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 چکيده
و  منطقرۀ آسریام م کر م   امنیتری ایر او و روسریر در      سیاسرت  حاضر  در یری ب رسری    رنوشتا
گویی بر این ی سرش   در یی یاسخ نوشتاراین در این منطقر است. هام همکارم دو کشور  انگی ه

در  منطقرۀ آسریام م کر م   ب  همکارم ای او و روسریر در   مؤث عامل ت ین  مهماصلی است کر 
مشرت     هامتهدیداست کر  این نوشتار ۀف ضیچر بوده است؟  0229سپتامب   99یس از  ۀدور

همکارم ایر او و روسریر    ۀانگی ت ین  مهمالملل یا م تبط با این سطح،  ب آمده از سطح نظام بین
ام و داخلری نیر  در    منطقرر  هرام  عامرل ب  این اسرا،، اگ چرر    .است منطقۀ آسیام م ک مدر 

در ایرن   مرؤث  سرطح تللیرل   ت ین  مهماما  تند؛سهن آف ی همکارم دو کشور در این منطقر نقش
را  منطقۀ آسیام م کر م  هام آم یکا در  ای او و روسیر فعالیت المللی است. موضوع، سطح بین

زی ا گست ش چت   ؛کنند در منطقر احسا، نگ انی می تابند و از حضور و فعالیت آم یکا ب  نمی
بر  منراف     مبارزه با ت وریسرم  ۀبر بهان 0229مب  سپتا 99امنیتی آم یکا در آسیام م ک م بعد از 

گ ایری نشراو    نوواقر   ۀاین نوشتار با اسرتفاده از نظ یر  دارد. ثی  منفی أتای او و روسیر در منطقر 
 رویرداد دهد کر بر موازات گست ش تمایل آم یکا بر حضور فعال در آسیام م ک م بعرد از   می

همچوو جلوگی م از گسرت ش ت وریسرم، قاچرا      هایی عاملسپتامب ، در کنار  یازدهت وریستی 
 همکارم ای او و روسیر در منطقر ب ام مقابلرر برا نفرو     ۀیافتر، انگی  مواد مخدر، ج ائم سازماو

تللیلری و بر ام گر دآورم     -از روش توصریفی  نوشرتار شود. در ایرن   بیشت  میایاالت متلده 
، از نوشرتار هرام   یافترر  مندک دو نظام. ب ام ایم ک دهام و اسنادم استفاده  ها از مناب  کتابخانر داده

 .ایم گ فتر گی م به هگ ایی  نوواق رویک د نظ م 
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 مقدمه
 ام داخلی و منطقر تیکییشوروم با دو تلول ژئویلاتلاد یس از ف ویاشی  منطقۀ آسیام م ک م

شوروم، اتلاد جامانده از دوراو حکومت  شد. مسائل سیاسی، قومی، هویتی و م زم بر رو روبر
تلول دیگ  م بوط بر دوراو یس از جنر    رو ک د. روبرتیکی یاین کشورها را با مشکالت ژئویل

سبب ب وز خر    ها وجود آورد. این تلول س د است کر فضام ژئویلیتیکی جدیدم در منطقر بر
هرام    ام ب ام رقابت قدرت صلنر همچنین .ش ایط حاکم ب  روسیر شد دلیل برنطقر قدرت در م

هرام اوراسریایی    ام یدید آورد. آم یکا در ش ایط جدید ب ام تکمیل حلقرر  ام و ف امنطقر منطقر
خود در یی حضور و نفو  در آسیام م ک م ب آمد. در مقابرل، روسریر کرر آسریام م کر م را      

برود  ک د، در یی جلوگی م از نفو  کامل آم یکا در منطقرر   خود تلقی میبخشی از ح یم امنیتی 
(Vaezi, 2008: 59- 60.)  

المللری،   بیشرت ین تهدیرد را از سروم ت وریسرم برین      منطقۀ آسیام م ک مدر عص  جدید، 
از  (.Shouri, 2004: 111-112) تجارت مرواد مخردر تج برر کر ده اسرت     باندهام تجاوزکار و 

اقتصرادم، اجتمراعی و    ام در زمینرۀ  وجود مشرکالت ریشرر   دلیل برم ک م  آسیامسوم دیگ ، 
ت وریستی است. آسریام   هام گ ایی و انجام اقدام سیاسی دارام بست هام مساعد ب ام خشونت

انسانی داعش ب  عهده  مم ک م و قفقاز بعد از ارویا و خاورمیانر جایگاه سوم را در تأمین نی و
ن منطقرر برا   ایرن اسرا،، ایر    بر   (.Dehshiri and Jozani Kohan, 2015: 30-34)داشتر اسرت  

شده و ه گونر تهدید تبدیل بر ملیط امنیتی مشت   ب ام ای او و روسیر هام امنیتی آو  ویژگی
حاضر ، ب رسری نقراط     نوشتارهدف  و ناامنی در این منطقر ب ام ای او و روسیر تهدیدزا است.

منطقرۀ آسریام    هرام همکرارم دو کشرور در     هو انگیر  اشت ا  رویک د امنیتی ای او و روسریر  
 در بعد امنیتی است. م ک م

 مرؤث   عامرل  تر ین   مهرم گرویی برر ایرن ی سرش اصرلی اسرت کرر         در یی یاسخ نوشتاراین 
چرر   0229سرپتامب    یرازده یس از  در دورۀ منطقۀ آسیام م ک م ب  همکارم ای او و روسیر در 

الملرل یرا    مشت   ب آمده از سطح نظرام برین   هامهدیدآو است کر ت نوشتار ۀبوده است؟ ف ضی
است. بر    منطقۀ آسیام م ک مهمکارم ای او و روسیر در  ۀانگی ت ین  مهمم تبط با این سطح، 
کشرور در ایرن منطقرر    ام و داخلری نیر  در همکرارم دو     منطقرر  هرام  عاملاین اسا،، اگ چر 

در  المللری اسرت.   ین موضوع، سطح بیندر ا مؤث سطح تللیل ت ین  مهماما  ؛هستندآف ین  نقش
ام و اسرنادم   ها از مناب  کتابخانرر  تللیلی و ب ام گ دآورم داده -از روش توصیفی نوشتاراین 

  بهر ه گ ایری   نوواقر  ، از رویکر د نظر م   نوشرتار هام  یافتر ک دومند نظام. ب ام ایم ک دهاستفاده 
 ایم. گ فتر
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 چارچوب نظري
برازیگ  اصرلی    عنرواو  برر دولرت   مانندگ ایی کالسیک  هام واق  یژگیگ ایی بسیارم از و نوواق 
ولری   ک ده است؛ملورم حفظ  -صورت مفهوم تللیلی الملل و قدرت را بر ۀ سیاست بینصلن
کنرد، نرر برر     هرا معطروف مری    المللی دولرت  ساختارم نظام بین هام ویژگیرا بر  ها توجر بیشت 

توجرر خرود برر     کمتر ین سراختن   برا معطروف  و  (Ghavam, 2011: 84)متشرکل آو  واحدهام 
المللری را مشرخس سرازد     یایردار نظرام برین    هرام کوشرد ترا تأثی    متغی هام سطح واحدها می

(Griffiths, 2015: 1020.) 

 وۀم بروط برر نلر    شود. تنهرا تغیی هرام   ام آو تع یف مییک ساختار ب حسب چینش اج 
متشرکل از سراختار و اجر ام     ،ظرام رونرد. یرک ن   ساختارم بر شمار می تغیی هام چینش اج ا،

ا و کرارگ اراو واقعری   هر  متعامل است. هم ساختار و هم اج ا مفاهیمی هستند کر با کرارگ ارم 
ها و کارگ اراو واقعی نیسرتند. سراختار چیر م کرر مرا       ولی دقیقاً هماو کارگ ارم رابطر دارند؛

ب حسب اصل حراکم بر     چینش اج ام نظام و یست و باید ساختار را ب  حسب نلوۀبینیم ن می
المللی، آنارشی است  هام بین نظام دهندۀ اصل نظم (.Waltz, 2015: 115)ک د آو چینش تع یف 

 همرۀ رسمی، ه  واحد ب اب  با  از نظ است. « حکومت در نبودسیاست »الملل در  و سیاست بین
  اییان و مر ف شایسرتگی کرس   کنرد و هریچ  کس ناگ ی  نیست اطاعت  واحدهام دیگ  است. هیچ

بیننرد بر ام آنکرر     ها خود را ناگ ی  می والت  معتقد است کر دولت(. Waltz, 2015: 126)ندارد 
، مسرئلر ایرن   کار گی نرد. نتیجرۀ   بر را داشتر باشند، رفتارهام مناسبی را دیگ اوقدرت رقابت با 

ها،  و آومیا روابطواحدها و  هام ویژگیشباهت رفتارم خواهد بود. بناب این، ساختار مستقل از 
 (.Moshirzadeh, 2005: 115)کند  ها را تعیین می رفتار آو

هرا و    چارچوب ف ضریۀ تهدیرد خرارجی و ف ضریۀ ثبرات هژمونیرک، علرت        گ ایی در واق 
را ام  المللری و منطقرر   هام بین طلب ب ام آغاز و استم ار همکارم هام کشورهام منفعت انگی ه

ام، از  هام منطقرر  شت   خارجی، موان  همکارمتهدید م دهد. در چارچوب ف ضیۀ توضیح می
ثبات هژمونیک، هژموو  شود و در چارچوب ف ضیۀ ب داشتر میکارم و سود نسبی  جملر ف یب

کند و نگ انی واحدهام منطقر را از سود نسبی از برین   مانند یک شبر حکومت م ک م عمل می
شرده از سروم هژمروو     منیت ع ضرکنندگاو ا مص ف عنواو برکشورهام منطقر  . در نتیجرب د می
 :Dehghani Firouzabadi, 2014) یذی نرد  میاز ییامدهام آنارشی همکارم و همگ ایی را  غی 

از ف ویاشری اتلراد شروروم وجرود      المللری بعرد   نظمی در نظرام برین   بی بارزت ین (.108-109
هرا و نهادهرام    سرازماو  مبارزه با ت وریسم را نباید در اختیار بناب اینالمللی است.  ت وریسم بین

م اتب قدرت، توانایی اث گذارم بر  عملکر د    سلسلر از نظ  المللی ق ار داد؛ زی ا این نهادها بین
 کنند. ها ب  اسا، مناف  ملی اقدام می ها را ندارند و دولت دولت
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رسرد و   نظر  مری   برر  ب انگی تر   چرالش سپتامب  برر م اترب    99 رویدادالملل یس از  نظام بین
تر  شرناختر    مط ح ب ام امنیت ملی کشرورها مناسرب   هامین تهدیدی ایی سیاسی ب ام تبگ واق 
هرام ت وریسرتی ف املری اسرت کرر از       کرم م هروو شربکر    گ ایی دست شود. اما نوزایی واق  می

نگراه   ۀکنند؛ یعنی از بازیگ او و امیالی کرر هر  دو بیر وو از دایر      گ ایی مذهبی تغذیر می اف اط
رسد  نظ  می ، برباالا توجر بر مطالب ب (Griffiths, 2015: 1021) گی ند ق ار میگ ایی  سنتی واق 
منطقرۀ آسریام    تواند در تبیین همکارم امنیتی ایر او و روسریر در   ام کر می ت ین نظ یر مناسب
دست دهد،  اقدام این دو بازیگ  در منطقر برواق  شود و در  مناسبی از ماهیت و  مؤث  م ک م
تهدیرد   ر، ایر او و روسریر در چرارچوب ف ضریۀ    گ ایی است؛ زی ا در ایرن منطقر    نوواق نظ یۀ

دنبرال مبرارزه برا     المللری برر   نها و نهادهام بری  بر نقش سازماو نداشتن مشت   خارجی و اعتماد
کر دو نقرش آم یکرا در منطقرر و جلروگی م از ایجراد        مزمراو، کر   هام ت وریسرتی و هرم   گ وه
 ر منطقر هستند.هام نظامی این کشور د یایگاه
 
 هاي امنيتی در آسياي مركزي چالش

المللری،   تللیرل برین   هرام  حامنیتی در آسیام م ک م را در سرط  هام تواو چالش طور کلی می بر
 .ک د ام و داخلی ب رسی منطقر

 
 المللی سطح بين. 2

یک روابط تیی دازاو ژئویل اتلاد شوروم بود، از دی باز مورد توجر نظ یر سیط ۀ زی ام کر  منطقر
ارائر شد،  9121هالف د مکیندر کر در سال « قلب زمین» ۀالملل ق ار داشت. ب ام نمونر نظ ی بین

. ب  این اسرا، دور از انتظرار نبرود    است منطقۀ آسیام م ک میکی از نمودهام قدیمی اهمیت 
، شروروم اتلراد  اب قردرت   اتلاد شوروم و آزادشدو منطقۀ اوراسیا از سیط ۀ یس از ف ویاشی

نفو  خرود در   این منطقر بیشت  شود و دریی توسعۀام بر  ام و ف امنطقر هام منطقر قدرت  توجر
 د، تأییدکننردۀ ایرن   شرده یرس از یایراو جنر  سر      یتیک ارائرهام ژئویل این منطقر ب آیند. نظ یر

ب ژینسرکی، مشراور ییشرین امنیرت ملری      ها، زبیگنیو  این نظ یر ادعاست. در مشهورت ین نمونۀ
نسرتر و ب تر م جهرانی    بر ام آم یکرا دا  « تیکیغنیمت ژئویلت ین  مهم»اوراسیا را  یکا منطقۀآم 

داند. کشورهام واقر    شکل مستقیم وابستر بر ب ق ارم و تداوم سلطر ب  اوراسیا می آم یکا را بر
هام متنروعی را بر ام    ها و ف صت توانست چالش در این منطقر میاو رقابتی ق ار گ فتند کر می

، «بازم بر ر  »و « خ  قدرت ژئویلیتیک»و بر هم اه داشتر باشد. ب  این اسا، دو اصطالح آنا
رسراو هسرتند    کرالو در آسریام م کر م یرارم    تی سرطح  بیش از همر در بلث تهدیدهام امنی

(Azizi, 2018: 161-162.)  
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در   آمیر  موفقیرت  هرام  راف وو ب  این، آم یکا کر ییشت  در مناطقی همچوو افغانستاو تج بر 
علیر روسیر و  منطقۀ آسیام م ک م در  عاملد از این توان  می، داشت تندروهام  ی وراندو گ وه
هرا و   داعرش و دیگر  گر وه    از توانرد  وجود دارد کرر آم یکرا مری    باوراین د. ای او نی  به ه بب 

یرد،  . بردوو ت د کنرد ایط در آسیام م ک م استفاده سازم ش  ثبات ب ام بیتندروانر هام  سازماو
برر   مسرتقیم شرکل   برر  منطقۀ آسیام م کر م ب دارم از این فاکتور از سوم آم یکا در  می او به ه

، بسرتگی دارد  وحشتنا  در این منطقر هام سناریواج ام می او توانایی روسیر در جلوگی م از 
و و هرام نظرامی در افغانسرتا    ها با ایجاد یایگراه  آم یکایی. دهد در خاورمیانر رخ می آنچرمشابر 
 هرام  هردف  خواهنرد  مری هام نظامی با کشورهام آسیام م ک م  توجر همکارم شایاواف ایش 

نتر ل و نظرارت بر  فعالیرت و     کرر ک  کننرد ی یر ود را در منطقر اج امدت خ ژئویلیتیکی طوالنی
هرا اسرت. در صرورتی کرر ت وریسرم       آوتر ین   مهمچین، روسیر و ای او در منطقر از  هام اقدام
انستاو شکست بخورد منطقر بار دیگ  از کانوو توجر آم یکا خارج خواهد شد الملل در افغ بین

ها علیر روسریر و   جن  تل یم  بت برسیایی آم یکا است. ااور هام با سیاست مغای کر این اتفا  
 هرایی  عامرل تر ین   مهرم هام آسیام م کر م از   سازم م زهام افغانستاو با جمهورم ثبات نی  بی

سرازم آو در راسرتام    ثبرات  وجود در منطقر و بیمزدو وض   ا ب ام ب همه هستند کر آم یکایی
  .(IRIB News, 2018) ها متوسل خواهند شد مناف  خود بر آو

 
 اي سطح منطقه. 1

برر ف اخرور    نوشتاردر این رو است کر  سیام م ک م با چالش ف اوانی روبرام آ منطقردر سطح 
در ییونرد برا    هرا  عامرل گونر کر اشاره شد، ایرن   ماوه شود. سی میرها ب  تعدادم از آو ،موضوع
تأثی گذارم این سطح ب  همکارم ای او و روسریر را   المللی، زمینۀ هام ب آمده از سطح بین عامل

 دهد. در آسیام م ک م اف ایش می
 
 هاي تروریستی در منطقه اسالمی و سازمان گرایی افراطرشد الف( 

فضرام سیاسری    مرذهبی همروار کر د.    گ ایری  افر اط یرام  گ ایری، راه را بر ام اح   احیام اسالم
هرام آسریام م کر م     جمهرورم   ایانۀهام اقتدارگ شوروم و سیاست دورۀ اتلاد گ انۀ س کوب

اتلاد شروروم،  شوروم، نقش مهمی در این روند ایفا ک دند. در دوراو اتلاد یس از ف ویاشی 
و از ب قر ارم ارتبراط برا    هرام اسرالمی سر کوب شردند      م اسرم  وتعطیل و تخ یب  ها جدمس

 غی دینری شوروم، رهبر او  اتلاد یس از ف ویاشی  تمدو اسالمی جلوگی م شد. مهم م ک هام
 عنرواو  برر  هرا   هام اسالمی را سر کوب ک دنرد و برر آو    هام آسیام م ک م نی  گ وه جمهورم

نتوانسرت  هام سر کوبگ انر   تهدیدم اساسی ب ام ثبات منطقر نگ یستند. اما نر تنها این سیاست
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این منطقر شرناختر   بخش هویت م دمت ین  مهم عنواو بربلکر اسالم  ؛بر حذف اسالم کمک کند
هن  غ بی و غی اسرالمی شرناختر شرد    شدو اسالم واکنشی بر نفو  رو بر رشد ف  اف اطیشد و 

(Yesevi, 2013: 27-28). گی م دولت اسالمی ع ا  و شام )داعش( و ییوسرتن ب خری    با شکل
ها بر وطن، امکاو س ایت تهدید داعش از خاورمیانر  آسیام م ک م بر آو و بازگشت آوجواناو 

 بر آسیام م ک م وجود دارد.

ثباتی در کشورهام  اصلی خود را ایجاد بی هام هدفص احت یکی از  در حقیقت داعش بر
اند کر  داشتر مسلماو آسیام م ک م و همچنین در روسیر اعالم ک ده است. رهب او داعش اظهار

هرام آسریام م کر م نیر  دسرت       بر س زمینخواهند  میقانوو ش یعت،  در تالش ب ام توسعۀ
و بر تالش ب ام یافتن یاسخ برر تهدیرد    ک دیابند. این واقعیت، رهب او آسیام م ک م را نگ او 

م اصلی کر کرل منطقرر بایرد در آینردۀ ن دیرک برا آو       ها از چالش بناب این غی منتظ ه واداشت.
هام ت وریستی بر کشورهام آسریام   مذهبی و تهدید نفو  گ وه گ ایی اف اطرو شود، رشد  بر رو

ت وریستی اخی  در  مواردم از تهدیدهام .(Kukeyeva and Others, 2016: 858)م ک م است 
کرر برر    0298جروالم   01ت وریسرتی در تاجیکسرتاو در    ۀحملر  .9بروده اسرت:    هرا  اینمنطقر 
شرد کرر داعرش مسرئولیت ایرن حملرر       منج   دانق ا ۀمنطقو غ بی در سوارا شدو دوچ خر کشتر

نف  بودنرد، حمرالت    00گ وهی کر بیش از  0292ژوئن  0در  .0 ؛ت وریستی را ب  عهده گ فت
، هرا   حملرر متعددم را در شه  آکتوبر در بخش غ بی ق اقسرتاو انجرام دادنرد. در ج یراو ایرن      

هایی مع فی کر د کرر    بیگانر را ها  رعامالو این حملجمهور ق اقستاو،  نورسلطاو نظ بایف، رئیس
 .3؛ اند بر ق اقستاو انتقرال دهنرد   جویانی کر از سوریر ب گشتر ستی ه راهثباتی را از  در تالشند بی

دیگ م در آسیام م کر م، ایرن برار در ق قی سرتاو      ۀآکتوبر، حمل رویدادهامچند هفتر یس از 
شرده علیرر    گرذارم  نتلرارم برا یرک خرودروم بمرب     ا ۀحملیک  0292اوت  32انجام شد. در 

و سر کارمند سفارت را زخمی کر د. ایرن حملرر برر یرک      داد سفارت چین در بیشکک رخداد 
گ وه سلفی فعال در سروریر   ،النص ه ۀشود با جبه ت وریست اویغور نسبت داده شد کر گفتر می

هرام   م ک م هدف ت وریسرت  ، آسیامرویدادهااین  وقوعرسد با  نظ  می ارتباط داشتر است. بر
 (.Rippa, 2018) اند ق ار گ فتر گ ا اف اط

هام دولتی حراکی از آو اسرت کرر در حرال حاضر  چهرار سرازماو اصرلی          ب خی گ ارش
کرر در ق اقسرتاو،    در آسریام م کر م فعالنرد: نخسرت، جنربش اسرالمی ازبکسرتاو        گر ا  اف اط

اسالمی کر در ق اقستاو، م، ح ب التل ی  کند؛ دو الیت میق قی ستاو، تاجیکستاو و ازبکستاو فع
ام از  المسرلمین کرر شربکر    کنرد؛ سروم، اخرواو    ق قی ستاو، تاجیکستاو و ازبکستاو فعالیت مری 

کنند؛ چهارم، رزمنردگاو   گوناگوو عمل می هام با عنواودهد کر  هام مستقل را تشکیل می هستر
 (.Daneykin and Others, 2015: 88)د نکن اسالم کر در ازبکستاو فعالیت می
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 المللی و قاچاق مواد مخدر  م بينرشد جرائ( ب
نخسرت، قاچرا     :از نرد ا در آسریام م کر م عبرارت   قاچا  مواد مخدر  وسعۀاصلی ت هام دلیل
بسیارم موجب اختالل در کنت ل  هام عاملتسهیل شده است.  معلت ضعف در کنت ل م زها بر

برا   کیلرومت   0210.9100ی آسیام م کر م ) م زها شده است؛ از جملر وضعیت م زهام خارج
شرکالت  برا روسریر(، ماهیرت کوهسرتانی م زهرا و م      کیلرومت   2130.302 افغانستاو و بیش از
آمروزش و تجهیر     نبرود ویژه مر ز برین افغانسرتاو و تاجیکسرتاو( و      ها )بر جغ افیایی کنت ل آو

 درشردت   آسیام م ک م برر  چا  مواد مخدر دردوم، قا ؛المللی هام بین م زباناو با وجود کمک
دهرد کرر    مری در این منطقرر نشراو    ها یژوهش تأثی  فساد و مشارکت نی وهام امنیتی ق ار دارد.

کننرد و حمایرت الزم را در    اج ام قانوو با قاچاقچیاو موادمخدر مردارا مری   هام ب خی از مقام
تاج او و گاهی برر  اند بر  رساندو مواد مخدرم کر در ج یاو دستگی م قاچاقچیاو توقیف ک ده

هام سوم، بلر او اقتصرادم و اجتمراعی در ب خری از کشرور      ؛کنند دالالو موادمخدر ف اهم می
رفر   بر ام  تعرداد روزاف ونری از مر دم     قاچا  مواد مخدر اسرت.  ۀکنند آسیام م ک م تل یک

 یا ب ام خود، تمایرل برر حمرل و قاچرا      یافتر هام سازماو سی خود، یا ب ام شبکرنیازهام اسا
در این ش ایط، کنت ل م زها و جلوگی م از قاچا  مواد مخدر بسریار   بناب اینمواد مخدر دارند. 

فساد مالی، قاچا  سالح  ش ایطس انجام قاچا  مواد مخدر  (.Peyrouse, 2017)شود  دشوار می
 یافتر در منطقر را ف اهم خواهد آورد. و ج ائم سازماو

 
 سطح داخلی. 9

تاحدودم فضاهام شخصی و عمومی تغیی  یافترر اسرت. مسرائل      مدر کشورهام آسیام م ک
گرر ایش جنسرری، در زمرر ۀ مسررائل عمررومی و  شخصرری ماننررد قومیررت، باورهررام مررذهبی و  

کرر   ، در حالی کر مسائلی مانند انتخابات و سیاسرت اند کنت ل دولت تبدیل شده در هام موضوع
 انرد   از افر اد تبردیل شرده   عمرومی باشرند، برر مسرائل خصوصری گر وه کروچکی         باید آزاد و

(Burnashev, 2015: 114.) هرام آسریام    المللی شرفافیت، دولرت   ب  مبنام گ ارش سازماو بین
شرمارم نهراد    هام جهاو هستند. اف وو ب  این، تنهرا تعرداد انگشرت    م ک م از فاسدت ین دولت

هرا،   ایرن دولرت  فسراد ف اگیر  در    و مؤث گونر کشورها وجود دارد. نبود نهادسازم  در این مؤث 
ادم و نبرود  سرازد. نبرود رشرد اقتصر     تهدیردهام امنیتری را دشروار مری     مرؤث  گونر مدی یت ه 

نارضایتی نسبت برر دولرت و    ،طور کلی مل ومیت اجتماعی و اقتصادم هام اساسی و بر آزادم
 :Karami and Azizi, 2013)مهمی شده اسرت   هام م آو را اف ایش داده و سبب تلولنهادها

 گی م تهدیدهام امنیتی در منطقر کر ه  یرن  کشرور    ب  شکل مؤث  هام عاملطور کلی،  رب (.144
 اند از: اند عبارت بوده رو روبردر سطح داخلی با آو  منطقۀ آسیام م ک م
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هرام قرومی، سرطح براالم بیکرارم       و اقتصادم، مانند ترنش  ثباتی سیاسی، اجتماعی بی -
هرام   فقی بودو م دم منطقرر، مهراج ت    درآمد و توزی  ناب ابویژه در میاو جواناو(،  )بر

هام رنگری در منطقرر    نهادهام دولتی )کر بر انقالب نبودوداخلی و خارجی، فساد، کارا
 منج  شد(؛

 در میاو جواناو(؛ویژه  ها )بر مذهبی در این جمهورم گ ایی اف اطنفو  روبر رشد  -
 راهخردر از افغانسرتاو از   نفو  روبر رشد مافیام مواد مخدر و افر ایش قاچرا  مرواد م    -

 ارویا و اف ایش شمار معتاداو بر مواد مخدر؛ ۀمنطقر بر روسیر و اتلادی
هرام منطقرر    نهادهرام اسرتم ار رهبر م قردرت سیاسری در ب خری از جمهرورم        نبود -

(Daneykin and Others, 2015: 87؛) 

طرر برین   مناسربات جدیرد، قطر  راب    کارانبودو و ییشینخوردو مناسبات اقتصادم  ب هم -
 هام نخست یس از استقالل( و کاهش مبادالت مالی؛ ها )در سال جمهورم

ثبرات  نداشرتن  تورم شدید و نبود  خای  یولی و ارزم، کاهش قردرت خ یرد مر دم و     -
 اقتصادم؛

گرذاراو خرارجی برر منطقرر      گذارم داخلی و هجروم سر مایر   امکاو س مایر نبودو ف اهم -
 ویژه آم یکا و اس ائیل(؛ )بر

گیر م   ویرژه آم یکرا در رونرد تصرمیم     و نفو  کشورهام غ بی، بر ثبات سیاسی نداشتن -
 هام منطقر؛ دولت

بیکارم و اف ایش تعداد افر اد   هام الزم ب ام رف  فق  و و هماهنگی ها قانووب نامر،  نبود -
 (.Shouri, 2004: 92-93)درآمد  کم

 

 سياست امنيتی ایران در آسياي مركزي

 ب تر م با المللی جدید  آغاز نظام بین کر بر معنامقطبی یایاو نظام دوو شوروم  اتلاد ف ویاشی
روم هرایی را فر ا  ها و چرالش و ف صت شدیی  در سیاست خارجی ای او ، موجب تغآم یکا بود

کمونیسرت کرر    مای او ق ار داد. بارزت ین ف صت ب ام ای او این بود کر دیگ  از سوم کشرور 
شرد. در   هام دیگ  بود تهدیرد نمری   نفو  بر مناطق و ملت ۀوسعت دنبال جهانی داشت و بر ۀداعی

شرد   سببموضوع این . یک بازوم خود را از دست رفتر یافت« نر ش قی، نر غ بی»واق  شعار 
ویژه آم یکاستی م  ستی خود را در تقابل با غ ب و براتلاد شوروم، هویت و ه دورمای او در 
گ ایری   واق  ۀگونر کر نظ ی هماو (.Hojati and Hojati, 2016: 45)ستی م تع یف کند  و اس ائیل

قطبری یرا    ک د، ش ایط خودیارم جدیدم کر در اث  ظهرور سراختار ترک   بینی میساختارم ییش
سراخت ترا    وجود آمده بود، جمهورم اسالمی ای او را مجبور قطبی بر چندقطبی معطوف بر تک

نرر   -گی م مبتنی ب  نر شر قی ست کنارهجام سیا در رفتار خارجی خویش تغیی  ایجاد کند و بر
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آمیر  نسربت برر آم یکرا      غ بی بر سیاست اتفا  یا اتلاد روم آورد. ه چند سیاست خصرومت 
خرویش  گ ایانرۀ  مقابلرر اما ای او تالش ک د در جهرت ییشرب د سیاسرت خرارجی      ؛تداوم یافت

 Haji)دا کنرد  ویرژه روسریر دسرت ییر     هام رقیب آم یکا بربا قدرت مراهب دنوعی همکارم  بر

Yousefi, 2008: 65) را نیر  یریش روم ایر او     دیگ مهام  الملل چالش م بیناما تلول در نظا؛
 ق ار داد.

راهر وم  سرو، در همسرایگی    نخستین چالش، موقعیت جغ افیایی کشور است. ای او از یک
و اسرت.  ثبات و ناامن افغانستاو و یاکستا کشورهام بی ۀحال، همسایهماو آسیام م ک م و در 

گست ش قاچرا  انسراو و قاچرا  مرواد      ۀرو بر رشد در زمین هام، افغانستاو تهدیدویژهطور  بر
نگ انری اصرلی   دهد. بناب این،  مخدر، ت وریسم و بنیادگ ایی اسالمی را بر قلم و ای او انتقال می

ورهام هدف ای او در مبارزه با ت وریسم، ب ق ارم روابط مسراعد برا کشر   بقا است.  ۀای او مسئل
ایر او از   اف ایش امنیت داخلی کشرور اسرت.  س انجام آسیام م ک م و ایجاد ثبات در منطقر و 

بر  ایرن اسرا،، بر ام حفرظ      روسریر قر ار دارد.   « خارج ن دیرک »سوم دیگ ، در مجاورت با 
امنیتی روسریر را   هام ربا روسیر در سیاست خارجی خود مالحظ بخشیایدار و اعتماد ام رابطر

نسبت بر ایرن   شوروم، رویک د ای اواتلاد یس از ف ویاشی تر است. بر این ت تیب، در نظ  گ ف
گر    ژئویلیتیک بوده است و این عامل بیش از عامرل ایردئولوژیک هردایت    عامل منطقر مبتنی ب 

 (.Maria Rocca, 2017: 546-548)سیاست خارجی ای او در منطقر بوده است 

 یازده رویدادیس از  ضور و نفو  آم یکا در منطقرچالش ییش روم ای او، اف ایش حدومین 
شروروم و تأسریس کشرورهام    اتلاد یس از ف ویاشی است. « جن  علیر ت وریسم»سپتامب  و 

تنهرا اب قردرت    عنرواو  برر  جدید در آسیام م ک م، در این منطقر خ  قدرت ایجاد شد. آم یکا
و و ت کیر تالش ک دنرد ترا   ای ایس از جن  س د و همچنین ب خی از کشورهام همسایر مانند 

 نسربت  برر قدرت را ی  کنند. اگ چر ای او با بیشت  کشرورهام آسریام م کر م ارتبراط      این خ 
تواو ب  اسا، مقابلر با نفو   اما سیاست خارجی ای او در منطقر را می است؛ خوبی ب ق ار ک ده

 او بود کر ایر او  آم یکا نگ (.Aghazadeh, 2015: 98-99)و رقابت با ت کیر توضیح داد  آم یکا
وجود آمده در منطقر در راستام گست ش نفو  خود در این منطقر استفاده کنرد   از خ  قدرت بر

اسالمی وفادار  هام سیاسی هام اسالمی در کشورهام اسالمی منطقر، نظام و با حمایت از جنبش
وقرت آم یکرا،    مور خارجرۀ ، جیم  بیک ، وزی  ا9110در سال ، زمینربر خود ایجاد کند. در این 

کشورهام  کر بیاو ک ددر ج یاو سف  بر کشورهام آسیام م ک م در راستام حمایت از ت کیر 
ت کیرر   غی دینری ک اتیک و اسی و اقتصادم خود باید الگوم دمسی جدید و مستقل ب ام توسعۀ

  (.Alagöz, 2008) کار گی ند بررا 

م ای او نمرود یافترر، روابرط سرازماو ییمراو      امنیتی ب ا ام شکل دغدغر سومین چالش کر بر
ند ا ناتو ب ام ای او عبارت تهدیدهامت ین  مهمآتالنتیک شمالی )ناتو( با کشورهام منطقر است. 
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بر دارم از آو در  س زمینی نی وهام آم یکا و ناتو با ایر او و امکراو بهر ه    شدو فاصلۀ کم .9از: 
شدو قدرت مانور ای او در این  حضور و نفو  ای او در منطقر و کمکاهش  .0 ؛بل انی هام زماو

هام موجود میراو  ب دارم از اختالف نظ به ه راهتهدید مناف  و امنیت ملی ای او از  .3 ؛کشورها
سوم  دریام خ ر و راندو این کشورها برتعیین رژیم حقوقی  ویژه در زمینۀ کشورهام منطقر بر

هام مختلرف در  تداوم و تلکیم عملیات اعضام اصلی ناتو بر بهانر .1 ؛گ م در این دریانظامی
، ب گ ارم مانور نظامی با حضور یک یا چنرد عضرو اصرلی نراتو و     ب ام نمونر؛ مجاورت ای او

 Azami and)ام بدوو مشارکت ایر او  تعیین ساختار امنیت منطقر .0 ؛ای او ۀکشورهام همسای

Dabiri, 2012: 36-37.) 

مروارد  ایرن  ترواو در قالرب    هام امنیتی ای او در آسیام م کر م را مری   اولویت طور کلی، بر
 :ک دخالصر 
 ام؛ منطقر هام رگ م در منازع تالش ب ام میانجی -
 هام چندجانبر مانند اکو، ب ام ارتقام سطح قدرت خود؛ مشارکت در سازماو -
ات و امنیرت  روسیر در حفظ وضعیت موجرود و ترأمین ثبر    ۀتوجر و تأکید ب  نقش ویژ -

 (؛Seifzadeh, 2005: 189) رمنطقهام  دولت

شدو دریام خ ر و استق ار نی وهام نظامی در آو؛ زی ا ممکرن اسرت    امیمخالفت با نظ -
گونرر  سرازم ه   ام ایر او خنیری   اولویت منطقرر بناب این،  ؛ام شود منج  بر رقابت منطقر

 نیتی کشور را تهدید کند؛طور مستقیم مناف  ملی و ام ط حی است کر احتمال دارد بر
تهدیردم مسرتقیم    عنواو م م ک م را برهام متخاصم در قلم و آسیا دولت ای او حضور -

هام  روابط امنیتی دولت گی د. ای او منتقد شدید توسعۀ می علیر امنیت ملی خود در نظ 
حضرور نراتو و   از همچنرین ملتاطانرر    .اسرت آسیام م ک م با آم یکا و اس ائیل بروده  

ای انری همیشرر    هرام  اسرت. مقرام   ک دهماو امنیت و همکارم ارویا در منطقر انتقاد ساز
درازمدت نراتو و سرازماو امنیرت و همکرارم ارویرا در       هام رنگ انی خود را از مداخل

از آم یکرا یرس    ۀهمچنرین ایر او همیشرر مداخلر     انرد.  آسیام م ک م اب از ک ده مسائل
منب  تهدید ب ام مناف  و امنیت ملی خود در نظ   ت ین مهم سپتامب  در منطقر را  یازدهم

 (.Azizi, 2017)گ فتر است 

 
 در آسياي مركزيسياست امنيتی روسيه 

 هرام  هردف الملل یکی از  م و دگ گونی ملیطی و تلول نظام بینشورواتلاد یس از ف ویاشی 
 مینرر، زشروروم اسرت. در ایرن    اتلراد  شرده از  در حفظ نفو  خود ب  مناطق جداتالش روسیر 
نظر  در   برا وجرود مشرکالت و اخرتالف     داند و روابط با آسیام م ک م را با اهمیت می ۀتوسع

هرا در   آو ۀهام آسریام م کر م، رابطر    با جمهورم این کشورها در روابط  ها و ارزیابی موقعیت
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امنیتی، آموزشی و ف هنگری را   -استم ار داشتر است و همکارم سیاسی، اقتصادم، نظامیعمل 
  (.Rakhimov, 2015: 141) گی د میدر ب 

تواند بردوو   سوم م زهام غ بی روسیر، این کشور نمی در فضام گست ش ناتو و آم یکا بر
 کنررددفرراعی مناسررب در آسرریام م کرر م و قفقرراز منرراف  خررود را در منطقررر تررأمین   راهبرر د

(Omelicheva, 2018: 9.) ،هرام  هردف ر یابی بر  اب ار روسیر ب ام دستت ین  مهم، ب  این اسا 
هرام   ام و همکرارم  هام منطقر اوهام چندجانبر در قالب سازم همکارمتقویت  ،خود در منطقر

   است.هام نظامی خود در آسیام م ک م  جانبر در چارچوب تقویت یایگاهدو
است کر در کشورهام منطقر یایگاه نظرامی   منطقۀ آسیام م ک م ۀروسیر تنها کشور همسای

در « یایگرراه هرروایی کنررت»در تاجیکسررتاو، « وزارت دفرراع روسرریر 029یایگرراه نظررامی . »دارد
سرارم  »ق قی ستاو و یایگاه فضایی بایکونور بر هم اه دو سیستم رادارم و موشرکی مسرتق  در   

برر شرمار    منطقۀ آسریام م کر م   هام نظامی روسیر در یایگاهت ین  مهمدر ق اقستاو از « شاگاو
رت مستقیم در این منطقر، نی و و تجهی ات نظامی داشرتر  صو رود کر بر مسکو امکاو داده بر می

و ورود  0229سرپتامب    یرازدهم  رویرداد نظرامی روسریر یرس از     رقیب بیباشد. ه چند قدرت 
آباد ازبکستاو و مانا، ق قی ستاو بر چرالش کشریده    آم یکایی بر دو یایگاه نظامی خاونی وهام 

 ۀکیلومت م یایگاه مانا، و در فاصل 22یی کنت در گ فتن یایگاه هوا؛ اما روسیر با در اختیارشد
اعمرال  همچنرین  ، 0229بر نی وهام آم یکایی در سرال  کوتاه دو سال یس از تلویل این یایگاه 

و نی  تهدید و تطمی  ق قی ستاو بر تعطیلی یایگراه مانرا، در    0220فشار ب  ازبکستاو در سال 
نظرامی و دفراعی    ۀهنگی و اقتصادم، در حوزهام ف  نشاو داد کر ب خالف حوزه 0291تابستاو 

، 0210روسیر در تاجیکستاو ترا سرال    029دست باالت  را در منطقر دارد. تمدید فعالیت یایگاه 
و تضرمین مالکیرت یایگراه فضرایی      0230تمدید فعالیت یایگاه هوایی کنت ق قی ستاو تا سال 

دمدت و روشن روسیر بر حفظ تواو بر روشنی گویام نگاه بلن 0202بایکونور ق اقستاو تا سال 
 Karami and)و ایجاد توازو قوا در ب اب  آم یکا  و قفقاز منطقۀ آسیام م ک م دفاعی خود در 

Kouzegar Kaleji, 2014: 148-149)  ایرن  هام نظرامی   ب چیدو یایگاه ب ام تضعیف وو تالش
 است. در منطقرکشور 

یذی م امنیتری جردم بر ام     م ک م، آسیب مذهبی و ت وریسم در آسیام گ اییاف اطظهور 
مختلفری   هرام  مبارزه با ت وریسم برر اقردام   ب ام، روسیر زمینرروسیر ایجاد ک ده است. در این 
سرود را در   کشورهام مستقل هم م ک  مبارزه با ت وریسم 0222متوسل شد. این کشور در سال 

 اتلراد هرام   روسیر با جمهورم مسکو بنیاو نهاد. همچنین همکارم سطح باالم نظامی و امنیتی
یایگاه نظامی دائمی روسیر در کنت ق قی ستاو  .نهادینر شد جمعی شوروم در ییماو امنیت دستر

زماو، یوتین ب ام ایجاد یک مجم  امنیتی دیگر ، یعنری سرازماو     تأسیس شد. هم 0220در سال 
دود برر  ملر  شرانگهام  ۀو اولیر  مأموریرت اصرلی   .کر د همکرارم شرانگهام، ترالش زیرادم     
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خرود را بر ام    هام هدف، این سازماو 0220ین و روسیر بود؛ اما از سال ک دو م ز چ غی نظامی
هرام امنیتری    طلبی گست ش داد ترا نگ انری   و تج یر گ ایی اف اطت وریسم، « سر ش »مبارزه علیر 
 طرور  بر. کندروسیر، چین، ق اقستاو، ق قی ستاو، تاجیکستاو و ازبکستاو را ب ط ف ، اعضام آو

دسرت آورده   م کر م برر  امنیتی و نظامی در آسیام  مسائلهام بسیارم در  کلی، روسیر موفقیت
 ,Omelicheva)هام دفاعی، نظامی و امنیتی منطقر همچناو بر مسکو وابستر هستند  است. بخش

تواو بردین صرورت    هام امنیتی روسیر در آسیام م ک م را می طورکلی اولویت بر(.5-7 :2018
:دک بیاو 
 ها؛ حفظ تمامیت ارضی و استقالل جمهورم -
 ۀهرا در منطقر   دیگر  قردرت   -ویژه نظامی و سیاسری  بر – ۀجلوگی م از حضور و سلط -

 خارج ن دیک؛
 گ ایی مذهبی؛ مقابلر با اف اط ب امامنیتی با کشورهام منطقر  -همکارم نظامی -
شرورهام  هرام نظرامی گسرت ده در ک    هرام مللری و مناقشرر    ب وز مناقشرر  جلوگی م از -

 همسایر؛
نظرامی برا کشرورهام     -اقتصرادم و اتلراد سیاسری    -ت  سیاسی ایجاد همگ ایی ن دیک -

 ق اقستاو و ق قی ستاو؛
گیر م تجهیر ات نظرامی     مشت   از م زها و قلم و کشورهام همسرایر و بهر ه   ۀاستفاد -

 انداختن ثبات داخلی اینخط  تهدید نظامی علیر روسیر و برها با هدف جلوگی م از  آو
 کشور؛

 آمد جنایتکاراو، انتقال غی قانونی تسلیلات و قاچا  مواد مخدر؛و جلوگی م از رفت -
هرام   هرام جمهرورم   هام سیاسی، اقتصادم، نظامی و دیگر  توانرایی   استفاده از ظ فیت -

 ها؛ المللی آو منطقر با هدف تقویت روسیر و تقویت موقعیت سیاسی و بین
تروازو علیرر   نداشرتن  فشرار سیاسری و عامرل     بر عامرل  ها جمهورم تبدیل از جلوگی م -

 روسیر؛
 نظامی منطقر؛ -هام سیاسی ها در زمینر تقویت همکارم -
 حفظ حضور نظامی در دریام خ ر؛ -
-Atai and Sheibani, 2011: 140)حفظ نفو  روسیر در تعیین رژیم حقوقی دریام خ ر  -

141.) 

 
 هاي همکاري در آسياي مركزي هایران، روسيه و انگيز

دارد. کننرده   دهنده و تعیین نقش شکلها  فتار خارجی دولتب  رالملل  عتقد است نظام بینلت  موا
 Haji) شرود  مری ها  الملل موجب تغیی  در رفتار خارجی دولت تغیی  ساختار نظام بین ،رو از این
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Yousefi, 2008: 61 .) والت  با اشاره بر اینکر سیاست خارجی کشورها تا حد زیادم از جایگراه 
روشنی  ۀیس از جن  س د را نمون ۀیذی د، رفتار آم یکا در دور الملل تأثی  می ها در نظام بین آو

هام ب ر  در مقابل آم یکرا را شراهدم بر  ایرن ادعرام       از این ام  تلقی ک ده و واکنش قدرت
ند کر ک کنند. والت  تأکید می سازم می آورد کر معموالً کشورها در مقابل اب قدرت موازنر خود می

هرایی در مقابرل آو    ترا شربر موازنرر   است شده  سببآم یکا بوده کر در این دوره با رفتار خود 
هرا   ت ، و تلقی  سای  قردرت  سببام عمل ک ده است کر  گونر ؛ زی ا این کشور برایجاد شوند
 (.Hosseini Matin, 2009: 157)شده است 

سرپتامب  نشراو    یازده رویدادقبل از  تا منطقۀ آسیام م ک م در  یاست آم یکارفتارشناسی س
دنبال ترأمین منراف  دسرت     است و اساساً بردهد کر این کشور در منطقر مناف  حیاتی نداشتر  می

آوردو کشرورهام منطقرر در   هام ج ئی نظامی یا بر عضویت در همکارم ماننددوم بوده است؛ 
سرپتامب ،   یرازده ا. اما یرس از  سازماو امنیت و همکارم اروی ماننددوم  ۀساختارهام امنیتی درج

نظامی مشخس و حضورم ی رن  و فعال داشرتر اسرت. در    -سیاست امنیتی ،در منطقرآم یکا 
، آم یکا نی وهام نظامی خود را در ق قی ستاو و ازبکستاو مستق  ک د و نشاو داد کرر  زمینراین 
ویژه بعرد   سپتامب  و برزده یانطقر نی  بعد از تیکی میخواهد منطقر را ت   کند. اهمیت ژئویل نمی

آم یکا بر افغانستاو و ع ا  از نظ  نظامی و امنیتی در سیاست و راهب د آم یکا جایگاه  ۀاز حمل
کلی، مهار و ان وام ای او،  طور بر (.Ranjkash and Latifan, 2016: 275-276)ک د ام ییدا  ویژه

الگرویی بر ام    ۀبر ام ارائر   جلوگی م از نفو  بیش از حد روسریر در آسریام م کر م، ترالش    
نظامی از ملورهایی هستند کر منراف  آم یکرا در آسریام     -هام امنیتی کشورهام منطقر و هدف
 (.Vosoughi and Others, 2011: 224)کنند  م ک م را معنادار می

بر ام مقابلرر برا تهدیرد     خرارجی  تهدید مشرت     ۀبناب این، ای او و روسیر ب  اسا، ف ضی
همکرارم   هرام  هردف ت ین  مهمب  این اسا،، از . اند را باهم ایجاد ک ده  دیکینآم یکا، روابط 

هایی است کر آم یکا و  با سیاست امنیتی ای او و روسیر در آسیام م ک م و دریام خ ر، مقابلر
کنند. ب خی کارشناساو حتی ب  این باورند کرر همکرارم نظرامی     ام آو دنبال می متلداو منطقر

مشرت   در   راهبر دم مناف   دلیل برشود،  با روابط ن دیک دوجانبر تقویت میای او و روسیر کر 
و دریام خ ر بر سطح اتلراد   منطقۀ آسیام م ک مام آو در مهار نفو  آم یکا و متلداو منطقر

  (.Shouri, 2009: 67)ارتقا ییدا ک ده است  راهب دم

 –امنیتی ن م  نگ او تهدیدهامب  تهدید آم یکا،  اف ووالبتر ت دیدم نیست کر ه  دو کشور 
در منطقر نی  هستند. برا ایرن    –و گست ش ت وریسم  گ ایی اف اطاز قاچا  مواد مخدر گ فتر تا 

سریارم از مسرائل   ب ۀحال، این ادرا  مشت   در میاو رهب او ه  دو کشور وجود دارد کر ریش
 الملل و ر سطح نظام بیند -و ت وریسم گ ایی اف اطئلی همچوو ویژه مسا بر -ام در سطح منطقر

بر این ت تیرب، ایر او    گ دد. می ویژه در افغانستاو و خاورمیانر باز ایاالت متلده، برهام  سیاست
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اند و  مشت   در ایجاد صلح و ثبات در آسیام م ک م رسیده یطور کامل بر دیدگاه و روسیر بر
ض ر امنیرت منطقرر اسرت.    ر ب  س  این موضوع توافق دارند کر حضور نی وم نظامی آم یکا، ب

همکارم امنیتی میاو ای او و روسریر ب اسرا، منراف  مشرت  ، مبتنری بر  دو رویکر د         بناب این
کلری   طرور  برر  (.Azizi, 2017) اسرت جانبرر اسرتوار   زمراو یعنری همکرارم دوجانبرر و چند     هم
  منجر سویی سیاست امنیتی ای او و روسیر در آسریام م کر م    کر بر همکارم و هم هایی عامل
 ند از:ا شوند عبارت می

هام مناف  مشت   و امنیت ملی ای او و  همقابلر با نفو  آم یکا، ت کیر و اس ائیل در حوز -
 روسیر؛

م افر ایش  گی م از روابرط دوجانبرر در راسرتا    تالش جمهورم اسالمی ای او ب ام به ه -
 ام؛ هام منطقر فصل بل اوو نقش و تأثی گذارم در حل

 ؛منطقۀ آسیام م ک م هام روسیر و  مگ ا در جمهور هام اف اط کنت ل گ وه -

 :Atai and Sheibani, 2011)ش  ، قفقاز و آسیام م ک م سوم  ۀ ناتو برمقابلر با توسع  -

145- 146.) 

سرریر در آسرریام م کرر م در چررارچوب همکررارم ایرر او و رو ۀدر تللیررل انگیرر  سرر انجام
رهب او دو کشور بر ام   ۀ)مانند عالق داخلی هام حدر سط هایی عاملتواو گفت  یگ ایی م واق نو

و همکرارم در   منطقرۀ آسریام م کر م   ان ژم  ۀ)مانند همکارم در ع صام  و منطقر همکارم(
ام، همکارم دو کشور در بل او سروریر و...( نیر     ان ژم هستر ۀاویک گازم، همکارم در زمین

امرا بیشرت ین ترأثی      اسرت؛  هتأثی گذار برود  منطقۀ آسیام م ک مای او و روسیر در  ب  همکارم
از سروم   الملل بین الملل ب ام کنت ل فشارهام ساختارم نظام نظام بینسطح  هام عاملناشی از 
بایرد چگرونگی واکرنش ایر او و      در نتیجرر  ه است.بود ییماناو راهب دم آو متلده و هم  ایاالت

. شرود  تللیرل  المللی بین ام و در دو سطح منطقر مند نظامبندهام  ها و قیدو روسیر بر ملدودیت
هرا آم یکرا    ام و در رأ، آو هام ف امنطقر بناب این، دو کشور مخالف حضور و مشارکت قدرت

هرام ت وریسرتی و گسرت ش     و جلروگی م از ح کرت  در منطقر هستند. مقابلر با نفرو  آم یکرا   
ر واقر   د ؛المللری قر ار دارد   کر آو هم در ییونرد تنگاتنر  برا سرطح برین      گ ایی اسالمی اف اط
 همکارم دو کشور در منطقر بوده است. ۀت ین انگی  اساسی
 
 نتيجه
الملرل معطروف مری   ساختارم نظام برین  هام ویژگیتوجر خود را بر  بیشت گ ایی نوواق  ۀنظ ی

؛ المللری نردارد   المللی در کنت ل آنارشری برین   هام بین سازد و اعتقادم بر نقش نهادها و سازماو
 همکرارم و در چرارچوب  فایرده   -و منطرق ه ینرر  سا، اصل خودیرارم  واحدها ب  ا بناب این

حراکی   نوشتارهام  یافترالملل واکنش نشاو دهند. نظام بین داخلی و خارجی باید بر تهدیدهام
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ام و روسریر   هام ف امنطقر قدرتدنبال توازو قوا میاو  ای او در آسیام م ک م بر کر از این است
 طقر است.خود در من ۀدنبال حفظ سیط  بر

دنبرال   برر تهدید مشت   خرارجی   ۀب  اسا، ف ضی منطقۀ آسیام م ک م ای او و روسیر در 
ارویا و ناتو و تضعیف حضرور   ۀاتلادی ،ویژه آم یکا ام، برهام ف امنطقرتضعیف حضور قدرت

. دو کشرور از افر ایش   هسرتند غ ب از جملر اسر ائیل و ت کیرر در منطقرر     راهب دمییماناو  هم
و آو را برر معنری    دارنرد آو در منطقرر واهمرر    راهبر دم ییمانراو   و هرم  آم یکرا نفو   قدرت و
روسریر در   و ایر او  همکرارم هرام   از انگی هب  این اسا،، . کنند میخویش تلقی  نداشتن امنیت
 .آم یکا و غ ب است ب اب در قوا  ۀایجاد موازن ،منطقر

المللری   ت وریسرم برین   ۀ، مسئلم ک ممنطقۀ آسیام دیگ  همکارم ای او و روسیر در  ۀانگی 
و برر  الملرل   هایی را ب ام نظام بین کر بعد از ف ویاشی اتلاد شوروم توانستر است چالش است

خارجی، ایر او و روسریر    همکارمدر چارچوب  .آورد وجودبرموازات آو امنیت ملی واحدها 
. انرد داشرتر کارم ن دیکری  همگ ایی و ت وریسم در آسیام م ک م همواره ب ام مبارزه با اف اط

مناف  ای او و  ۀدنکنگ ایی در آسیام م ک م تهدید ف اطاسو،  مسئلر آو است کر از یکدلیل این 
مشت   دو کشور مناف   ۀتواو حوز گ ایی در آسیام م ک م را می روسیر است و مقابلر با اف اط
موجرب  توانرد   ر منطقر، میگ ایی د اف اطیی وزم احتمالی یا گست ش تلقی ک د. از سوم دیگ ، 

ت وریسم، قاچا  مواد مخردر، تشردید ج یراو     ۀف ام زم در حوز هامیک س م تهدید تشدید
توانرد   کرر مری   را فر اهم آورد و غیر ه  یافتر  ، قاچا  سالح، ج ائم سازماونایذی  کنت لمهاج ت 
 وجود آورد. الملل بر ظام بینرا ب ام ن هاییتهدید
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