران از صحنه ،بيثباتي كشورهايشان را بهدنبال داشته و اين بيثباتي بهسادگي
بهكشورهاي همسايه سرايت نموده ،چنانچه آوارگان جنگ داخلي تاجيكستان در دهه  90از تاجيكستان بهافغانستان
پناهنده شدند .از ديدگاه نخبگان محلي در رابطه با موضوع جانشيني براي رهبران آسياي مركزي اكنون زماني
مناسب جهت سست كردن قبضه قدرت نيست.
تجربه آسياي مركزي در زمينه مسئله جانشيني رهبران بهدو مورد مشخص محدود ميگردد :جنگ داخلي
تاجيكستان و انقالب اللهاي قرقيزستان.
حاكمان سالخورده منطقه آسياي مركزي ،آزادسازي سياسي را بهعنوان دستورالعملي در جهت خودكشي سياسي
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عالوه بر اين ،منطقه آسياي مركزي با چنان بعد مسافتي ،هيچگونه پيوند فرهنگي و تاريخي با امريكا نداشته و
مقامات سياسي امريكا مجبور نيستند اين ارتباطات را در مرتبه اولويت سياست خارجي خود قرار دهند .اهميت آسياي
مركزي بهعنوان جاي پايي بهسوي افغانستان بالفاصله پس از رويدادهاي  11سپتامبر آشكار شد .وقوع بحراني در يك
كشور آسياي مركزي با وجود مجاورت آسياي مركزي با ايران اثر مستقيمي بر ايران ندارد ،در حالي كه حضور امريكا
در افغانستان ،عراق و خليجفارس تداوم داشته و امريكا روابط امنيتي نزديكی با جمهوري آذربايجان دارد.
آسياي مركزي در زمينه روابط امريكا با دو قدرت بزرگ اوراسيايي يعني چين و روسيه اهميت پيدا نمود.
مجاورت آسياي مركزي با چين در موضوع بروز تنشها با پكن تعيينكننده است .نگرانيهاي روسيه در مورد نفوذ
و حضور امريكا در آسياي مركزي مسلم ًا بهواسطه سوءظنهاي مربوط بهمقاصد امريكا در مقابل روسيه است.
همچنین سیاست دفاع موشکی ضدروسیه از سوی امریکا ،نگرانیهای روسیه را تشدید مینماید.
نگاهي منطقي بهوضعيت روابط روسيه و امريكا تعجبي را برميانگيزد كه كنترل آسياي مركزي يا حضور
نامحدود امريكا در آسياي مركزي چه مزيتهايي را براي امريكا (در قبال روسيه) حاصل مينمايد .با اين وجود،
مخالفت روسيه با تداوم حضور امريكا در آسياي مركزي ميتواند بهيك موضوع مجادلهبرانگيز مبدل شود ،بهويژه
اگر نفوذ روسيه در منطقه ،امريكا را در نيل بهاهدافش در افغانستان باز دارد يا بهمخاطره افكند.
اهميت آسياي مركزي براي امريكا فراتر از تلقي بهعنوان جاي پايي بهسوي افغانستان و همسايه چين و روسيه
ميباشد .امريكا بهعنوان قدرت مطلق جهاني با منافع جهاني ،مسئوليتهاي جهاني دارد و بهسادگي نميتواند آسياي
مركزي را بهبهانه يك هدف مأيوسكننده برای ارتقای دموکراسی در اوراسیا رها نماید .اهميت این موضوع بيش از
اهميت موضوع «شهروندي جهاني خوب» ميباشد ،اين امر در واقع موضوعي مربوط به «منافع خودي» است.
آسیای مرکزی در حیاط خلوت اوراسیا بین چین و روسیه فشرده شده و بسيار مهم است كه بنا برتدابير و تمهيدات
خود عمل كند يا با نظارت و مراقبت چين و روسيه رفتار نمايد .چين و روسيه تغيير و تحول بلندمدت در منطقه را
ضرورت نميدانند .بدون چنين تغييري ،ميتوان انتظار داشت بخشهايي از آسياي مركزي نهايت ًا سير قهقرايي بهسوي
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موقعيتي شبيه افغانستان دوران طالبان را طي نمايند و منافع امريكا را مورد تهديد قرار داده همسايگان را بهمخاطره
اندازند .بهعبارت ديگر ،اگر امريكا خأل را پر نكند ،ديگران اين كار را انجام ميدهند.
چالش براي سياست امريكا در آسياي مركزي آن است كه بايد نماينده تحول در طوالنيمدت شود ،البته بدون
بهمخاطره انداختن روابطش با قدرتهايي كه در كوتاهمدت موجود ميباشند ،اين امر باعث ميشود تا امريكا دوباره
بهتدريج اعتمادسازي نمايد (در مورد ازبكستان محوريترين كشور منطقه اين اعتماد از بين رفته بود) .همچنين،
شرايطي فراهم گردد تا امريكا بهدركي جديد و فريبندهتر از پوياييهاي سياسي منطقه ،ويژگيهاي تاريخي و فرهنگي
منطقه و دورنماي تحول اقتصادي و سياسي دست يابد.

نتيجهگيري

امريكا داراي منافع بسياري است كه اغلب با ديگر كشورها در آن سهيم ميباشد و در جهت تثبيت منافع خويش
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تالش مينمايد تا از گسترش تسليحات هستهاي و رشد اسالم سياسي راديكال ضدغربي در منطقه جلوگيري
نمايد .روند مثبت راهبرد توسعه نفوذ امريكا در آسياي مركزي شامل تعميم و گسترش فضاي دموكراسي ،رشد
حقوق بشر ،حفاظت محيطزيست جهاني و اقتصاد بازار آزاد است و در این زمينه طوري عمل نموده تا شرايط براي
استثمار منابع و موادخام كشورهاي آسياي مركزي فراهم گردد و از سوي ديگر زمينه براي نفوذ تجارت و سرمايه
امريكايي در اقتصاد منطقه مهيا شود.
حوادث يازدهم سپتامبر موجب شد تا امريكا بهبهانه مبارزه با تروريسم كه مركز آن در افغانستان بود ،نيروهاي
بسياري بهمنطقه آسياي مركزي اعزام كند و بخش اعظم حمله نظامي عليه افغانستان را از اين منطقه انجام دهد.
امريكا با رضايت ازبكستان و قرقيزستان در اين دو كشور پايگاههاي نظامي تأسيس كرد و اجازه عبور از حريم هوايي
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كشورهايي همچون روسيه ،قزاقستان و تاجيكستان را بهدست آورد كه آغاز نفوذ بيشتر در آينده منطقه بود.
در يك نگاه كلي ،امريكا قصد دارد با حضور در منطقه آسياي مركزي ،كنترل خود را نسبت بهرقيب سنتياش
ـ روسيه ـ افزايش دهد و آن را حفظ كند .امريکا در دوران جنگ سرد و جهان دوقطبي نيز اين هدف را دنبال
ميكرد و با تداوم اين كنترل ،میکوشد تا روسيه را بهقدرت تنزل يافته منطقهاي تبديل كند .مسئله بعدي ،اهميت
درياي خزر است كه بهعنوان خليجفارس دوم مطرح میباشد .سومين هدف ميتواند كنترل جريانهاي اسالمي
در كل منطقه باشد .از آنجا كه رفتارهاي سياسي متزلزلي در منطقه وجود دارد و پتانسيل مذهبي در منطقه بهعلت
محدوديتهاي دهههاي گذشته فوران كرده است ،مهار نكردن آن امکان دارد در آينده براي سياست خارجي اين
كشور مشكلساز باشد ،هرچند رشد و فعال شدن تفكر ماركسيستي هم بعيد نيست .چهارمين هدف امريكا ،كنترل
چين و هند است كه مرزهاي مشتركی در منطقه دارند يا قابل دسترسياند.
افزون بر اين ،تقابل با همكاريهاي منطقهاي ميتواند از ديگر اهداف امريكا در منطقه باشد .غير از انتقال
انرژي از راه ايران در مشاركتهاي منطقهاي و سازمان اقتصادي اكو بحث ايجاد محور جديد شمال ـ جنوب براي
اتصال روسيه از طريق منطقه آسياي مركزي و ايران بههند ،دو طرح مهمي میباشد كه حساسيتهاي امريكا
را برانگيخته است .از سوي ديگر ،با توجه بهانرژيهاي موجود در منطقه و كنترل احتمالي امريكا بر آن ،تضعيف
اوپك كه بيشتر يك سازمان همكاري نفتي در حوزه خليجفارس بهشمار ميآيد ،هم ميتواند هدف بعدي امريكا
در منطقه باشد.
سياستمداران امريكايي اميدوارند كه اياالتمتحده قادر باشد تا نقشي سازنده و معنيدار در كمك بهكشورهاي
آسياي مركزي داشته باشد ،اما تا چه حد بدان نایل گردد ،هنوز مشخص نيست.
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