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Abstract
Regional integration or convergence and cooperation, is one of the main topic of
international discourse. Meanwhile, the progress of scientific research in Central
Asia in this respect is not sufficient. In this article, an attempt into scientific
understanding of the processes taking place in Central Asia and, more broadly,
Eurasia; an attempt to comprehend how do they correlate with the real course of
regional integration are represented. The analysis of the gradual development of
the post-Soviet area leads to the results that have ambiguous definitions. The
questions are whether the integration phenomena that are still transforming and
ot finalized yet can be defined as real integration? or whether or not Central
Asia can be referred to as a true geopolitical region? The hypothesis is that the
ideas of integration among Central Asian countries have not been successful due
to the confusion of States and internal problems, and the integration ideas
presented by trans-regional actors do not have a clear vision. Along with this, it
is appropriate to to draw parallels and determine correlation bonds between the
mechanisms and the institutes of the functioning regional association. of the
integration type (the EAEU) with the Eurasian idea projects proposed by the the
post-Soviet area countries. In this article, try to analyse in a bundle the selected
issues of the political idea (projects) regarding regional integration and its
prospects.
Keywords: Central Asia, Eurasian idea, integration, cooperation, Eurasian
Union
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چکیده
ادغام منطقهای یا نزدیک شدن و همکاری یکی از موضوعات اصلیی گفتملان ین المییلی
است .در همن حال ،پنشرفت تحقنقات عیمی در آسلنای منانله از جهلت پلردانت یله
موضوعات ادغام کافی ننست و ای موضوع ینشتر در سطح محاورهای ارائله ملیشلود .در
ای مقاله ،سعی در درک عیمی فرایندهای ادغام در آسنای منانه و یهطور گسلتردهتلر در
اوراسنا مییاشد .پرسش ای است که «آیا پدیلدههلای ادغلام کله هنلوز در حلال ت ننلر
هستند ،میتوانند یهعنوان یکپارچگی واقعی تعریلف شلوند و یلا یله عبلارتی دیگلر ،آیلا
میتوان از آسنای منانه یهعنوان منطقۀ ژئوپینتنکی واقعی یاد کرد یا ننر » فرضلنه ایل
است که ایدههای ادغام در منان کشورهای آسنای منانه یه دلنل سردرگمی حاکمنتها و
مشکالت دانیی موفقنتآمنز نبوده و ایدههای ادغامی هم که یازیگران فرامنطقهای ارائله
دادهاند چشمانداز مبهمی پنشروی نلود دارنلد .در کنلار ایل  ،تعنلن موازنله و تعنلن
پنوندهای همبستگی ین مکاننسمها وسازمانهای منطقهای فعلال از نلوع ادغلام ،ماننلد
اتحادیه اقتصادی اوراسنا یا پروژههای ایدۀ اوراسنای پنشنهادشدۀ کشورهای منطقه پل
از شوروی مناسب است .ای پژوهش ،ایدۀ سناسی (پروژهها) در مورد ادغلام منطقلهای و
چشماندازهای آن را یررسی میکند.
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مقدمه
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شورووی ،منطقوۀ ژئورپ یتیکی جدیودی دو صوحنۀ
جهانی به نام آسیای میانوه ظواهر شودم منطقوۀ آسویای میانوه عبواو از قزاقسوتا،،
ازبکستا ،،تاجیکستا ،،ترکمنستا ،و قرقیزستا ،استم کشوروهای منطقوه از طرفوی
داوای دووهای طرالنی از تاویخ مشترک اقتصادی و سیاسوی و همچنوین وابسوت ی
متقابل قابلترجه هستند که با شروع فروپاشی شورووی ،ایون عرامول تتوی وونود
م تسازی و تعیین مرزها وا دو آسیای میانۀ معاصر تعیین کردند؛ از سوری دی ور،
آسیای میانه از بسیاوی جها

هنرز بهعنرا ،منطقه ای دو توا ترسوعه اسوت کوه

تحت تأثیر مداوم مجمرعهای از عرامل داخ وی و خواوجی قوراو داودم بسویاوی از
کاوشناسا ،،آسیای میانۀ معاصر وا از منطقهای پیرامرنی دو گذشته به محول اتصوا
مهم دو مرکز قاوه اوواسیا تبدیل کردهاند ()Gleason, 2001, p. 41م پس از فروپاشوی
شرووی ،کشروهای آسیای میانه با نیاز برای ایجاد سریع ووابط سیاسی و اقتصادی
فرام ی مراجه شدندم دو هما ،زما ،،کشروهای آسیای میانه شروع به توش

بورای

برقراوی همکاویهوای منطقوهای کردنودم ایودۀ ادغوام منطقوهای بوهعنرا ،یکوی از
مهمترین عناصر دو ترسعه و تقریت استقش اقتصادی تازه بهدسوت آموده دو ایون
جمهرویها مشاهده شدم نیاز به ادغام با دوک این مسئ ه تقریت شد کوه منطقوه بوا
مجمرعهای از مشکش

مشترک اقتصادی  -سیاسی ووبهوو است که مویترانود بوا

تجمیع منابع و تش ها تل شردم
اقتصاد کشروهای جدید آسیای میانه که به سیستمهای جداگانه تقسیم شدهاند
دو لحظۀ استقش خرد چشماندازی واقعی برای سورمایهگذاوا ،بوزو

بینالم وی
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اوائه نمیدادم تنهوا یکپواوچ ی فضوای اقتصوادی قابلترجوهتور مویترانود جوذ
سرمایهگذاوی دو مقیاسی وا فراهم کند که امکا ،مدو،سازی سیستمهای اقتصوادی
این کشروها وا فراهم کندم این دوک دو تش

کشروهای آسیای میانه بورای ایجواد

یک جامعه اقتصادی منطقهای و فضای اقتصادی مشترک به اثبا

وسیده اسوتم بوا

ترجه به مرقعیتهای مشترک زیستمحیطی و جغرافیایی جمهورویهوای جدیود،
استفاده مشترک از منابع دو منطقه نیز اهمیت ویژهای داودم بااینتا  ،بشفاص ه پس
از استقش  ،مشخص شد که مرانعی بر سر واه ادغام وجرد داودم کشروهای جدیود
تساسیت شدیدی نسبت به ن رانی از ترسعه تاکمیت م ی خرد نشا ،دادندم ایون
تعهد به تاکمیت دولت ،منجر به سطحی از عدم تمایل و مخالفت با ایدۀ واگذاوی
برخی از اختیاوا
32-46

دولتی بوه سوازما ،یوا اتحادیوهای فور م وی شود (

)Narinskii, 2002, p.م عدم تقاو ،ترسوعۀ کشوروهای مخت و

مشکش

& Malgin

ایون منطقوه،

وا تشدید کردم کشروهای جدید آسیای میانه ازنظر تعداد و سرزمینهوا و

همچنین دسترسی به منابع طبیعی و مسویرهای اصو ی تمول و نقول تفواو هوای
چشم یری داشتندم مود هوای مخت و
سرکر

نرسوازی سیاسوی و اقتصوادی بوه عرامول

همکاوی منطقهای دو آسیای میانه مربور مویشوردم اموروز ایون پرسو

مطرح است که آیا آسیای میانه واقعاً بهعنرا ،منطقوهای یکپاوچوه اسوتم اگور پون
کشرو مستقل آسیای میانه از دویچوۀ جغرافیوا ،فرهنو
مشترک آنها بروسی شرند ،دو آ،صرو

و سیسوتمهوای اقتصوادی

مناسب است که از آسیای میانوه بوهعنرا،

یک منطقه یاد کنیمم
با وجرد این ،اساسواً دو بحوت تعریو

منطقوه ،مهوم ایون فور

اسوت کوه

کشروهای منطقه داوای ووابط اقتصادی قریتری با یکدی ر نسوبت بوه کشوروهای
خاوج از منطقه هستندم کشروهای امروز آسیای میانه اساساً صادوکنندۀ مراد اولیه و
منابع انرژی هستندم کاالهایی که بیشتر از بازاوهای منطقوهای بوه دوخراسوتهوای
متقاضیا ،جهانی بست ی داوند ()patniak, 2019, p. 147م عشوه بور ایون ،معیاوهوای
اقتصادی منطقهسازی مستقیماً بوا ادغوام گوره خوروده اسوت کوه وقتوی اهودا
ترجیحا

همۀ بازی را ،تا تد زیادی همسر باشد ،ثبا

و

بیشوتری وجورد داود توا
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هن امی که شکا های زیادی بین ترجیحا

کشروهای همسایه وجرد داشته باشد

که سبب میشرد همسریی منافع م ی آنها بهطرو قابلترجهی پیچیدهتر شردم
واقعیت این است که منطقهسازی مستقیماً با ادغام گره خروده است ،میتورا،
از تجزیه و تح یل وابست ی متقابل دو تجاو  ،سرمایهگذاوی ،مهاجر
و بخ

نیروی کاو

انرژی بهعنرا ،معیاوی برای تشکیل منطقه دو آسیای مرکزی استفاده کردم
آسیای میانه بوهطرو ذهنوی داوای پی نیازهوای نظوری بورای تشوکیل منطقوه

میباشدم کشروهای منطقۀ آسیای میانوه داوای عرامول مخت فوی هسوتند کوه امکوا،
بروسی آنها وا بهعنرا ،فضایی امیدواوکننده برای ادغام فراهم میکنودم ایون عرامول
عباوتند از:
1م مرقعیتی جغرافیایی دو مرکز قاوه اوواسویا کوه ازنظور اطمینوا ،از امنیوت و
ثبا

برای بخ

بزوگی از اوواسیا و نیز ازنظر ژئورپ یتیکی بوه کشوروهوا اهمیوت

میدهد؛
2م وابست ی متقابل دو زمینۀ سیستمهای آ

و انرژی ؛

3م زیرساختهای تمل و نقل متصل شده و مرقعیتی دو محول گوذوگاههوای
ترانزیتی پا ،اوواسیا ،از جم ه خروج از خ ی فاوس از طریق ایرا ،،اقیوانرس هنود
از طریق افغانستا ،و پاکستا ،و منطقه آسیا و اقیانرسیه از طریق چین و ووسیه؛
4م عناصر زیربنوایی مشوابه ،ماننود سیسوتمهوای آمرزشوی ،ع موی ،فرهن وی،
تکرمتی و اداوی؛
5م تش

مشترک برای تفظ زبا ،ووسی بوهعنرا ،وسوانۀ اوتبواطی فرهن وی،

سیاسی و اقتصادی؛
6م بازاو قابلترجه ،اما هنرز ترسعهنیافته (بوی

از  70می یور ،نفور دو منطقوه

زندگی میکنند که ترلید ناخالص داخ وی آ ،دو تودود  166می یواود دالو اسوت)
()Akiner, 2017, p. 86م
دو دووۀ پس از اتحاد جماهیر شرووی ،کشروهای آسیای میانه چنودین توش
کردهاند تا ترتیبی نهادی برای همکواویهوای منطقوهای ایجواد کننود؛ شکسوت ایون
تش ها شاید اوتبوا زیوادی بوا ووابوط متقابول آنهوا داشوته باشودم موراودی ماننود
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اختش های داخ ی ،ضع
نق

ساختاوی ،فرایند م تسازی ترسط وهبورا ،دولوتهوا و

بازی را ،خاوجی باعت شده پدیدههای ادغام یوا منطقهسوازی دو آسویای میانوه

مرفقآمیز نباشدم دونتیجه ،سازوکاوها یا سوازما،های منطقوهای کوه دو منطقوه ایجواد
شدهاند وا قدو هایی مانند ووسیه ،چین و ایاال متحده هدایت یوا آغواز مویکننودم
منافع وقابتی این قدو ها دو اوتقای همکاوی بین کشروهای آسیای مرکوزی کمکوی
نکرده است ،هرچند برخی از این سازما،ها برای کشروهای عضر مفید هستندم
این مقاله دو تش

اسوت توا فراینودهای دو توا انجوام دو آسویای میانوه و

اوواسیا وا بهطرو ع می تبیین کند تا بتراند اوتبا آنهوا وا بوا جهوت واقعوی ادغوام
منطقهای تشخیص دهدم تجزیوهو تح یول ترسوعۀ تودویجی فضوای پوس از اتحواد
جماهیر شرووی منجر به نتیجهگیری با نتای مبهم میشردم پرس

این اسوت «آیوا

امروزه میترا ،تعریفوی از ادغوام واقعوی بورای پدیودههوای منطقهسوازی دو بوین
کشروهای این منطقه اوائه داد ،آ ،هم دو شرایطی که این پدیدههای ادغام هنرز دو
تا تغییور هسوتند و تکمیول نشودهاند؟» دو ایون مقالوه سوعی میشورد برخوی از
جنبههای ایدههای سیاسی (پروژهها) دوباوۀ ادغام منطقهای و چشوماندازهای آ ،وا
بهطرو جامع تح یل کنیمم
چهارچوب نظری
دو ووابط بینالم ل معاصر ،منطقهگرایی ،همراه با جهانیشد ،،یکوی از غالوبترین
ووندهای تعیینکنندۀ ترسعۀ جها ،استم ع یوغم این واقعیت که مطالعا

زیوادی

به بروسی مفهرم «منطقه» 1اختصاص یافته است ،تعدد معیاوهایی که بورای تعریو
این اصطشح استفاده میشرد ،هرگرنه تش

بورای ترسوعۀ دوک واتودی از یوک

منطقه وا پیچیده میکندم اکثر کاوشناسا ،،شکلگیری یا وجرد منطقۀ آسیای میانه وا
از منظوور منطقووهگرایی ،بووه معنووای نوورعی ادغووام وسوومی و ضووعی
سرمایهگذاوی مرزی ،شبکههوای تجواوی و مهواجر

دولووت ،وواج

قوری بینالم وی مویبیننود

()Breslin, 2000, p. 335م
مطالعۀ منطقهگرایی و منطقهبندی داوای اهمیت نظری و عم ی اسوتم مطالعوۀ
1. region

ایدۀ ادغام منطقهای در چشماندازهای آسیای مرکزی و اوراسیا 431

وسمی تئروی و عم کورد منطقوهگرایی امکوا ،ترسوعۀ وویکردهوای جدیود بورای
گستر

همکاویهای منطقهای وا فراهم میکند که به نربۀ خرد امکا ،ایجواد یوک

سیستم منطقهای باثبا تر ،قابل پی بینیتر و کمتر تساس بوه دوگیوری وا فوراهم
موویکنوودم وویکردهووای جدیود دو منطقووهگرایی امکووا ،تجزیوه و تح یول دقیوقتوور
سیستمهای منطقهای وا نیز فراهم میکندم این واقعیت از این جهت اسوت کوه هوم
امکا ،بروسی گسترده فرصتهای ادغام منطقهای وا بوهطرو ک وی و هوم مطالعوا
ویژهتری دو مرود مسیرهای واقعگرایانه ترسعه ،ووند تحرال
و بازههای زمانی دستیابی به نقا عط

سیاسی – اقتصوادی

دو ووند همکواویهوای منطقوهای فوراهم

میکند ()Rakhimov, 2018, p. 4م
دو سووطع عم ووی ،مطالعووۀ فراینوودهای منطقووهای امکووا ،تجزیووه و تح یوول
سیاستهای م ی دو منطقه وا با هد

نهتنها منافع م ی و فوردی ،ب کوه بوا هود

ایجاد فرصتهای مفید برای تکتک کشروها برای پی یری همکاوی با همسوای ا،
منطقهای خرد ،فراهم میکندم همکواوی منطقوهای سوازما،یافته ،هموا،طرو کوه دو
مرود اتحادیه اووپا نشا ،داده شده اسوت ،مویترانود بور تول و فصول تعودادی از
مرضرعا

مخت

 ،اعم از ترسعۀ مشترک اقتصادی سرزمینهای مورزی و اجورای

برنامههای همکاوی زیستمحیطی تا تش

برای بازسوازی یوک سیسوتم کامول از

ووابط اقتصادی بینالم ی و ترسوعۀ سوازوکاوهای پیچیوده بورای تقریوت امنیوت
منطقهای متمرکز باشدم

منطقهبندی دو کشروهایی که داوای تراناییهوای سیاسوی – نظوامی و فنوی –

اقتصادی قری هستند ،بیشترین مرفقیت وا داودم ایون امور دو نمرنوههوای اووپوای
غربی و آسیای شرقی بهوضرح قابل مشاهده استم دو کشروهای ثروتمند اووپوای
شمالی از منطقهگرایی برای گشرد ،بازاوهای جدید و تقریت مرقعیوت بینالم وی
بازاو کاو استفاده میشردم کشروهای جنر
خرد دو برابر گستر

غر

از گروههوای منطقوهای بورای دفواع از

استفاده میکندم

آسیای مرکزی به عنوان یک منطقه
دو تا تاضر آسویای میانوه شوامل پون جمهوروی شورووی سوابق  -قزاقسوتا،،
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قرقیزستا ،،تاجیکستا ،،ترکمنستا ،و ازبکستا ،میباشد ،اما آسویای میانوه دو ق وب
منطقۀ قدیمی بزو تری به نام اوواسیا قراو داودم بیشتر قسمتهای این پن کشرو،
پس از شرووی دو منطقهای به نام «آسیای میانه»1واقع شدهانودم ایون پوژوه
وویکرد اص ی دو تعری

سوه

«آسیای میانه» وا از هم متمایز میکند:

_ وویکرد تاویخی – جغرافیایی :از دیدگاه جغرافیدانا ،و جهان ردا ،غربوی
میکنند؛

که «آسیای میانه» وا کش

_ وویکرد ژئرپ یتیک :که تغییر داخ ی سیستمهای سیاسی و وژیمها منجر بوه

افزای

عشقه از سری بازی را ،خاوجی میشرد؛

_ وویکرد اقتصادی – اجتماعی :این وویکرد با دو وویکرد باال همراهی داود،

ولی امروزه پتانسیلهای اقتصادی دو وه ۀ او ادغام استم
هر سه وویکرد بهطرو گسترده آسویای میانوه وا بوهعنرا ،یوک منطقوه تفسویر
میکنندم این سه وویکرد فضای بزوگی وا شوامل میشورند کوه اتتمواالً مویترانود
بسیاوی از کشروها و مناطق جادۀ بزو

ابریشم وا نیز دوبرگیوردم بااینتوا  ،تنهوا

ترسعۀ ووابط اقتصادی – اجتمواعی بوین کشوروهای منطقوه دو وونود شناسوایی و
()1

هریت آ ،تأثیر میگذاودم

دو سا  1993وهبرا ،کشروهای آسیای میانه پس از شرووی تصمیم سیاسوی
خرد وا برای قطع استفاده بیشتر از اصطشح «آسیای میانه» اعشم کردندم این منطقوه
نه تنها از لحاظ جغرافیایی ،ب که ازنظر سیاسی هم مرکز قاوه اوواسویا اسوتم طبوق
ایدهایی آمریکایی با آزاد شد ،آسیای میانه :ووزی جدید برای منطقه با ایجواد پون
کشرو مستقل پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شرووی دو سوا  1991از یکسور و
با ایجاد دولتی جدید و مدو،تر دوکشورو افغانسوتا ،پوس از  11سوپتامبر از سوری
دی ر ،آغاز شدم منطقۀ آسیای میانه ،منطقه وسویعی مرکوب از بیابوا،هوا ،کورههوا و
استپهای بین چین ،پاکستا ،،ایرا ،و ووسیه میباشدم پس از فروپاشوی شورووی،
دویای خزو از منطقهای پیرامرنی که تحت عنرا« ،تیا خ ور »2شورووی نامیوده
1. meddle Asia
2. backyard
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میشد خاوج شد و به مرکز کانر ،ترجها
شدم از یکطر

آمریکا دو افغانستا ،که بهطرو سنتی ق وب آسویای میانوه ق موداد

میشرد ،به بهانۀ جن
ازطر

قدو های جهانی و منطقوهای تبودیل

با طالبا ،،بهدنبا منوافع خورد دو آسویای میانوه مویباشودم

دی ر چین این منطقه وا عمدتاً بهعنرا ،منبعی نیمه استعماوی غنی از نفت،

گاز طبیعی ،طش ،آلرمینیرم ،مس و اووانیرم میبیندم دو عینتا  ،ووایت ووسی بوه
وقابت ژئرپ یتیکی مسکر دو آنجا با غر

و بهطرو فزایندهای با چین دامون میزنود

)(Starr, 2005, p. 7م بازی را ،قدوتمندی ماننود ایاال متحوده ،کشوروهای اتحادیوه
اووپا ،چین و ووسیه عشقۀ زیادی به منطقۀ آسیای میانه داوند کوه بوه مشوکش

و

پیچیدگیهای این منطقه دامن میزندم مشکل دی ر ایون منطقوه توأثیری اسوت کوه
نیروهای خاوجی بر ووابوط بینمنطقوهای ،ازجم وه دو تعریو

نوام منطقوه داونودم

کشروهای خاوج از منطقه چشماندازها و پروژههوای خورد وا بورای آسویای میانوه
داود؛ برای مثا از دیودگاه آمریکوایی ،هموا،طرو کوه «فردویوک اسوتاو» دو مورود
«آسیای مرکزی بزو »1بیا ،میکند (که شامل پون کشورو پوس از اتحواد جمواهیر
شرووی بهعشوه افغانستا ،،مغرلستا ،،شما غربی چوین ،پاکسوتا ،و شوما هنود
میباشد)م به گفتۀ وی« :تعامل ایاال متحده با افغانستا ،،تموام آسویای میانوه وا بوه
نقطۀ عطفی بورای ایاال متحوده تبودیل کورده اسوت ،اموا عشقوه و سیاسوتهوای
ناهماهن  ،خطر تضعی

دستاوودهای اخیور وا بوه هموراه داودم بورای اسوتفاده از

فرصت پیشرفت دو منطقهای تیواتی ماننود آسویای میانوه ،واشون تن بایود آسویای
مرکزی بزو

وا تشکیل دهد ،اگرچوه پیشورفت همکواویهوای بینالم وی بسویاو

محدود باشد» ()Starr, 2019, p. 120م
سه گروه اص ی پروژههای ادغام منطقهای دو آسیای میانوه و اوواسویا عباوتنود
از :ال ) پروژههوای ویوژۀ بینالم وی بورای منطقوۀ آسویای میانوه؛

) مشواوکت

کشووروهای منطقووه دو سووازوکاوهای ادغووام پووس از شوورووی؛ ج) مشوواوکت دو
پروژههای بزو تر ادغام ،جایی که کشروهای آسویای میانوه گوروه قابولترجهی از
شرکتکنندگا ،وا تشکیل میدهند ،مانند کشروهای مستقل مشترکالمنافع ،اتحادیه
1. Greater Central Asia
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اقتصادی اوواسیا ،سازما ،همکاوی شان هایم
«اوگنی وینرکروو » و «الکساندو لیبمن» پژوهش را ،مرکز تحقیقوا

اوواسویا،

متع ق به بانک ترسعه اوواسیا ،پیشنهاد میکنند که ادغام اوواسیا وا دو دوجۀ او بایود
یک ادغام اقتصادی قاوهای دونظر گرفت« :همکاویهای بیندولتوی از وونود ترسوعۀ
پیرندهای اقتصادی عقب مانده استم ما نه انتظاو داویم و نوه پیشونهاد مویکنویم کوه
همکاویهای بیندولتی دو اوواسیا باید یا میتراند شامل همۀ کشروهای قواوه شورد،
ب که باید بر اساس پروژههای ادغام چندگانه همپرشانی ،شامل دولوتهوا ،مؤسسوا
م ی و فرام ی باشد» ()Vinokurov & Libman, 2016, p. 11م
دو مرود مهم وا باید با ترجه به هرگرنه تح یل مقایسهای ادغام منطقهای مرود
تأکید قراو دادم او اینکه مرزهای منواطق دو اثور ایون ادغوامهوا موبهم و یوا دچواو
دوهمویخت ی میشرندم دوم ،تمرکز بر ایجاد زمینههای مرتبط ادغام میتراند بسیاو
مهم باشد ()Nay, 1968; Fawcett, 1996, p. 10-11; Bohr, 2004, p. 485م
ال رهای منطقهسازی بهشد

تحت تأثیر ترسعه نهادها دو کشروهای آسویای

میانه قراو داوندم بوهویژه بوهنظر مویوسود مود «اصوشتا

لیبورا تور» هموراه بوا

پیرندهای پایداو بین گروههای تجاوی تأثیرگذاو و سیاسوت« ،ترکیبوی از مرفقیوت»
برای شرکتهای چندم یتی مرفقتر برده ،مانند آنچه بورای قزاقسوتا ،اتفوا افتواده
استم قزاقستا ،بهخربی یاد گرفته است کوه از پتانسویلهای مرقعیوت جغرافیوایی،
وسعت سرزمینی خرد و نیاز به چندین محول بورای صوادوا

منوابع خورد ،بورای

استفاده دو سیاست خاوجی «چندبُرداو» 1خرد استفاده کندم قزاقستا ،هموراه بوا ایون
اولریت دو سیاست منطقهای خرد ،ترسعه ووابط پایداو با کشروهای همسایۀ خورد
وا نیز برجسته کرده استم
روند ادغام؛ منافع منطقهای
کشروهای آسیای میانه مرقعیت ژئراستراتژیک بسیاو مهمی دو مرکز اوواسیا داونودم
فقط با تش

مشترک کشروهای منطقه میترا ،از مهمترین خطر اوتباطی زمینی،

هرایی و آبی که از کشروهای مربرطه عبرو میکنند بهرهبرداوی کردم ذخایر عظویم
1. multipe vectors
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انرژی و منابع آ  ،ذخایر سن

معد ،و موراد اولیوه متوالروژی ،ف وزا

گرانبهوا و

منابع کشاووزی دو این منطقه بینظیر است و دو جها ،تقاضای زیادی بورای آنهوا
وجرد داودم این ظرفیت استراتژیک منطقه وا نشا ،میدهدم کشروهای ایون منطقوه
تنها با همکاوی مشترک میترانند از این منابع برای ترسوعه خورد اسوتفاده کننود و
همچنین از تأثیرا

خاوجی مستقل شرندم

ترسعۀ گسترده و تجاو

بیشتر و همکاوی اقتصادی باید زمینهسواز ادغوام دو

آینده باشد؛ زیرا منجر به شکلگیری بازاو مشترک خردکفا و محافظتشده خراهود
شدم از سری دی ر لزوم تمایت مشترک از ترلیدکنندگا ،داخ وی و ایجواد شورایط
برابر برای فعالیت تجاوی دو فضای اقتصادی واتد تقریت خراهد شدم
ادغام منطقهای؛ روندی طبیعی و عینی
دو دنیای مدو ،،اقتصاد وا نمیترا ،دو مرزهای م ی مهاو کردم ترلید نرآووانوه نیواز
به بازاوهای بزو

و همچنین ترانایی قابلترجه انسانی نظیر ع وم و فنواووی داودم

دو سیاست خاوجی قزاقستا ،ترجه ویژهای به ترسوعۀ مشواوکت نزدیوک بوا تموام
همسای ا ،خرد دو منطقه ،مانند قرقیزستا ،،ازبکسوتا ،،تاجیکسوتا ،و ترکمنسوتا،
منطقهای بر اساس منافع منطقهای اسوتم

شده استم قزاقستا ،متعهد به چهاوچر

دو همین تا دو آسیای مرکزی ،شکل «کاو»1تواکم بور ووابوط دوجانبوه ،بوهویژه
ووابط بین وهبرا ،کشروها میباشدم
دو مناطق مخت

جها ،گرای

بوه ادغوام گرایشوی ثابوت و پیرسوته اسوتم

جهانیشد ،وقابتهای اقتصادی وا بهشد

تشدید کرده استم این مسئ ه نیروهای

م ی وا مجبرو به ادغام میکند ،دو غیراینصرو

یا عقب میمانند و یا از این وونود

دوو میشرندم مشاوکت دو فرایندهای ادغام به معنای غ به بر بسیاوی از مشوکش
منطقهای و تتی جهانی استم مشاوکت آسیای میانه دو این وونود وا مویتورا ،بوه
صرو

عینی بهعنرا ،بخشی از گرای

جهانی به سمت ادغام و تحکویم دو برابور

چال های قر ،بیست و یکم اوائه دادم دو عینتا  ،فرایند ادغام قبل از هور چیوز،
دو سطع اجتماعی – اقتصادی و دو سطع فر م ی و منطقهای به دوجوۀ بواالیی از
1. working
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وابست ی و مکملبرد ،نیاز داودم
کشروهای آسیای مرکزی تش

داوند دو سیاست ادغوام خورد از نمرنوههوای

مرفوووق دو منووواطق دی ووور جهوووا ،ماننووود اتحادیوووه اووپوووا ،آمسمآ ،،نفتوووا1و
مرکرسرو2ال ربرداوی کنندم استفاده از تجربۀ اتحادیه اووپا نشا ،مویدهود کوه تنهوا
تش های مشترک کشروهای آسیای میانه میتراند برای غ به بر اختشفا

و تتوی

دوگیریهای بین همدی ر به آنها کمک کند ()Gubaidullina, 2013, p. 133-150م
برخش

مد های ادغام ذکرشده ،آسیای مرکزی پوس از شورووی دو شورایط

خاص خرد ترسعه مییابدم پیشرفت یکپاوچ ی منطقهای به دلیول نداشوتن سوابقۀ
طرالنی مود

تاکمیوت کشوروهای آسویای میانوه و واقعیوتهوای کوامشً جدیود

ژئرپ یتیکی پیچیده استم قزاقستا ،،قرقیزستا ،،ازبکستا ،،تاجیکستا ،و ترکمنستا،
مجبرو بوه انتخوا

وویکردهوای مخصورص بوهخرد دو مورود مسوائل اجتمواعی،

اقتصادی و سیاسی ترسعه ،شکل و محترای همکاویهای بیندولتی هستند ،بودو،
اینکه ایدۀ ادغام منطقهای وا نیز انکاو کنندم بهخاطر ایون آشوفت یهوا آسویای میانوه
«آزمایشو اه ادغوام اوواسویا»3نامگوذاوی شوده اسوت

)2012, p. 102

ابتکاواتی که با منافع منطقه برابری میکنند از مد ها پی

(Vinokurov,م

بسویاو جوذا

هسوتند،

اما بهسختی به سرانجام میوسندم همچنین فاکتروهوای زیوادی بورای ج ورگیری از
این سردوگمی برای کشروهای این منطقه وجرد داودم
اولین ایدۀ ایجاد کشروهای مشترکالمنافع آسیای میانه مبتنی بر اصر «تعهد بوه
همکاوی دو ترسعۀ فضای مشترک اقتصادی ،بازاوهای تمام اووپا و اوواسیا» بورد کوه
هنرز محقق نشده است ()Alma-Ata Declaration, 1998, p. 104م یکی از عرامل مهوم
نامرفق برد ،آ ،،سردوگمی تاکمیتها و مشکش

داخ ی این کشروها برده اسوتم

ایدۀ کشروهای مستقل مشترکالمنافع هرگز به یک سازما ،ادغوام تبودیل نشودم یوک
دلیل ووشن وو شناختی دواینباوه ،مفاهیم متضاد «دولت م ی»4و «ادغوام»1بورد کوه
1. NAFTA
2. MERCOSUR
3. laboratory of Eurasian integration
4. the national state
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بهعنرا ،ناسازگاو با یکدی ر ت قی میشدندم عامول دی ور ،تمایول شودید کشوروهای
مستقل مشترکالمنافع برای ووود سریع به اوواسیای بزو

منجر بوه فاصو هگرفتن از

یکدی ر شد و طبیعتاً هیچ ایدۀ ادغامی دو هویچ سوطع از ترجیحوا
اقبووا واقووع نشوود ،امووا دوتا تاضوور ن وور

عمورمی مورود

نسووبت بووه ترسووعه بیشووتر دو فضووای

پساشرووی دو طی سی سا گذشته با گذشت زما ،تغییر کرده استم
کشروهای آسیای میانه دو مرود ووند ادغام دو آینده دو مجمرعوۀ بزو توری
همراه با کشروهای مستقل مشترکالمنافع کوه دو چهواوچر

ترافقناموۀ «چهواو

ا2»،دو مرود تشکیل اتحادیه اوواسیا که قزاقستا ،،ووسیه ،بشووس و اوکوراین آ ،وا
تشکیل داده بردند پیرستند ،اما بهزودی دویافتند که داوای دیدگاه متضاد و متفاوتی
هستند ،بنابراین دو هما ،ابتدا وئیسجمهرو ازبکستا« ،اسشم کریماُ » دو اجوشس

وؤسای جمهروی آسیای میانه دو "بیشکک" دو  6مه  1996اعوشم کورد کوه هویچ

چشماندازی برای پیرستن ازبکستا ،به ترافقناموۀ «چهواو بوهعشوه ا ،»،نمویبینودم
اگرچه کریمر

اشاوه کرد که به انتخا

قزاقستا ،و قرقیزستا ،بورای پیرسوتن بوه

گروه «چهاو ا »،اتترام میگذاود ،ازبکستا ،از شرکت دو ایون ترافقناموه امتنواع
ووزید ()NEWS Time, 25 February 2008م
همزما ،سیاست خاوجی قزاقستا ،برعکس ازبکسوتا ،،جودا از منطقوۀ آسویای
میانه عمل نمیکند و به چندقطبی گرای

داودم ایدۀ ادغوام قزاقسوتا ،دو چهواوچر

کشروهای مسوتقل مشوترکالمنافع چندمرت وهای اسوتم قزاقسوتا ،بوه همکواوی بوا
دولتهای آسیای مرکزی برای پروژۀ دوتا پیشرفت اتحادیه اوواسیا ادامه مویدهودم
دیدگاه مفهرمی پروژۀ ادغام اوواسیا دو برخی از نرشتههای وؤسای جمهرو قزاقسوتا،
و ووسیه« ،نروس طا ،نظربای » و «والدیمیر پرتین» ،بیا ،شده استم
سیاست انتقالی فضای اوواسیا با کشمکشی مداوم دو میا ،مجمرعوهای از سوه
ایده و نهاد قراو داود :دو مرت وۀ او  ،ال رپوذیری قابلترجوه ایودههوا و نهادهوای
باقیمانده از مد های دووا ،شرووی برجسته اسوتم دوم ،توش

وژیومهوای ایون
1. integration
2. 4+N
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کشروها برای ابداع سنتهای تاویخی و فرهن ی خرد براساس زما ،قبل از اشوغا
آنها ترسط شرووی و سرم ،تش

بخشی از نخب ا ،قدوتمند برای برتری بخشید،

به ایدهها و نهادها بر اساس ال ربرداوی از مد های لیبورا غربوی اسوتم بنوابراین
دوهمآمیخت ی عجیبی از این ایدهها و نهادها دو منطقۀ آسیای مرکوزی وجورد داود
)(Patnaik, 2019, p. Vم دو زیر مورووی بور ایودۀ ادغوام دو آسویای میانوه و سوپس
اوواسیا میشرد؛ اینکه آیا آنها دو پروژههای ادغام مرفق بردهاند یا خیرم
فاز اول ایدهها :اتحادیه آسیای میانه و جامعۀ اقتصادی آسیای میانه
 .1اتحادیه آسیای میانه

اولین تش

برای ادغوام آسویای میانوه دو ژانریوه  1994انجوام شودم ازبکسوتا ،و

قزاقستا ،ترافقنامه «تاشکند» وا برای ایجاد فضای مشترک اقتصوادی1امضوا کردنود
))Agreement, 1998, p. 89-93م این ترافقنامه وا پاولما،های قزاقستا ،،ازبکسوتا ،و
قرقیزستا ،تصریب کردندم این اولین پروژۀ منطقهای برد که آغواز گردیود و بنیوا،
مناسبا

اقتصوادی سوه کشورو آسویای میانوه وا بنوا نهواد؛ هرچنود تاجیکسوتا ،و

ترکمنستا ،دو ترافقنامه شرکت نکردندم
سازمانی که دو نتیجۀ این ترافقنامه بهوجرد آمد اتحادیۀ آسویای مرکوزی2نوام
گرفتم چهاوچر

این ترافقنامه برای اجرای برناموههوای مشوترک تعمیوق ادغوام

اقتصادی ،جابهجایی آزاد کاال ،خدما  ،سرمایه و نیروی کاو و همچنین همواهن ی
و تسریهتسا

اعتبواو ،بردجوه ،مالیوا  ،قیموت ،گمورک و سیاسوتهوای پورلی

پی بینی شده بردم کشوروهای عضور ،ترافقناموههوایی مربور بوه سوازماندهی و
تشکیل گردا ،تافظ ص ع وا تحت نظاو

سازما ،م ل ،ترافق دو مرود اسوتفاده از

انرژی و منابع آ  ،ساخت و بهرهبرداوی از خطر لرله گاز دو منطقۀ آسیای میانه
وا امضا کردندم اتحادیۀ آسیای میانوه وا مویتورا ،یکوی از مراتول افوزای

موداوم

وویکرد نزدیک شد ،کشروهای آسیای میانه به همدی ر دانستم بنابراین ،اتحادیوه
)1. Common Economic Space (CES
)2. Central Asian Union (CAU
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آسیای میانه پروژهای منحصربهفرد برد که کشروهای این منطقه ایجاد کردند ،ولوی
تاکنر ،به نتای مرودنظر پدیدآووندگا ،آ ،منتهی نشده استم
 .2جامعۀ اقتصادی آسیای میانه

1

هما،طرو که دو باال اشاوه شد ،تش های زیوادی بورای ادغوام از بواال بوه پوایین دو
آسیای میانه انجام شده است که عمدتاً بدو ،هیچ نتیجۀ چشم یری برده استم تتوی
ابتداییترین شکل همکاوی منطقهای نیز کامشً مشکلساز برده استم اگرچه شبکهای
کامشً ناقص از ترافقنامههای تجاوی دوجانبه بین کشروهای آسویای مرکوزی وجورد
داود ،مشکش

اجرایی زیادی نیز وجرد داودم کشروها اغ ب بوه صورو

عمل میکنند و ووابط تجاوی وا دو صرو

بوروز تشطمهوای اقتصوادی یوا سیاسوی

محدود میکنندم وابست ی متقابل اقتصادی دو ترزۀ منابع آ
اختشفا

یکجانبوه

یوا انورژی نیوز باعوت

دائمی بر سر ترزیع مجدد از منابع آبی مشترک شده استم

یکی از مهمترین وظای

این ترافقنامه تل و فصول مسوئ ۀ تقسویم آ

بوین

دولتهای عضر بردم ترافقنامه ،سیاست یکنراختی وا دو مرود استفاده از منابع آ

وودخانه ناوین – 2سویردویا و همچنوین هزینوههوای بازسوازی شوبکههوای آبوی و

داواییهای بیندولتی برای هماهن ی بیشتر بهوجرد آوودم تنها مرود پیشورفت ایون
ترافقنامه مربر میشرد به دووهای که تصمیم گرفته شد پاکسازی مناطق مورزی
مینگذاوی شده دو مرزهای ازبکستا ،بوا قرقیزسوتا ،و تاجیکسوتا ،و دو مرزهوای
قزاقستا ،و ازبکستا ،که خساوا

زیادی بهباو مویآوود ،انجوام شوردم تاجیکسوتا،

پس از برقراوی ص ع دو این کشرو نیز دو سا  1998به این ترافقناموه پیرسوت و
بهطرو وسمی دو اتحادیه مرسرم بوه اتحادیوه «چهواو»3دولوت آسویای مرکوزی کوه
تشکیل جامعۀ اقتصادی آسیای میانه وا اعشم کردند پذیرفته شد ،اما این پیموا ،نیوز
با وجرد مرفقیت کمی که داشت با ناکامی مراجه شدم مخالفتهای انتقادی اسوشم
کریماُ  ،وئیسجمهرو ازبکستا ،،باعت شد این تش

برای ادغام دو آسیای میانوه

)1. Central Asian Economic Community(CAEC
2. river Naryn – Syr-Darya
3. four
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نیز به شکست بینجامدم بهنظر وی دالیل ناکاوآمدی جامعۀ اقتصوادی آسویای میانوه
این برد که کشروهای منطقه دو مراتل مخت

ترسعۀ اقتصادی و سیاسی بردندم

بنابراین ،وهبرا ،منطقۀ آسیای میانه بیفایوده بورد ،پوروژۀ یکپاوچهسوازی یوا
ادغام وا قبشً مشاهده نمردهاند؛ ازاینوو آنها تصمیم گرفتهانود کوه فقوط همکواوی
اقتصادی و نه سیاسی وا گستر

و تقریت نمایندم تتی ادغوامهوای اقتصوادی ،بوا

وجرد امضای بسیاوی از ترافقنامهها نیز به شکست انجامیدم
فاز دوم ایدههای ادغام :از سازمان همکاریهای آس یای میان ه ت ا جامع ۀ
اقتصادی اوراسیا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
سازمان همکاریهای آسیای میانه

دو پایا ،سا  ،2001دو تاشکند وؤسای جمهروِ چهاو جمهوروی تصومیم گرفتنود
جامعۀ اقتصادی آسیای میانه وا به همکاوی آسویای میانوه تبودیل کننود؛ همکواوی
آسیای میانه فقط بوه مود

دو مواه دوام داشوتم دو  28فرویوه  2002دو آلمواتی،

وؤسای چهاو کشرو پیما ،تأسیس سازما ،همکاوی آسیای میانوه وا امضوا کردنودم
این سازمانی بینالم ی متشکل از قزاقستا ،،قرقیزسوتا ،،تاجیکسوتا ،،ازبکسوتا ،و
ووسیه بردم گرجستا ،و اوکراین وضعیت ناظر داشتندم
از آنجا که قبشً دواجشسهای سرا ،جامعۀ اقتصادی آسیای میانه اختش
دو انتظاوا

نظر

ادغام بین شرکتکنندگا ،برجسته شده برد؛ دو اینجوا تصومیم گرفتوه

شد که ک موۀ «جامعوه»1وا بوا اصوطشح «همکواوی»2جوای زین کننودم از ایون دووه
میترا ،ادعا کرد که ایدۀ ادغام اقتصادی واقعی دو آسویای میانوه بوا عقبگردهوای
زیادی همراه برده استم ع یوغم ادعاهای این سازما ،برای ایجاد وژیم همکواوی
اقتصادی و سیاسی تمام عیاو ،سازما ،همکاویهای آسیای میانوه کموبوی

دوتود

مأمرویتی مبهم و بدو ،هیچ نتیجهای باقی ماند و دونهایت سوازما ،همکواویهوای
آسویای میانووه بووه دلیول وقابووت بوین قزاقسووتا ،و ازبکسووتا ،شکسووت خوورودم دو
1. community
2. cooperation
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 7سپتامبر  ،2005دو اجشس سنت پترزبرو

سازما ،همکاوی آسیای میانه ،ترافوق

شد سازما ،همکاویهای آسیای میانه دو ایودۀ نرظهوروی بوهنام جامعوۀ اقتصوادی
اوواسیا ادغوام شوردم دو اکتبور  ،2005ازبکسوتا ،دوخراسوت عضوریت دو جامعوۀ
اقتصووادی اوواسوویا وا داد؛ بنووابراین سووازما ،همکوواویهووای آسوویای میانووه دو
 25ژانریه  ،2006هن امی که ازبکستا ،به جامعۀ اقتصادی اوواسویا پیرسوت ،عموشً
منحل شدم این بروسیها نشا ،داد که زما ،ادغام کشروهای آسیای میانه هنورز فورا
نرسیده استم دو پی این سرخرودگیها از ادغام دو منطقه آسیای میانوه قزاقسوتا،،
دووه ووابط نزدیکتر با کشروهای اسشوی وا قابلقبر ترین و قابلترجیهترین گام
دانستم دونتیجه کشروهای این منطقه پس از ناکامی ایدههای داخ ی برای ادغام به
سمت آزمای

کرد ،ادغامهای فرامنطقهای گام برداشتهاندم

جامعۀ اقتصادی اوراسیا1نویدبخش بالقوه برای ادغام

پس از بحوت دوبواوۀ ایجواد فضوای مشوترک اقتصوادی بوین کشوروهای مسوتقل
مشترکالمنافع شامل ووسیه ،اوکراین ،بشووس و قزاقستا ،،ترافقنامهای اصرلی دو
مرود ایجاد این فضا پس از ج سهای دو ترمۀ مسوکر بوه نوام «نورو اوگواووو» دو
 23فرویه  2003بسته شدم فضای مشترک اقتصادی شامل کمیسیرنی فور م وی دو
زمینۀ تجاو

و تعرفهها است که مقرّ آ ،دو کیِو

اسوت و از ابتودا بوه سرپرسوتی

نمایندۀ قزاقستا ،اداوه میشرد و تابع دولتهای چهاو کشرو نیستم دو پیام سواالنۀ
وئیسجمهرو قزاقستا ،دو سا  2005این پیشنهاد به همسوای ا ،جنوربی آ ،اوائوه
شده است که «ادغام منطقهای آسیای میانه به معنای واهوی بورای ثبوا  ،پیشورفت
منطقه و استقش اقتصادی ،نظامی و سیاسی استم»م
جامعۀ اقتصادی اوواسیا بهعنرا ،یک ساختاو به بستری برای همکاوی نزدیک
قزاقستا ،و ووسیه تبدیل شد و تتی بوهعنرا ،یوک نهواد تقورقی بینالم وی نیوز
شناخته شد تا جایی که دو سا  2003به جامعۀ اقتصادی اوواسیا ،عنورا ،نواظر دو
مجمع عمرمی سازما ،م ول اعطوا شود ومجموع عمورمی سوازما ،م ول متحود دو

شصوت و دوموین ج سوۀ خورد دو دسووامبر  2007قطعناموۀ " "79/62وا دو موورود
)1. Eurasian Economic Community (EurAsEC

442

سازمانهای بینالمللی ♦ سال  ♦ 4شماره  ♦ 3پاییز 1400

همکاوی بین سازما ،م ول و جامعوۀ اقتصوادی اوواسویا تصوریب کورد (

Eurasian

)Economic Community, 2009, p. 512م جامعۀ اقتصادی اوواسیا وا میترا ،بهعنرا،
جامعووهای از نوورع ادغووام مشووخص نمووردم اتحادیووۀ گمرکووی بوورای کشووروهای
شرکتکننده دو جامعۀ اقتصادی اوواسیا ،متشوکل از ووسویه و قزاقسوتا ،بوههمراه
بشووس دو سا  2010شروع بهکاو کردم ایجاد بازاوی مشترک و فضای اقتصوادی،
جریا ،آزاد کاالها و سرمایهها دو ق مرو این اتحادیۀ گمرکی برنامهویزی شده بوردم
طبق طرح اولیه دو آ ،زما ،قراو شد قرقیزستا ،تا سا  2013به ووسویه ،قزاقسوتا،
و بشووس م حق شرد وتاجیکستا ،و ازبکستا ،نیز بعدهوا بوه آ ،پیرسوتندم اکنور،
فرایند انتقا تدویجی به سمت یکپاوچهسازی دو تد مترسطی وجرد داودم
پروژه اساسی اتحادیه اوراسیا :ابتکاری برای ادغام

«پروژۀ تشکیل اتحادیه دولتهای اوواسیا» ایدۀ نروس طا ،نظربای

دو مرود ایجواد

اتحادیۀ جدید اوواسیا برد که دو  29ماوس  1994تهیوه شود و دو  3ژوئون هموا،
سا به وؤسای کشروهای مشترکالمنافع اوسا شودم دو هن وام بحوت دو دوموای
دولتی فدواسیر ،ووسیه ،دوباوۀ «ظهرو کشروهای مشترکالمنافع ،شورایط فع وی و
چشمانداز ترسعۀ آینده» بحت و سپس اشاوه شد که اتحادیه اوواسویا پیشورفتهترین
ایدۀ ادغام است

(space, 1994

)Eurasianم با تجزیه و تح یل پروژۀ اتحادیه اوواسیا،

میترا ،ادعا کرد که این پروژه ،دوواقع ،دووهای اسوتراتژیک از ووابوط کشوروهای
آسیای میانه با ووسیه و دی ر جمهرویهوای سوابق شورووی بورد (

Gubaidullina,

)2013, p. 133-150م ایدۀ ایجاد اتحادیوه اوواسویا از بسویاوی جهوا

شوبیه تکامول

اتحادیه اووپا استم پروژه اتحادیه اوواسیا شباهتهایی با پوروژه اتریشویپا ،اووپوا
دو نیمۀ او دهه  1920داودم پس از پایا ،جنو

جهوانی دوم ،ایون ایوده بوهعنرا،

پایهای برای ایجاد اتحادیه اووپای مدو ،دو نظر گرفته شدم
قزاقستان؛ بهعنوان مرکزی مهم برای منطقهسازی

بسیاوی از کاوشناسا ،بر این باووند که منطقهبنودی دوکشوروهای تورزۀ شورووی
سووابق بووه دلی ول تفوواو هووای گرنوواگر ،دو انوودازههووای اقتصوواد جمهوورویهووای
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استقش یافته ،ویژگی نامتقاونی وا داوا میباشدم گفته میشرد کوه ووسویه دو وونود
ادغام دو آسیای میانه نق

تأثیرگذاو و غالب وا داودم بااینتا  ،اخیراً اشواوه شوده

است که مرکز دوم منطقهسازی دو فضوای پوس از شورووی دو توا شوکلگیری
است؛ این مرکز دوم قزاقستا ،اسوت ()Eurasian Development Bank, 2017, p. 32م
قزاقسووتا ،بووه گروه وی از کشووروهای مرسوورم بووه «میانووه»1معوورو
کشروهایی که پس از فروپاشی شرووی با ثورو
اصووشتا

اسووت؛ یعن وی

منوابع طبیعوی ،تصوریب سوریع

اقتصووادی ،سیاس وی و دمرکراتی وک و ووود م وؤثر بووه جامع وۀ جهووانیِ

گستردهتر تعری

شدهاندم مرقعیت قزاقستا ،بهعنرا« ،کشروی میانه» به این کشورو

امکا ،داده است که نقشی مهم دو اوتقای ادغام منطقهای داشته باشدم دو ترزۀ کاو
مهاجر ،قزاقستا ،به نیرویی مستقل برای منابع کاو دو فضای پس از شرووی تبدیل
شده است (بصیرینیا و کرشکی)1399 ،م همچنوین دو تورزۀ تجواو
بهویژه تجاو

غش

قزاقستا ،نق

منطقوهای،

اساسی داودم

وئیس جمهرو قزاقستا ،،نروس طا ،نظربای  ،برای جامعۀ اقتصادی اوواسویا ،اوز
مشترکی به نام «یرواز»2پیشنهاد دادم طبق گفتوۀ نظربوای  ،جامعوۀ اقتصوادی اوواسویا،
گروهوی متشوکل از پون جمهوروی شورووی سوابق ،ازجم وه قزاقسوتا ،و ووسویه،
میترانند اوزی غیرنقدی به نام یرواز وا برای عایقبندی خرد از بحرا،های اقتصوادی
جهانی اتخاذ کنندم یرواز ک مهای جدید است که به زبا ،ووسی نزدیک بوه «اوواسویا»
بهنظر میوسدم طبق گفتۀ نظربای  ،نرخ اوز یرواز نباید به نرسانا

اوزهوای جهوانی

بست ی داشته باشد ()Nazarbayev, 2011, p. 19-28م یرواز میتراند گامی بهسوری اوز
ذخیره جهانی مشترک باشد که تحت نظاو
از اوز بدو ،پر نقد به معنای ثبوا

سازما ،م ل متحد فعالیت کندم اسوتفاده

بیشوتر جامعوه اقتصوادی اوواسویا اسوت؛ زیورا

«ووبل» تحت تأثیر سیاستهای داخ ی ووسیه و قیمت بازاو نفوت اسوتم بااینتوا ،
یرواز شانس کمی داود و بعید است که از تد یک ایده فراتر وود؛ زیورا کنتور یوک
اوز مشترک جدید نیاز به ووابط سیاسی نزدیکتر بین کشروها داودم
1. middle state
2. YEVRAZ
3. Eurasia
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چشم انداز ادغام اوراسیا

چشووماندازهای ادغووام دو اتحادیوه آسویای میانووه از چشوومانداز ادغووام دو اتحادیوه
اقتصادی اوواسیا چندا ،متفاو

نیست؛ برای هر دو ترزۀ آسویای میانوه و جامعوۀ

اوواسیا از انجا که ووند ادغام عمدتاً بهعنرا ،همکاوی سیاسی بین دولوتهوا بورده
است از ترسعۀ ووابط اقتصادی عقب مانده استم بنابراین ،عدم تقواو ،دو مقیواس
بزو

ترسعۀ اقتصادی و وابست یها وجرد داودم
بااینتا  ،اگرچه ادغام واقعی دومنطقۀ آسیای مرکزی دو آینده هوم همچنوا،

دوو از ذهن است ،اتتما ادغام این کشروها دو اتحادیۀ اقتصوادی اوواسویا تحوت
شرایط خاص بسیاو واقعیتر بهنظر میوسدم ترکتوی بوه سومت گسوتر

فضوای

ادغام دو جامعۀ اقتصادی اوواسیا وجرد داود؛ هرچند مرانعی از قبیل اینکه پتانسویل
سرمایهگذاوی کشروهای عضر بسیاو ناهم ن است نیوز وجورد داودم سورمایهگذاو
واقعی فقط ووسیه است و دوتقیقت ،به دلیل عدم قاب یت تبودیل متقابول اوزهوای
م ی به یکدی ر ،بازاوهای مالی داوای عمق کم و نقدین ی کم و دامنۀ محودودی از
ابزاوهای مالی هستندم اینها نشا،دهندۀ پتانسیل محققنشدۀ ادغام منطقهای استم
مد هاسووت کووه قزاقسووتا ،بووهطرو فعووا و بووا انوورژی بیشووتر از سووایرین از
پروژههای ادغام تمایت میکندم وئیسجمهرو ووسویه ،مدتهاسوت کوه بهصورو
پراکنده به پروژههای ادغام که ان یزۀ آ ،تجاو

کاالها و منافع شرکتهای ووسوی

است ،ترجه نشا ،میدهدم پرتین هن ام صحبت دو مرود آینودۀ اتحادیوه اقتصوادی
اوواسیا ،مرکب از فدواسیر ،ووسیه ،بشووس و قزاقستا ،اطمینا ،داشوت کوه ایون
اتحادیه خراهد ترانسوت از مشوکش

منطقوۀ اوواسویا ج ورگیری کنود

(Oriental

)Review, 2011م
دولتهای غربی از تشکیل اتحادیوۀ اوواسویای تحوت کنتور ووسویه واضوی
نیستند و با اعشم هشداو به کشروهای مشاوکتکننده اعشم داشوتهانود کوه ووسویه
قصد داود اتحادیه اوواسیا وا بر ووی خاکستر باقیمانده از اتحاد جمواهیر شورووی
سابق بنا کند ،اما برعکس این هشداو ،دو قزاقستا ،از این ایدۀ پرتین استقبا شد و
این کشرو از مفهرم اتحادیۀ اوواسیای پرتین استقبا کرد

(2011

)Putin,م بحوت دو
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مرود اتحادیه اوواسیا و اهمیت آ ،دو سیاست جهانی دو باالترین سطع هنرز اداموه
داودم وزیر امرو خاوجه پیشین ایاال متحوده ،توش هوا بورای ایجواد یکپواوچ ی
اقتصادی بیشتر دو اوواسیا وا اقدامی برای شرووی کورد ،مجودد منطقوه ترصوی
کردم «مایک پمپئر» به تش های تحت هدایت ووسیه ماننود اتحادیوه گمرکوی کوه
شامل بشووس و قزاقستا ،است ،اشاوه کرد «ما میدانیم که هد
میکنیم واههای مؤثر برای کواه

چیست و توش

سورعت یوا ج ورگیری از آ ،وا کشو

سخن ری ویاست جمهوروی ووسویه ،اظهواوا

کنویم»م

پمپئور وا «دوک کوامشً اشوتباه»1از

اوضاع خراندم «آنچه دو ق مرو اتحاد جماهیر شرووی سابق میبینیم نورع جدیودی
از ادغام است که صرفاً مبتنی بر ادغام اقتصادی است » ()Vedomosti, 2019م
تا به امروز اتحادیه اقتصادی اوواسیا یک گروه ادغام جرا ،دوتوا ِ پیشورفت
استم این ادغام از پن کشرو عضر تشکیل شده است :قزاقستا ،،ووسیه ،بشووس،
قرقیزسووتا ،و اومنسووتا،م هوود

اص و ی اتحادی وه اوواسوویا ،نرسووازی اقتصوواد م وی

کشروهای عضر و تحقق پتانسویل پیرنودهای اقتصوادی دو منطقوۀ بوزو

اوواسویا

میباشد که الزمۀ شرایط ووود به بازاوهای جهانی استم دوتا تاضر ،بازاو واتد
کاالها ،خدما  ،سرمایه و نیرویکاو که اص یترین فرایند ادغام اوواسویا میباشوند،
دوتووا تأسوویس شوود ،اسووت

(2016, p.123

)patniak,م هن ووام تأسوویس اتحادیوه

اقتصادی اوواسیا ،تجربۀ عم ی اتحادیوه اووپوا و سوایر گروههوای ادغوام منطقوهای
جها ،دو نظر گرفته شده استم
وؤسای جمهرو سه کشورو ،پورتین ،لرکاشونکر و نظربوای  ،مقواالتی دوبواوۀ
ضروو

ایجاد اتحادیه اوواسیا نرشوتندم «لرکاشونکر» دو مقالوهای بوهنام «دو مورود

سرنرشت ادغام ما» دوباوۀ اتتما ایجاد اتحادیه نرشت و نظربای

دو نرشتهای بوا

عنرا« ،اتحادیه اوواسیا :از ایده تا تاویخچه آینوده» بوا تکیوه بور ایوده اوواسویا کوه
مدتهاست به سیاستمداوا ،پیشنهاد کرده بورد؛ خراسوتاو ایجواد آ ،شودم والدیمیور
پرتین ،وئیسجمهرو ووسیه ،دو مقالهای تحت عنرا« ،پروژه ادغام جدیود اوواسویا،
آیندهای که امروز مترلد میشرد» نرشت که خراستاو اتحادیه اوواسیا با یکپواوچ ی
1. a completely wrong understanding
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عمیوقتری میباشوودم بنوا بووه گفتوه پوورتین ،هویچ بحثوی دو مورود تشووکیل مجوودد
ایاال متحده شروی یا بهنرعی شبیه آ ،وجرد نداودم وی همچنوین اضوافه میکنود
که بازیابی یا کپی کرد ،آنچه که دو گذشته اتفا افتاده است سوادهلرتانه خراهود
برد ،اما ادغام نزدیک بر اساس اوز های جدیود ،سیاسوت و اقتصواد دسوترو ووز
است ()Putin, 2011م
فر

بر این است که دو طر پیشبرد این پروژه ،اتتماالً وقابوت بورای نفورذ

دو جامعۀ اقتصادی اوواسیا ،بین ووسیه و قزاقستا ،،تشدید خراهد شودم دو چنوین
شرایطی تقریت ابتکاوا

آستانه دو آینده دو بعضی از مناطق بهعنرا ،تششی بورای

تأثیرگذاوی ت قی میشردم بهعشوه ،با ترجه به تأثیر نسبتاً باالی وهبری سیاسوی دو
قزاقستا ،بر گروههای تجاوی آ ،کشرو ،دوواقع میترا ،انتظاو داشوت کوه دولوت
قزاقستا ،بتراند بر اساس منطق سیاست بینالم ل خرد بر تصمیما

سرمایهگذاوا،

تأثیر ب ذاودم ترجه به این نکته مهم است کوه بوازی را ،اصو ی اقتصواد قزاقسوتا،
گرچه اوتبا زیادی با دولت داوند ،هنرز مشاغل خصرصی هستندم هموا،طرو کوه
عم کرد دولتها نشا ،میدهد ،ووند ادغوام اوواسویا غیرخطوی و غالبواً غیرشوفا
استم این فقط ترسط منافع ژئرپ یتیک یا م ی تعیین نمیشرد ،ب کوه همچنوین الزم
است که به اصطشح «سوازما ،ذهنوی» 1وهبورا ،کشوروهای آسویای میانوه ،ووابوط
شخصی و جاهط بیهای آنها هم دو نظر گرفته شردم
اکثر تح ی را ،بوا ایون نظور مرافوق هسوتند کوه عمودۀ خطورا
کرتاهمد

جهوانی دو

با ترسعۀ اوضاع دو اوواسیا مرتبط استم بهنظر برخی از محققا ،کنرنی،

متفکر ژئرپ یتیک ان یسی« ،ماکیندو»2و پیروان

دو طرح اهمیت سیاسوت سیاسوی

آسیای میانه دو اوواسیا تق داشتند که می فت «:کسی که بر آسیای میانه تکمرانوی
میکند ،اوواسیا وا کنتر میکند و کسی که بر اوواسیا تکرمت میکنود بور جهوا،
تکمرانی میکند» ()Gerace, 1991, p. 352م
بااینتا  ،آسیای میانۀ امروزی با آنچه دو اواخر قر ،نرزدهم یوا اوایول قور،
1. fine mental organization
2. Mackinder
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بیستم برد ،متفاو

استم کشروهای آسیای میانه بهعنرا ،کشروهای مستقل ،جها،

خاوج وا به تعبیر خرد دوگیر میکنندم آنها استراتژیهای مخت فوی وا بورای تعواد
بخشید ،به دوگیری قدو های خاوجی و استخراج تداکثر مزایای خورد انتخوا
کردهاندم سیاست خواوجی چنودبُرداو قزاقسوتا ،و دو کشورو دی ور آسویای میانوه،
جهتگیری غیرهمسری ازبکستا ،و بیطرفی ترکمنستا ،با پریایی منطقه هماهنو
استم بنابراین ،منطقه با جهتگیری متفاو

کشوروهای خواوجی عضور دو آینوده

پایداوتر خراهد بردم اتتما تس ط هرگرنه قدو

جهانی بر اوواسیا یوا اسوتفاده از

مرقعیت آ ،برای تس ط بر جها ،بسیاو کم اسوتم تعواد مشخصوی دو تعامول بوا
قدو های خاوجی وجرد داود که ثبا

منطقه وا تضمین میکنودم ترسوعۀ اوواسویا

دو آیندۀ نزدیک ،نهتنها دو منطقه ،ب که دو همسای ی دوو و نزدیک نیز بوه ثبوا

و

امنیت بست ی داودم به همین دلیل ادغوام و همکواوی منطقوهای دو اوواسویا بسویاو
اساسی است ((Patnaik, 2019, p. 152م
ادغام اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افق محتاطانۀ ادغام در آسیای میانه

از میا ،سایر کشروهای آسیای مرکزی ،قزاقستا ،میتراند مجدداً آغازگر فرایندهای
ادغام دو منطقه شرد؛ زیرا ایدهها و پروژههای ادغوام وا بیشوتر پی یوری مویکنود و
فعا ترین شورکتکننده دو فراینودهای اتحواد و ادغوام دو فضوای اوواسویا اسوتم
قزاقستا ،مجدداً به مرکز ثقل کشروهای منطقۀ آسیای میانه تبدیل میشردم
برای اوتقا و ترسعۀ بیشتر ایدۀ ادغام ،الزم است که کشوروهای آسویای میانوه
تجربۀ اتحادیه اووپا وا دو نظر ب یرنود ،دوتالیکوه دو مورود ویژگویهوای منطقوه،
بهویژه تجربۀ تاویخی و سونتی همزیسوتی بوین کشوروهای آسویای میانوه وا نبایود
فرامر

کردم قالب اساسی همکاوی بین کشروهای آسیای میانوه ووابوط دوجانبوه

استم طیفی از ووابط مخت و
مرضرعا

دو سوطرح مخت و

وجورد داود :ترافوق دو مورود

خاص بین قزاقستا ،و قرقیزستا ،وجورد داودم عوشوه بور ایون ،بخو

تعاموول آس ویای میانووه از سووری سووازما،های بزو توور ،ماننوود کشووروهای مسووتقل
مشترکالمنافع و سازما ،همکاویهای شان های پشتیبانی میشوردم یوک همکواوی
گسترده و هدفمند بیشتر برای ادغام ،نهتنها به تش های ت فیق ،ب که به ساختاوهوا
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و نهادهووای بینالم وی مناسووب بوورای ادغووام آس ویای میانووه نی واز داودم تجربووه دو
کشروهای دی ر نشا ،میدهد که ادغام نزدیکتر تتی بوا وجورد مسوائل دوجانبوۀ
تل نشدۀ بسیاو پیچیده امکا،پذیر اسوتم ایون شورایط ،نوهتنها ترسوط مخالفوا ،و
بدبینها ،ب که ترسط خر

بینا ،ادغام آسیای میانه نیز برجسته میشردم

امروزه دو استراتژی جدید اتحادیه اووپوا بورای آسویای مرکوزی از میوا ،سوایر
کشروهای این منطقه بر اهمیت منطقهای قزاقستا ،تأکید شده استم مراضع قزاقسوتا،
دو ترافقنامههای اساسی با ووسیه و چین و همچنین ایاال متحوده آمریکوا بوهعنرا،
شریکی قابلاعتماد ت قی میشردم پیرندهای اقتصادی قری میتراند برنامههوای ادغوام
منطقهای دو آسیای میانه وا دو اولریت قراو دهود ،اموا ایون اتتموا وجورد داود کوه
تداقل برخی از بازی را ،سعی کنند از نفرذ اقتصوادی قزاقسوتا ،بوهعنرا ،سودی دو
برابر تأثیر سیاسی سایر بازی را( ،بهعنرا ،مثا ووسیه) استفاده کنندم
همۀ این مراود بهنفع همکاوی منطقهای نزدیکتر دو میا ،کشوروهای آسویای
میانه استم بنابراین ،چند سا آینده ازنظور ادغوام غیروسومی منطقوهای دو آسویای
میانه میتراند بسیاو جالب باشدم باید دو نظر گرفته شورد کوه ادغوام وونود ووا ،و
آسانی نیست و با مرانع و مشکشتی ووبهوو استم این امر نیاز بوه زموا ،و تجربوه
داودم بهنظر میوسد که فرایندهای ادغام دو آسیای مرکزی به وویکرد چندمرت های
نیاز داوند؛ بدیهی است که دو آینده پیشنهادها ،ایودههوا و مفواهیم جدیودی بورای
ادغام اوائه خراهد شدم به مرازا

ایدۀ ایجاد اتحادیوه اوواسویا دو گفتموا ،سیاسوی

عمرمی ،ایدۀ تشکیل اتحادیه اوواسیای بزو

نیز وجرد داودم بورخش

پوروژۀ او

که بیشتر ادغام کشروهای اتحاد جماهیر شرووی سابق وا تأکید داشت ،پوروژۀ دوم
شامل ادغام بیشتر با چین ،هند ،ایرا ،و تتی کشروهای اووپوایی اسوتم بوه گفتوۀ
کاوشناسا ،،طرح این اتحادیۀ بزو

هنرز بهطرو مفهرمی شورح داده نشوده اسوت،

اما میترا ،آ ،وا با ترافقنامههای امضوا شوده ،بازدیودهای وسومی و تمورینهوای
مشترک نظامی تدس زدم
نتیجهگیری
هما،طرو که مشخص شد ،دوتا تاضر آسویای میانوه از هموۀ پی نیازهوای الزم
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برای تشکیل منطقه برخروداو است؛ ازجم ه طی

وسویعی از عرامول اقتصوادی و

فرهن وی ،اهمیوت ژئوورپ یتیکی مشووترک و وابسووت ی متقابوول قابلترجووه از طریوق
سیستمهای استفاده از آ  ،انرژی و مهاجر

نیروی کاو وا داوا میباشدم با وجورد

این ،ع یوغم این عرامل ،آسیای مرکزی فاقد سطع همکاوی بینالم ی ترسعهیافته
بین کشروهای خرد استم دوواقع ،میترا ،مشخص کرد که کشروهای آ ،بیشتر با
یکدی ر و با قدو های خاوج منطقهای ،مانند چین و ووسیه ادغام شدهاندم
همکاوی منطقهای آسیای میانه پیشرفت مثبتی است ،ولی بااینتا  ،دو آینودۀ
نزدیک اتتماالً شکل یک سازما ،وسمی منطقهای به خورد نمویگیوردم کشوروهای
آسیای میانه باید دو جهت منطقهگرایی ترکت کننود توا از تصورو اینکوه از سوری
کشروهای منطقه هدایت میشرند ،ج رگیری کنندم وقابوت ازبکسوتا ،و قزاقسوتا،
برای کسب قدو

پیشورو دو منطقوه و دیودگاههوای کشوروهای کرچوکتر ماننود

تاجیکستا ،و قرقیزستا ،که با نق

او این دو کشرو بزو تور ازنظور اقتصوادی و

سرزمینی واتت کناو نخراهند آمد و ترکمنستانی که از هر قدو

پیشرو دو منطقوه

بیزاو است و ترجیع میدهد از هرگرنه ساختاو وسمی ادغام یا تعامل عمیقتر ،دوو
باشد از عرامل عدم شکلگیری ادغام این کشروها میباشندم
هرچند دو آینده منطقۀ پوروژههوای ادغوام انسوجام بیشوتری خراهود داشوت،
جهتگیری خاوجی متفاو

کشروهای عضر همچنا ،ادامه خراهد یافت ،همچنین

پیرست ی آنها به سازما،های منطقهای مرجرد که تحت وهبری قدو های مخت و
خاوجی قراو داوند نیز ادامه خراهد یافتم منطقهگرایی جدید دو آسویای میانوه بوه
اتتما زیاد دو جهت تقریت همکاویهای دوو،منطقهای ترکت میکنود ،اموا بوا
معمواوی منطقوهای مرجوورد نیوز تکمیول موویشوردم برخوی از ایون سوازوکاوهووا و
سازما،های منطقهای مرجرد که ممکن است مؤثر نباشند از صحنه خاوج خراهنود
شد ،دوتالیکه برخی دی ر به دلیل گستر

همکاوی دو بوین کشوروهای آسویای

میانه ،واقعاً مؤثر و قریتر میشرندم بنوابراین ،آسویای میانوه وا مویتورا ،بوا دقوت
بیشتری ،نه بهعنرا ،یک منطقه ،ب که بهعنرا ،یک زیرمنطقه ترصی
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