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   :چكيده

 ژاپن به عنوان دومين قدرت برتر اقتصادي جهان، طي دهه هاي گذشته نقشي مهم در عرصـه 

 در مـسائل اقتـصادي   .سرمايه گذاري خارجي بويژه در كشورهاي در حال توسعه ايفا كرده اسـت 
شـوروي و    اتحادفروپاشي. ند مهم داشته ايشكل گيري راهبردهاي روابط خارجي اين كشور نقش

. كـرد  خارجي ايجـاد  براي شركت هاي  جديدايظهور كشورهاي جديد در آسياي مركزي عرصه
موجب شده كه  ، اقتصادي اين كشورها–تغيير در ساختار نظام بين الملل و نيز ويژگي هاي سياسي 

 كـرده،  منطقه، بـازنگري  دولتمردان ژاپني در سال هاي اخير در سياستگذاري خارجي خود در اين
 يافتن الگـويي  سوال اصلي اين مقاله .كنند ي جديد براي تامين منافع خود در اين منطقه ايجاديمبنا

 روند تحول ،تحليلي– تاريخيروشكه با  سياي مركزي استآسياست خارجي ژاپن در براي تبيين 
ـ        ايجادفرايندهاي   كشورهاي آسياي مركزي،   در سياست خارجي ژاپن در      اي شده و نيـز چـالش ه

  .دوشبررسي مي  روي ژاپن براي فعاليت در اين منطقهفرا
  
  

  

  :      واژگان كليدي
   گاز- نفت  – چين – روسيه – آسياي مركزي –ژاپن 

                                                           
                               Email: ekolaee@ut.ac.ir 66419704: ساك       ف          مسئول مقاله          * 

  .ه كنيدبه صفحه پاياني همين مقاله نگااند منتشر شدهن مجله، ايدر كه اي اطالع از ديگر مقاالت اين نويسنده بر 
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   مقدمه   

. اسـت  شود كه سياست داخلي پايان يافتـه  شود سياست خارجي در جايي آغاز مي گفته مي
شـامل  نيـز  را المللي  بين ولت نسبت به جامعهتواند شيوه نگرش د  اين امر مي)45: 1372كاظمي، (

داخلي يـك كـشور بـا       توان تفكيك جدي ميان سياست همه، نمي اين با )102: 1372قوام، (. باشد
 در درون    گونـاگون  قدر مسلم آن است كه عوامل ثابت و متغيـر         . سياست خارجي آن قائل شد    

 بـسياري از كـشورهاي    ماننـد .ننـد ك ايفا توانند در نوع رابطه آن با جهان خارج نقش كشور مي
ايـن امـر   . سرزميني اين كشور گـره خـورده اسـت    هايجهان، سياست خارجي ژاپن با ويژگي

هـاي متغيـر   روابط خارجي، گذشـته از مولفـه   گيري در عرصهدر روند تصميمكه موجب شده 
ن ژاپني تحميل گذاراهمواره حضور خود را بر سياست ي ثابتيهاوابسته به زمان و مكان، مولفه

 كمبود منابع طبيعي در اين كشور و وابـستگي آن   رااين عوامل ثابت ترينشايد بتوان مهم. كنند
   .دانستهاي مختلف مورد نياز از ساير مناطق به روش به واردات مواد خام
 توان ادعـا كـرد در  چنان در سياست خارجي اين كشور نقش داشته كه مينآاين وضعيت 

سياسـي،   هاي نفتي ژاپني و بازرگانان بزرگ اين كشور، بيش از احزابارد شركتبسياري از مو
در تعيين  .ندابوده سياست خارجي اين كشور تاثيرگذار نهادهاي نظامي و حتي افكار عمومي بر

نظيـر حفـظ   (اهداف حيـاتي   اهداف اصلي سياست خارجي ژاپن، بايد اذعان داشت كه در كنار
دستيابي به توسعه اقتصادي و  نظير(، اهداف ثانويه )ت ارضي اين كشورامنيت، استقالل و تمامي

سياستمداران اين كشور با نگاهي واقع گرايانه       . است برخوردار ويژههي  از جايگا ) امنيت انرژي 
هـاي زمـاني متناسـب بـا        ريزياند براساس برنامه  ش كرده تال به عرصه نظام بين الملل، همواره     

    .و امنيت ملي خود بپردازند منافعاهداف مفروض، به تامين 
ژاپن براي تامين امنيت انرژي خود در برقراري روابط  "پرسش اصلي اين مقاله آن است كه        

خارجي با كشورهاي حوزه آسياي مركزي، از چه الگويي پيروي كرده است؟ براي پاسخ به اين 
نـدهاي هـويتي سياسـي و       انگاري كه بـر لـزوم ايجـاد پيو        شود، از نظريه سازه    تالش مي   سوال،

 و گسترش الگوهاي  منطبق با رونـد جهـاني           تاكيد دارد فرهنگي براي پيشبرد اهداف اقتصادي      
     يافتـه در منـاطق در حـال توسـعه    شدن را عامل اصلي ثبات و حفظ منـافع كـشورهاي توسـعه     

ـ    نويسندگان تـالش مـي    براساس مفروضات اين نظريه     . داند، بهره بگيريم  مي بررسـي   هكننـد،  ب
  .ندبپرداز ، 1990تاريخي روابط ژاپن با اين كشورها از آغاز دهه -تحليلي
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 سياست خارجي ژاپن در دوران جنگ سرد .1

 در روابط   (Mercantilist Policy) گرايانههاي بسيار، سياست تجارتفراز و نشيببرخالف 
سياسـت   ي حـاكم بـر  گرايـي اقتـصاد  ملـي . ده استشهاي مختلف دنبال گونهبه ،ژاپنخارجي 

  :خارجي اين كشور، بيش از هر چيز ناشي از دو عامل اساسي است

  ؛روحيه برتري طلبانه در هويت و فرهنگ ژاپني -1
 لذا. كمبود منابع طبيعي كه موجب وابستگي اين كشور به واردات مواد خام شده است -2

: 1375اولـدفادر،   ( "ومنـد كشور قدرتمند، ارتش نير   "ايجاد  سيحي   م 19شعار دولت ميجي در قرن      

بـه   ويژه پس از شكست ژاپن در جنگ جهاني دوم و    ه   ب ،در قرن بيستم  مشي  اين خط  .بود )259
قدرتمنـد،   كـشور "، در قالب شـعار  )77: 1372عليپور تهراني، (گري ژاپني پايان آمدن عصر نظامي

ـ  ،جنگ جهاني دوم  يافتن  با پايان    . تداوم يافت  "اقتصاد نيرومند  ديـد از روابـط ميـان        ج ي دوران
  كـه بـا  ژاپـن . طلبيـد مـي را اقتصادي  نظامي و نيز-عميق سياسي غاز شد كه تغييراتآكشورها 
شده بود كه پس  اي از جهان واقع در منطقه،شوروي و جمهوري خلق چين همجوار بود اتحاد

در اين  )12: 1374واردي، (. بودهاي متعدد از جنگ جهاني دوم شاهد تحوالت سياسي و درگيري       
ترين ابزار غـرب    اصلي آسياي شرقي،   تجديد حيات اقتصادي ژاپن و ادغام آن در منطقه         ،دوران

طلبي شوروي در اين بخـش از جهـان   برابر توسعه اقتصادي در -براي ايجاد نوعي سد سياسي
شـدن زمينـه دسترسـي بـه بـازار       دستيابي به منابع ارزان مواد خام در شرق آسيا و فـراهم . بود

 & Pempel, 1998: 172) متحـده  امنيتي ايـاالت - از طريق قرار گرفتن در زير چتر دفاعيفروش

Nester, 1990: 19)سياسـت تجـارت محورخـود را در قـالبي جديـد       ها بتوانندژاپني ، سبب شد
 هاي نظامي برايو از ابزارهاي اقتصادي به جاي سالح  Policies (New-Mercantilist( دنبال كنند

ــا ــامين من ــدت ــين يوشــيدا"براســاس  .فع خــود بهــره جوين ــصاد،"اي                   تفكيــك سياســت از اقت
)(Seiki Bunrei  ايـن سياسـت بـر سـه     .  قرار گرفت  خارجي ژاپنسياستالگوي اصلي تدوين

   :اصل استوار بود
   اتكاي ژاپن به اياالت متحده ازنظر همكاري هاي امنيتي،-
   ي عضو دو بلوك،ايجاد رابطه متوازن با كشورها-
 هـاي اقتـصادي   برحسب ضـرورت  ) به عنوان سران بلوك شرق    (تجارت با روسيه و چين      -

   .) .163 :1379 صدريا،(
بزرگتـرين   آنـان بـا   گرايانه سياستمداران ژاپني در سياست خارجي موجـب شـد  نگاه عمل

 استخراج نشده منابع غني و .ندامنيت خود در دوران جنگ سرد نيز وارد معامله شوعليه تهديد 
 1964هاي امل مهمي بود كه طي سال ن در سيبري شرقي و ساخالينآذغال سنگ، گاز و مانند 
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 ژاپني ها در برابـر  .شوروي را فراهم كرد هاي وسيع مشترك ژاپن و زمينه اجراي طرح1970تا 
  .)113: 1369حكمي،  (دندكرمناطق صادر  دريافت مواد خام، تكنولوژي خود را به اين

را بـه طـور    )Resources Diplomacy( "ديپلماسـي منـابع  "ژاپن ،  1973ه دنبال شوك نفتي ب
 "وابـستگي فزاينـده  "تـالش كـرد بـا كـاهش       و  حوزه سياست خارجي خود دنبالجدي در

(Increased Dependency)  ـ  -چنـد مليتـي  هاي نفتي خود به شركت نـوعي    -ويـژه آمريكـايي  هب
ايـن   .كنـد   منـابع طبيعـي ايجـاد    دارايكـشورهاي  بـا   (Interdependency)"وابـستگي متقابـل  "

وام و  گذاري،عمراني و توسعه از طريق سرمايه هايديپلماسي شامل افزايش همكاري در برنامه
وابستگي خود به واردات  ژاپن همواره در تالش بود از ميزان. دهاي مختلف بوپروژه   اجراي 

 كـشورها و    در ز كشورها كاسته، مبـادالت اقتـصادي خـود را         معيني ا  ويژه از تعداد  همواد خام ب  
 در دسـتور كـار   "امنيـت انـرژي  "استراتژي تامين  در ويژهاين سياست به. مناطق گسترش دهد

   .سته اسياستمداران ژاپني قرار داشت
  

  سياست خارجي ژاپن بعد از جنگ سرد. 2

ر به شدت تحت تـاثير قـرا   ي، جهان را  سيح م 1991فروپاشي نظام كمونيستي در پايان سال       
محوريـت ايـاالت    قطبـي بـا  -ايجاد نوعي وضعيت تك باالملل بين گيري نظام جديدشكل .داد

هـا از  بنـدي موجب شد نوع صف (New World Order) "نظم نوين جهاني"ايدهمتحده در قالب 
هاي بترقاتا حد زيادي اين زمان،  از .جنوب تغيير يابد-شمال شمال يا-غرب، به شمال-شرق

هـالبروك،  (هاي تجاري جاي نبردهاي نظامي را گرفـت  و جنگ اقتصادي جاي مبارزات سياسي

اهميت بسيار در شكل دادن به روابـط         از اقتصادگرايي تجارت محور  ،  به اين ترتيب   .)12: 1371
رهبران سـابق آمريكـا و   -به گفته ياساهيرو ناكازونه و جيمي كارتر. شد ميان كشورها برخوردار

هاي صنعتي و تعميق شكاف موجب تشديد وابستگي متقابل ميان دموكراسي  روند جديد-پنژا
   . )8: 1371ناكازونه و كارتر، ( و جنوب شد اقتصادي ميان شمال

كـشورهاي   الگوهاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي حاكم بر  سبب شد"جهاني شدن"فرايند 
 .المللي مطرح شوند  اي و بين  وح ملي، منطقه  كننده امنيت در سط   صنعتي به عنوان الگوهاي تامين    

وابـستگي  "نـوعي    تالش شد وابستگي متقابـل در حـوزه اقتـصادي، بـه ايجـاد     ،به اين ترتيب
هاي ليبرال دموكراتيك و الگوي اقتصاد گسترش ارزش در زمينه (Global Dependency) "جهاني

 .بازار منجر شود

مهمتـرين ايـن تحـوالت       .تي را شاهد بود   گذاري خارجي تحوال  ژاپن نيز در حوزه سياست    
   :موارد زير بود اساس بر1990در دوم مارس  -نخست وزير وقت-"يين كايفوآ"مطرح شدن 

   تضمين صلح و امنيت،-
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   احترام به آزادي و دموكراسي،-
   تضمين سعادت جهاني از طريق اقتصاد بازار آزاد،-
 ختي زنـدگي خـود را در آن ادامـه   حفظ محيط زيست براي آنكه مردم بتوانند بـا خوشـب  -

   دهند،
   .ايجاد روابط بين الملل باثبات، مبتني بر گفتگو و همكاري-

زمينه گسترش منـابع    ر  گرايي جديد، د  هاي تجارت ژاپن در اين دوران ضمن تداوم سياست      
ت و  كننده ثبا  تامين المللي نظام بين  هاي مالي به نيروهاي   تامين مواد خام وارداتي، افزايش كمك     
اعضاي سـابق   ويژههب -ختلف جهانم اي با كشورهايامنيت و گسترش روابط دوجانبه و منطقه

ـ ژا به اين ترتيب،  .  پرداخت گسترده به فعاليت    -بلوك شرق  اي و  بـه مـرور از نـاظر حاشـيه         نپ
تاثيرگذار در معادالت جهاني تغييـر جايگـاه          فعال و  المللي به عنصري نسبتاً   منفعل در امور بين   

 بـه چـين   1990در سفري كه در اوايل دهه  -ژاپن نخست وزير وقت-، كايفوزمينهدر اين . ددا
  :دكر اعالم  مورددر اين داشت،
بـراي   ژاپن مسئوليت جهاني متناسب با قدرت اقتصادي خود را بر عهده خواهد گرفـت و "

  نـوين   منظـ  ...شكل دادن به يك نظم نوين جهاني مبتني بر صلح، فعاالنه تـالش خواهـد كـرد   
شـده،  المللي كه ما در جستجوي آن هستيم، نظمي است كه در آن صـلح و امنيـت تـضمين                  بين

تـامين   آزادي و دموكراسي محترم شمرده شده و سعادت جهاني از طريق اقتـصاد و بـازار آزاد                
  . )12: 24/5/1370مزروعي، ( "گرديده است

  

   ژاپن در آسياي مركزي. 3

. كـرد  سياي مركزي جلبآهاي نفتي را به ها و شركتدولتفروپاشي اتحاد شوروي توجه 
اهميـت   همـه،  با اين  ،آميز بود  ذخاير اين منطقه بسيار اغراق     بارههاي اوليه در  بينيهر چند پيش  

بـرداري و نيـز   هزينه باالي بهـره  موانعي چون .است منابع نفت و گاز اين منطقه غيرقابل انكار
 با توجه به باال رفـتن جهـاني         ،يافتهي مصرف، به مرور كاهش    مشكالت انتقال انرژي به بازارها    

سـازي  هـا در زمينـه متنـوع   گـذاري افزايش سرمايه و نيز -ويژه نفت خامهب -قيمت انواع انرژي
تـر را   روشـن ياندازبازارهاي جهاني، چشم  به درياي مازندرانمسيرهاي انتقال انرژي از حوزه

  .كرده استانرژي ترسيم  نه صدوربراي جايگاه آتي اين منطقه در زمي
اسـتفاده   گذاري شـده و يكم قرن استفاده از انرژي پاك نامواز آنجا كه قرن بيست    به عالوه، 

انتظار داشت منـابع   توانريزي كشورهاي صنعتي قرار گرفته، مياز گاز طبيعي در اولويت برنامه
از سـوي ديگـر،      . خود جلب كند   را به كشورها   سرشار گاز طبيعي اين منطقه، توجه بسياري از       
. اسـت  اي برخـوردار قدرتمنـد از اهميـت ويـژه    موقعيت ژئوپليتيك اين منطقه براي كشورهاي     
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اين منطقه گفته بود، در پايان اين قرن توسـط           خصوصآنچه كه مكيندر در اوايل قرن بيستم در       
ئواستراتژي بـراي  يك ژ"در مجله امور خارجي تحت عنوان  اي كهزبيگنيو برژينسكي، در مقاله

 Fourth International World) مـورد تاييـد قـرار گرفـت     به چـاپ رسـيد،   1997در سال  "آسيا

Socialist Web Site, 1998-99 .(  

اقتصادي و  برژينسكي در اين مقاله بر اهميت و جايگاه منطقه اوراسيا در معادالت سياسي،
 بـراي   ،در ايـن منطقـه     كا و متحـدين آن     بر لزوم افزايش حضور آمري     و  تاكيد جهاناستراتژيك  

  .ده استكرتصريح  تثبيت هژموني جهاني اين كشور

  

   گسترش روابط ژاپن با كشورهاي منطقه. الف

ـ                  ر با فروپاشي اتحاد شوروي، ژاپن تالش براي جلب نظـر روسـيه بـراي بازگردانـدن جزاي
موجـب   1990 دهـه  در ورنتيجه ميان دو كـش مذاكره بي. غاز كردآ ژاپن به اين كشور را شمالي
توجه خود را به  ها به تدريج از برقراري روابط دوستانه نزديك با روسيه دلسرد شده، ژاپنيدش

مـشكالت    و ثبـاتي سياسـي   بـي . گسترش همكاري با كشورهاي آسياي مركزي معطوف سازند       
ر گـذاري در ايـن كـشو      سـرمايه  گذاران ژاپني بـراي   روسيه موجب شد تمايل سرمايه     اقتصادي

   .يافته تمايل داشته باشند هاي تازه استقاللكاهش يافته، بيشتر به حضور در جمهوري
 هوزير امور خارجه ژاپن به آسياي مركـزي در مـ   (Michio Watanabe) با سفر ميچيو واتانابه

هـاي  مقامات ژاپنـي بـر شـباهت   . كرد هاي اقتصادي به اين كشورها را آغازژاپن كمك،  1992
 هزار اسـير  60نها بر حضور بيش از آ. اندداشته كيداها و مردم آسياي مركزي تاپنينژادي ميان ژ

توسط اتحاد شوروي در دوران جنـگ جهـاني دوم بـه     ژاپني كه پس از اشغال منطقه منچوري
  . February 2006)  (Len 17 ,اشاره دارند منطقه آسياي مركزي منتقل شده بودند،
ايـن دوران، نتوانـست راه را بـراي افـزايش حـضور             خـوب   به هر حال روابط ديپلماتيـك       

 يرقباي غربي و روسيه شـرايط     . هاي ژاپني در پروژه هاي اقتصادي كالن منطقه بگشايد        شركت
مركـزي  كشورهاي آسـياي   روابط ژاپن و1990در نيمه نخست دهه  .ورده بودندآبهتر به دست 

 براسـاس ابتكارهـاي شخـصي    ريزي دقيق، بلكه صـرفاً نه براساس يك استراتژي معين و برنامه    
ناشي از توجه انـدك دسـتگاه        اين امر بيش از هر چيز     . هاي ژاپني پيش رفت   برخي از ديپلمات  

 Edamura) هـاي ادامـورا سـوميو   ن، تـالش آنمونـه  . هاي منطقه بـود ديپلماسي ژاپن به ظرفيت

)Sumio فير سابق ژاپن در روسيه و تاناكا تتسوجيس (Tanaka Tetsuji)  عضو ارشد بانك مركزي
رئيس بانـك   (Chino Tadao) اقدامات چينو تادائو .ايجاد پيوندهايي با قرقيزستان بود ژاپن براي

 نوبوهيكو سفير ژاپن در ازبكستان و شيما Magosaki Ukeru) ( توسعه آسيايي، ماگوساكي اوكرو

)(Shima Nobuhiko تلويزيوني ژاپني در برقراري ارتباط با ازبكستان و تـالش   رئيس يك شبكه
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 ,Uyama) در افزايش روابط با تاجيكستان از ايـن شـمار بـود    برخي از نمايندگان مجلس ژاپن

2003. (  
 وارد شد كه چـرا اسـتراتژي       هاييراضاعت به دستگاه ديپلماسي ژاپن      1990 اواسط دهه    از

 اوراسـيايي  تدريج بر اساس ديپلماسـي به؟ كندمشخصي را در منطقه آسياي مركزي دنبال نمي

(Eurasian Diplomacy) ،آسياي مركزي به عنوان منطقه حائل در برابر گسترش مجدد نفوذ  ژاپن
نطقـه بـراي دسـتيابي بـه      كمك به كـشورهاي م ،بر همين اساس. دشورد آبر روسيه در اوراسيا

به عالوه، دولـت ژاپـن همچـون همپيمانـان غربـي خـود از        .گرفتدستور كار قرار  توسعه در
    سياي مركزي حمايـت مـي كـرد تـا مـانع بـه قـدرت رسـيدن احـزاب و                     آاي غيرديني   هتدول
  .بنيادگراي اسالمي در اين منطقه شود هايگروه

ايـن  .  بنيان گـذارده شـد  1997هاشيموتو در  داريديپلماسي اوراسيايي ژاپن از دوران زمام
  :ديپلماسي بر سه پايه قرار داشت

هـاي  جلوگيري از گـسترش سـالح      گفتگوي سياسي، همكاري اقتصادي، همكاري براي      -
هاي بعـدي هـم دنبـال    ديپلماسي در دولت اين . اي، گسترش دموكراسي و برقراري ثباتهسته
  .شد

نقـل و شـبكه   وامل گسترش خطوط ارتباطـات، حمـل     هاي ژاپن در مرحله نخست ش     كمك
 ها تاكيد داشتند كه گسترش شبكه انتقال انرژي نه تنها پايـاني بـر ديپلماسـي   ژاپني. بود انرژي

محـسوب   اوراسيايي آنها نيست، بلكه مقدمه و مبنايي براي تحقق توسـعه اقتـصادي در منطقـه   
خارجي از  گذارهاي سرمايهها و دولتدر همان حال هدف اصلي و اوليه كليه شركت .شودمي

زمينه انتقال مهمترين  انجام اقدامات عمراني و بازسازي در اين مناطق، ايجاد تسهيالت الزم در
هـا در امتـداد      بزرگـراه  ،بنـابراين . منابع طبيعي يعني نفت و گاز طبيعي اين منـاطق بـوده اسـت             

اقتصادي براساس نيازهـاي فنـي در    هايخطوط لوله انتقال انرژي گسترش يافتند و زيرساخت
  .حوزه صنايع نفت و گاز بنا شدند

 الملليشركت عمليات بين"هاي نفتي ژاپني با پيوستن به كنسرسيوم  شركت1998در سال 

  "Offshore Kazakhstan International Operating Company (OKIOC)"فـالت قـاره قزاقـستان   
 دريـاي  در در منطقـه كاشـاغان و نيـز    نهـا آ. ردنـد سهام اين كنسرسيوم را بـه دسـت آو   درصد
 نحـوه حـضور   1990اما در طول دهـه   .دندكراقدام و اورال به عمليات اكتشاف نفت  مازندران
گذاري در اين كشورها باشـد،  ژاپن در كشورهاي منطقه بيش از آنكه براساس سرمايه اقتصادي

فقدان امنيت و ثبات اقتـصادي الزم  علت اين موضوع    . بودمبتني  بر ارسال كمك هاي اقتصادي      
تمايل كشورهاي منطقـه بـه جـذب     .گذاري با ريسك اندك استاين كشورها براي سرمايه در

    در زمينـه    2000گذاران غربـي هـم موجـب شـد بـراي نمونـه، در قزاقـستان در سـال                    سرمايه
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و ميـزان سـهم    دمستقيم خارجي در اين كشور، ژاپن رتبه پانزدهم را داشته باشـ  گذاريسرمايه
  .  (Uyama, 2003)  درصد باشد0,7هاي خارجي در قزاقستان، تنها سرمايه اين كشور از

 و ژاپن در تالش براي ايجاد ثبات اقتصادي، با توجه به جمعيت اندك، اقتصادهاي ضـعيف    
ك  طرح تشكيل بازار مـشتر     1990 جغرافيايي بسته منطقه آسياي مركزي در اواخر دهه          موقعيت
ر صادرات  گيري اقتصاد مبتني ب   توانست موجب شكل  اين امر نه تنها مي    . كرد را مطرح    ايمنطقه

 حضور در يـك  جهت گذاران خارجيدر بين اين كشورها شود، بلكه انگيزه بيشتر براي سرمايه
 مبـادالت اقتـصادي ميـان ايـن      و"جاده ابريـشم "احياي  ،اين طرح. اي فراهم آوردبازار منطقه
هـاي  طـي سـال  . پيشنهاد مثبـت بـود   واكنش كشورهاي منطقه به اين. كردال ميرا دنب كشورها
ژاپن انجام دادنـد و بـه گفتگـو در ايـن       متعدد بهي رهبران اين كشورها سفرهاي   1999 و   1998

   . پرداختندخصوص
در  يكي از اقدامات انجام شده براي ايجاد بازار مشترك منطقـه اي، وارد كـردن افغانـستان   

زار هرچنـد پيوسـتن بـا     . اين موضوع با ترديـدهاي بـسيار مواجـه شـد          . ورها بود اين كش جمع  
گـذاري   با ظرفيت باالي آن به بازار مشترك منطقه آسياي مركزي، بر جذابيت سرمايه             افغانستان

سـاز  زمينـه  توانـست افزود، اما در همان حـال مـي  گذاران خارجي ميدر اين بازار براي سرمايه
هر حـال در نـوامبر    به. سي از افغانستان به كشورهاي اين منطقه نيز باشدهاي سياانتقال بحران

 Central Asia)  "يمركـز  اي آسـياي همكاري اقتصادي منطقـه " افغانستان نيز به سازمان 2005

Regional Economic Cooperation (CAREC))  توســعه آســيايي پيوســت كــه توســط بانــك      
(Asian Development Bank) تاسـ  تاسـيس شـده    ژاپن . (Len,  17 February  2006)   روسـيه و

-S.C.O) هـاي شـانگ -افغانـستان  چين نيز از همان زمان درصدد برآمدند با ايجاد گروه تمـاس 

Afghanistan Contact Group)  هـا بـر ايـن بـاور     ژاپني. با افغانستان توسعه دهند روابط خود را
 مثبـت بـر   ي در وضعيت داخلي كشورهاي منطقه تـاثير افغانستان، اند كه برقراري ثبات دربوده

هاي گوناگون به اسكان آوارگان افغان در پاكـستان  ضمن اعطاي كمك لذا . جاي خواهد گذارد
المللـي  اياالت متحده با القاعده و طالبان، ميزبان نشست كنفـرانس بـين   و تاجيكستان در جنگ

  .بودند 2002در سال براي بازسازي افغانستان  كمك
ي هـاي داخلـ   دن بـه جنـگ    دادر حمايـت از پايـان        توجه ژاپن به برقراري ثبات در منطقـه       

 .يافـت   بود، نيز بازتـاب    1990هاي آخر دهه     كه متاثر از وضعيت افغانستان در سال       تاجيكستان
عاري از سالح   ژاپن به برنامه سازمان ملل در زمينه ايجاد منطقه2000 و آوريل 1999در اكتبر 
 ژاپن و كشورهاي آسياي مركزي      2001 سپتامبر   11پس از   . ر آسياي مركزي پيوست     اي د هسته

بـا طـرح   . المللي قرار گرفتنـد بيش از پيش در يك جبهه واحد بين در روند مبارزه با تروريسم،
تروريسم و فعاليت گروه هاي بنيادگراي اسالمي در اين منطقه، سياست خارجي ژاپن  مبارزه با
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توكيـو تـالش كـرد از طريـق گـسترش      . روابط با اين كشورها معطوف شدديگري از  به بخش
ـ   كشورهاي آسياي مركزي و كمك به اقدامات عمراني و همكاري با ر پيشرفت اين كـشورها، ب
  .ياسي و اقتصادي در آنها بيافزايدثبات س

 بـه   حضور ژاپن در صنايع نفت و گاز منطقـه انـدك بـود و صـرفاً          2002 سال   تاولي حتي   
ر د. شـد مـي محدود   گسترش يك ميدان نفتي به همراه يك شركت ايتاليايي در قزاقستان             پروژه
 نفــر از مقامــات دولتــي، متخصــصين علمــي و تجــار در 10 گروهــي متــشكل از 2002ســال 

 Silk Road Energy) "ماموريـت انـرژي در جـاده ابريـشم    "اي تحـت عنـوان   برنامـه  چارچوب

)Mission  هـايي بـراي افـزايش    يافتن راه هدف از اين ديدار،. ندردكاز كشورهاي منطقه بازديد
 Kyodo News) كـشورها بـود   هاي صنايع نفت و گـاز ايـن  هاي ژاپني در بخشحضور شركت

Agency, May 03, 2002)    كه وزارت امور خارجه ژاپن 2004 و 2003براساس آمار سال هاي 
 نفـر در  120:رسـيد  نفر مي400سختي به هاي ساكن آسياي مركزي، به ژاپني اعالم كرده، تعداد
هاي آمار ژاپني.  نفر در قرقيزستان50 نفر در ازبكستان و 132نفر در تاجيكستان،  قزاقستان، پنج

  هزار ژاپنـي فقـط در سـنگاپور سـاكن    20در همين زمان، بيش از . تركمنستان اعالم نشد مقيم

  .www.mofa.go.jp/region/index.html (October 30, 2005) (بودند
برخوردار   خوب نسبتاًي از جايگاه،در افكار عمومي مردم آسياي مركزيژاپن با اين حال، 

سياسـت خـارجي    ها و مردمان اين مناطق و نيزهاي فرهنگي و نژادي ميان ژاپنيشباهت. است
 .موثر بوده است در رويكرد مثبت مردم كشورهاي منطقه نسبت به اين كشورجويانه ژاپن صلح

 (Dadabaev, September 06, 2006)اتحاد شوروي، بيش از دو  به عالوه، ژاپن از هنگام فروپاشي
 O'Rourke, August).داشته است هاي اجتماعي و اقتصادي به اين منطقه ارسالميليارد دالر كمك

به كشورهاي ديگر اجـازه نخواهـد داد   است چنين به صراحت اعالم كرده توكيو هم (2006 ,27
  منطقه را تحت فشار مجبور به همكاري نمايند و منافع آنان را به خطر اندازند كشورهاي اين

(Fogarty, August 28, 2006).  
ن  كمتر ديـده شـده كـه دولتمـردا         .اتخاذ چنين مواضعي از سوي دولت ژاپن سابقه نداشت        

برقـراري   ژاپن كليد . اي از جهان نشان دهند    منطقهدر  تا اين حد عالقه خود را به حضور         ژاپني  
امـر نـه تنهـا     اين. دنجانبه در كشورهاي اين حوزه مي داثبات در آسياي مركزي را توسعه همه

كشورها را به دوسـتان و   آورد، بلكه اينگذاران ژاپني را فراهم ميزمينه مناسب حضور سرمايه
از اعضاي دائمي شـوراي    خوب براي ژاپن در راستاي تالش براي تبديل شدن به يكييحاميان

در  ،در برابر كره شمالي آنان از مواضع ژاپن رودانتظار مي. كردامنيت سازمان ملل مبدل خواهد 
  .دننك صورت بروز بحران ميان دو كشور، دفاع

  



  

   1387 تابستان ، 2شمارة ، 38 دوره ،                                                           فصلنامه سياست214  

   يژانتقال انرزمينه عاليق ژاپن در .ب

و سياست سنتي خود در زمينه متنوع سازي مبادي تامين انرژي ايـن كـشور               ادامه   توكيو در 
 را آسياي مركزي افزايش همكاري با كشورهاي فارس،از ميزان وابستگي به منطقه خليجكاستن 

دارد، اما در   را در كنترلاگرچه روسيه بيشتر مسيرهاي انتقال انرژي از اين منطقه .كنددنبال مي
خـارج از قلمـرو    ،جديد براي انتقال منابع نفت و گاز اين منطقههايي زينجايگهاي اخير، سال

  Caspian Pipeline Consortium) تشكيل كنـسرسيوم خـط لولـه خـزر    . روسيه مطرح شده است

(CPC)) ها بسيار مايل هستند با مشاركت در احداث مـسير          ژاپني .يز در همين راستا بوده است      ن
افغانستان و پاكستان به اقيانوس هند، دست چين و روسيه را  ريقاز ط جنوبي انتقال نفت و گاز
طول اين خـط لولـه    (Fogarty, 28 August 2006).  ندكناين منطقه كوتاه  از مسير انتقال انرژي از

 كيلـومتر در  830تركمنستان، لمرو ق  كيلومتر آن در170كيلومتر خواهد بود كه  1500در حدود 
تـا  2هزينه اجراي اين پروژه در حدود . در پاكستان ساخته خواهد شدكيلومتر  400 افغانستان و

   .(Pravda, 19.07.2002) ميليارد دالر خواهد بود5/2
اروپا و شرق  ترين مسير انتقال انرژي بهترين و امنهزينهترين، كمهرچند ايران داراي كوتاه

اين مسير غيرقابل استفاده شـده   عمالً هاي اياالت متحده،رود، به علت تحريمآسيا به شمار مي
مركزي به هرات و قندهار در افغانستان و سـپس    مسير انتقال انرژي از آسيايساختنلذا  .است

امـا ادامـه    .هاي نفتي ژاپنـي قـرار گرفتـه اسـت    شركت  در اولويت،به بندر كراچي در پاكستان
 ,Rall(October 11 ودرياحداث اين خط لولـه بـه شـمار مـ     ها در افغانستان مانع اصليناآرامي

ـ          تواند نفت مسير ديگري نيز وجود دارد كه مي        (2001 ن  قزاقستان را به چين، كره جنـوبي و ژاپ
 شده، عمـالً   ميليارد دالر برآورد12تا 8اما هزينه احداث اين خط لوله كه در حدود . دهدانتقال 

همچنـين  .   (May-June 2001)به صرفه نداننـد  موجب شده كه كارشناسان ساخت آن را مقرون
انتقال گـاز طبيعـي    هاي ژاپني، احداث خط لولههاي مورد نظر شركت يكي از بزرگترين پروژه

 ميليـون دالر  2هزينـه آن    كيلـومتر و 6000طول اين خط لوله . تركمنستان به درياي زرد است
از ازبكـستان،   ،شـروع شـده   اين خـط لولـه از تركمنـستان   . ورد شده استآبراي هر كيلومتر بر

 يهاو نيز ايالت) كيانگ چين  سينايالت هاي خودمختار اويغور و(قزاقستان و تركستان شرقي 
اما از آنجا كه اجراي ايـن پـروژه نيـاز       . در درياي زرد به پايانه نفتي چين خواهد رسيد         ،گذشته

 رسـد بـه نظـر مـي      كنـد، از مناطق ناامن عبور مي    ن  آ هايي از به مدت زمان زيادي دارد و بخش      
ـ رديـد شـده و تـرجيح داده    تها نيز در اجراي آن دچـار    ژاپني ـ   مناسـب يد مـسير ان د تـر را بيابن

(Nissman, 1999-2000).   
گـذاري در   طريـق سـرمايه     كاهش ميزان وابستگي ژاپن بـه واردات نفـت از خاورميانـه از            

بخش اصلي ايـن   .است شورك هاي انرژي اينصنعت نفت آسياي مركزي، تنها بخشي از برنامه
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ها نظيـر  ن آن با ساير انرژيكردين واردات نفت و جايگز  وابستگي اين كشور بهشبرنامه، كاه
. لذا نفت خام تنها انرژي مورد توجه ژاپن در منطقه نيـست  .است ايگاز طبيعي و انرژي هسته

 بـه ويـژه در تركمنـستان و قزاقـستان،     سـياي مركـزي  آاورانيوم كشورهاي  ذخاير گاز طبيعي و
ه اسـتفاده از ايـن ذخـاير    ژاپن، چين، كره جنوبي و هند در زمين موجب شده رقابتي جدي ميان

  .) (Nathan, 22 August, 2006شكل گيرد
در گـذاري   هاي اقتصادي منطقه و كاهش تمايل به سـرمايه        فعاليت  افزايش حضور ژاپن در     

تـا روسـيه را     نفتي شرق دور و سيبري شرقي در روسيه، اين فرصت را به ژاپن دادههايميدان
در همـان حـال، يكـي از     .كشور در تنگنا قرار دهـد در زمينه اختالفات ارضي موجود ميان دو 

 ، منطقـه  ايـن كـشورهاي  هـاي صـنعتي  هاي ژاپني در پـروژه  حضور شركتتمهمترين مشكال
شده كه دولت  هاي گذشته در برخي از موارد مشاهدهطي سال. هاي چيني استرقابت شركت

 همكـاري بـا     بـر ،هـاي اقتـصادي  هاي چيني را به علت مزيـت تركمنستان، همكاري با شركت
در  تركمنـستان  وقتجمهوري نيازاف، رئيس براي نمونه، صفر مراد. ها ترجيح داده استژاپني

گـذاري در ايـن كـشور را    سرمايه ها نرخ سودكه ژاپني اعالم كرد در حالي 2006تابستان سال 
ور در  درصد حاضر به حض2معادل  هاي چيني با نرخ سودياند، شركت درصد اعالم كرده5/6

 Turkish Weekly, 15 June)  هـستند  هـاي ايـن كـشور   هاي مربوط به بازسازي پااليـشگاه پروژه

2006. (  

سـان  آهاي مالياتي گذاري و سياستاين در حالي است كه توان بالقوه اقتصادي باال، سرمايه         
خصوصي و عمـومي   بخش هاي ژاپني در هر دو موجب شده بسياري از شركت،در تركمنستان

گذار در سرمايه ژاپني  هاياما حضور رقباي چيني، شركت. يل به حضور در اين كشور باشندما
را بـا    (Itochu) ويـژه ايتوچـو  و بـه  (J.G.C) سي.جي.، جي (Komatsu) تركمنستان نظير كوماتسو

شود كه كميته قديمي تركمنستان محسوب مي ايتوچو شريك تجاري. ه استكردمشكل مواجه 
تاسيس كـرده و در بازسـازي پااليـشگاه    1941 دي تركمنستان و ژاپن را در سالهمكاري اقتصا

اي آيد، نقش عمدهآسياي مركزي و قفقاز به شمار مي  درتركمن باشي كه مجهزترين پااليشگاه
    Cent Gas) گـس درصـد سـهام كنـسرسيوم سـنت     5,6 ايـن شـركت همچنـين    .ايفا كرده اسـت 

Consortium) خط لوله ترانس افغان را احداث ،مريكايي يونوكال تالش داردبه رهبري شركت آه ك 

  .آذربايجان، قزاقستان، روسيه، اوكراين و ازبكستان  فعال است ايتوچو در .ند، در اختيار داردك

  

  سياي مركزيآهاي ژاپن در بازنگري در سياست. ج

اي  عملكـرد نيروهـاي خـارجي در كـشوره         خـصوص  در هايي نارضايتي هاي اخير در سال 
به توسعه نيـروي انـساني   نكردن ها، توجه مهمترين ايراد به اين فعاليت. است منطقه پديد آمده
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هـاي خـارجي، برقـراري    از آنجا كه شرط اساسي براي تداوم عمليات شـركت  همچنين،. است
هاي مـستقر در ايـن كـشورها     به حكومتحدا بيش از هبوده، توجه اين شركت ثبات و امنيت

      ســاالر حمايــت نــشدهــاي مــردم بــراي اســتقرار نهادهــاي مــردمتــالشاز  وشــده معطــوف 

)(Nissman, 1999-2000   .كـه از ميـزان   هبـه تـدريج موجـب شـد    هـم  هاي داخلي بروز بحران 
  و دوكاسـته شـ   ه بـود،     بـه اوج خـود رسـيد       1998كه در سال     -ا در اين منطقه   هگذاريسرمايه

   (Grau, May-June 2001).مانندنيمه تمام باقي ب هابسياري از پروژه
. رود است كه اصالحات سياسـي و اقتـصادي در منطقـه بـه كنـدي پـيش مـي                    اين واقعيت

ها هاي بزرگ و بحرانمشكل انتقال انرژي، مداخله قدرت سياي مركزي در خشكي وآ محاصره
ت ورآينـد كـه بـه صـ    هاي داخلي مهمترين موانع توسعه در اين منطقه به شـمار مـي  ناآرامي و

ثبـاتي داخلـي در   بـي .  (Noreng, April 11, 1998)  اي بر يكـديگر تاثيرگـذار هـستند   تنيدهدرهم
در منطقه را  هاي بزرگحضور قدرتافزايش  ، رهبران اين كشورها،آسياي مركزي موجب شده

ايجاد مـسيرهاي انتقـال انـرژي بـه      ها موانع جدي بر سر راه رقابت اين قدرت.خواستار شوند
 كـاهش تـوان اقتـصادي ايـن     بموجـ  هـم عدم انتقال آسان و ارزان انرژي . ه استآورد وجود

 كشورها شده
هـا  از سوي ديگـر، روس  .هاي عمومي را در آنها تشديد كرده استو نارضايتي1

انتظـار دارنـد از طريـق     اند،داشته در اختياربيش از يك قرن كه منابع نفت و گاز اين منطقه را 
انرژي از اين منطقه همچنـان كنتـرل   خروج  ، بر جريانشانانرژي از قلمروعبور خطوط انتقال 

 يـك هـاي منطقـه دموكرات  هيچيـك از دولـت  .  )The Economist, 7 February (1998 داشته باشند
طور نهـادين، ميـراث    حكومتي اين كشورها، آنها بهالگويرسمي در  نيستند و عليرغم تغييرات

-Ochs: 312) & (Atkin, 1997: 277-311) .انـد  شوروي باقي مانـده دوران اتحاد دار نظام حكومتي

و  ثبات هستند و سازوكارهاي گفتگو ميان سـران نظـام   بيگونه نظام هاي سياسي، ذاتاًاين (359
  . (Karl, 1997: 44)ت ها و اقشار گوناگون اجتماعي در آنها تعريف نشده اسساير گروه

 هـا بـا مـشكالت بـزرگ       جمهورياين  ي اتحاد شوروي،    بعد از فروپاش  نيز  از نظر اقتصادي    
اقدامات انجام شـده  و  نظير بيكاري، فقر و پايين بودن سطح استانداردهاي زندگي مواجه شدند     

كـشورهاي   .نيـاورده اسـت    اين كشورها پديـد    در بهبود شرايط اقتصادي نيز چندان تغييري در       
واسطه ميراث به جـا     بهاين كشورها   . ندمنطقه از سطح توسعه اقتصادي نامتوازن برخوردار هست       

دولـت همچنـان مالـك    . ندارنـد  مانده از دوران حاكميت كمونيسم، بخش خصوصي قدرتمنـد 
اسـت كـه اعطـاي     مـانع اصـلي آن  . شـود هاي اقتصادي محسوب مـي كليه بخشتمامي اصلي 

                                                           
اين رقم . فارس به بازارهاي مصرف انرژي در حدود دو تا پنج دالر مي باشد هزينه حمل هر تن نفت از خليج -1

  . دالر در هر تن مي رسد17 دالر است و در درياي خزر به 10شمال در حدود  در درياي
(Thomas, December 1999-February 2000: 75-96) 
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ـ   اختيارات بيشتر به نيروهاي مستقل و كمك به ايجاد طبقه تجار و      ن كـشورها،  بازرگانـان در اي
تواند موجـب تقويـت   نوبه خود مي هاي قديمي است كه بهكمك به نظام سنتي بازار و بازاري

تـوان گفـت   مي  (Rashid, 1994: 69) .هاي اسالم گراي متكي به بازار شوداقتصادي برخي گروه
سـت   ا اي سياسي و اقتصادي در اين منطقه      هگرايي، يكي از موانع باز شدن نظام      اسالم هراس از 

.(Diuk and Karatnycky, 1993: 181)  
كـشورها   هـاي تندروانـه در ايـن   مخالف حركتو اسالم سنتي  همه، در صورتي كه با اين

ايـن   تواند موجب همبستگي اجتماعي شود، بلكه هويـت ملـي مـردم   گسترش يابد، نه تنها مي
دارد نـوعي   امكـان  .(Gleason, 1997: 170)  جوامع را نيز به خوبي تعريف و تقويت خواهد كرد

سـاالري،   مردم مانندجهاني ها و هنجارهاي با بسياري از ارزشكهطلب اسالم مداراگرا و صلح
عدل و مساوات در جامعـه همخـواني    ها و لزوم برقراريهاي اساسي انسانحقوق بشر، آزادي

      كـه پيماينـد چنـان راه افـراط مـي    هـاي ضـددولتي  ها گاه در سـركوب جنـبش  اين دولت .دارد
دشـمن  يـك  گرا با درك وجـود  اسالم هاي مخالف دولت اعم از ملي گرا، دموكرات و ياگروه

منظر، رهبران كنوني آسـياي مركـزي    از اين .نان قرار مي گيرندآ عليه يمشترك، درصف واحد
        ,Noreng)    .اين كشورها شـناخته شـوند   توانند بهترين شركاي غرب در برقراري ثبات درنمي

 April 11, 1998.(  

ه، سـازي در منطقـ    سـي  الگوي سياست خارجي سنتي ژاپن، پيشبرد فرآيند دموكرا        بر اساس 
سياستمداران و مقامات رسمي ژاپني همـواره       . نبوده است اولويت اصلي سياست خارجي ژاپن      

يـك  همه كشورها حق دارند الگـوي دموكرات  و توان وارد كردنمي  دموكراسي را،اندكرده اعالم
    تقويـت  هـاي بازسـازي اقتـصادي، بـه    آنها معتقدند اجـراي دقيـق برنامـه    .خود را داشته باشند

آمريكـا   ند كه مداخله  ا بوده ها بر اين باور   ژاپني. ساالري در اين كشورها كمك خواهد كرد      مردم
هـاي   تسريع ايـن رونـد در منطقـه، نـه تنهـا زمينـه مناسـب بـراي اجـراي ارزش                     برايو اروپا   

دامـن زده   كراتيك فراهم نياورده، بلكه به افـزايش احـساسات ضـدغربي در ايـن كـشورها     دمو
  .است

بنيـه    تقويـت  وساالري در اين منطقه نكردههاي ژاپن نيز كمكي به روند مردمالبته سياست
ايـن  . شـده اسـت   هـاي اقتـدارگرا منجـر   هاي رژيم به تحكيم پايهاقتصادي اين كشورها، صرفاً

مخالفـان در شـكل   تا  هدر عمل موجب شد  واز سركوب نيروهاي مخالف شدهس زمينهوضوعم
گـذار و   هـاي خـارجي سـرمايه     ها و شركت  ه اقداماتي عليه منافع دولت    بهاي زيرزميني،   فعاليت

 ،كـه كـرد   ش  نبايـد فرامـو   از سوي ديگر،     .بزننددست  هاي حاكم در اين كشورها      حامي دولت 
سـازي بعـد از جنـگ    دموكراتيـك  هـاي  و اجراي برنامـه نژاپحضور مستقيم اياالت متحده در 

  . كشور انجاميد ساالر در اينگيري نظام سياسي مردم به شكل،جهاني دوم
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   هاي نوين ژاپن در منطقهسياست. د

الملل و بازتعريف مفهـوم     سياستمداران ژاپني با درك تحوالت نظام بين       ،هاي اخير  در سال 
 جديـد را در دسـتور كـار خـود قـرار      يتدريج اصول، بهشانكشورتامين منافع ملي  امنيت براي

روابـط    دور جديد.است تغييراتي رخ دادهنيز در فرآيند سياستگذاري خارجي در ژاپن . اندداده
، "ديپلماسي جاده ابريـشم "در چارچوب . آغاز شد 2004از سال ميان ژاپن و كشورهاي منطقه  

بـا    (Action Plan for Regional Cooperation) "ناپمركزي و ژ گفتگوي كشورهاي آسياي"طرح 
 2004ازبكستان، تاجيكستان و قرقيزستان و نيز افغانستان به عنوان عضو ناظر از سـال   حضور

مـورد    گفتگو براي ايجاد پيوندهاي امنيتي و اقتصادي ميان ژاپن و كـشورهاي منطقـه  .آغاز شد
ايـن طـرح، تبـديل گفتگوهـاي دوجانبـه بـه            ابتكـار اصـلي ژاپـن در        .  اسـت   قرار گرفته  تاكيد

از ، فصل مـسائل منطقـه  وهدف اصلي از تشكيل اين نهاد حل .چندجانبه بوده است گفتگوهاي
گرايي مورد تاكيـد    نوعي منطقه بر   در واقع،  .هاي درگير است   توسط خود دولت   و طريق گفتگو 

اي، فقرزدايـي،  هاي هستهالحانتشار مواد مخدر و س مبارزه با تروريسم، جلوگيري از و شودمي
 گذاري از جمله اهداف بلند مدت طرحنقل و سرمايهوانرژي، حمل  بهداشتي،امورهمكاري در 

  . است"ژاپن و كشورهاي آسياي مركزي"
 امـر  اين. بر نفوذ سياسي خود در منطقه بيافزايد اين حوزه ها، ژاپن قصد دارد با حضور در

ظهور چين به  از هنگام. سياي مركزي باشدآهاي ژئوپليتيك در تواند ناشي از افزايش رقابتمي
ايـن منطقـه بـا     عنوان يك نيروي قدرتمند اقتصادي در آسياي مركزي، ژاپن منـافع خـود را در  

نفت و گاز منطقه،  گذاري در ميادينههاي چين براي سرماي تالش.بيندميچالشي جدي مواجه 
اي ژاپنـي و نيـز      هـ شـركت در  زه و تحرك هرچه بيـشتر       از مهمترين عوامل موثر در ايجاد انگي      

نگـران چـين و    هـا ژاپنـي  .دولت اين كشور براي افزايش حضور در آسياي مركزي بوده اسـت 
   . هستند-روسيه-ديگر رقيب قدرتمندتر منطقه 

هاي هستند كه چهار كـشور آسـياي مركـزي          روسيه و چين دو قطب قدرتمند پيمان شانگ       
ژاپـن و آسـياي   "ژاپـن تـالش دارد در قالـب طـرح    . ر آن عضويت دارندد )جز تركمنستان به(

ـ  .گر را در منطقه ايفا كندهاي نقش موازنههاي شانگدر برابر سازمان همكاري "مركزي ن در اي
ي روسيه و چين از نظـر جغرافيـاي       . برخوردار است  از حمايت جدي آمريكا و اروپا     ن  پژازمينه  
ي يخطرهـا . اي طوالني با كشورهاي آسياي مركـزي دارنـد         از اين منطقه هستند و مرزه      بخشي

 هـاي مـذهبي  كند كه تروريسم و گسترش جنبشآنان و كشورهاي منطقه را تهديد ميمشترك 

   .ن جمله هستندآطلب از خشونت
هـاي و  شـانگ   با پذيرش مغولستان، هند، پاكستان و ايران به عنوان اعضاي ناظر درسازمان

و ن در منطقـه برداشـته تـالش     آ تثبيت جايگاه    براي جديد   ينستان، گام افزايش همكاري با افغا   
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اعـضاي  . بلوك انـرژي ايفـا شـود     مهمتر در اينيشده با گسترش نفوذ به منطقه اوراسيا ، نقش
ن در اعطـاي كمـك و   آاقتـصادي   هاي از حضور ژاپن در منطقـه بواسـطه تـوان   سازمان شانگ

مركزي بيش از آنكه مايل به كسب  سيايآكشورهاي  ،قع در وا.گذاري استقبال كرده اندسرمايه
بازيگران جديد به منطقه بهتر منافع خـود   دهند با ورودحمايت اين دو كشور باشند، ترجيح مي

بـر سـر خـود      همچنـان   تر، روسـيه را     برادر بزرگ  اين كشورها مايل نيستد سايه    . را تامين كنند  
رويه  و بيم از مهاجرت بيروسيهاختالفات مرزي با  ناآرامي در منطقه سين كيانگ چين، .ببينند
  .شوندجدي محسوب مي مشكالتاز ها به منطقه نيز چيني

-آسياي مركـزي    وزراي خارجه ژاپن و چهار كشور      2006در تابستان سال    از سوي ديگر،    
 Silk Road) "ايطـرح عمـل بـراي همكـاري منطقـه     "اي را در زمينه نامهتوافق-تركمنستان جز

Diplomacy( زمينه همكاري بـراي افـزايش مـديريت مرزهـا بـا       اين طرح در. به امضا رساندند
مبارزه با فقر، گفتگوهاي سياسـي  . ه استبود هدف ممانعت از گسترش تروريسم و مواد مخدر

هاي تالش براي گسترش رعايت حقوق بشر، حمايت از برقراري ارزش          ميان كشورهاي منطقه،  
اقتصاد بازار، باال بردن سطح زنـدگي و توسـعه همكـاري در     ايت ازمنطقه، حم دموكراتيك در

 (Japannews.net, June 5, 2006) .دنشـو ايـن برنامـه محـسوب مـي     زمينه انرژي از ديگر اهداف

ترين مقـام   كه عالي  - 2006اوت   در به منطقه    وزير وقت ژاپن  نخست-همچنين سفر كوايزومي  
 گرفـت  انجـام  در حالي - كرد بازديد ميهانآي منطقه از بود كه از زمان استقالل كشورها ژاپني

 كاهش داده، اين دولترا اتحاديه اروپا و آمريكا روابط ديپلماتيك خود با دولت ازبكستان  كه

 2005 اين امر به علت سركوب شديد تظاهرات مردم در سـال . را مورد تحريم قرار داده بودند
 -.  اصول حقوق بشر توسط دولت اين كـشور بـود          و عدم رعايت   )ازبكستان( در شهر انديجان  

كشور شد، تا مـانع از   آباد در اينهاي نظاميان آمريكايي در خانازبكستان خواستار تخليه پايگاه
   .نها با شورشيان و كودتا عليه دولت تاشكند شودآهمكاري احتمالي 

د  بـشر هـم خواهـ      دولت ژاپن اعالم كرد در مذاكرات با رهبران اين كشور به مساله حقوق            
د داد تعـدا   كوايزومي در مذاكرات خود با اسالم كـريم اف، ضـمن آنكـه بـه او قـول                 . پرداخت

افـزايش دهـد، از وي خواسـت در          ازبـك بـراي تحـصيل در موسـسات ژاپنـي را           دانشجويان  
مسائل مربوط به حقوق بشر و انجام اصـالحات سياسـي           خصوص  تعريف شده، در     چارچوبي

    اعالم شد آموزش دانشجويان ازبـك بـا ايـن هـدف دنبـال       همچنين،. ه شودمذاكر با ژاپن وارد
تدريج نسل جديدي از سياستمداران و ديوانساالران جوان در اين كـشور تربيـت              شود كه به  مي

از آنكه مروج الگوهاي حكومتداري دوران حاكميت كمونيسم باشند، با الگوها و  شوند كه بيش
  .(Dadabaev, September 06, 2006)  شندغربي آشنا شده با هايشيوه
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غربـي    مالقات كوايزومي با اسالم كريم اف بدون هماهنگي بـا همپيمانـان  تبسيار بعيد اس
افـزايش   رسد غـرب بـراي ممانعـت از   به نظر مي. باشدانجام شده اپن به ويژه اياالت متحده ژ

داده  ازبكستان قـرار  جدد باحضور روسيه و چين در منطقه، ژاپن را پيشاهنگ برقراري روابط م
  .ستا

  

  نتيجه 

بـه   اورميانه واقع شـده خ اهميت استراتژيك آسياي مركزي كه ميان روسيه، چين و ژاپن از
اين كـشور كـه   . ستاگاه آ  به خوبيميان قدرت هاي بزرگ  (Buffer Zone)ئل عنوان منطقه حا

قبل از جنـگ جهـاني دوم     تارا" (Great Eastern Community) جامعه بزرگ شرق"ايجاد  روياي
اقتصادي نوين در شرق آسيا و آسـياي   در سر مي پروراند، اينك سعي دارد با ايجاد بلوك هاي

دهد نقش ژاپن ترجيح مي. واقعيت تبديل كند مركزي و برقراري پيوند ميان آنها، اين ايده را به
ـ    لذا بر،دكن در ايجاد آسياي مدرن ايفارا كشور الگو  دهاي سياسـي و اقتـصادي بـا    ايجـاد پيون

دوري نـسبي از رقابـت   (هاي اخير سياست توكيو در سال  .كشورهاي آسياي مركزي تاكيد دارد    
تالش براي ايجاد ثبات اقتصادي از طريق اعطاي كمـك هـاي     هاي نفت و گاز،   جدي در پروژه  

ريك  موجب شده است كشورهاي منطقه به عنوان يـك شـ  )زيربنايي مالي و اجراي پروژه هاي
ـ آاقتصادي بـه  -فرهنگي-خوب سياسي تـرين  از مهـم  يكـي .  (Len, November 2005) دن بنگرن

 ،تامين امنيت و ثبـات  اقتصادي مستحكم جهت هاي سياسي وهاي ژاپن ايجاد زيرساختبرنامه
  . استعمران  هاي توسعه واز طريق پيشبرد برنامه

 كه دومين منبع ذخاير انـرژي جهـان         ايها براي حفظ منافع بلند مدت خود در منطقه        ژاپني
هاي سياسي مبتني بر اصول دموكراسي و نيز         در پي تقويت زمينه گسترش نظام      شودميشناخته  

هاي جهاني نظير احترام به حقـوق  گسترش ارزش. الگوهاي اقتصادي مبتني بر بازار آزاد هستند    
بـراي پـذيرش الگوهـاي        تالش براي تغيير فكر نسل جديـد منطقـه          هاي اساسي، بشر و آزادي  

حاكم بر جامعه جهاني و فراهم آوردن زمينه دستيابي به رشد و توسعه پايدار در اين كشورهاي         
تقويـت  و  هاي سياست خارجي ژاپن براي تامين منـافع ملـي           از مهمترين اولويت     توسعه نيافته 

        .   در اين منطقه استراتژيك جهان استشحضور
ـ            رهاي منطقه و هم   منافع كشو در اين ميان،     ق پيمانان غربي ژاپن در يك نقطه بـر هـم منطب

ي نقـش . آن عبارت است از نقش ژاپن در مهار افزايش نفوذ روسيه و چين در منطقـه                و شودمي
 تواند سرآغاز تحوالت مهم در دستگاه ديپلماسي ايـن در سياست خارجي ژاپن كه ميمتفاوت 

   .المللي كنوني باشدبين - كشور و ورود ژاپن به عرصه معادالت سياسي
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