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چکیده
با بررسی تحوالت سیاست خارجی ازبکستان متوجه این امر میشویم که هر زمانی روابط ازبکستتان بتا بتر
نهادهاي بربی خو

و

بوده ،شاهد واگرایی این کشور نسبت به سازمانهاي امنیتی در منطقه آسیاي مرکزي و بتهویتهه

ساختارهاي روسمحور بودهایم .زمانی که روابط این کشور با بر

دچتار تتنش شتده ،تاشتکند ستعی کترده تتا بتا

سازمانهایی روسمحور همگرایی داشته باشد .اما مساله مهم این است که بهاستثناي وقفهاي که در روابتط ازبکستتان
و بر
کلی بر

در سال  9992رخ داد ،به طور کلی همواره شاهد روند رو به رشدي در روابط ازبکستان با آمریکا و به طتور
بودهایم .اکنون نیز شاهد دور جدي همکاريها میان آمریکا و ازبکستان هستیم ،تا جتایی کته باعتد شتده

این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی خارج شود .در مقاله حاضر ،تالش خواهد شد که به ایتن ستوال بته روش
توصیفی– تحلیلی پاسخ دهیم « .آیا انزواي ازبکستان از پیمان امنیت جمعی تاشتکند ستبض ضتعي ایتن پیمتان و در
نهایت مقدمه گرایش دیگرکشورهاي آسیاي مرکزي به سمت بر

خواهد بود؟» و این موضتو را از زمتان تشتکیل

پیمان امنیت جمعی تاشکند پیگیري خواهیم کرد.
واژههای کلیدی  :آسیاي مرکزي ،سازمان پیمان امنیت جمعی ،ازبکستان ،روسیه ،ایاالت متحده آمریکا

 -1نویسنده مسؤول:سعید وثوقی
نشانی نویسنده مسؤول :دانشگاه اصفهان

Email: sabanco@yahoo.com

/190مجله دانش سیاسی و بین الملل ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان1931

مقدمه
از پاییز  1339بتا اوج درگیتريهتا در تاجیکستتان،

(.)Saat, 2005: 1-25
در  90ژوجتتن ،9919دولتتت ازبکستتتان بتتا تستتلیم

رهبران آسیاي مرکزي از روستیه خواستتند کته مطتاب

یادداشتی به دبیرخانته ستازمان پیمتان امنیتت جمعتی،

موافقتنامه (ماده  ۶موافقتنامه مینسک) و براي حفظ

اعالم کرد که عهویت خود را در این سازمان به حتال

ثبات و امنیت آسیاي مرکزي تعهد و مسئولیت بیشتري

تعلی درآورده است .این کشور پیش از ایتن نیتز یتک

را پتتذیرا شتتود .رجتتیر جمهتتور وقتتت ازبکستتتان کتته

بار دیگر در سال  1333از سازمان یاد شده خارج شده

خواهان مداخله مستتقیم روستیه در تاجیکستتان بتود،

و مجدد به آن ،بازگشته بود .هرچند مقتامهتاي ازبتک،

بی توجهی روسیه به مساجل تاجیکستان را موجض بروز

دلیل این تصمیم خود را وجود مشکالتی در ساختار و

مساجل جدي در مرزهاي جنوبی دانستت و از یلتستین

رویههاي ستازمان اعتالم کتردهانتد ،امتا بتراي تحلیتل

درخواست کرد که به طور جدي و فعتالتتر بتا قهتیه

دقی تر این امتر ،توجته بته ستطوت مختلتي داخلتی،

برخورد کند .در پی درخواست رسمی رهبران تاجیتک

منطقه اي و بین المللی و بتهویتهه رقابتت قتدرتهتاي

مبنی بر اعطاي کمکهاي نظتامی از طترک کشتورهاي

بتتزرد در منطقتتهي آستتیاي مرکتتزي ضتتروري استتت.

مستقل مشترک المنافع ،جلسات مشترکی بتین رهبتران

خروج ازبکستان از این پیمتان بته دلیتل ایجتاد رابطته

روسیه ،ازبکستان ،قزاقستان ،قرقیزستتان و تاجیکستتان

نزدیک تر با بر

و آمریکا بوده استت .ازبکستتان کته

در اکتبتتتر  1339و ژانویتتته  1339برگتتتزار شتتتد و

پر از خروج از پیمان امنیت جمعی به اتحادیته گتوام

موافقتنامه تشکیل نیروهاي حافظ صلح بته تصتویض

پیوسته بود ،همواره جهتگیريهاي بربی را در دستور

رسید .نیروهاي حافظ صلح مرکض از سربازان روستی،

سیاست خارجی خود قرار میداد .افزون بر این ،تبعات

ازبک ،قزاق و قرقیزي به تاجیکستان اعتزام شتدند .در

این تصمیم ازبکستان بر محیط امنیتی آسیاي مرکزي و

اوایل متاه آوریتل  1339هستته اولیته ستازمان دفتاعی

آینده تعامالت قدرت در این منطقه ،موضتو درختور

مشترک در قالض "پیمان امنیت دسته جمعی تاشتکند"

توجهی است.

ایجاد شد .در نگاه اول شاید عجیض به نظر برستد کته

ازبکستان و چالشهای سازمان پیمان امنیت جمعيی

تعداد زیادي از جمهوريهاي ساب اتحاد شوروي و از

تاشکند

جمله ازبکستان در مدت زمان کوتاهی پتر از کستض

هرچنتتد فروپاشتتی اتحتتاد شتتوروي و استتتقالل

استقالل خود به معاهدهاي پیوستند که آنها را یک بتار

جمهوري هاي پیشین اتحاد از مسکو ،در ابتدا به عنوان

دیگر در زمینه امنیتی با هم همگرا کرده استت .امتا بته

تحولی مثبت از سوي رهبران ایتن کشتورها نگریستته

نظر می رسد که رفتار ایتن کشتورهاي تتازه استتقالل

می شد ،اما بروز مساجلی در ابعتاد گونتاگون اقتصتادي،

یافته در آن زمان کامال قابل فهم باشد؛ زیترا بتا وجتود

سیاسی و امنیتتی در منطقته ،لتزوم وجتود حتداقلی از

تجزیه اتحاد جماهیر شوروي تالش رهبتران ستتادهاي

پیوندها در شکلی جدید را مطرت نمود تا از سویی این

کل نیروهاي مستلح اتحتاد شتوروي بته حفتظ وضتع

جمهوري ها بتواننتد بقتاي ختود را در شترایط جدیتد

موجود در بخش نیروهاي مسلح جمعتی متمرکتز بتود

بینالمللی تهتمین کننتد و از ستوي دیگتر ،مستکو از
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واگرایی کامل سرزمینهتاي پیشتین و از دستت رفتتن

داخلی شان و اطمینان یافتن از ثبات داخلی و همچنتین

نقش منطقهاي خود جلوگیري کند.

در تالش براي محق کردن آرمتانهتاي دیترین بتراي

با آباز درگیريهتا در تاجیکستتان و وقتو جنت

تفوق منطقه اي ،نه تنها از روسیه فاصله گرفتنتد ،بلکته

داخلی در این کشور در سال  ،1339رهبران کشورهاي

حتی در صدد تقابل با آن نیز برآمدند (واعظتی:190۶ ،

آستتیاي مرکتتزي ،گتتاه و بیگتتاه درخواستتتهتتایی را از

.)911

مسکو براي افزایش نقش روستیه جهتت حتل بحتران

این رویکرد تقابلی ،در قالض عهویت ایتن کشتور

مطرت میکردند .خود روسیه نیز به واستطه نگرانتی از

در سازمان «گوام» نمود یافت که به عنوان یک ساختار

احتمال گسترده تر شدن ابعتاد نتاآرامی و بتی ثبتاتی در

نهادي بر گرا و ضد ههمونی روسیه در فهاي ستاب

نزدیکتتی مرزهتتایش ،از زمینتته الزم بتتراي فعتتال شتتدن

شتتوروي شتتناخته متتیشتتد (بتتا مشتتارکت گرجستتتان،

مجدد در این منطقه برختوردار بتود .تشتکیل ستازمان

اوکراین ،آذربایجان و مولداوي) .با این حتال ،ستازمان

کشورهاي مستقل همسود 1نیز زمینه نهادي الزم بتراي

«گوام» نیز به مانند بیشتتر ستاختارهاي روس ستتیز در

چنتتین نقتتش آفرینتتی را از پتتیش فتتراهم ک ترده بتتود.

منطقه نتوانست در مواجهه با نفوذ روسیه دوام چندانی

مجموعه این شرایط باعتد شتد در نیمته ستال ،1339

پیدا کند و اندک اندک رو به کمرن

شدن گذاشت .از

«پیمان امنیت جمعی» میان روسیه ،ازبکستان ،قزاقستان،

سوي دیگر ،وقو انقال هاي رنگی در منطقه آستیاي

قرقیزستان ،تاجیکستان و ارمنستان امها شود (شتوري،

مرکزي و قفقاز نشان داد بر

به دنبال چیزي بتیش از

 .)1۶2-1۶1 :1909از این زمان تا اواختر ستال ،1339

حمایت از دولت هاي موجود و در پتی پیتاده ستاختن

به ترتیض کشورهاي آذربایجان ،گرجستتان و بتالروس

تمام و کمال الگوي مورد نظتر ختود در منطقته استت

نیز به پیمان یاد شده ،پیوستند و فعالیت ایتن پیمتان از

(ابوالحسن شیرازي و مجیدي.)990 :1909 ،

آوریل 1331م .به طور رسمی آباز شتد .فعالیتت ایتن

نخستین و مهم تترین پیامتد تصتمیم ازبکستتان بته

پیمان تا اکتبر  9999ادامه داشتت و از ایتن تتاریخ ،بتا

خروج از سازمان پیمان امنیت جمعتی ،بترهم ختوردن

ایجاد یک سلسله تغییرات ستاختاري و نهتادي ،پیمتان

توازن قوا در منطقه آسیاي مرکزي به نفع آمریکتا و بته

یاد شده به سازمان تبدیل شتد و نتام «ستازمان پیمتان

ضرر روسیه است .بته عبتارت دیگتر ،نخستتین پیامتد

امنیتتت جمعتتی» بتته ختتود گرفتتت .امتتا در ایتتن میتتان،

منفی این امر به طور مستقیم متوجه روسیه است؛ زیترا

ازبکستان در سال  1333از پیمان امنیت جمعی ختارج

حهور بیش از پیش آمریکا در منطقه بته ضترر منتافع

شد .در آن زمتان مقتامهتاي تاشتکند در تتالش بتراي

این کشور است .مجمو این عوامتل ،ازبکستتان را در

و رهتا شتدن از

رویکرد بر گراي خود با تردیدهایی مواجه ستاخت؛

وابستگی هاي گوناگون به روسیه ،تصمیم یتاد شتده را

اما این واکتنش شتدید بتر

معترضتان

اتخاذ کرده بودند .به بیانی دیگتر ،متیتتوان گفتت کته

ازبکی در «اندیجان» توسط دولت (در سال  )9992بود

ازبکها با برطرک شدن میزانی از نگرانتیهتاي امنیتتی

کتته بتته عنتتوان ضتتربهاي نهتتایی ،زمینتته پشتتت کتتردن

نزدیک تر کردن روابط خود بتا بتر

ازبکستان به بر
- CIS

1

بته سترکو

و توجه مجدد این کشور به روستیه

و ساختارهاي روسی را فراهم کترد .انتقادهتاي شتدید
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از ازبکستان در حالی بود که روسیه در پی وقایع

پیشتر با اعالم اعتراض خود در این بتاره اعتالم کترده

بر

انتتدیجان ،در عمتتل چتتتري حمتتایتی را بتتراي دولتتت

بود که این حرکت باعد به وجود آمدن تنشهتایی در

تاشکند فراهم نمود.

سطح منطقه شده و حمالت جدید گروههاي تنتدرو را

به این ترتیض ،ازبکستان در نشست ستازمان پیمتان

به دنبال خواهد داشت.

امنیت جمعی در «مینستک» در تتاریخ  1اکتبتر 999۶م

هدک ازبکستان از تعلی عهویت خود در ستازمان

بار دیگر به عهویت این سازمان درآمد .با ایتن حتال،

پیمان امنیت جمعی ،دریافت و کسض منابع مالی کتافی

عهویت مجدد ازبکستان ،به معناي مشارکت فعال این

ازبر

در ازاي مشارکت در برنامه انتقال تجهیتزات و

کشور در سازمان پیمان امنیت جمعی نبود .در حقیقت،

کارکنان نظامی ناتو از افغانستتان از طریت ختاک ایتن

دولت تاشکند نه تنها با طرتهتاي نظتامی ستازمان ،از

جمهتتوري بتتوده استتت .از طرفتتی دیگتتر عهتتویت

جملتته ایجتتاد نیروهتتاي واکتتنش ستتریع و برگتتزاري

ازبکستان در سازمان پیمان امنیت جمعتی مشتکلی در

مانورهتتاي نظتتامی مخالفتتت متتیکتترد ،بلکتته حتتتی در

راه رسیدن به هدک تاشکند براي دریافت کمک بیشتتر

سال هاي اخیر ،از شرکت در مراسم بیرنظامی ستازمان

از بر

بود که سرانجام با اعالم تعلی عهویت آن در

نیز خودداري میکرد .این امر تا آنجتا پتیش رفتت کته

این ستازمان اتاهرا ایتن نگرانتی مرتفتع شتده استت

«الکساندر لوکاشنکو» ،رجیر جمهور بالروس تقاضاي

(فرجی.)0۶-00 :1901 ،

اختتتراج ازبکستتتتان از ستتتازمان را مطتتترت نمتتتود
).(Mcdermott, 2009:10-13

در سال  9919ازبکستان باز از سازمان پیمان امنیت
جمعی خارج شد؛ تصمیم ازبکستان در مورد خروج از

اعتراض جمهوري ازبکستان به برنامه روسیه بتراي

ستتازمان پیمتتان امنیتتت جمعتتی بتتا خواستتت و تمایتتل

استقرار نیرو در آسیاي مرکزي ،سبض کنارهگیتري ایتن

مقامات این کشور در مورد ایجاد پایگاه نظامی آمریکتا

جمهوري از عهویت در سازمان پیمان امنیتت جمعتی

در خاک این کشور بی ارتباط نیست .بهویهه که آمریکا

شد و چالشهاي پیش روي این نهاد نظتامی و امنیتتی

با اجراي طرت خروج نیروهتاي ختود از افغانستتان در

در معتادالت منطقتهاي را نمایتتان کترد .ازبکستتان کتته

پی زمینهاي براي حهور قدرتمند در منطقته از جملته

نظامیترین کشور آسیاي مرکزي و یکی از کلیديترین

در یکی از کشورهاي نزدیک بته مترز چتین و روستیه

تولیدکنندگان گاز طبیعی است ،بارها با رفتار خود کته

است .بنابراین ،ایجاد یک پایگاه نظامی در ازبکستان به

به طور عمده با رویکرد ختروج از ایتن پیمتان همتراه

موازات طرت تعلی عهویت این جمهوري درستازمان

بوده است ،سازمان پیمان امنیت جمعی که رهبتري آن

امنیت جمعی از اهداک بر

و ناتو است که تاکنون با

را روسیه به عهده دارد ،به چالش کشتیده استت .ایتن

خروج ازبکستان از این پیمان یکتی از ایتن دو هتدک

تصمیم ازبکستان پر از آن اتخاذ شد که روسیه درپتی

محق شده است.

فشتتار پیوستتته دیتلماتیتتک و اقتصتتادي چتتین تصتتمیم

خروج و ورود ازبکستان از سازمانها و پیمانهاي

گرفت نقش قدرتمند ختود را در ایتن منطقته بنتی از

منطقتته اي در دو ستتوي ختتزر ،اکنتتون بتته بختتش

منابع نفت و گاز دوبتاره بته دستت بگیترد .ازبکستتان

جداییناپذیر سیاست خارجی ایتن جمهتوري آستیاي
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مرکزي تبدیل شده است .جتدا شتدنهتاي مقطعتی از

 .)111-119 :1909در واقتتتع ازبکستتتتان نتتته مثتتتل

سازمان پیمتان امنیتت جمعتی و پیوستتن بته اتحادیته

قرقیزستان و قزاقستان توانسته در همکتاري هتمزمتان

بر گراي گوام در سالهاي گذشته و ستتر ،ختروج

خود با بر

و روسیه توازن ایجاد کند و نته توانستته

از گوام و پیوستن دوباره به سازمان امنیتت جمعتی بته

است سیاست مستتقلی در معتادالت منطقته اي و بتین

دلیل نارضایتی تاشتکند از عملکترد ایتن ستاختارها و

المللی پیشه کند.

تکرار این رفتار ،سیاست پاندولی تاشکند را در رفت و

از نظر مقامات تاشکند همکاري با روسیه به معنتی

برگشت به ساختارهاي منطقهاي بتا رهبتري روستیه و

قطتتع همکتتاري بتتا بتتر

و نیتتز پایتتان همکتتاري بتتا

آمریکا نشان متیدهتد .هتر چنتد کته شترکت نکتردن

دولتهاي اروپایی و آمریکا بته معنتی آبتاز همکتاري

ازبکستان در اجالسهاي سازمان پیمان امنیت جمعتی

دوباره با روسیه بوده استت .در پتر همته ایتن رفتتار

و نیز مشارکت نداشتن نظامیان ازبک در مانور مشترک

پاندولی ،هدک ازبکستان تامین منتافع ملتی -امنیتتی و

سازمان همکاري شانگهاي نشانههتاي اولیتهاي از قهتر

اقتصادي حداکثري بتوده استت .امتا هیچگتاه راهبترد

ازبکستان با ساختارهاي منطقهاي بود ،قهر تاشکند بتی

کسض منافع حتداکثري بتراي ازبکستتان محقت نشتده

ارتباط با آشتی دوباره مقامهاي ازبک با نمایندگان دول

است و همین سبض نوعی بیثبتاتی در رفتتار سیاستت

بربی و نیز نهادها و ساختارهاي بربی نظیر ناتو نیست

ختتارجی ایتتن جمهتتوري بتتوده استتت از ستتوي دیگتتر

(مرکز تحقیقات استراتهیک.)192 :1900 ،

رهبري تاشکند نزد دیگر رهبران جمهوريهاي منطقته

تحرکات سیاسی و نظامی آمریکا و نیز اعالم طترت

از قتتتدرت کاریزماتیتتتک الزم نیتتتز بتتتراي تشتتتکیل

خروج نظامیان ناتو از افغانستان از مسیر شمالی کته در

ساختارهاي مستقل منطقهاي برخوردا نبتوده تتا بتوانتد

برگیرنده جمهورهاي آسیاي مرکزي استت ،در تجدیتد

این جمهوريهتا را حتول محتور ختود و بتا حتداقل

نظر مقامهاي ازبک براي همکتاري بتا ستازمان پیمتان

وابستگی به روسیه و بر

جمع کند.

امنیت جمعی بیتاثیر نیست .در واقع ازبکستان همواره

بنابراین ،سیاست رفت و برگشت ازبکستتان ستبض

سعی کرده نقش پیشقراول را در میتان جمهتوريهتاي

شده که هم بر

و هم روسیه به ازبکستان بته چشتم

آسیاي مرکزي بازي کنتد .پتیش آهنگتی درختروج از

یک شریک مقطعی و موقتی بنگرنتد .شتاید بته همتین

و بترعکر،

دلیل است که هیچگاه رهبران ازبتک نتوانستتند پاستخ

ماهیت رفتار سیاست خارجی تاشکند طی سالیان پتر

مناسبی از واشنگتن و مسکو براي نیازهتاي اقتصتادي،

استقالل این جمهتوري بتوده استت .ختروج از پیمتان

سیاسی و امنیتی دریافت کننتد .بتا ایتن همته رهبتري

امنیت جمعی ،پیوستن به اتحادیته بربگتراي گتوام در

ازبکستان همچنان به سیاست گذشته و آزمتایش شتده

منطقه قفقتاز ،امهتاي قترارداد تاستیر پایگتاه نظتامی

خود که همان جدایی مقطعی از ساختارهاي منطقتهاي

آمریکا در خان آباد و ستر بیرون راندن ایتن نظامیتان

است ،ادامه میدهد .رفتاري که نته فقتط تتامین کننتده

از ازبکستان در کنار تصمیم براي خارج شدن چند باره

منافع ملی ازبکستان نبوده ،بلکه بته فراختور تحتوالت

از پیمان امنیتت جمعتی ستیر سیاستت ختارجی را در

منطقهاي و بین المللتی تتامین کننتده منتافع آمریکتا و

ساختارهاي منطقهاي و همکاري با بتر

همکاري با روسیه و بر

نشان متی دهتد (وحیتدي،

روسیه بوده است (.)Kohen, 2005: 158
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بته عتتالوه ستتازمان پیمتتان امنیتتت جمعتتی از بتتدو

سازما ،نه مهمترین چالش این سازمان ،که اصتلیتترین

تاستتیر تتتاکنون ،در مستتیر تحق ت اهتتداک ختتود بتتا

چالش روستیه در حفتظ ایتن پیمتان استت .مجموعته

چالشهایی به مراتض بیشتتر از فرصتتهتاي پتیش رو

شرایطی که با توجه به سیاست نفوذ آمریکتا در حیتاط

مواجه بتوده استت .چتالشهتایی کته بیشتتر ناشتی از

خلوت روسیه بر چالشهاي منطقتهاي ایتن کشتور بته

اختالفات ،نا هماهنگیها و جهتگیتريهتاي متفتاوت

عنوان هدایت کننده این سازمان در محتیط پیرامتونی و

در سیاست خارجی و منطقهاي بوده و هست؛ در ایتن

بینالمللی افزوده است.

میان اختالفات و درگیريهاي ارضی و مرزي در صدر

عوامل زمینهساز خروج ازبکستان از سيازمان پیميان

لیست این چالشها بوده است .استفاده از منابع انترژي

امنیت جمعی

و کمبتتود منتتابع آ  ،چگتتونگی تعریتتي روابتتط و

از جمله دالیلتی کته از ستوي تاشتکند در توجیته

همکاريهاي تجارتی با یکدیگر در قالض همکاريهاي

خروج خود ازسازمان پیمان امنیت جمعی اراجته شتده،

دو و چند جانبه بخش دیگر این چالشها بتوده استت

نخستتت اولویتتت قاجتتل شتتدن ایتتن کشتتور بتتراي

(وحیدي.)130-999 :1911 ،

همکتتاريهتتاي دوجانبتته ،بتته جتتاي ستتاختارهاي

در مجمتتو  ،رویکتتردهتتاي متفتتاوت و متهتتاد

چندجانبه اي مانند سازمان پیمان امنیت جمعتی استت.

کشور هاي عهو این سازمان در حوزه روابط ختارجی

افزون بر این ،در یادداشتی که این کشور بته دبیرخانته

و منطقهاي که ازآن جملته متیتتوان بته واگترايهتاي

سازمان اراجته کترده ،نارضتایتی از سیاستت هتاي ایتن

مقطعتتی جمهتتوري آذربایجتتان از روستتیه و استتتراتهي

سازمان در قبال مسئله افغانستتان نیتز بته عنتوان یکتی

واگرایتتی گرجستتتان از مستتکو اشتتاره کتترد ،بیشتتتر در

دیگر از دالیل ذکر شده است.

پیوستن به ناتو و دیگتر نهادهتاي بربتی متبلتور شتده

با این حال ،نگاهی دقی تتر بته زمینته منطقتهاي و

است و این مسئله بختش دیگتر چتالشهتاي ستازمان

بین المللی این تصمیم ،نشان میدهد که اقدام یاد شتده

پیمان امنیت جمعتی بتوده و هستت ( Lieven, 2001:

کمترین ارتباط را با دالیل مطرت شده از ستوي دولتت

.)112

تاشتتکند دارد .در ایتتن میتتان ،آنچتته بتته بتتاور بیشتتتر

به مجموعه این جهتگیريهاي مقطعی باید رفتتار

تحلیل گران مهم ترین دلیل تصمیم ازبکستان بته تعلیت

ازبکستان را نیز اضافه کرد .مجموعه شرایطی که نوعی

عهویتش در سازمان را تشکیل متیدهتد ،تتالش ایتن

بیثباتی را در رفتار سیاست ختارجی جمهتوريهتایی

کشور در جهت استفاده از فهاي منطقتهاي در آستتانه

نظیر آذربایجان ،گرجستان ،اوکراین و ازبکستان ستبض

ختتروج نیروهتتاي نتتاتو از افغانستتتان استتت .مطتتاب

شده و به عاملی براي دور شدن این پیمتان از اهتداک

برنامه ها ،قرار استت نیروهتاي عهتو اجتتالک نتاتو در

تعریي شده خود تبدیل شده است .ناتوانی روستیه در

افغانستان ،تا پایان سال  9911متیالدي بته طتور کامتل

نادیده گرفتن اهداک کشورهاي بتاقی مانتده در حلقته

این کشور را ترک کنند .با توجه به این مسئله ،به نظتر

سازمان پیمان امینت جمعی در کنتار ضترورت وجتود

میرسد دولت ازبکستان قصد دارد با اقتدام یتاد شتده،

کشورهاي عهو به عنوان عوامل موجودیت بخش این

زمینه را براي تسهیل خروج تجهیزات و نیروهاي نتاتو
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از راه ختتاک ختتود فتتراهم کتترده و در ازاي آن ،منتتافع

ابتتتداي فروپاشتتی شتتوروي ،دولتتت تاشتتکند درصتتدد

مهمی را از آن خود کند .از جمله این منتافع متیتتوان

کاهش وابستگی هاي خود بته مستکو و ارتقتاي تتوان

به دریافت کمکهتاي متالی و همچنتین ،حت نقتل و

برآمتد و

انتقال تجهیزات و کارکنان از بر

اشاره کرد.

خود از راه همکاري هر چه بیشتتر بتا بتر

وقفه ایجاد شده در این روابتط نیتز ،بیشتتر بته عنتوان

افزون بر این ،ازبکستان امیدوار است بتوانتد بتدون

موضت تعی انفعتتتالی از ستتتوي ازبکستتتتان در مقابتتتل

صرک هزینه ،بخشی از تجهیزات نظامی بدون استتفاده

رویگردانی بر

از حمایت این کشتور قابتل تعریتي

ناتو در افغانستان را به اختیار خود درآورد .به جز این،

است (داداندش.)191-199 :1901 ،

در شرایطی که به دلیل اعالم مخالفتت ستازمان پیمتان

بر این اساس ،ازبکستان بار دیگر به ستبض شترایط

امنیت جمعی با استقرار پایگاههتاي نظتامی کشتورهاي

منطقهاي و بینالمللی ،زمینه را براي همکاري مجدد بتا
و در حقیقت ،بهواسطه موضو افغانستان ،بر

خارج از سازمان در قلمرو اعها ،زمینته ادامته حهتور

بر

آمریکا در آسیاي مرکزي از راه حفظ پایگتاه «مانتاس»

را به نحوي نیازمند خود میبیند؛ ازبکستتان در تتالش

در قرقیزستان با ابهام روبهرو شتده ،ختروج ازبکستتان

است تا ضمن کسض منفعتت از تجدیتد روابتط  -کته

میتواند زمینه استقرار پایگاه هاي نظامی جدیتدي را از

اشاره شد  -از این پتانسیل بتراي تغییتر تتوازن قتواي

سوي آمریکا در خاک این کشور فراهم کند.

منطقتتهاي بتته نفتتع ختتود استتتفاده کنتتد .اقتتدام جدیتتد

در این رابطه ،به ویهه باید توجه داشت کته وجتود

ازبکستان ،می تواند از یک سو توازن قتدرت کتالن در

پایگاه هاي نظامی آمریکا در ازبکستان ،سابقهدار استت.

منطقه میان آمریکا و روسیه را به نفع آمریکا تغییر دهد

پیش از تیره شدن روابط ازبکستان و آمریکا ،نیروهتاي

و از سوي دیگر ،در موازنه قدرت داخلتی منطقته ،بته

آمریکتتایی در پایگتتاه نظتتامی «کارشتتی -ختتان آبتتاد»

ویهه میان ازبکستتان و قزاقستتان -کته هتر دو ادعتاي

ازبکستان مستقر بودهاند .اما به جتز ایتن عامتل کته در

رهبري منطقهاي دارند  -به نفع تاشکند عمل کند.

حقیقت به نحوي به وجود عامل خارجی در منطقه باز

اصالت و تکمیل مقتررات اساستی ستازمان پیمتان

میگردد ،مورد دیگري نیز در رابطه با تعامالت قتدرت

امنیتتت جمعتتی باعتتد اقتتدام ازبکستتتان بتتراي تعلی ت

در درون خود منطقته در ختور توجته استت .در ایتن

عهویت در این سازمان شده است .شایان ذکتر استت

رابطه ،پتیش از هتر چیتز بایتد بته تمتایالت تتاریخی

کتته کشتتورهاي عهتتو ستتازمان پایگتتاههتتاي نظتتامی

ازبکستتتان بتتراي تفتتوق بتتر منطقتته آستتیاي مرکتتزي و

کشورهاي خارج از سازمان ،در قلمرو ستازمان ،پیمتان

رقابت هاي دیرپاي این کشتور بتا همستایگانش بتراي

امنیت جمعی را تنها با رضایت همه کشتورهاي عهتو

کسض این جایگاه اشتاره کترد (شتوري-132 :1909 ،

مستقر می کنند .این در حالی است که سران کشورهاي

.)1۶3

سازمان پیمان امنیت جمعتی در ستال  9911بته دنبتال

ازبکستان جایگاه خود را در منطقه بته عنتوان یتک

افزایش تالش آمریکا بتراي استتقرار نیروهتاي نظتامی

بازیگر مستقل مهم و تأثیرگذار می بیند و در این راستا،

خود در قلمرو ازبکستان سندي را تصویض کردنتد کته

از هر فرصتی براي ارتقاي موقعیتت استتراتهیک ختود

ایجاد پایگاه نظامی کشور ثالد در قلمرو ایتن ستازمان

در مقایسه با رقبایش بهره می برد .در همتین راستتا ،از

را محدود و ممنو میکرد .با این حال مقامات تاشکند
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با هدک به دست آوردن سود بیشتر تمایل دارند که بتا

ضمن حفظ روابط با همه کشورهاي آستیاي مرکتزي،

تعلی عهویت خود در سازمان پیمتان امنیتت جمعتی

ازبکستان را محتور برگزیتده و از طریت ایتن کشتور

زمینه را براي استقرار پایگاه نظامی ختارجی در قلمترو

کلیدي منطقه می خواهتد روي برنامتههتاي روستیه در

این کشور فراهم کنند .ازبکستان تنها کشور عهو ایتن

زمینه هتاي همگرایتی سیاستی ،نظتامی و امنیتتی تتاثیر

سازمان بتوده کته از زمتان تأستیر تتاکنون از تمتامی

بگذارد .در بلند مدت ایجاد اختتالک در ستطح منطقته

ایتن ستازمان از

(بتتهویتتهه در وادي فربانتته) و انتقتتال آن تتتا نتتواحی

جملتته مانورهتتاي مشتتترک نظتتامی کشتتورهاي عهتتو

مسلماننشین سنجان -ایغور چین در دستور کتار کتاخ

سازمان صرک نظر کترده استت ( Mcdermott, 2011:

سفید قرار دارد .این امر به شکل طبیعی بخش عظیمتی

.)20-22

از قلمرو روسیه (قفقاز) و چین را با چالشهاي جتدي

آمريکا و روسیه؛ جدال در آسیای مرکزی

روبتتهرو خواهتتد کتترد .بنتتابراین ،اقتتدامات روستتیه در

اهداف پشت پرده آمريکا و غرب در آسیای مرکزی

عرصه هاي اقتصادي ،نظامی و امنیتی منطقه را میتتوان

تمرینات و تدابیر عملی در چارچو

آمریکا و ناتو بتا اعتالم ختروج نیروهتاي ختود از

بتا هتدک جلتتوگیري از وقتو ایتتنگونته ستتناریوهاي

افغانستان در سال  9911به نحتوي از یتک ستو زمینته

احتمالی مرتبط دانست (داداندیش.)99۶-990 :1901 ،

نگرانی کشتورهاي آستیاي مرکتزي در برابتر احتمتال

انگیزههای روسیه از توجه مجدد به آسیای مرکزی

تشدید اقتدامات گتروههتاي تروریستتی و افراطتی در

براي مسکو مسایل نظامی و امنیتی در اولویت قرار

منطقه را فراهم میکنند و از سوي دیگر ختروج کامتل

دارد .هرچنتتد توافقتتات انجتتام شتتده در قزاقستتتان،

خود از افعانستان را بیترممکن متیداننتد کته بتهطتور

قرقیزستان و تاجیکستان نشان می دهد که اقتصاد نیز از

مستقیم با بحد ضرورت تداوم حهور آنها در آسیاي

محورهاي مهم براي روسیه دانسته می شود .هزینههایی

مرکزي ارتباط پیدا میکند.

که مسکو براي عرصههاي نظتامی ،امنیتتی و اقتصتادي

ایاالت متحده در پی آن است کته تتا بتا محوریتت

سه کشور یادشده در نظتر گرفتته استت بتیش از سته

نقش امنیتی افغانستان ستطح موجتود حهتور و نفتوذ

میلیارد دالر بوده و بر خالک این تصور که روستیه بته

خود در منطقه را حفظ کند و فراتر از آن بتا توجته بته

تدریج در حال از دست دادن نقش و جایگاه ختود در

نگرانیهاي دولتهاي آسیاي مرکزي از احتمتال نفتوذ

آسیاي مرکزي است ،هنوز از بتازیگرانی استت کته در

القاعده ،طالبان ،حرکت استالمی ازبکستتان و ستایر ...

این منطقه از نظر سیاسی ،نظامی و حتی اقتصتادي هتم

به منطقه ،به تحق برنامههاي جدید مورد نظر ختویش

مهمترین حرک را میزند (شابور کین.)2۶ :1330 ،

دست یابد .مقدماتی براي رسیدن به این هدک در نظتر

البتتته قتتدرتهتتاي دیگتتر جهتتانی نظیتتر چتتین (در

گرفته شدهاست که نمونتهاي از آن را در مثتال وجتود

زمینه هاي اقتصتادي و سترمایه گتذاري) و آمریکتا (در

شبکه تتدارکات شتمالی بتا حهتور همته کشتورهاي

زمینههاي امنیتی و انرژي) با برنامتههتاي بلندمتدت در

آسیاي مرکزي میتوان مشاهده کرد.

منطقتته حهتتور یافتتتهانتتد؛ ولتتی ایتتن یتتک واقعیتتت

از تحلیل وضع منطقه چنین برمتیآیتد کته آمریکتا

انکارناپذیر است که روسیه بته دالیتل زیتاد (نزدیکتی
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جغرافیایی و حدود یک قرن زندگی مشترک که باعتد

ضرر روسیه است .در سطحی کالنتر ،میتتوان گفتت

ایجاد جهان بینی و ذهنیتهاي مشابه شده است) بتراي

اولین پیامد منفی این امر به طور مستقیم متوجه روسیه

ستتالهتتاي نزدیتتک و حتتتی چنتتد دهستتاله آینتتده از

است؛ زیرا نه تنهتا حهتور بتیش از پتیش آمریکتا در

کلیديترین طرکهاي خارجی آسیاي مرکتزي خواهتد

منطقه به ضرر منافع این کشور است ،بلکته همچنتین،

بتود ( Ministry of Foreign Affairs of Russian

اقتتدام ازبکستتتان ،بتتار دیگتتر وجاهتتت تتتالشهتتاي

.)Federation, 2000: 154

همگرایانه روسیه در فهاي ساب شوروي را زیر سؤال

دیگر اینکه بیشتر کشورهاي منطقته عهتو ستازمان

می برد .تمامی این ها در شترایطی استت کته «پتوتین»،

پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاري هاي شتانگهاي

یکی از اولویت هاي سیاست خارجی ختود را در دوره

هستتتند امتتا روستتیه در آنهتتا نقتتش محتتوري دارد.

جدید ،تحق بخشیدن به همگرایی اوراسیایی ،بهویتهه

همچنین ،کشورهاي آسیاي مرکزي به ابتکارات روسیه

از راه تشتتکیل اتحادیتته اوراستتیا اعتتالم کتترده استتت

در جهت ایجاد فهاي آزاد تجتاري و گستترش اتحتاد

( .)Cohen, 2005: 172-173خروج تاشکند از سازمان

گمرکی با دیده عالقمندي می نگرند .چنانچه همگرایی

پیمان امنیت جمعی به معنی محدود کردن قابتل توجته

کشورهاي منطقه با روسیه به نتیجته برستد ،ازبکستتان

امکانات روسیه و متحدانش در صحنه عملیات جنگتی

جز همسویی با آنها چاره دیگري نخواهد داشت.

آسیاي مرکتزي استت .عتالوه بتر ایتن روستیه امکتان

تمایتل تاشتتکند بتراي فاصتتله گترفتن از روستتیه و

استفاده از زیرساخت نظامی ازبکستتان -کته در استناد

نزدیکی به آمریکا طوالنیمتدت نخواهتد بتود و حتتی

مختلي سازمان پیمان امنیت جمعتی پتیشبینتی شتده

وقو یک اتفاق جدي نظیر تتالش گتروههتاي مستلح

است -را از دست می دهد.

مخالي و یا تروریستی براي بصض قدرت ،این کشتور

دورنمای سیاستهای چندسويه ی ازبکستان و نتايج

را بهراحتی وادار به مشارکت نظامی -امنیتی بتا مستکو

آنها

خواهتتد کتترد .بتتا ختتروج نیروهتتاي آمریکتتا و نتتاتو از

در طول سال هاي اخیتر برختی از سیاستتمداران و

افغانستان این سناریو میتواند واقعیت پیدا کنتد .دیگتر

کارشناستتان روس بته ایتتن نکتتته اشتتاره متتیکننتتد کتته

اینکه این احتمال بعیتد نخواهتد بتود کته در صتورت

کشورهاي آسیاي مرکتزي بایتد در سیاستت ختارجی

تعویض قدرت بعد از رجتیر جمهتوري مستن فعلتی

خود به شکل رستمی یکتی از قتدرتهتاي جهتانی را

ازبکستان ،نسل جدید مدیران منطقه سیاستت ختارجی

به عنوان محور اصلی بتذیرند .البته بیش از هتر چیتزي

منطقیتري را دنبال خواهند کرد.

افزایش نفوذ چین و بهویتهه اقتدامات نظتامی -امنیتتی

عواقب خروج ازبکستان از سيازمان پیميان امنیيت

آمریکا و ناتو (به ویهه احتمال ایجاد پایگاههتاي جدیتد

جمعی

نظامی) در منطقه موجتض نگرانتی عتدهاي از سیاستت

نخستین و مهمتترین پیامتد تصتمیم ازبکستتان بته
خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی ،بر هتم ختوردن
توازن قوا در منطقه آسیاي مرکزي به نفع آمریکتا و بته

مداران روسی شده استت ( Sakwa & Weber, 1999:

.)379
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پتتول بتتراي تمدیتتد پایگتتاههتتایش در تاجیکستتتان و

عمتتده از ستتطح کمتتابیش پتتاجین توستتعه اقتصتتادي و

قرقیزستان به این دلیل است که کرملین از ایتن طریت

اجتماعی برخوردار بوده و از همکاري بتا طترکهتاي

می خواهد حهور نظتامی ختود بتا آمریکتا و نتاتو در

خارجی خود قصد جلض کمک هاي مالی ،اقتصتادي و

منطقه را متمایز کند .به عبارت دیگر عدم پرداخت پول

نظامی مناسبی را دارند .این واقعیتت را در مستکو نیتز

به این کشورها بابت حهور نظامی به آن معنتی استت

درک میکنند و به این دلیل است که هیچگاه در ستطح

که روسیه عمال آسیاي مرکتزي را بتراي ختود ختارج

رسمی و بهشکل آشکار بحد به اصتطالت "تعیتین بتا

نمیشناسد .این موضو براي مسکو از اهمیت اصتولی

چه کسی بودن" را تقاضا نمیکنند .بنابراین ،متیتتوان

برخوردار است زیرا کمک هتاي اعتالم شتده نظتامی و

نتیجه گرفت که تتالشهتاي روستیه تنهتا در راستتاي

اقتصادي روسیه براي قرقیزستان و تاجیکستان بهمراتض

تقویت نفوذ در آسیاي مرکزي است که آن میتواند بته

بیشتر از مبالغی می باشد که قبال بیشکک و دوشتنبه در

وضع برتر این کشور در مقابل سایر رقباي ژجتوپلیتیکی

نظر گرفته بودند (یزدانی و همتی گل ستفیدي:1901 ،

منجر شود.

.)192

خروج ازبکستان از ستازمان پیمتان امنیتت جمعتی

در هر صورت اقدامات روسیه اهمیت این پرستش

چالشهایی را براي خود این کشور به همتراه خواهتد

را بیشتتتر کتترده استتت کتته آیتتا سیاستتت چندستتویه

داشت .تجربه نشتان داده استت کته در منطقته آستیاي

کشورهاي منطقه و بهویتهه کشتورهاي ضتعیفی نظیتر

مرکزي و قفقاز کشورهایی که بخواهند در فتازي ضتد

تاجیکستتتان و قرقیزستتتان از ایتتن بتته بعتتد محتتدودتر

روسی حرکت کنند ،متهرر خواهنتد شتد و سترانجام

خواهد شد؟ به نظر میرستد کته صتد در صتد چنتین

راهی جز بازگشتن به دامتان روستیه نخواهنتد یافتت.

نخواهد بود .زیرا همه کشورهاي منطقه بدون استتثنا از

همچنین ،در ازبکستتان تهتادهاي داخلتی اجتمتاعی،

سیاست خارجی به هم نزدیک پیروي میکنند .ماهیتت

قومی و مذهبی فراوانی وجود دارند و زمانی سترانجام

این سیاست برقتراري و حفتظ ارتبتاط و همکتاري بتا

بروز خواهند کرد؛ اتفاقی که ناتو و ایتاالت متحتده بتا

قدرتهاي جهانی بهمنظتور کستض امتیتازات سیاستی،

وجود حمایت از رژیتم کریمتوک نخواهنتد توانستت

مالی و اقتصادي است .حتی قزاقستان ضمن همسایگی

براي آن چاره جویی کنند .به نظر میرسد تأثیرات منفی

و همپیمانی با روسیه بیش از دیگر کشورهاي منطقه به

خروج ازبکستان از سازمان پیمان امنیت دستته جمعتی

ایتتن سیاستتت پایبنتتدي داشتتته و از اختتتالک منتتافع

تنها در کوتاه متدت وجتود خواهتد داشتت و ختروج

قدرتها در منطقه میخواهد به سود خود بهرهبترداري

ازبکستان از دایره نفوذ روسیه ،نمی تواند تتأثیري بلنتد

کند.

مدت بر نقش آفرینتی منطقتهاي روستیه داشتته باشتد.

همچنین ،با فعال شدن روستیه در آستیاي مرکتزي

روسیه تا کنون بارها نشتان داده در صتورتی کته ختط

نمیتوان این انتظار را داشت که جهتتگیتري سیاستی

قرمزهایش در منطقه ختارج نزدیتک بتا خطتر مواجته

این کشورها بهطور جدي دستخوش تغییتر و تحتول

شود ،پتانسیل بر هم زدن بازي بر

را داراست و این

خواهد شد .زیرا کشتورهاي آستیاي مرکتزي بته طتور

امر را در گرجستان ،اوکراین و تا حتدودي قرقیزستتان
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به خوبی نشان داده است .به عالوه ،هرچند ازبکستتان

نتیجه گیری

از سازمان پیمان امنیت جمعتی جتدا شتده ،امتا ادامته

هر چند حوادث آینده باعد خواهد شد تا آمتادگی

حهور این کشور در دیگر ترتیبات منطقه اي ،به ویتهه

سازمان امنیت جمعی براي برداشتن گتامهتاي متؤثر و

سازمان همکاري شانگهاي که روسیه در آنها از نقشی

تأمین امنیت اعهاي آن مشتخص شتود ،امتا در حتال

کلیدي برخوردار است ،زمینه نقش آفرینی مستتقل بته

حاضر هیچ ضمانتی وجود ندارد که این سازمان بتواند

گونهاي رادیکال را از ازبکستان سلض میکند.

از عهده واایي خود برآیتد .ستازمانی کته دو دهته از

نکته دیگري که بایتد در ایتن رابطته بته آن توجته
داشت این است که هرچند به احتمال زیاد ،ازبکستتان
این بار هم به همکاري با بر

به چشم یک همکاري

استراتهیک می نگرد ،امتا نگترش بتر

بته ازبکستتان

موجودیت آن می گذرد ،نتوانستته در انجتام مأموریتت
اساسی خود یعنی تأمین امنیت اعهاي ستازمان موفت
عمل کند .این مساله نتیجه کتمکتاري اعهتاي کلیتدي
سازمان و بهویهه فدراسیون روسیه است.

بیشتر دربردارنده جنبته هتاي تتاکتیکی استت .در ایتن

در نهایتتت در ارتبتتاط بتتا فرضتتیه مقالتته« ،انتتزواي

رابطه ،به طور خاص باید به این نکته اشتاره کترد کته

ازبکستان از پیمان امنیت جمعی تاشکند سبض ضتعي

توجتته آمریکتتا بتته آستتیاي مرکتتزي بتتراي ختتروج از

این پیمان و در نهایت مقدمه گترایش دیگرکشتورهاي

افغانستان ،بیش از هر چیز به دلیل عدم حصول توافت

آسیاي مرکزي به سمت بر

با پاکستان در این زمینه بود .اما با کاهش سردي روابط

که در این پهوهش ،فرضیه مذکور رد میشود .در زمینه

میان آمریکا و پاکستان ،احتمال تجدیتدنظر آمریکتا در

خروج ازبکستان از این سازمان نیز میتوان ایتن گونته

اولویت آسیاي مرکزي در موضو افغانستتان بته طتور

نتیجه گرفت که از مدتها قبل قابل پیش بینی بود کته

عینی وجود دارد.

ازبکستان بار دیگر از این سازمان خارج خواهتد شتد.

همکاري تاشکند با بر

خواهد بود» ،باید گفتت

به نیروهاي افراطی بهانته

حتی نیکالي ماکاروک ،رجیر ستاد کل نیروهاي مسلح

جدیدي خواهد داد تا این رژیم را سرنگون کنند .بعتد

روسیه ،نیتز اعتتراک کترده بتود کته تصتمیم تاشتکند

از خروج آمریکا و ناتو از افغانستان ،ازبکستان میتواند

برايآنها ناگهانی نبوده است واز متدتهتا پتیش ایتن

به هدک صدور تروریستم و نفتوذ بیررستمی طالبتان

تصمیم را پیشبینی میکردند .اما نکته مهم قابل اشتاره

تبدیل شود .بدیهی است که این کشور آینده دشتواري

این است که دیر یا زود ازبکستان اشتباه ختود را درک

در پیش خواهد داشت ).(Mcdermott, 2009: 1-3

خواهتد کترد و چتتون گذشتته بتار دیگتتر مایتل بتته از

مجمو این عوامل ،در کنار توجه به ایتن امتر کته

سرگیري عهتویت در ستازمان پیمتان امنیتت جمعتی

بی ثباتی و تغییر در سیاست خارجی ازبکستان از زمتان

خواهد شد .وضعیت آسیاي مرکتزي همیشته در حتال

استقالل تا کنون به یک اصل تبدیل شده ،ایتن فرضتیه

تحول بوده و پر از خروج نیروهاي ناتو از افغانستتان

را تقویت می کند که احتماالً ازبکستان بتار دیگتر و بتا

اوضا امنیتی در آسیاي مرکتزي بتراي زمتان طتوالنی

تغییر شرایط بینالمللتی و منطقتهاي ،بته متدار روستیه

میتواند تشدید یابد و آنگاه مشارکت همه کشتورهاي

بازخواهد گشت.

این منطقه در نهتادي همچتون ستازمان پیمتان امنیتت
جمعی از ضرورتهاي وقت خواهد بود .با ایتن حتال

/110مجله دانش سیاسی و بین الملل ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان1931

سیاست رفت و برگشت ازبکستان سبض شده کته هتم
و هم روسیه به ازبکستان به چشم یتک شتریک

بر

مقطعی و موقتی بنگرند.
شاید به همین دلیل است که هیچگاه رهبران ازبتک
نتوانستند پاستخ مناستبی از واشتنگتن و مستکو بتراي
نیازهتتاي اقتصتتادي ،سیاستتی و امنیتتتی دریافتتت کننتتد.
ناهمسازيهاي تاشکند در این پیمان که به تکترار و در
مقاطع مختلي اسبا

ناراحتی سایر اعها این پیمان را

فرآهم آورده ،وضعیتی را در این ستازمان ایجتاد کترده
که این اعها خروج احتمالی ازبکستان از پیمان امنیتت
جمعی را موضو با اهمیتی تلقی نکنند.
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