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 چکيده 

ان انجام شدد. رو  پدژوهش کتابنانده این پژوهش با هدف بررسی روابط ایران و ازبکستان و تاثیر آن بر منافع و امنیت ملی ایر

ازبکستان بعنوان پرجمعیت تدرین کشدور آسدیای مرکد ی و بده   ای با استفاده از کتب، مقاالت و... بود. نتایج پژوهش نشان داد

عقیده اغلب صاحبنظران مهمترین آنها بازار بالقوه و مناسبی برای کاالها و خدمات فنی و مهندسی ایراندی و یدم منبدع بدالقوه 

های استقالل ازبکستان، نقش آفرینی برخی عوامل و فاکتورهدای برای تجارت تران یتی وسیع بحساب می آید. در ننستین سال

عمدتا سیاسی مانع از گستر  روابط همه جانبه میان دو کشور شد که از آن جمله می توان به فعالیت کشورهای غربدی بدرای 

و عنایت به این مسئله که پیوندهای فرهنگدی هدر دو کشدور از نندان ا با گذر زمان تحدید حضور ایران در منطقه اشاره کرد. ام

عمقی برخوردار بود که هیات حاکمه ازبکستان نمی توانست از آن نشم پوشی نماید ، حکومت حاکم برای جلب باور مدردم بده 

زبکستان فرصدت هدا و تهدیدداتی بدرای هدر دو در این بین روابط ایران و احسن نیت خود نانار به برقراری ارتباط با ایران شد. 

 کشور داشت که این مقاله بدان پرداخته می شود.

 

 ایران، ازبکستان، جمهوری، امنیت ملی، روابط هاي کليدي:  واژه
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 مقدمه 

پس از فروپاشی شوروی و بروز تغییرات رادیکال در ژئوپلیتیم مناطق شمالی ایدران، تنظدیم و تددوین یدم سیاسدت خدارجی 

های تازه به استقالل رسیده به یکی از عالیق و مالحظات جدی و اجتناب ناپذیر کشورمان تبددیل مند و کارا در قبال دولتسود

شد. قرار گرفتن آسیای مرک ی در محیط امنیت فوری جمهوری اسالمی ایران که به معنای تاثیرپدذیری مسدتقیم از رونددها و 

یص بنش عمده ای از ظرفیت و توان مربوط به سیاستگذاری و تعیین استراتژی پویش های جاری در این منطقه است، به تنص

ها منجر شد. در شکل دهی سیاسدت خدارجی ایدران در قبدال منطقده آسدیای کشور و طرح ری ی نحوه تعامل با این جمهوری

امنیتی کامال مشهود بوده مرک ی دخالت و نقش آفرینی مجموعه ای از انگی ه ها، مالحظات و محرکه های سیاسی، اقتصادی و  

است. به نحوی که هریم از آنها بعنوان متغیری مستقل، روند شکل گیری و اجرای رفتار خارجی ایران را در منطه تحت تداثیر 

 1  قرار داده اند.

ای از طرف دیگر توجه برخی بازیگران منطقه ای و فرا منطقه ای به موقعیت استراتژیم آسدیای مرکد ی و درنتیجده تدال  بدر

های آسیای مرک ی تاثیرگذارده است، بنحوی که کسب نفوذ در این منطقه، خود بعنوان عامل دیگری بر روابط ایران و جمهوری

های سایر کشورهای عالقمند به نقش آفرینی ها به ناگ یر به اهداف، مقاصد و فعالیتایران در تنظیم روابط خود با این جمهوری

. در واقع بروز خالء قدرت در منطقه آسیای مرک ی بواسطه فروپاشدی شدوروی از یدم طدرف و در این منطقه توجه کرده است

عالقه برخی کشورها به کسب م ایای استراتژیم در حوزه های منتلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی در این منطقه از طرف دیگر 

جه شماری از کشورهای خواهان نقش آفریندی سبب شد تا آسیای مرک ی در سیستم بین المللی بعد از جنگ سرد در کانون تو

فعال در این حوزه قرار گیرد. در پاره ای موارد، تالقی منافع ایران با اهدداف و مقاصدد ایدن کشدورها، محددودیت هدای فدراروی 

و  سیاست خارجی ایران را در منطقه آسیای مرک ی مضاعف کرده است. از این رو شناخت مبانی رفتاری هر یم از این کشورها

تشنیص منافع و مقاصد آنها در آسیای مرک ی، شرط الزم برای تدوین و اجرای یم سیاست خارجی توانمند و اثرگذار در ایدن 

های منتلف سیاست ارتباط ها، در فرصتمنطقه از سوی ایران بوده است. به هر حال ایران در دهه گذشته و با وجود محدودیت

 2ت دوجانبه یا نندجانبه پیگیری کرده است.های آسیای مرک ی را بصوربا جمهوری

است. وجدود اجمداد داخلدی نسدبت بده روابدط ایدران بدا بوده  اشتراکات فرهنگی مهمترین عامل موثر برنگر  ایران به منطقه  

ها فرهنگی است. سیاست روشن ایران در منطقه بسط و گستر  قدرت خدود در همده زمینده  یکشورهای منطقه نتیجه ن دیک

در صحنه بین المللی جنبه دیگر سیاست ایران در این منطقه است. ایران کده در برخدورد بدا کشدورهای ا مبارزه با ان و  باشد.می

همکداری بدا نید  بدرای  ، بلکه تمایدل خدود را  هنه تنها ثبات را به هم ن د  ،منطقه با واقعگرایی قابل مالحظه ای عمل کرده است

ه ای جهت خنثی کردن تبلیغات گسترده درباره تهدید بنیاد گرایدی اسدالمی انجدام . ایران تال  گسترده استروسیه نشان داد

 3.ه استبجای پرداختن به ایدئولوژی اسالمی گام های نندی به سوی ارتقاء روابط اقتصادی د فرهنگی در منطقه برداشته و  داد

داند است. ایران خود را پل ارتباطی منطقه میه بود متغییر اقتصادی نی  از جمله مهمترین عناصر رویکرد ایران نسبت به منطقه

توسعه اقتصدادی و تعامل با کشورهای منطقه به  و بر همکاری اقتصادی با کشورها منطقه ، تأکید دارد. به اعتقاد ایران همکاری  

 4کند و بدون آن تصور صلح و امنیت منطقه غیر منطقی و غیر واقعی است.منطقه کمم می

 
1 - Mohiaddin Mesbahi, "Iran and Central Asia: Paradigm and Policy", Central Asian Survey, Vol. 23, No. 2 (2004), p34. 

 38،ص 1378مه کارشناسی، دانشکده روابط بین المل، سال شهرام قاضی زاده، »جایگاه منطقه آسیای مرک ی در سیاست خارجی ج.ا.ایران«، پایان نا  - 2
 .123.ص 1376، پایی  89استبدان، پ، »آسیای مرک ی: موضوعات و نالشها«، ترجمه فاطمه سلطانی یکتا، فصلنامه مطالعات آسیای مرک ی و قفقاز، سال ششم، شماره   - 3

4 - A.H. H. Abid i. “Iran and Central Asian Republics: Interest and Approaches “, Srategic Analysis, vol XVIII, no 3. (June 1993) pp. 375 – 

386. 
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هدای واقدع قه آسیای مرک ی در مجموعه مالحظات فرامرزی کشور، نیاز به تثبیت تعامالت با جمهوریاهمیت و حساسیت منط

و تحدوالت   2001سدتتامبر    11در این منطقه را بعنوان یکی از ال مات فراروی سیاست خارجی ایران مطرح کرده است. بعدد از  

ویه ها و روندهای مسلط و حاکم در این منطقده و بداز تعریدف بنیادین و تعیین کننده در آسیای مرک ی نیاز به ارزیابی مجدد ر

شود. تال  برای شناخت واقعیدات و ها و نالش های نوین فراروی آن، به وضوح احساس مینقش و جایگاه ایران و درک فرصت

منطقه را به خدود های ذینفع در امور این  های اخیر بنش عمده ای از مساعی دوایر سیاستگذاری دولتتحوالت منطقه در سال

هائی را فدراهم ها و محددودیتاختصاص داده است. بدون شم درک واقعیات نوین آسیای مرک ی، امکان شناخت توامان فرصت

کرده است که نقش مستقیم و اجتناب ناپذیر در تعمیق یا تحدید نفوذ ایران در منطقه دارند و از این طریدق طراحدی سیاسدتی 

   5 ر مورد آسیای مرک ی ممکن می شود.مبتنی بر واقعیات محیطی د

از این حیث قابل که بنش   از مهمترین پیامدهای فروپاشی شوروی،  ظهور پنج دولت مستقل در آسیای مرک ی بعنوان یکی 

قابل مالحظه ای از ظرفیت سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را به خود معطوف داشت، مقطعی تعیین کننده در تاریخ  

معاصر ایران محسوب می گردد. این واقعه ورود مالحظات جدید در نظام تصمیم گیری کشور را درپی داشت.  روابط خارجی  

تا   اهداف کالن خود در منطقه آسیای مرک ی، تال  کرد  به  نیل  و  نفوذ فرهنگی و سیاسی  به منظور  ایران در دهه گذشته 

فته این منطقه پی ری ی کند. این روابط بطور طبیعی می باید  های تازه استقالل یا روابط قابل قبولی را با هریم از جمهوری 

فراهم   برای طرفین  را  اقتصادی  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  بهره مندی مطلوب  امکان  و  بوده  تفاهم  و سوء  تنش  از  عاری 

 رداخته می شود.لذا در این پژوهش به بررسی روابط ایران و ازبکستان و تاثیر آن بر منافع و امنیت ملی ایران پ 6کند. 

 

 پيشينه تحقيق 

-( همکاران  و  و  1399زرقانی  ایران  روابط  بسط  در  فرهنگی  دیتلماسی  جایگاه  و  نقش  »اهمیت  عنوان  تحت  پژوهشی  طی   )

ازبکستان« بیان کردند دیتلماسی فرهنگی رویکردی است مبتنی بر نقش و جایگاه عوامل پیوندگر »فرهنگ« در روابط میان  

در یم فضای صمیمانه، همگرا و بدور از تشنج، ارائه یم تصویر مطلوب از    -دف نهایی اینگونه از دیتلماسیکشورها و ملت ها. ه

تمدنی  اشتراکات  اساس  بر  علقه و    -روابط همه جانبه،  با وجود  ازبکستان  ایران و  روابط  فرهنگی و هویتی میان کشورهاست. 

)و روی کار آمدن شوکت    2016(، همواره دنار ضعف و ستتامبر  م1991عقبه های غنی فرهنگی در طول کمتر از سه دهه از )

)   14(میرضیایف کریماف  اسالم  مرگ  با  است.  بوده  نوسان  سایر 2016دسامبر  با  ازبکستان  خارجی  روابط  در  فصل جدیدی   )

خواستار جدید  دولت  بیشتر،  انعطاف  کمی  با  تغییر  و  تداوم  سیاست  براساس  شد.  آغاز  ایران  جمله  از  و  و    کشورها  تعمیق 

تمدنی    -گستر  روابط دوستانه با ایران است. دراین راستا سوال اصلی مقاله پیشرو این گونه است؛ با عطف به پیشینه تارینی

ایران در آسیای مرک ی به طور عام و ازبکستان به طور خاص، ایران و ازبکستان نگونه می توانند روابط همگرا و روبه جلویی  

های آسیای مرک ( عقبه تمدنی و فرهنگی ایران به حساب می  -که ازبکستان )همانند اغلب جمهوری  داشته باشند؟ ازآنجایی

آید، دو کشور قادرند در نارنوب »دیتلماسی فرهنگی«، ضمن خنثی کردن زمینه های تهدید، روابط همگرا و روبه رشدی را 

تمدنی ایران و ازبکستان، مؤلفه هایی همچون اسالم   -گیدر همه زمینه ها دنبال نمایند. ازاین حیث در روابط و تعامالت فرهن

به عنوان دین مشترک، زبان فارسی، مفاخر مشترک، حضور فرهنگ ایران در ازبکستان، های میراث تمدنی، تارینی و طبیعی،  

 .توریسم، اقتصاد و... وجود دارد که می تواند موجب تقویت روابط جذابیت دو کشور شود

 
 . 4و  3، ص ص: 82، مرک  پژوهش های مجلس شورای اسالمی، اردیبهشت ماه "2001ستتامبر  11ارزیابی نقش و جایگاه ایران در آسیای مرک ی با تاکید بر تحوالت پس از " - 5

6- Roy Allison, Lena Jonson,Op,Cit, pp. 238-240  
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( طی پژوهشی تحت عنوان »جایگاه دیتلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرک ی و قفقاز« بیان کردند  1398جعفری و براریان )-

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد دولت های جدیدالتاسیس در آسیای مرک ی و قفقاز، فصل جدیدی از مناسبات  

. از این رو، تبیین استراتژی دیتلماسی فرهنگی جمهوری جمهوری اسالمی ایران با کشورهای آسیای مرک ی و قفقاز آغاز شد

اسالمی ایران در این کشورها و نی  بررسی نقش عوامل تاثیرگذار حاکم بر مناسبات میان کشورها از ضروریات موجود در این  

دار می باشد. در  اجتماعی ملتها از جایگاه ویژهای برخور-پژوهش است. زیرا فرهنگ از لحاظ تاثیر وثیق آن بر حیات سیاسی

این پژوهش تال  شده تا پس از بررسی شرایط فرهنگی حاکم بر این کشورها، به شناخت و بررسی اولویت ها، جهت گیری ها  

و نی رویکردهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران باتوجه به سوابق فرهنگی و تارینی آن با واحدهای نوپدید در این منطقه و  

که در این زمینه متوجه کشور ایران هست پرداخته شود. یافته های پژوهش در این نکته خالصه همچنین تبیین آسیب هایی  

ایران در آسیای مرک ی و قفقاز به دلیل نحوه تعامل متفاوت دو کشور با نظام بین   می گردد که عملکرد دیتلماسی فرهنگی 

نهاده  می ان کارآمدی  نی   و  فرهنگی  راهبردهای  و کاربست  متفاوتی  الملل، شیوه  نتایج  از  فرهنگی  دیتلماسی  امر  ای مسئول 

 بهرهمند شده است. 

-( کوزه گرکالجی  و  نظریه  1391عطایی  منظر  از  ازبکستان  بر سیاست خارجی جمهوری  »تاملی  عنوان  تحت  پژوهشی  ( طی 

رویک دهه گذشته  است که طی دو  آسیای مرک ی  تنها کشور منطقه  ازبکستان  بیان کردند جمهوری   » ردی کامال  پیوستگی 

متغیر را در عرصه سیاست خارجی به نمایش گذاشته است. رویکرد سیاست خارجی ازبکستان همواره بین همراهی و یا تقابل با  

فدراسیون روسیه و ایاالت متحده آمریکا متغیر بوده است. شرایط یاد شده، این پرسش مهم را پیش می آورد که علت اصلی  

متغیر در سی رویکرد  این  دنبال  اتناذ  به  را  المللی  بین  و  ای  پیامدهای منطقه  امر نه  این  و  ازبکستان نیست  است خارجی 

و   علل  بررسی  به  روزنا  پیوستگی« جیم   »نظریه  بهره گیری  با  رو،  پیش  مقاله  پرسش،  این  به  پاسخ  منظور  به  است؟  داشته 

د و با در نظرگرفتن ازبکستان به عنوان یم عوامل این تغییر در دو سطح تحلیل محیط داخلی و محیط بین المللی می پرداز

جامعه توسعه نیافته از حیث اقتصادی و بسته از نظر سیاسی و نی  یم قدرت کونم )در سطح نظام بین الملل( به این نتیجه 

المللی )اختالف ها در آسیا اقتدارگرایانه اسالم کریم اف( و محیط بین  ی  رسیده است که دو عامل فرد )شنصیت و رویکرد 

مرک ی و رقابت روسیه و آمریکا(، بیش از سایر عوامل )نقش، حکومت و جامعه( در شکل گیری یم سیاست خارجی متغیر در  

جمهوری از بکستان نقش ایفا نموده است. اتناذ این نود سیاست خارجی از سوی تاشکند، پیامدهای مهمی نون تنریب وجهه 

دید اختالف های ازبکستان با کشورهای منطقه آسیای مرک ی، تضعیف سازمان ازبکستان به عنوان یم متحد قابل اعتماد، تش

پیمان امنیت جمعی، واگرایی در سازمان همکاری شانگهای و تشدید رقابت بین نین و روسیه با آمریکا در آسیای مرک ی را  

 .ده استدر پی داشته که بر تداوم شرایط ناپایدار امنیتی در منطقه آسیای مرک ی بسیار موثر بو

 

 روابط ج.ا.ایران و جمهوري ازبکستان

قرابت  این  از  ازبکستان  احساس خطر مسئوالن  و  ایران  و  تاجیکستان  افغانستان،  با سه کشور  ازبکستان  ن دیکی  و  همسایگی 

یسه  جغرافیائی با توجه به وجود جمعیت عظیم تاجیم در این جمهوری و همچنین اعتقادات اسالمی مردم ازبکستان که در مقا

با سایر کشورهای آسیای مرک ی از عمق و وسعت بیشتری برخوردار است، موجب شد در اوایل استقالل،رهبران ازبکستان را از  

به جرات می توان ادعا نمود تمام تال  سیاست خارجی ایران در ده    7اتحاد فارس زبان ها و بنیادگرائی اسالمی بیمناک نماید. 
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بردن شبهات در این خصوص و اعتماد سازی بوده است تا در سایه آن سطح مناسبات سیاسی    سال اول روابط دو کشور از بین

و اقتصادی با ازبکستان ارتقا یابد. اگر نه در دهه اول موفقیت نشمگیری بدست نیامد اما با آگاهی دولت ازبکستان از نیات غیر  

موثر اعتمادسازی  سیاست  مابین،  فی  روابط  در گستر   ایران  متعدد    مغرضانه  فشارهای  رغم  علی  اخیر  سال  در سه  و  افتاد 

 شاهد رشد نشمگیر روابط دو کشور در زمینه های منتلف بوده ایم. 

  

 پيشينه تاریخی روابط   

از   مهمی  بنش  خود  که  میاید  بشمار  النهر  ماوراء  تمدن  مرک   فعلی  ازبکستان  در محدوده جمهوری  موجود  اغلب شهرهای 

تمام سلسله های حاکم در تاریخ ایران به نحوی در این منطقه نفوذ داشته اند. در واقع نام ازبکستان تمدن ایران اسالمی است.  

 به این سرزمین داده شد. پس از حاکمیت بلشویم ها و تج یه ترکستان 

ظاهراً  ننستین رویارویی مسلمین با این منطقه    این سرزمین ننستین بار توسط هنامنشیان تحت حاکمیت ایران قرار گرفت.

  8.در حدود دهه پنچم هجری بوده است

ایرانی نون طاهریان و صفاریان در  با روی کار آمدن عباسیان و تغییر سیاست بغداد در ممالم متصرفه بتدریج خاندان های 

از قرن   بتدریج حکومت سامانیان  رسید.  النهر می  ماوراء  تا  ایشان گاهی  فتوحات  دامنه  و  زده  بهم  ایران حکومتی  سوم  شرق 

هجری بر ماوراء النهر از سمرقند و بنارا تا تاچ )که منطقه حوالی تاشکند فعلی است( و فرغانه استقرار یافت. این دوره توام با  

عظمت سیاسی و علمی بسیار ماوراء النهر و دربار سامانیان محل نطفه بستن تمدن ب رگ اسالمی در ماوراء النهر بود. ب رگانی  

لعمی و رودکی و نجاری و ترمذی در این عصر می زیستند و سمرقند و بنارا از مراک  علم جهان اسالم  نون ابوعلی سینا و ب

تاریخ و تمدن   از تشکیل دهندگان  علیرغم ترک بودن بنشی  از حمله مغول تماس سلسه هایی که  تا قبل  بحساب می آمد. 

نشمندان ایرانی نون خواجه نظام الملم و عمیدالملم های ایشان داشوند و در واقع اداره کنندگان حکومتایران محسوب می

سلطه محمدخان شیبانی بر ماوراء النهر که تمایل او به گستر  این  .  کندری بودند، در ماوراء النهر اعمال حاکمیت کرده اند 

ه قصد یکتارنه  سلطه به خراسان را در پی داشت مصادف با قدرت یافتن شاه اسماعیل صفوی در ایران بود که حرکت خود را ب

شاه  ایران  به  فرهنگی  و  تارینی  نظر  از  النهر  ماوراء  تعلیق  باضافه  ازبکان  بوسیله  خراسان  تهدید  بود.  نموده  آغاز  ایران  کردن 

شیبانی گشت. محمدخان  شدن  کشته  به  منجر  حمله  این  و  واداشت  ایشان  به  حمله  به  را  صفویه   9اسمعیل  دوره  در  گرنه 

رگیری های ایشان با ازبکان ادامه داشت ولی ازبکان علیرغم پرداخت خراج یا متابعت ظاهری در  بنصوص در زمان شاه عباس د

برخی از مقاطع استیالی خود را بر ماوراء النهر از شرق تاختن و کاشغر و از جنوب تا بلخ و بدخشان و از شمال تا تاشکند حفظ 

استیالی ارتش سرخ بر ماوراء  با    اری داده و تسلیم و دست نشانده نمود.نمودند. نادرشاه نی  دوبار به ازبکان حمله و ایشان را فر

در  و خلع  النهر   و خان خیوه  بنارا  ازبکستان در سال  1920سال  امیر  استقالل  با  اما  این منطقه قطع شد.  با  ایران  ارتباطات 

 مراودات ایران با این کشور نوپا آغاز گردید.  1991
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  ایران و ازبکستان؛ آغاز روابط 

ازبکستان بعنوان پرجمعیت ترین کشور آسیای مرک ی و به عقیده اغلب صاحبنظران مهمترین آنها بازار بالقوه و مناسدبی بدرای 

های در ننستین سدال 10کاالها و خدمات فنی و مهندسی ایرانی و یم منبع بالقوه برای تجارت تران یتی وسیع بحساب می آید.

خی عوامل و فاکتورهای عمدتا سیاسی مانع از گستر  روابط همه جانبه میان دو کشور شد استقالل ازبکستان، نقش آفرینی بر

 که از آن جمله می توان به فعالیت کشورهای غربی برای تحدید حضور ایران در منطقه اشاره کرد.

حتدی  11بدال مدی شدد.ها با حدت زیدادی دنتال  کشورهای غربی برای جلوگیری از نفوذ ایران در آسیای مرک ی در این سال

، آمریکا و متحدان اروپائی و آسیائی آن، آشکارا نگراندی خدود را از احتمدال گسدتر  1991و    1998های  پیش از آن بین سال

بنیادگرائی اسالمی در اتحاد جماهیر شوروی سابق ابراز داشتند و این بیشتر بدان دلیل بود کده نمدی خواسدتند ایدران یکدی از 

در سفر جیم  بیکر وزیر امور خارجه وقت آمریکا به آسیای مرک ی، جلدوگیری   1992منطقه باشد. در سال    بازیگران بانفوذ این

ایدن سیاسدت واشدنگتن و  12از نفوذ ایران و بنیادگرائی اسالمی بعنوان یکی از ارکان سیاست آمریکا در این منطقده اعدالم شدد

هدای تدازه اسدتقالل یافتده و همه جانبه میان ایران و جمهوریکشورهای غربی مانع عمده ای برای پی ری ی روابطی مستحکم  

بویژه آنهائی که دارای گرایشات غربگرایانه نظیر ازبکستان تبدیل شد. از طرف دیگر حکومت ازبکستان از همان ابتدای استقالل، 

سدتقبال نکدرد. اعتقداد تحت تاثیر برخی مالحظات سیاسی و تبلیغات منفی رسانه های خارجی از گسدتر  روابدط بدا تهدران ا

سیاستمداران این جمهوری بویژه شنص رئیس جمهور به نظام سکوالریستی، مانعی عمده بر سر راه روابط با ایدران بدود. بدویژه 

آنکه رژیم حاکم گرایشات بنیادگرایانه اسالمی را مهمترین تهدید فراروی خود قلمداد کرده و بیم آن داشت که ایدن گرایشدات. 

نی  نظیر تاجیکستان گرفتار جنگ داخلی کند. ازبکستان اعتقاد داشت که میان اپوزیسیون متحد تاجیدم و ایدران ازبکستان را  

در تاشکند به روزنامه نگاران و دیتلمات هدا گفدت: اعتقداد دارد ایدران در  1992ارتباط اصیلی وجود دارد. کریم اف در ستتامبر 

 13کمم به اپوزیسیون متحد تاجیم دست داشته است.

کریمف   و  اسالم  کرده  انتقاد  اسالمی  تندروی  از  ایران  حمایت  به  نسبت  که  بود  کسی  ترین  صریح  ازبکستان،  جمهور  رئیس 

از دستور کار مناسبات دوجانبه را خواستار شد. وزیر امور خارجه و  در مالقات با رئیس جمهور  نامبرده   ضرورت حذف اسالم 

ایرانی صراحتاً ابراز نمود و مایل بود که  اسالم  د نگرانی خود را از گستر  مدل  در تاشکن  1992و    1991های  در سالکشورمان  

 14سننان مقامات ایرانی رفع کننده این نگرانی باشد. 

حکومت ازبکستان با جمهوری اسالمی ایران تا قبل از مالقات مذکور رفتار نسبتاً سردی داشت که عدم اجازه افتتاح سفارتنانه  

کریمف در اجالس اکو در تهران و عدم امضاء یاداشت تفاهم در سفر وزیر خارجه ایران به تاشکند و عدم    به ایران و عدم شرکت

پس از مدتی و هرنند با تاخیر، سفارت ایران در تاشکند تمایل به مذاکره در مورد افغانستان تجلی های آن بوده است. لکن  

مقی برخوردار است که هیات حاکمه ازبکستان نمی توانست از آن پیوندهای فرهنگی دو کشور از ننان ع البته    15افتتاح شد. 

 
 9. ص 9/9/82»ازبکستان و گامهائی تازه به سوی رشد و شکوفائی«، روزنامه ایران  - 10
 وان نمونه به مقاله ای که در روزنامه واشنگتن تایم  ناپ شده مراجعه شود: رسانه های غربی با درج اخبار و مقاالت دروغین سعی در ایجاد فاصله مابین ازبکستان و ایران کرده اند بعن - 11

Bill Gertz “Terrorists Trained by Iran Tracked From Uzbekistan”, The Washington times, 8/04/2002 
12 - Shireen Hunter, "Iran, Russia and Southern Republic of Ex-Russia", Goftegou (Quarterly), summer 1996, P.85 Available 

at:http://www.netiran.com 
13 - Bruce Pannier, "Turkey and Iran in Former Soviet Central Asia and Azerbaijan: The Battle for Influence that never happened", 
Perspective on Central Asia (Volume II, No 13 April 1998), P.3. 
14 - Edmond Herzig, “Islam, Transnationalim and Subrgionalism in the CIS”, (Armonk, New York: East West Institute/M. E. Sharpe, 2000), 

pp 236. 
15 -David Menshari, “Iran and Central Asia: Radical Regime, Pragmatic Politics”, in Central Asia meets the Middle East (London:Frank 

Cass,1998),pp. 73-79 
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نشم پوشی نماید و برای جلب باور مردم به حسن نیت خود نانار برقراری ارتباط را ضروری دانست. از سوی دیگر گستر  

آسیای   جماهیر  سایر  با  ایران  ماندن  مرک ی  روابط  عقب  از  ازبکستان  نگرانی  همسابرانگی اننده  سایر  بود از  خود  زیرا  یگان   ،

ازبکستان با توجه به جمعیت و پیشینه تارینی مرک یت فرهنگی می کوشد خود را محور آسیای میانه جلوه دهد، بهمین دلیل  

از طرف در پی مالقات با آقای هاشمی رفسنجانی، اسالم کریمف خود درخواست افتتاح سفارت کشورمان را در تاشکند نمود.  

روسیه، دولت ازبکستان را که به شدت در پی خروج از مدار امنیتی روسیه بود، به دوری از    –ور ایران  دیگر تقویت تدریجی مح

ترکیه تشویق کرد. این مالحظات تاثیر منفی بر سطح روابط و همکاری های دوجانبه    –ایران و بهبود روابط با محور آمریکا  

( بود که با اعمال  CISاتحادیه کشورهای مستقل مشترک المنافع )  ایران و ازبکستان برجای گذاشت. ازبکستان تنها کشور عضو

کرد.  متهم  افراطی  اسالمگرائی  صدور  به  را  ایران  آشکارا  و  کرد  موافقت  ایران  ضد  بر  آمریکا  اقتصادی  دولت    16مجازاتهای 

مسایل سبب شد تا    این17ازبکستان هچنین صریحا از تصمیم روسیه برای ساخت یم نیروگاه هسته ای در بوشهر انتقاد کرد. 

از سطح قابل قبولی برخوردار نباشد. البته به تدریج با بروز برخی شرایط   1990روابط ایران وازبکستان به ویژه درنیمه اول دهه  

جدید نظیر ظهور و قدرت یابی رژیم طالبان در افغانستان به عنوان یم تهدید مشترک، بهبود روابط ایران با کشورهای اروپایی  

و  وابطال   ایران  اقتصادی  و  سیاسی  روابط  مرک ی،  آسیای  منطقه  در  ایران  منفی  اهداف  خصوص  در  ها  زنی  گمانه  برخی 

 جمهوری ازبکستان گستر  یافت.

در خصوص همکاری های اقتصادی باید به نقش مهم حمل و نقل و ارتباطات تران یتی در روابط دو کشور اشداره کدرد. در سدال 

ه ار تن محموله دریایی را از طریق ایران حمل کرده اسدت.  487، 2001ه ار تن و در سال   36  ازبکستان  2000تا    1996های  

ایدن رقدم از مدرز یدم  2004ه ار تن محموله را از طریق ازبکستان منتقل کدرده اسدت. و در سدال   750ایران    2001در سال  

ازبکستان مشغول فعالیت اقتصدادی هسدتند. ازبکی در  –میلیون تن گذشت. در حال حاضر حدود پنجاه شرکت مشترک ایرانی  

شوند وبه تولید کاال مشدغولند.گرد  تجداری دو کشدور بیشتر آنها به طور کامل از سوی سرمایه گذاران ایرانی حمایت مالی می

  18میلیون دالر ن دیم شده است. 600های اخیر اف ایش داشته و به مرز در سال

 

 ها و تهدیدهافرصت؛ رانازبکستان به جمهوري اسالمی ای نگاه  

 اهميت ایران از نگاه ازبکستان  -مبحث اول 

 الف: سياسی

ارائه ایده جدید سیاسی از سوی ایران که در آن با هیچ کشور ب رگی متحداستراتژیم نبوده و دارای مشی سیاسی مسدتقالنه -1

تمرک  گرائی مسکو از سوی دیگدر مدی باشدد از ای است که حائل بین تفکرات غربی و آمریکایی از یم سو و تمایالت روسیه و  

یم جنبه برای طرف ازبکی بسیار مطلوب می باشد و آن جنبه عبارت است از روحیه گری  از مرک ، عرف شکنی، نرم آفریندی و 

بهه غرب مستقالنه ازبکی ها می باشد )هر نند در عمل این اتفاق نیفتاده و تاشکند به جهت ترس از بقاء در دایره کرملین به ج

  .پیوسته است(

 مطلوبیت بازی با کارت ایران جهت امتیاز گیری از روسیه و آمریکا -2

 
16 - Leonard A. Stone, “The International Politics of central Eurasia”, Central Eurasian Publications Online, 2001 )section two) P.3. 
17 - "Iran's Relation with the states of Central Asia and Transcaucasia", Background Brief, London, August 1998, P. 6  

هم مان با برگ اری کمیسیون مشترک  سننان آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی ج.ا.ایران و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ازبکستان در مصاحبه با شبکه اول سیما - 18

 17/11/83اقتصادی دو کشور، 
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های منطقه، این نکته را دریافته است که دوری یا ن دیکی بده تهدران پدی آمددهای جمهوری ازبکستان نی  مانند سایر جمهوری

گاهی با بازی در معامله، منافع خداص خدود را جسدتجو مدی  مثبت یا منفی از سوی آمریکا و روسیه داشته و به این دلیل هر از

 نماید.  

 جذابیت حرکت ایران به سمت همکاری با غرب )اروپای منهای آمریکا(-3

هدف ازبکستان از همکاری با غرب و آمریکا در دوبنش اقتصادی و امنیتی خالصه می شود. به لحاظ امنیتی، ازبکستان خواهان 

بوده و مایل است تا در دایره امنیتی غرب قرار گیرد، از نظر اقتصادی نی  همکداری بدا   OSCEسازمان  همکاری بیشتر با ناتو و  

های اقتصادی و انتقال تکنولوژی به ازبکستان مفید ارزیابی می کند. بر اسداس غرب و آمریکا را برای اخذ وام های کالن و کمم

میلیدون دالر   160،  2002های اقتصادی خود به ازبکسدتان در سدال  مماعالم مقامات آمریکائی، این کشور با سه برابر کردن ک

میلیدون   55حددود    2001های بالعوض و اعتباری به ازبکستان خواهد داد. این مید ان در سدال  کمم اقتصادی در قالب کمم

میلیون دالر می  800مبلغ دالر بوده است. خبرهای غیر رسمی حاکی از اجاره پایگاه هوائی خان آباد ازبکستان توسط آمریکا به 

هد ار دالر کمدم نظدامی بده   750میلیدون و    8نید  حددود    2003باشد. در بودجه پیشنهادی دولت بو  به کنگره برای سال  

 19ازبکستان پیشنهاد شده است.

 تان نی  باشد.  مبتنی بر همکاری با غرب منهای آمریکا می تواند پاسنگوی هر دو نیاز اقتصادی و امنیتی ازبکس ایران مدل رفتار

 در کشورهای همسایه ایراناری ذنفوذ و قدرت تاثیرگ-4

می تواند هدم بدرای کشورهای منطقه بر هیچکس پوشیده نیست و این نی ی است که  در میان    ایران  نفوذ و جایگاه قابل توجه

 ز تهران( ( و هم تهدید آمی  )در صورت فاصله گیری اایرانازبکستان سودمند باشد )در صورت ن دیکی با  

بده لحداظ قددرت بداالی سیاسدی در سدازمانهایی مانندد ایدران  در سازمانهای بدین المللدی و منطقده ای:    ایران  نفوذ سیاسی-5

OIC،ECO  وOPEC  .می تواند نحوه تعامل ازبکستان با این سازمانها را تعدیل و به نفع یا ضرر ازبکستان تغییر دهد 

 

 اقتصادي   -ب   

مطلوبیدت زیدر و  اقتصادی ایران برای انتقال کاالهای ازبکی و سایر کشورهای منطقه به بازارهای جهدانی  مسیر کوتاه، امن و  -1

ساختهای تران یتی ایران برای اتصال ازبکستان به کشورهای پیرامون. اگر بتذیریم که جایگاه تران یتی ازبکستان در منطقه باعث 

ده و جایگاه ویژه بده ایدن کشدور داده، مسدیر ایدران مکمدل ایدن اهمیدت شده است که این کشور کانون توجه سایر کشورها بو

استراتژیم ازبکستان می باشد. عالوه بر این با توجه به مشکالت متعدد سیاسی، امنیتی و مرزی ازبکستان با ترکمنستان، وجود 

بده بازارهدای بدین المللدی و  (ن )پنبدهمسیر ایران برای تاشکند آلترناتیو بسیار موثری جهت انتقال کاالهای استراتژیم ازبکستا

 نتیجتا کنترل ترکمنستان می باشد.  

صنعتی ایران و امکدان انتقدال سدریع و کدم ه ینده ایدن توانائیهدا بده ازبکسدتان )بده لحداظ  –استحکام پایه های اقتصادی   -2

هایی از سدوی کشدورها در ت کممجغرافیایی(، توجه به این نکته ضروری است که ازبکستان به مسائل اقتصادی و امکان دریاف

، ا در گذشتهاین خصوص اهمیت ویژه ای قائل است به حدی که علی رغم وجود مشکالت بعضا حاد سیاسی بین تاشکند و آنکار

مقامات ازبکی صرفا به لحاظ وضعیت خوب صنعتی و تکنولوژیکی ترکیه میدان روابط بدا ترکیده را در خصدوص مسدایل فندی و 

 ده اند.اقتصادی تنگ ننمو

 
 http://wwww.did.ir، کتابنانه دیجیتالی دید، قابل دسترسی در آدرس اینترنتی  های آسیای مرک ی« ادی به جمهوری های اقتص اهداف آمریکا از اعطای کمم » - 19
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و ایجداد مسدیر جدیدد همکاری ایران، افغانستان و ازبکستان برای اجرای پروژه شاهراه ارتباطی بین سه کشدور  امضای قرار داد  

تران یتی از آسیای مرک ی به سمت آبهای خلیج فارس گام مهم دیگری در بهبود تران یت حمل و نقل منطقه با مرک یت ایدران 

و  1382سفر رؤسای جمهور تاجیکسدتان، ازبکسدتان و افغانسدتان بده ایدران در خدرداد د که با  بوهمگرایی کشورهای منطقه    و

 20رد.در کنار راهگذر شمال د جنوب شاخه ای فرعی در شرق ایجاد کامضای موافقتنامه حمل و نقل سه جانبه مسیر فوق  

رفیدت مدازاد بدر نیداز دارد کده مدی تواندد در میلیون تن ظ  15میلیون تن ظرفیت بندری، حدود    50ایران با دارا بودن بیش از  

راستای مبادالت منطقه ای بین شمال و جنوب در اختیار همسایگان قرار دهد. ثبات و امنیتی کده در ایدران حداکم اسدت ایدن 

ی در کمتر کشدور منطقده مدرا کشور را به امن ترین کریدورهای تران یت کاال تبدیل کرده است. شبکه های ارتباطی امن ایران  

توان مالحظه کرد. ایران توانایی آن را دارد که در بنادر جنوبی خود به هر می ان ظرفیت مورد نیاز کشورهای آسیای مرکد ی و 

 افغانستان ظرفیت بندری در اختیار بگذارد و حتی اسکله هایی را با مشارکت آنها، ایجاد و به اجاره به آنها واگذار نماید.

 ادر کنندگان نفت و گاز جهان و دارای نفوذ قابل توجهی در سازمان اپم می باشد.  ایران یکی از ب رگترین ص  -4

 

  فرهنگی  -ج

 ؛قدمت تارینی و سابقه دیرین در کشورداری، تاریخ غنی و فرهنگ باستانی ایران  -

 ؛فرهنگی  –جمعیت، وسعت زیاد، امکانات جغرافیایی   -

درصدی تاجیم در ازبکستان  10ازبکستان )این عنصر با توجه به جمعیت  عنصر زبان فارسی و قابلیت نفوذ فرهنگ ایرانی در    -

 ؛برای این کشور از اهمیت باالتری برخوردار است(

در ایران )این مسئله با توجه به وجود اقلیت شیعه مذهب در این کشدور، از جایگداه ویدژه ای برخدوردار دینی  حاکمیت  وجود    -

 .است(

  

 یران و ازبکستان:ها و تهدیدات در روابط افرصت

 :به همکاری با ایران مشنص می گردندعوامل واگرائی و همگرائی دولت ازبکستان از نگاه ازبکستان در واقع ایران با ذکر اهمیت 

 : سياسی  –الف  

ایران در روابط سیاسی خو -1 از مشی مستقالنه  ازبکستان باعث می شود که این کشور  الهام  د  وجود خوی استقالل طلبی 

تهران  لی  .گیرد این    –کن وجود مشکالت سیاسی بین  پیوسته  ایران،  با  ازبکستان در روابط خود  واشنگتن سبب می شود که 

 مسئله را که ن دیکی به تهران موجب تکدر خاطر آمریکا خواهد شد در نظر بگیرد.  

ایران در مقا  -2 با کارت  نتواند  ازبکستان  تا  باعث می شود  اروپایی  با کشورهای  ایران  نماید.  همکاری  بازی  این کشورها  بل 

اتحادیه   با  ازبکستان  استراتژیم  اروپا در واقع فرصت ن دیکی  اتحادیه  با  تهران  ایران جهت  بمنظور  روابط خوب  با کارت  بازی 

ده  منتفی می کند نرا که از نگاه اعضای اتحادیه، ایران ب رگترین و تاثیرگذارترین کشور در منطقه بوم بور را ن دیکی با اتحادیه 

ایران نوعی تضمین منافع این کشورها نی  می باشد. نمونه جنگ با طالبان و کنترل قاناق مواد مندر )که   با  و حفظ روابط 

باشد می  ذینفع  مستقیما  با    (اتحادیه  اتحادیه  روابط  ایجاد  عدم  معنای  به  مقوله  این  بود.  ایران  با  همکاری  موفق  موارد  از 

 
 .10،ص 6شماره  ،1382نیمه اول بهمن  ،همشهری دیتلماتیم  "نقش افغانستان در ارتباط ایران با آسیای مرک ی"بهرام امیر احمدی،  - 20
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ا جمله  از  و  مرک ی  آسیای  )بعنوان کشورهای  را  ازبکستان  با  اتحادیه  روابط  انحصار  که  معناست  بدین  بلکه  نیست  زبکستان 

 از بین می برد.   (ب رگترین کشور آسیای مرک ی

قدرت تاثیر گذاری باالی ایران در کشورهای منطقه و همسایه سبب می شود که ازبکستان پیوسته از همکاری و ائتالف   -3

به و عشق آباد نگرانی داشته باشد. به اعتقاد ازبکستان، ایران توانائی بسیج نیروهای اسالمی در  تهران با اسالم آباد، کابل، دوشن

افغانستان و تاجیکستان، توانایی جلب همکاری استراتژیم پاکستان و همراهی راهبردی با ترکمنستان را دارا بوده و این امر  

 شور می باشد.  بدون لحاظ کردن ازبکستان در واقع به معنای محاصره این ک

پیوسته این نگرانی را در تاشکند ایجاد نموده است که ایران از این اب ار  OIC  ، ECO ، OPECنفوذ سیاسی ایران در    -4

برای تحمیل انتظارات خود به تاشکند استفاده کرده و ازبکستان را در میان کشورهای منطقه، اسالمی و صادرکنندگان نفت و  

 .  گاز محاصره و من وی نماید

 اقتصادي   –ب  

بمنظور  است.  ایران  تران یتی  مسیر  خارجی  بازارهای  به  ازبکستان  دستیابی  مسیر  ترین  اقتصادی  و  ترین  امن  حاضر  حال  در 

خروج از بن بست تران یتی و وابستگی صرف به مسیر ایران، دولت ازبکستان سیاست متنود سازی مسیر های صادراتی از طریق  

   ستان و روسیه را در پیش گرفته است.افغانستان، پاکستان، ق اق

  فرهنگی  –ج  

با توجه به وجود فارسی زبانان بسیار در شهرهای   -1 ایرانی و زبان فارسی.  از گستره نفوذ فرهنگ و تمدن  ازبکستان  ترس 

و فارس زبانان ازبکستان )تاجیم ها    ی فعالیت در میان فارسگستر   ایران با  منتلف ازبکستان، دولت این کشور درهراس است  

 در امنیت ملی و ثبات داخلی ازبکستان تاثیر گذار باشد.    (ها

باالخره    -2 ازبکستان و  ازبکستان، سیستم الئیم حکومت  ایران و  تفاوت مذهبی بین  ایران،  با توجه به حاکمیت دینی در 

  ایران در این کشور وجود دارد.تاثیرگذاری  وجود اقلیت شیعه مذهب در ازبکستان، پیوسته نگرانی 

 

 دوره هاي مختلف روابط ایران و ازبکستان 

 و ازبکستان را می توان اجماال به سه مرحله تقسیم کرد.  تاریخ روابط نندین ساله روابط ایران

 دوره تاسيسی   -1

حدود دو سال از مناسبات دو کشور را شامل می شود. دراین دو سال نگاه ازبکستان به کشورمان بر مبنای نیاز این این دوره  

کشور به شناسایی بین المللی و نی  استمداد در دستیابی به مبانی استقالل و فوریت های آن بود. ضمن آنکه ایران نی  به ایجاد  

می   اقتصادی  و  سیاسی  امنیتی،  منافع  نی   و  ملت  دو  تارینی  و  فرهنگی  مشترکات  مبنای  بر  برادرانه  و  دوستانه  مناسبات 

 اندیشید.  

 اريذگدوره تعریفی و سياست    -2

عبور جمهوری   با  این  که  رهبران  بیشتر  نفس  به  اعتماد  ناخواسته، کسب  استقالل  و  فروپاشی  از  ناشی  احساسی  از دوران  ها 

ها و تمایل به سمت حضور و نفوذ در منطقه و نی  قرار کشور ها، واقعی تر شدن نگر  های بین المللی نسبت به این جمهوری 

در مرحله تدوین و اعالم اصول سیاست خارجی و مبانی توسعه سیاسی و اقتصادی داخلی  های جدید التاسیس  گرفتن جمهوری 

و انتناب شرکای بین المللی مقارن بود. این مرحله به دلیل غلبه گرایشات سیاست خارجی ازبکستان به سمت توسعه مناسبات 

ر، نگرانی این کشور از تال  ایران جهت نفوذ  با غرب با اهداف اقتصادی و سیاسی، پیشگیری از بروز جنبشهای اسالمی در کشو

فرهنگی در ازبکستان توام با برخی سوء تفاهمات و پس از آن تال  در جهت بازی با کارت ایران در تعامل با آمریکا و اروپا،  
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ی فراز و نشیبها اقتصادی و فرهنگی کشورمان با ازبکستان بود. این دوره نی  با برخ  شرود مقطع بروز رکود در مناسبات سیاسی،

 سال طول کشید.  4حدود 

 دوره واقع گرایی   -3

ایران و عدم امکان نادیده گرفتن نقش کشورمان در تحوالت منطقه، ل وم   ازبکستان بر اهمیت منطقه ای  که با وقوف بیشتر 

این جمهوری با آمریکا و  همکاری با کشورمان به منظور تامین منافع خود در افغانستان و تاجیکستان، بروز برخی تعارضات بین  

اروپا در مسائل داخلی و منطقه ای، شفافیت بیشتر مواضع منطقه ای و بین المللی کشورمان و از همه مهمتر محوریت اصول  

های نظام و متعاقبا تحوالت مثبت در عرصه روابط خارجی و بین المللی کشورمان  تنش زدایی و اعتماد سازی در محور سیاست 

ازبکستان و توسعه رای نیهای سطوح   همراه بود. این اقتصادی کشورمان با  مرحله با تحوالت مثبت در عرصه روابط سیاسی و 

ها از برنامه ری ی سفر جناب آقای خاتمی به این جمهوری آن هم درست منتلف مقامات دو کشور همراه شد و استقبال ازبم

از   پس  تحوالت  مقطع  ج  11در  همه  مناسبات  توسعه  و  در  ستتامبر  گرایی  واقع  مرحله  آغاز  نتیجه  آمریکا،  با  ازبکستان  انبه 

عرصه  در  کشورمان  سازی  اعتماد  و  زدایی  تنش  سیاست  شدن  واقع  مؤثر  نی   و  ایران  به  نسبت  ازبکستان  خارجی  سیاست 

 سیاست خارجی است.

 ایران و سياست خارجی جدید ازبکستان  -4

(سیاست داخلی و خارجی ازبکستان نوین به منظور فدراهم آوری زمینده 2016دسامبر  14با روی کار آمدن شوکت میرضیایف )

های توسعه و تعامل با نیروهای درونی و بیرونی، مورد بازنگری و بازبینی اساسی قرار گرفته است. در بعدد داخلدی وی سیاسدت 

اسدت داخلدی را مبندی بدر اصالح را نسبت به رویکرهای گذشته )دولت کریماف( در پیش گرفته است. دولت جدید، تمرکد  سی

های سیاسدی، تدال  بدرای اصدالح -اصالح ساختارها از جمله تقویت جامعه مدنی، تال  برای اصالح حقوق بشر، تقویت رقابت

 .ساختار اقتصادی، تغییر روابط بنیادین میان شهروندان و دولت، تال  برای براقراری توسعه ناحیه ای و... عندوان کدرده اسدت

سعه، موسوم به »راهبرد اقدام در پنج اولویت جمهوری ازبکستان« با اهدافی نون نوسازی در بنش مددیریت همچنین برنامه تو

دولتی، باسازی سیستم قضایی، آزادسازی اقتصادی و انجام اصالحات در بنش هدای منتلدف اجتمداعی در دسدتور کدار دولدت 

 -، توسعه مدرن منطقه ای به وسیله تعدادل اجتمداعیجدید قرار گرفته است، که اهداف عمده ای نون رونق صنعت گردشگری

اقتصادی، استفاده از مؤثر از منابع طبیعی، معدنی، صنعتی، کشاورزی و توریستی در منطقده بدرای تسدریع توسدعه اجتمداعی و 

 .  21اقتصادی و اف ایش استانداردهای زندگی و درآمد مردم را دنبال می نماید

یف سیاست خدارجی ندو و تفاده از همه ظرفیت ها در عرصه ی معادالت سیاسی با بازتعردر بعد خارجی دولت جدید درصدد اس

مستقل و فاصله گرفتن از رفتارهای دولت پیشین است. هدف سیاست خارجی دولت جدید، نقش آفریندی مدؤثرتر در منطقده و 

ارتباط گیری گسترده با بسیاری از کشورهای منطقه و جهان است. میرضیایف طی یم سدننرانی در مجلدس عدالی ازبکسدتان 

 یاست خارجی ازبکستان جدید را ننین معرفی کرد: نارنوب جدید س (2017آوریل  23)

 عدم مشارکت ازبکستان در بلوک های نظامی و سیاسی، غیراز هیئت های پاسدار صلح (1

 عدم موافقت با تأسیس پایگاه های نظامی خارجی در خاک ازبکستان؛ (2

 شود؛-نین و اتحادیه اروپا می ( مشارکت استراتژیم و توازن پایدار با همه قدرت ها که شامل روسیه، آمریکا،3

 
21 Bowyer, Anthony C. “Political Reform in Mirziyoyev’s Uzbekistan: Elections, Political Parties & Civil Society”, center Asia – caucus 

institute skil Road Studies Program, American Foreign Policy Council, Washington D.C.2018 . 
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 توجه خاص به سازمان های مشترک المنافع و در رأس آنها سازمان همکاری شانگهای؛ (4

 معرفی برندهای ازبکی به بازارهای جهانی؛ و (5

توسعه توریسم و کسب سرمایه گذاری خارجی. این رویکرد جدید در سیاست داخلی و خارجی ازبکستان، ضمن فراهم آوری  (6

فرصت های اقتصادی برای شهروندان، ظرفیت منطقه ای ازبکستان را برای مدیریت تهدیدهای فراملدی حتدی فراتدر از آسدیای 

 22جغرافیایی ازبکستان تا قلب اوراسیا می شود. مرک ی تقویت می کند و منجر به انسجام

همسایگان )حتدی تاجیکسدتان( و کشدورهای به طور اجمالی در رویکرد خارجی، ازبکستان جدید خواهان روابط مطلوب با همه 

منطقه از جمله ایران است. از این رو با گستر  روابط تاجیکستان )دوست ایران و رقیب ازبکستان( و ازبکستان و گذار از روابط 

از  بسته دوران کریماف، نگاه تاشکند به حضور فرهنگی ایران نی  تغییر کدرده اسدت. از زمدان روی کارآمدد میرضدیایف، جددای

نشست معاونین وزرای خارجه ایران و ازبکستان در تاشکند پس از یم وقفه طوالنی، در حاشیه نشست سران کشدورهای عضدو 

سازمان همکاری اسالمی در ق اقستان، ضیایف در دیدار با دکتر روحانی خواستار گستر  مناسبات همه جانبده بدا ایدران شدده 

 و متقابال سفر دکتر ظریف به تاشکند در  1396ًخارجه ازبکستان به تهران در مهر  همچنین سفر عبدالع ی  کامالف؛ وزیر .است

و فعال شدن کمیسیون اقتصادی مشترک دو کشور از جمله تحوالت مثبتی است که در روابط تهران و تاشکند روی   1396آبان  

 23داده است .

همکاری شانگهای برخالف برخی دوره ها، دعوت از دکتدر بانظر به متغیرهایی نون حمایت تاشکند از عضویت ایران در سازمان 

، ایران باید برای بسط روابط دوجانبه در حوزه های موردعالقه )رمضدانی )روحانی برای سفر رسمی به ازبکستان و اعالم آمادگی 

رسد روابدط -ه نظر میاز این موقعیت نهایت استفاده را ببرد. در ننین فضای مثبتی بر خالف دولت گذشته، ب  (2:  1396بونش،  

دیتلماسی فرهنگی«، روابط مابین را در همه زمینده هدا «ایران و ازبکستان روبه بهبود باشد. دو کشور قادرند با تمرک  بر راهبرد 

)اقتصادی، سیاسی، امنیتی و...( بسط و توسعه دهند. الزم است در این زمینه ایران پیش قدم شود، زیرا برقراری روابدط ن دیدم 

. عدالوه بدراین، بدا توجده بده تحرکدات 24با ازبکستان به مفهوم ن دیکی بیشتر به سدایر کشدورهای آسدیای مرکد ی اسدت  ایران

دیتلماتیم رقبای منطقه ای ایران از جمله ترکیه و نی  سیاست اروپا و آمریکا در توسعه مناسدبات بدا دولدت ازبکسدتان، تداخیر 

 25لی کشور ننواهد بود.بیشتر در این زمینه به مصلحت خارجی و منافع م

 

 مقاطع چهارگانه رویکرد سياسی ازبکستان به جمهوري اسالمی ایران 

 شکل گيري هویت سياسی ازبکستان:   -1

)زمانی که بتدریج اتحادیه ها و ائتالفهای منطقه ای بعنوان تثبیدت کنندده جایگداه سیاسدی   1995تا اوایل سال    1991از سال  

ت( تمامی هم وغم ازبکستان تال  برای استحکام پایه هدای مشدروعیت سیاسدی خدود در کشورهای جدید التاسیس شکل گرف

سطح بین المللی بود. از آنجا که جو داخلی مشهون از احساسات استقالل طلبانه و جدائی طلبی از اتحاد جماهیر شدوروی بدود، 

جمهدوری هدای تدازه اسدتقالل یافتده، حاکمیت مشکل سیاسی نندانی در فضای داخلی نداشت )شایان ذکر است که در میان  

ازبکستان کمترین تاثیر پذیری را از سلطه فرهنگی مسکو داشته و توانسته است به می ان قابل توجهی در مقابل هجمه سیاسی 

 
22 Weitz, Richard, Herbst, John. “Uzbekistan’s New Foreign Policy: Change and Continuity under New Leadership”, institute for security & 

Development policy, Available at: isdp.eu/publication/uzbekistans-new-foreign-policy (Accessed on: January 22, 2018). 
 .23/06/1398وره شوکت میرضیایف، ایراس )موسسه مطالعات ایران و اوراسیا(، کوزه گرکالجی، ولی، حوزه های تحول در سیاست خارجی ازبکستان در د  23
 30/04/1397تاشکند، موسسه مطالعات آسیای مرک ی و افغانستان )ایراس(، -امیراحمدیان، بهرام، ماهیت تغییر سیاست در ازبکستان و تاثیر آن بر روابط تهران 24
 .23/06/1398ت خارجی ازبکستان در دوره شوکت میرضیایف، ایراس )موسسه مطالعات ایران و اوراسیا(، کوزه گرکالجی، ولی، حوزه های تحول در سیاس 25
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هر نند عدم وجود پایه های اقتصادی سالم، نشم اندداز   (فرهنگی کمونیستی از سنن و پیشینه تارینی خود محافظت نماید  –

ور را تیره و تار نشان می داد. در این دوره ازبکستان از هر کشوری که بیشترین اقبال و اعتنا را بده تاشدکند نشدان مدی آتی کش

داد، به گرمی استقبال می نمود )خصوصا اگر آن کشور، با پیشینه و سابقه سیاسی باستانی ای نون ایران بود.( ایران بده لحداظ 

سیاسی و امنیتی با ازبکسدتان   –و تارینی از سوئی و اشتراک در موضوعات منطقه ای  داشتن مشترکات عدیده دینی، فرهنگی  

و همچنین داشتن سواحل استراتژیم دریائی در جنوب و ن دیکی مسیر برای رساندن این کشدور بده آبهدای آزاد، از نگداه ایدن 

( اسالم کریم اف 1371ال ننست استقالل )کشور دارای اهمیت به س ائی برخوردار بوده و است. به همین خاطر نی  در همان س

از  1372عازم تهران شد و متعاقب آن جناب آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهدور وقدت جمهدوری اسدالمی ایدران در سدال 

هیچ گونه مشکل اساسی و جدی مابین جمهدوری اسدالمی   (تاشکند دیدار رسمی بعمل آورد. در این دوره )بعنوان دوره تثبیتی

 بکستان وجود نداشته و هنوز دولتمردان ازبکی مشغول محیط یابی و فضاسنجی بودند.ایران و از

 

 مقطع دوم: حرکت به سوي نظام بين المللی:

بتدریج کشورهای جوان آسیای مرک ی و قفقاز دوره پر التهاب روزهای ننسدت اسدتقالل را پشدت سرگذاشدته و   1995از سال  

قتصادی داخلی و انجماد نرخهدای صدنعت و سدرمایه گدذاری بده سدردی گرائیدد و احساسات آتشین استقالل طلبی با رکود ا

دولتمردان تاشکند اندیشه خروج از خود و پیوستن به عالم خارج را آغاز و بده آن عمدل نمودندد. در ایدن مرحلده ازبکسدتان دو 

 انتناب و گ ینه پیش روی خود داشت: 

 رق و ایجاد روابط اقتصادی و تعریف مفاهیم مشترک سیاسدی بدا مرکد  اقتصادی ش –ارنوب و فضای سیاسی نابقاء در  الف:

CIS  این انتناب گرنه انتناب آسان و سهل الوصولی بود لیکن از نگاه مقامات ازبکدی ندوعی برگشدت بده گذشدته و ()روسیه.

استراتژیم بدا روسدیه  و داشتن ارتباطات  CISنقض غرض و منالفت با استقالل ازبکستان تلقی می شد. زیرا حضور در فضای 

بنوعی کم رنگ کردن نقش مستقل ازبکستان بود. مضافا بر اینکه در بلوک سابق شوروی و کشورهای کنونی مشدترک المندافع، 

 کشور قدرتمندی که بتواند معضالت حیاتی ازبکستان را حل نماید وجود نداشت. 

دالیل متعددی برای ایدن انتنداب از  ؛نطقه ای و بویژه آمریکاو ایجاد ارتباط استراتژیم با دول فرام  CISخروج از مجموعه    ب:

نگاه ازبکستان وجود داشت: اول اینکه آمریکا به لحاظ در اختیار داشتن منابع مالی و امکانات اقتصادی می توانست، در بازسازی 

یاسی، ایجاد ارتباط ن دیم با آمریکدا ثانیا به لحاظ س  مشکالت اقتصادی ازبکستان را بهبود بنشد.  خرابه های باز مانده از سابق،

ها به لحداظ داشدتن عالوه بر اینکه یم سنت شکنی در منطقه آسیای مرک ی و قفقاز بوده و به این ترتیب خواسته روانی ازبم

یت پایه ها که عبارت بود از تثبرا ارضاء می کرد، خواسته دیگر ازبم  (نقش رهبری در منطقه )و در این رابطه رقابت با ق اقستان

های استقالل سیاسی و ایفاء نقش کلیدی در منطقه را نی  پاسخ می داد نرا که ایجاد ارتباط با یم کشور فرامنطقه ای همدان 

قدر به هویت دادن به ازبکستان کمم می کرد که داشتن ارتباط استراتژیم بدا روسدیه بده همدان مید ان هویدت مسدتقلش را 

 تضعیف می نمود.

ازبکستان بوسیله عواملی تهدید می شد که دقیقا آن عوامل بعنوان دشمنان آمریکا نی  تعریف شدده بدود و سوم اینکه حاکمیت  

ازبکستان با گره زدن منافع و تهدیدهای خود با آمریکا عالوه بر اینکه از امکاندات آمریکدا در منطقده منتفدع مدی شدد، همکدار 

مشترک که باعث گره خوردن منافع دو کشور می شد عبارت بودند از استراتژیم آن کشور نی  به حساب می آمد. این تهدیدات  

هدای احد اب و جنبشدهای اسدالمی در : فعالیت جنبش های اسالمی )ح ب اسالمی و جندبش التحریدر در ازبکسدتان و فعالیت



 مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه 

 473-491، صفحات 1401، تابستان 2، شماره 8دوره 

486 

 

ط گرائدی، ترورید م، ، مسدئله افدرا(خاورمیانه، خلیج فارس، سایر کشورهای آسیا یی و بویژه خطر اسالم طالبدانی در افغانسدتان

 …قاناق مواد مندر و  

و از همین رو انددک انددک   انتناب نموده  بدین ترتیب ازبکستان در این مقطع، غرب و بویژه آمریکا را بعنوان کشورهای دوست

گسدتر  داد.بدرای   (با کشورهایی که با آمریکا مشکالت سیاسی داشتند )مانند جمهوری اسدالمی ایدرانرا  فاصله سیاسی خود  

 نمونه به نند مورد از موضعگیری های اسالم کریم اف در مقطع مذکور که در راستای اهداف آمریکا بود اشاره می شود: 

از تصمیم کلینتون در مورد محکم کردن حلقه محاصره اقتصادی علیده حکومدت اسدالمی   16/2/74اسالم کریم اف در تاریخ    -

  26های اتمی با تهران ابراز نگرانی نمود.ورد همکاریایران جانبداری کرد و نسبت به قصد روسیه در م

 25/2/75پیرو سننرانی جناب آقای رفسنجانی رئیس جمهور وقت در اجالس سران کشورهای عضو اکو در عشق آبداد مدورخ  -

اعدالم که در آن نسبت به آمریکا، اسرائیل و دولت وقت لبنان حمالت شدید شده بود، اسالم کریم اف بعندوان سدننران بعددی 

ادامه دهندد، از ایدن  (به اتهامات خود علیه کشورهای غایب )آمریکا، اسرائیل و دولت وقت لبنان (کرد اگر کشورهای عضو )ایران

 27سازمان خارج خواهد شد.

از آمریکا خواسدت تدا   18/1/74اسالم کریم اف در تاریخ    درخواست ازبکستان از آمریکا برای تضمین استقالل این جمهوری :  -

 21/1/74در دیددار مدورخ نی  آمریکا  وقت ستقالل این کشور را در مقابل تهدیدات موجود تضمین نماید. ویلیام پری وزیر دفادا

 از ازبکستان به رئیس جمهور این کشور اطمینان داد که دولت آمریکا برای ن دیکی بیشتر با ازبکستان تال  می کند.  

 

 منطقه گرائی ازبکستان مقطع سوم: پارادوکس منطقه گرائی و فرا

های سینوسی حکمرانان ازبکستان یکی از مشترکات رفتاری حاکمان سایر جمهوری تازه استقالل یافته نید  مدی باشدد. حرکت

به توهمات و تنیالت ذهندی تصدمیم  سیاسی به دالیل واقعی و بیرونی و زمانی بنا  منتلفگاهی این حرکات و تغییر مسیرهای  

. پس از رویکرد غرب گرایانه ازبکستان و اظهار تمایل به ورود به جرگه متحددان اسدتراتژیم ربوط می شودمگیران این کشورها  

 غربی، کریم اف با سه واقعیت روبرو شد:  

بددلیل وجدود سیسدتم پلیسدی داخلدی و نقدض حقدوق بشدر و سانسدور اتهامات غرب و نهادهای غرب به دولت ازبکسدتان  د  1

غربی و نی  بعضی از جریانات موجود در کنگره آمریکا، ایدن مسدائل را مدانع اصدلی ایجداد روابدط مطبوعات، برخی از کشورهای  

سیاسی و امنیتی ازبکستان از قبل روابط بدا کشدورهای غربدی   –ن دیم آمریکا و ازبکستان خوانده و باعث عدم انتفاد اقتصادی  

ری م خوانده شد، موضعگیری آمریکا در محکوم کردن رفتدار در حالی که ازبکستان متحد استراتژیم آمریکا در جنگ با ترو  شد.

 دولت در وقایع اندیجان، دولت ازبکستان را دل آزرده ساخت.

د ن دیکی ازبکستان به غرب موجبات تکدر خاطر روسیه را فراهم آورده و ازبکستان را از جانب این کشور نگران ساخت. ایجداد 2

ایدن کشدور بده   ی نوعی دلجویی و ایجاد اطمینان در ن د این کشور برآیدد کده الحداق گالیه روسیه باعث شد که ازبکستان در پ 

سازمان شانگهای یکی از ثمره های حرکت به سوی روسیه بود. تانی و تاخیر تاشکند در الحداق بده ایدن سدازمان )شدانگهای در 

حرکدت بدوده و بیدانگر ایدن موضدود  نشانگر اصیل نبودن این (به آن پیوست 2001تاسیس ولی ازبکستان در سال   1996سال  

 
 18/9/80زهرا صیادی، »سفر وزیر خارجه آمریکا به ازبکستان، زمینه ها و اهداف«، تهران، خبرگ اری جمهوری اسالمی،  - 26
 همان،  - 27
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است که ازبکستان در پاسخ به نگرانیهای روسیه راجع به ن دیکی این کشور به غرب خود را مل م به انجدام یدم سدری حرکدت 

 های انفعالی از جمله الحاق به شانگهای و تعلیق عضویت خویش در گووام می داند.

امنیت ملی ازبکستان بدلیل حمایت این گدروه از ب رگتدرین حد ب مندالف طالبان در افغانستان و تهدید جدی  معضل  د بروز  3

 (2001های وسیع با آمریکدا )پدس از حدوادث سدتتامبر  باعث شد که مقامات ازبکی در کنار همکاری  (حاکمیت )ح ب اسالمی

 های منطقه ای نی  توجه نمایند.باالجبار به سمت همکاری

مسایه بویژه ایران و عدم امکان نادیده گرفتن نقش تهدران در تحدوالت منطقده، روابدط بنابر این با وقوف به اهمیت کشورهای ه

 تهران با تحوالت مثبت روبرو گردید   –تاشکند  

 

 مقطع چهارم :رویکرد اجباري به منطقه گرائی جهت کاستن حساسيت روسيه

ه و ازبکسدتان از سدویی و انهددام جبهده و تثبیت حضدور آمریکدا در منطقد  2001تحوالت بین المللی پس از یازدهم ستتامبر   

منالف ازبکستان در افغانستان )طالبان( و متالشی شدن بنش اعظم نیروهای شبه نظامی حرکت اسالمی، باعث شد تا بار دیگر 

ازبکستان در ایده غرب گرایانه خود مستحکم تر گردد. کشور ازبکستان بعنوان پیشروترین کشور منطقه در پیوسدتن بده اردوی 

ربی مبارزه علیه تروری م، توانسته با استفاده از موقعیت ژئوپولیتیم خود، بعنوان یم شریم مهدم منطقده ای آمریکدا و اروپدا غ 

اجتماعی برای کشور ، به ندوعی احسداس   -مطرح شده و در سایه این رخداد عالوه بر ترسیم یم نشم انداز روشن اقتصادی  

 را در منطقه به نفع خود تغییر دهد.  نظامی داشته و توازن قوا  –برتری سیاسی 

از جاندب روسدیه نید  آن کشور  گفتنی است که ازبکستان در هر مرحله ای که سرعت غرب گرائی ا  اف ایش یافته، به نگرانی  

اف وده شده و باعث گشته است که مقامات تاشکند در کنار همکاری استراتژیم با غرب، از نوعی نکش اعتدال به سدود مسدکو 

استفاده از نکش اعتدال فوق الذکر به معنای همکداری سداختاری بدا روسدیه   28اده کرده و در این نارنوب حرکت نماید.استف

نیست، بلکه ازبکستان تال  می کند تا با استفاده از رنگهای خاکستری )به جای سیاه و سفید که به معنای ن دیکدی کامدل بده 

دو طرف )آمریکا و روسیه( را در مورد روابط سیاسی خدود کاسدته و بجدای   حساسیت هر  (روسیه و دوری کامل از آن می باشد

 …شیفت روابط با کشور روسیه، بیشتر به همکاری های منطقه ای با کشورهای مطرح منطقه از جمله ایران، پاکستان، نین و 

 بتردازد. 

 

 بر روابط جمهوري اسالمی ایران و ازبکستان تاثير تحوالت منطقه اي

سوابق روابط جمهوری اسالمی ایران و ازبکستان عالوه بر پارامترهای دوجانبه مشتمل بر اراده سیاسی طرفین و نید  در بررسی  

 نیازمندی ها و عالئق متقابل، عوامل منطقه ای همواره به شکلی موثر ایفای نقش نموده اند:

 اسالمی ایرانبحران افغانستان و کم و کیف انطباق منافع ازبکستان با منافع جمهوری   -1

 روند تحوالت داخلی تاجیکستان و نقش جمهوری اسالمی ایران در جهت جهت دهی به روند یاد شده  -2

 جریانات اسالمی منطقه و سطح نگاه ازبکستان از تقویت این جریانها  -3

 
28 - Joshua, Machleder, “Visiting Officials Don’t Offer Specifics on the Future of US. Uzbek Relations”, Eurasia Insight, Jan 22, 2002 
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ت کسب حداکثر منافع معادله قدرت بازیگران منطقه و فرامنطقه ای در آسیای مرک ی و مانورهای سیاسی ازبکستان در جه  -4

 29خود از تضاد و تقابل منافع این بازیگران

 های فرامنطقه ای تاثیرپذیری از اعمال فشار و یا جهت دهی های سیاسی قدرت  -5

ستتامبر، تقریباً تمامی پارامترهای فوق را دستنو  تحوالت اساسدی  11امنیتی ایجاد شده در منطقه پس از   -تحوالت سیاسی

استا کم و کیف مناسبات ایران با ازبکستان نی  بی تاثیر از تحوالت یاد شده ننواهد بود. نگاهی به نگدونگی ایدن در این ر  .نمود

تحوالت تعریف روشنتری از نگر  جاری ازبکستان به جمهوری اسالمی ایران ارائه خواهد داد و حتی جهت گیری ها آتی آن را 

سدقوط طالبدان و پایگداه هدای مندالفین   ،افغانسدتان  -نظامی  -شرایط سیاسیتا حد زیادی قابل پیش بینی خواهد کرد. تغییر  

ها نسدبت بده آسدیب پدذیری هدای امنیتدی از ناحیده ازبکستان در این کشور پس از عملیات نظامی آمریکا، سطح نگرانی ازبم

ریکا از نقطه تعارض بده نقطده به شکل نشمگیری کاهش داد. هم مان با فرآیند فوق، منافع متقابل ازبکستان و آمرا  افغانستان  

بهتدرین  6+2تفاهم و همکاری تغییر ماهیت داده بگونه ای که در حال حاضر بنظر می رسد ازبکستان از میان مجموعه اعضدای 

همکاری را با ازبکستان در قضیه افغانستان می کند و طبعاً جایگاه سایر کشورهای منطقه ای از جمله ایران در پروسه همکداری 

 های مشترک ازبکستان قرار خواهد گرفت.با ازبکستان تحت تاثیر می ان همنوانی و همراهی آن با همکاریمشترک 

تضعیف جایگاه جریانات اسالمی عملیاتی در سطوح منطقه در نتیجه تحوالت نوین منطقه ای و نی  تضعیف امکدان اسدتفاده   -6

 اب اری از این گروهها توسط کشورهای ذینفع منطقه

امنیتی منطقه آسیای مرک ی تحت تاثیر تفوق قددرت و نفدوذ منطقده ای آمریکدا و کداهش   -طبی شدن نظام سیاسیتم ق  -8

 قدرت روسیه و ایران و نی  تضعیف امکان تشکیل ائتالف های ضد آمریکائی در منطقه

کسدتان در ابعداد به سمت غرب خاصه آمریکا و تال  در جهت تقویدت و تحکدیم حلقده ای ارتبداطی بدا ازبجهشی  حرکت    -9

اقتصادی، سیاسی و نظامی و امنیتی و در نتیجه آسیب پذیری خواسته و ناخواسته )تحت فشار ازبکستان( مناسبات ازبکستان با 

 30کشورهای رقیب یا متناصم با ازبکستان

سدطح منطقده در  امنیتی ایجاد شده در  -تمرک  استراتژی سیاست خارجی ازبکستان بر حداکثر استفاده از شرایط سیاسی  -10

های مالی و اعتبداری بدا توجده بده جهت حصول به اهداف توسعه اقتصادی از طریق جذب سرمایه گذاری های خارجی و کمم

ی داده شده به این کشور از سوی شرکای غربی تحت تاثیر شرایط فوق االشاره به نظر می رسد که ازبکستان در مقطدع هاوعده  

های فاقدد اولویدت از انگی ه کمتری جهت همکاری ائتالف با آمریکا در مبارزه علیه تروریسم،از    فعلی و در مقایسه با شرایط قبل

باال با سایر کشورهای غیر مطلوب در سطح منطقه و یا در مناسبات دوجانبه با روند مناسبات ازبکستان بدا ایدران پویدایی قبلدی 

 خود را از دست خواهد داد. 

 

 تصادي بين ایران و ازبکستانلزوم گسترش و تقویت روابط اق

داشتن روابط اقتصدادی گسدترده کشدورها  .بیشم یکی از اهداف دیتلماسی فرهنگی تمرک  بر مناسبات اقتصادی کشورها است

در عرصه منطقه ای )با همسایگان و کشورهای منطقه( و در عرصه جهانی )با کشورهای جهان( به خودی خدود نشدان از عمدق 

الملل است. بدیهی است که کسب اهداف اقتصادی یکی از دالیل لد وم برقدراری روابدط فرهنگدی -ه بینروابط کشورها در عرص

 
29 - Refis Abazov, “Kazakhstan Desires Military Bases too”, Central Asia and Caucasus ANALYST, July 3,2002 
Shahram, Akbarzadeh, “Tashkent Caught between the United States and the Shanghai Cooperation Organization”, Central Asia and 

Caucasus ANALYST, June 5, 2002 
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است. بیشم درهم تنبیدگی روابط فرهنگی ایران و ازبکستان هنگامی به یکی از نتایج مهم خود دست می یابد که بتواند منجدر 

ازبکستان متکی بر کشاورزی، بنصوص تولید و صادرات پنبده بنیان های اصلی اقتصاد  .به تعمیق روابط اقتصادی دو کشور شود

به بیشتر نقاط جهان است. همچنین که از حیث دارا بودن منابع هیددروکربن و بعضدی از فلد ات بدا ارز  نظیدر طدال، مدس و 

 .31اورانیم، ازبکستان کشوری پیشرو است

درصد عندوان شدده   8/5و    6/5یالدی به ترتیب رشد  م  2019و    2018پیش بینی برای تولید ناخالص داخلی ازبکستان در سال  

 .33درصد برسد  6به  2020. که پیش بینی شده  32است

سدال  25بی تردید در برهه کنونی اقتصاد مهمترین دلیل و انگی ه گستر  روابط ایران و ازبکستان است. ایران و ازبکسدتان در 

اسدناد امضدا شدده و کمیسدیون هدای   59وجی آن بیش از  گذشته همکاری هایی اقتصادی هرنند محدودی داشته اند، که خر

میلیدون دالر بدرآورد شدده  9/374حددود  2014مشترک بین دولتی بوده است. حجم مبادالت تجاری بین دو کشدور در سدال 

کارخانه در ازبکستان فعال گردیده اسدت. واقعیدت آن اسدت   116با مشارکت سرمایه گذاری ایران بیش از    2017است. از سال  

 34که با فراهم شدن زمینه ها، بسترهای همکاری های اقتصادی دو کشور گسترده تر است.

تعمیق روابط و مبادالت اقتصادی دو کشور با توجه به محصور در خشکی بودن ازبکستان می تواند در حوزه بازرگدانی و توسدعه 

رهای ً گوها میان ایران و ازبکستان، عموما سداخت خطوط مواصالتی راه آهن باشد؛ به همین دلیل یکی از ساز و راه اندازی مسی

 -عمدان؛ ندین  -ایدران  -ترکمنستان  -هرات؛ ازبکستان  -و محورهای مهم گفت و تران یتی است؛ به ویژه کریدورهای م ارشریف

جندوب  -لقارص و هاب لوجستیکی نابهار که می تواند در پروژه کریدور شما  -ایران و باکو  -ترکمنستان  -ازبکستان  -ق اقستان

ازبکسدتان و بنیدان داالن  -رویکردهدایی ندون راه انددازی قطدار مسدافرتی ایدران .با مشارکت ایران و ازبکستان صورت پدذیرد

عمان و کوشش دو کشور در بهره برداری از پروژه خط آهن سراسری افغانستان بیتردید به نفع  -ایران -ُ  ترکمنستان -ازبکستان

جانبه است؛ زیرا یکی از اهداف ازبکستان دسترسی آسان به بندادر آزاد ایدران )بنددر عبداس و هر سه کشور در همکاری ها نند

 35نابهار( و پاکستان )گوادر و کرانی(، از طریق افغانستان است.

توجه و عالقه تاشکند به بندر نابهار،به دلیل ن دیکترین مسیر دستیابی بازرگانان ازبکستانی به آب هدای آزاد اسدت. همچندین 

زبکستان عالقه مند به خریداری نفت از ایران و توجه به همکاری های گازی )ازبکستان یازدهمین تولیدکنندده گداز دنیاسدت( ا

 .است

غیرازاین، با برگ اری کمیسیون مشترک همکاریهای همه جانبه میان دو کشور، مذاکراتی راجع به تعرفه ترجیحی، عالقه مندی 

خصوصی دو کشور، تقویت ارتباطات بانکی به عنوان زیربندای تبدادالت اقتصدادی، بندش از   کارآفرینان و سرمایه گذاران بنش

زمینه های همکاری اقتصادی میان ایران و ازبکستان است. بدیهی است با تعمیق روابط اقتصادی، میتوان حجم مبادالت ساالنه 

ذکر شده است( را به مرز یم میلیارد دالر در سدال  میلیون دالر 420حدود  2015اقتصادی میان ایران و ازبکستان )که تا سال 

رغم عضویت ایران و ازبکستان در سازمان همکاری اقتصادی اکو و حضور ایران به   رساند. آنچه مشنص است روابط دو کشور به

 36عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای می تواند از رشد مناسبی برخوردار شود.

 
 6: ص2018دیده بان کشور،  31
 2018وب سایت کانون اقتصاد،  32
 2019بانم توسعه آسیایی،  33
 14/08/1396، تاریخ  2423-5385، شماره شاپا 3300408است گذاری عمومی، شماره مسلسل: رمضانی بونش، فرزاد، بسترهای نوین گستر  روابط ایران و ازبکستان، شبکه مطالعات سی 34

35 Karimova, Zilola. “Connecting Asia: Uzbekistan Looks to Capitalize on Central Asia’s Transport Potential”, The Diplomat, Available at: 

https://thediplomat.com/.../ connecting-asia-uzbekistan-looks-to-capitalize-on-central-a (Accessed on: 12/4/2018). 
 14/08/1396، تاریخ  2423-5385، شماره شاپا 3300408رمضانی بونش، فرزاد، بسترهای نوین گستر  روابط ایران و ازبکستان، شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی، شماره مسلسل:  36
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 ه اقتصادی و تجاری با ازبکستان به شرح زیر است:به طورکلی اهمیت توجه به توسع

 ازبکستان پرجمعیت ترین کشور آسیای مرک ی است؛ -1

اهمیت این کشور به لحاظ موقعیت آن در قلب آسیای مرک ی و واسطه عبوری به سایر کشورها اسدت. ازبکسدتان از طریدق  -2

 ترکمنستان و افغانستان با ایران ارتباط زمینی دارد؛

 کشور در حال الحاق در سازمان جهانی تجارت می باشد؛ 30ستان ج وازبک -3

تران یت پنبه )ازبکستان نهارمین تولید کننده پنبه و دومین کشور صادرکننده این محصول در جهان است( از طریق ایدران   -4

 به سایر کشورها؛

 افغانستان و ازبکستان؛ و  ه ایران،امکان توسعه مناسبات اقتصادی و تران یتی ایران با همکاری های سه جانب -5

 .37باشد-می منابع و ذخایر معدنی ازبکستان شامل مس، اورانیوم، طال، نفت، گاز، ذغال سنگ و... -6

 

 

 

 منابع و مآخذ

استبدان، پ، »آسیای مرک ی: موضوعات و نالش ها«، ترجمه فاطمه سلطانی یکتا، فصلنامه مطالعات آسیای مرک ی و   .1
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