




مجموعه مقاالت
 

ازبکستان جدید و قدرت های منطقه


کاری از اندیشکده راهبردی تبیین


www.Tabyincenter.ir   : وبسایت اندیشکده


نشانی : تهران، خیابان پاسداران،  چهارراه فرمانیه،خیابان بوستان، خیابان نسترن، پالک 32



کد پستی : 1957664734


تلفن : 26153329


نمابر : 26153239



 

فهرست

مقدمه / 2

1- مقایسه رویکردهای میرضیایف با اسالم کریم اف / 3

2- رویکرد ازبکستان جدید به قدرت های منطقه ای / 5

منابع / 15

)جهت دسترسی آسان تر به مطالب، می توانید روی عنوان مورد نظر کلیک کنید(



اندیشکده راهبردی تبیین  | مجموعه مقاالت - بهمن ماه 1395   / 2

@Tabyincenter         :برای عضویت در کانال اندیشکده روی لینک روبرو کلیلک نمایید

مقدمهفهر ســــتبازگشت به

درگذشت اسالم کریم اف رئیس جمهور ازبکستان و برگزاری 
انتخابات در این کشور آسیای مرکزی که منجر به پیروزی 
کشورهای منطقه  میرضیایف شد، این سؤال را در میان 
کشورها  سایر  با  ازبکستان  روابط  که  است  کرده  ایجاد 
کشورهای منطقه در دوران میرضیایف چگونه  به ویژه 
پاسخ  سؤال  این  به  نمی توان  هنوز  هرچند  بود؟  خواهد 
قطعی داد، اما انتخاب شخصی از داخل سیستم سیاسی 
که به مدت 13 سال نخست وزیر ازبکستان بوده است به 
که در آینده نزدیک تغییرات  خودی خود نشان می دهد 
چشم گیری در سیاست خارجی ازبکستان رخ نخواهد داد.

اندیشکده راهبردی تبیین
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1- مقایسه رویکردهای میرضیایف با اسالم کریم اف

رئیس جمهور  رویکردهای  که  است  زود  اگرچه هنوز 
جدید ازبکستان با اسالم کریم اف مقایسه شود، اما پیشینه 
کنار اسالم  که 13 سال در  وی به عنوان نخست وزیری 
کریم اف اداره کشور را به عهده داشت کافیست تا نتوان در 
آینده نزدیک تغییرات چشم گیری را در سیاست های دولت 
که به نظر  ازبکستان انتظار داشت. اکنون تنها حوزه ای 
می رسد در آینده نزدیک دچار تحول شود، اقتصاد ازبکستان 
است. میرضیایف که سال ها به عنوان نخست وزیر فعالیت 
کرده است به خوبی با محدودیت های اقتصادی کشورش 
آشناست و به نظر می رسد از ابتدا بر تنوع بخشیدن به منابع 
کشور متمرکز شده است. آزادسازی ویزا با 2۷  درآمد این 
کشور از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی اولین اقدام دولت 
کشور بود. همچنین ایجاد چهار منطقه آزاد  جدید این 
تجاری در مناطق مختلف کشور برای جلب سرمایه گذاری-
های خارجی از برنامه های آتی میرضیایف است. چنین 
اقداماتی می تواند موجب جلب سرمایه گذاری های خارجی 
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به این کشور و توسعه صنعت توریسم شود و از وابستگی به 
قدرت هایی نظیر روسیه و آمریکا بکاهد. همچنین ایجاد 
صنایع نظامی داخلی برای نوسازی بخش نظامی از اهداف 

دیگر میرضیایف است.]1[

خود  مسئولیت  ابتدای  در  وی  نیز  سیاسی  حوزه  در 
و  قرقیزستان  با  دیپلماتیک  روابط  گسترش  درصدد 
تاجیکستان برآمد و هیأت هایی به این دو کشور فرستاد و 
هیات هایی از آن ها را در این کشور پذیرفت.]2[ ازبکستان در 
کشور بر سر آب و مرزها اختالف  کریم اف با این دو  دوران 
جدی  بحرانی  کشور  این  در  آب  مسئله  البته  داشتند. 
است و ممکن است تغییر لحن و رفتار ازبکستان با هدف 
زمینه چینی برای حل مسئله آب باشد. در این صورت عدم 
کشورها ممکن است  با این  آبی  حل اختالفات مرزی و 
موجب تنش مجدد در روابط تاشکند با این دو کشور شود.
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2- رویکرد ازبکستان جدید به قدرت های منطقه ای

2-1- روسیه:

سایر  همانند  استقالل  از  پس  ازبکستان  اگرچه   
کشورهای جدا شده از شوروی سابق با مشکالت متعدد 
اقتصادی دست و پنجه نرم می کرد، اما این شرایط منجر 
کشور به روسیه نشد. در مقابل  این  کامل  به وابستگی 
سال ها  این  خالل  در  قرقیزستان  همچون  نیز  تاشکند 
کوشید از رقابت های آمریکا و روسیه در آسیای مرکزی به 
کند و از این دو ابرقدرت امتیاز بگیرد.  نفع خود استفاده 
احداث پایگاه نظامی آمریکا در ازبکستان نمونه ای از این 
سیاست تاشکند است. در نتیجه این سیاست ازبکستان 
در سال 2۰15 تجهیزات نظامی زیادی به صورت هدیه از 
آمریکا دریافت کرد.]3[ در حالی که همکاری های امنیتی 
این کشور با روسیه از نظر مسکو به هیچ وجه مطلوب نبود 
و حتی کریم اف در زمان حیات خود روسیه را متهم کرد که 
تالش می کند استراتژی امنیتی خود را از طریق این سازمان 
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پیمان امنیت جمعی بر کشورهای منطقه تحمیل کند.]4[ 

کریم اف بعید به نظر می رسد سیاست   اکنون با مرگ 
امتیازگیری ازبکستان از ابرقدرت ها در آینده نزدیک تغییر 
کند. در روسیه میرضیایف را به عنوان فردی می شناسند 
که خواستار عدم اتحاد کشورش با قدرت های بزرگ است. 
کریم اف  که وی نخست وزیر و  در سال 2۰12 یعنی زمانی 
امنیت  از سازمان پیمان  رئیس جمهور بود، ترکمنستان 
که موجب نارضایتی روسیه  جمعی خارج شد؛]5[ اقدامی 

شد.

با این وجود پیوندهای دو کشور بیش از آن است که هر 
یک بتوانند دیگری را نادیده بگیرند. در حدود 2٫3 میلیون 
کار هستند و این یکی از  کارگر ازبک در روسیه مشغول به 
کشور را تشکیل می دهد.]6[  بزرگ ترین منابع درآمد این 
همچنین بر اساس قرارداد عظیمی که در مارس 2۰16 بین 
دو کشور امضا شد، گازپروم 4 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 

از ازبکستان خریداری خواهد کرد.]۷[
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کشور محدودیت های خاص  با این وجود روابط دو 
منابع  کمبود  محدودیت ها  این  مهم ترین  دارد.  را  خود 
مالی روسیه به دلیل تحریم هاست. این در حالی است 
کشورها صادرات،  که اولویت ازبکستان در رابطه با سایر 
جلب سرمایه گذاری و کسب منابع مالی است. در حالی  که 
کاهش یافته است  منابع مالی روسیه به دلیل تحریم ها 
و همکاری با روسیه تنها قادر است بخش اندکی از منافع 

امنیتی ازبکستان را تأمین کند.

مشکل بعدی در روابط دو کشور اصرار روسیه بر همکاری 
با کشورهای عضو شوروی سابق در چارچوب سازمان های 
صورت  در  ترتیب  این  به  است.  اقتصادی  و  امنیتی 
اختالف برخی از این کشورها با یکدیگر، سازمان مورد نظر 
و همکاری های ناشی از آن تضعیف می شوند. برای مثال 
خروج ازبکستان از سازمان پیمان امنیت جمعی ناشی از 
اختالفات مرزی ازبکستان با تاجیکستان و قرقیزستان – که 
حتی در سال 2۰12 منجر به درگیری مرزی دو کشور شد – و 
اختالف بر سر عضویت افغانستان به عنوان ناظر بود.]۸[ 
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که روسیه و ازبکستان بدون همکاری  این در حالی است 
در قالب این سازمان نیز منافع امنیتی مشترکی دارند و حتی 
تاشکند در سال های اخیر از تالش های مسکو برای مبارزه 

با اسالم گرایان افراطی در منطقه تشکر کرد.]9[

2-2- چین: 

کشورهای منطقه چین از موقعیت بهتری  در میان 
ازبکستان برخوردار است. چین  با  روابط  گسترش  برای 
کشورهای آسیای مرکزی بیش از هر چیز بر  در روابط با 
کید دارد. توانایی های عظیم  همکاری های اقتصادی تأ
اقتصاد چین و ظرفیت باالی سرمایه گذاری این کشور نیز 
از  مرکزی  آسیای  کشورهای  نیاز  برطرف کننده  به خوبی 
جمله ازبکستان است. در راستای این هدف چین از انجام 
پروژه هایی که موقعیت این کشور را در منطقه متزلزل کند 
خودداری می کند. برای مثال چند سال قبل از احداث سد 
ایران در تاجیکستان، چین قصد ساخت  راغون توسط 
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که  نیروگاه موسوم به یاوان در رودخانه زرافشان را داشت 
با اطالع از نارضایتی ازبکستان این طرح را متوقف کرد.]1۰[

همکاری های این دو کشور از سال ها قبل شکل گرفته 
است و در همین چارچوب نیز ادامه خواهد داشت. طرح 
کمربند جاده ابریشم یکی از مهم ترین پروژه های چین در 
که ازبکستان نیز در آن جایگاه مهمی دارد.  منطقه است 
شرکت ملی نفت چین از سال 2۰۰6 در توسعه میادین نفتی 
ازبکستان مشارکت دارد. همچنین گاز طبیعی ازبکستان 
گاز آسیای مرکزی به چین صادر  از طریق سه خط لوله 
می شود و خط لوله چهارم نیز با سرمایه چین در حال ساخت 
است.]11[ روشن است که این روابط در دوره میرضیایف نیز 
ادامه خواهد یافت. در سوم ژانویه سال جاری میرضیایف 
به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد برقراری روابط با 
چین با اشاره به سرمایه گذاری های چین در نوسازی و 
توسعه بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی ازبکستان 
خواستار تداوم این روابط شد.]12[ به عالوه چین از جمله 
کشورهایی است که اتباع آن بر اساس طرح جدید ازبکستان 
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راحت تر ویزا دریافت خواهند کرد.

کشور  با این وجود موانعی نیز بر سر همکاری های دو 
مثال  برای  است.  روسیه  موانع  این  از  یکی  دارد.  وجود 
که  ایجاد منطقه آزاد تجاری در داخل سازمان شانگهای 
ازبکستان هم عضوی از آن است، با مخالفت روسیه به 
تعویق افتاده است. به دلیل ترس از رشد اقتصادی سریع 
کاالهای چینی به بازارهای منطقه،  چین و سرازیر شدن 
پیوستن  به  موکول  را  طرح  این  درباره  بحث  روسیه 
ازبکستان به سازمان تجارت  و  قزاقستان، تاجیکستان 

جهانی کرده است.]13[

مانع دوم، مسائل امنیتی منطقه آسیای مرکزی است 
که ازبکستان نیز نسبت به آن حساسیت زیادی دارد. در 
که از چین و از طریق ازبکستان  کتبر 2۰16 محموله ای  ا
به افغانستان ارسال شده بود، در بازگشت از افغانستان در 
مرز ازبکستان تخلیه شد و ازبکستان خواستار ادامه مسیر 
محموله از طریق آمو دریا شد تا نیروهای امنیتی این کشور 
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قادر به نظارت بر آن باشند. بیشترین نگرانی تاشکند از 
طالبان در افغانستان است که گاهی تحرکاتی در نزدیکی 
مرزهای ازبکستان انجام می دهند.]14[ اگرچه این مسئله 
در کوتاه مدت به ضرر روابط اقتصادی دو کشور است، اما در 
درازمدت ممکن است پکن را درگیر مسایل امنیتی منطقه 
برای تأمین امنیت طرح کمربند جاده ابریشم کند و روابط 

این کشور با کشورهای آسیای مرکزی محکم تر شود.

3-2- ایران:

 بعد از فروپاشی شوروی، ایران از اولین کشورهایی بود 
که استقالل ازبکستان را به رسمیت شناخت. پس از آن با 
توجه به پیشینه فرهنگی مشترک ایران و ازبکستان به 
نظر می رسید که روابط دو کشور به سرعت گسترش خواهد 

یافت، اما در عمل چنین نشد.

که در سال  بود  کشور شوروی سابق  تنها  ازبکستان 
کنگره آمریکا بر ضد ایران حمایت  1995 از تحریم های 
کشور سکوالر، رشد  کرد. به نظر می رسد علت نگرانی این 
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ازبکستان  گرایشات اسالم گرایانه در میان تاجیک تباران 
گروه های اسالمی تاجیک  بود و با توجه به نفوذ ایران بر 
تصور می شد ایران درصدد گسترش ایدئولوژی اسالمی در 
منطقه است. اگرچه این بی اعتمادی بر روابط اقتصادی 
دو کشور نیز تأثیر گذاشت، اما در این مدت ایران در احداث 
بیش از 116 کارخانه در ازبکستان سرمایه گذاری کرد که از 
میان آن ها 19 کارخانه به طور کامل با سرمایه گذاری ایران 
مشغول به کارند. از دیگر جنبه های مهم روابط ازبکستان و 
ایران، توسعه همکاری بین دو کشور در زمینه حمل و نقل 
است. در بیست و پنجم آوریل سال 2۰11، در عشق آباد در 
نشست چهارجانبه وزرای خارجه ازبکستان، ترکمنستان، 
کشورها  این  بین  راه آهن  تأسیس  درباره  عمان  و  ایران 

سندی امضا شد.]15[

که  کشور وجود دارد  با این وجود مسائلی در میان دو 
این مسائل  از  یکی  بیشتر می گردد.  مانع همکاری های 
کشور و اختالفات آبی با تاجیکستان  بحران آب در این 
است. احداث سد راغون از موارد اختالف تاجیکستان و 
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که مشارکت ایران در این  ازبکستان است و طبیعی است 
طرح بر روابط ایران و ازبکستان نیز تأثیرگذار باشد. برای 
مثال ازبکستان در سال 2۰1۰ بیش از هزار واگن حامل مواد 
غذایی و مصالح ساختمانی صادر شده از ایران و روسیه به 
تاجیکستان را توقیف کرد که با عکس العمل ایران مواجه 

شد.]16[

اگرچه تاجیکستان مخالفت تاشکند با احداث این سد 
را بی دلیل می داند، اما باید توجه داشت که سیر دریا و آمو 
دریا که بزرگ ترین رودخانه های منطقه هستند، از کوه های 
قرقیزستان و تاجیکستان سرچشمه می گیرند و ایجاد سد در 
مسیر این رودخانه ها می تواند اقتصاد ازبکستان را که متکی 
کند. مشارکت  کشاورزی است، با بحران جدی مواجه  بر 
در احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی در تاجیکستان 
ممکن است راه حلی برای این مسئله باشد. هم اکنون چین 
در حال سرمایه گذاری در یک پروژه تولید برق خورشیدی 
در ازبکستان است.]1۷[ ایران نیز با اجتناب از مشارکت در 
پروژه های تنش زا در منطقه قادر است اعتماد این کشورها 
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را بیش از پیش جلب کند.

در حال حاضر ایران جزو 2۷ کشوری نیست که شرایط 
اخذ ویزا برای آن ها تسهیل شده است. این در حالی است 
که در مورد برخی از این 2۷ کشور صدور ویزا تنها در قالب 
تغییر  اتباع باالی 55 سال  یا ورود  و  گردشگری  تورهای 
کرده است؛ اما ایران جزو هیچ یک از این دو گروه نیز نبوده 
است. در بررسی امکان تغییر این وضعیت پیش از هر چیز 
باید نگرش محافظه کارانه مقامات این کشور را مدنظر قرار 

داد.

ازبکستان،  با  روابط  بهبود  راه  تنها  حاضر  حال  در   
گرفتن  نظر  در  با  کشور  این  در  سرمایه گذاری  افزایش 
مسایل زیست محیطی و الزامات جامعه سنتی ازبکستان 
در  چین  تجربه  از  ایران  است  الزم  نظر  این  از  است. 
کمک بگیرد. اگرچه حجم سرمایه گذاری چین  منطقه 
در کشورهای منطقه بسیار عظیم است اما این سرمایه -
گذاری ها بیشتر در جهت تأمین نیازهای چین در خصوص 
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کاال است. این مسئله در درازمدت  انرژی و حمل و نقل 
موجب تغییر در ساختارهای اجتماعی منطقه، مهاجرت 
جمعیت و در نهایت ناآرامی های اجتماعی خواهد شد و 
حتی  انداخت.  خواهد  خطر  به  را  سرمایه گذاری  امنیت 
در صورت تأمین امنیت طرح ها، هزینه حفاظت از آن ها 
به مرور زمان افزایش خواهد یافت. چنانچه ایران بتواند در 
سرمایه گذاری های خود عوامل انسانی و طبیعی این کشور 
را در نظر بگیرد، قادر است حضوری طوالنی مدت در این 

کشور داشته باشد.
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