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 گزارش کامل

جنوب درتحوالت سیاسی -شکاف شمال"کارشناسی-نشست علمی

از سوی مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه  "جمهوری قرقیزستان

ای )کارگروه اوراسیای تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقه

به صورت وبینار برگزار شد. در این  1399 آذر 25 روزمرکزی(، در 

تر مطالعات سیاسی و س ارشد دفعلی مجتبی روزبهانی کارشنا ،نشست

گر کالجی پژوهشگر دکتر ولی کوزه المللی وزارت امور خارجه وبین

های خود دیدگاهراتژیک ریاست جمهوری، به طرح های استمرکز بررسی

 .پرداختند. مدیر نشست نیز دکتر الهه کوالیی بود

کارشناسی مرکز مطالعات اوراسیای -در نود و سومین نشست علمی

تحوالت سیاسی  موردای در یی ابتدا با مقدمهلهه کوالمرکزی، دکتر ا

کردند که به طرح  عوتگر کالجی دان از دکتر کوزهجمهوری قرقیزست

 مباحث خود بپردازند.

 

 هک سخنرانی خود را با طرح این سوال آغاز کردندگر کالجی دکتر کوزه

چرا در این کشور کوچک آسیای مرکزی این حد از پویایی سیاسی را »

ر فهم تحوالت د مهمنکته اول و » گفتند:ایشان در ادامه  «شاهد هستیم؟

 جغرافیایی به دو نظراست. کشورها از  "جغرافیا"تردید  قرقیزستان بدون
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ن از شوند. قرقیزستامی ندیبتقسیم یغرب-ییا شرق یجنوب-یشمال ستهد

جنوبی کشیده -شمالی ندیبقسیمتجمله کشورهایی است که به سوی 

با انعطاف  و تریافتهتر، توسعهست. بخش شمالی قرقیزستان، پیشرفتهشده ا

یافته تر و کمتر توسعهتر مذهبین سنتیبیشتر فرهنگی و جنوب قرقیزستا

برخالف  -دستی را بافت قومی یک ی،بخش شمال درهمچنین  است.

. اهدیمش -ساکن هستند آنهای قومی از جمله ازبک در جنوب که اقلیت

 ،2020تا سال  صورت گرفت سال استقالل قرقیزستان که 1991از 

اما  .دائم بین شمال و جنوب انجام شده است ورط به جایی قدرتجابه

 ها درشمالی در دست درصد قدرت نودتقریب  به در سی سال گذشته

  .«بوده است این کشور

 

شناسی جامعه"دوم در بررسی تحوالت قرقیزستان  ایشان گفتند: عامل

مهم  ناسی این کشور، ترکیبی از دو موضوعشجامعهدر است.  "یسیاس

است. نکته بعدی در بررسی جامعهبرجسته  گراییملیگرایی و محلی

 سراسردر  هاحزب پرشماری این است. "هاحزب پرشماری" ،شناسی

رقیزستان، ارمنستان، گرجستان سه کشور ق آسیای مرکزی و قفقاز تنها در

در این زمینه بر اهمیت مطالعه کتاب سیاست طایفه نایشا. «شودده میدی

ور خارجه منتشر وزارت امانتشارات که  و گذار در آسیای مرکزی ای

 "ساختار اقتصاد سیاسی"عامل مهم سوم »ه و گفتند: کرده، تاکید کرد
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کشور یک اقتصاد غیررانتی است.  اینقرقیزستان است. اقتصاد سیاسی 

، دولت شبکه توزیع ثروت ندارد و به همین نفت و گاز ندارد قرقیزستان

 . «تواند شبکه سرکوب داشته باشددلیل نمی

ها چرا در این کشور دولت» هک این پرسش هب اسخپ درایشان در ادامه 

 ،چرا پس از دو یا سه هفته شورش و دبرای مدت طوالنی ماندگار نیستن

بتنی بر درآمد دولت م» فتند:گ «شود؟دولت در قرقیزستان عوض می

- وجود ساختار غیررانتی دراین کشور . همچنینمالیات و خدمات است

 رئیس ،شده این کشورها سبب -کشور گرجستان و ارمنستان مانند

تنها تر اینکه این سه کشور، . جالباشندب نداشته دائمیهای جمهور

کشورهایی هستند که ساختار خود  را از ریاست جمهوری به پارلمانی 

 . «دتغییر دادن

قرقیزستان و  2020پاییز  تحوالتبرای درک »گر کالجی گفتند: دکتر کوزه

بکوف به عنوان رئیس که جین 2017به انتخابات  ،اخیر روبدادهای

بار یک  نخستینبرای انتخابات  نآ رد .ردیمگیمرب جمهور انتخاب شد

 انتخاباتی بود که نخستین نتخابات،ا اینجنوبی قدرت را به دست گرفت. 

نوع حمایت سیاسی،  امبایف همهشد. آتساختار پارلمانی برگزار می در

 اوبکوف به عمل آورد و نقش مهمی در پیروزی مالی و معنوی از جین

تنش بین این دو آغاز شد و دو متحد دیروز  ،داشت. پس از انتخابات

 سرانجام ،دشمن امروز شدند. با باال گرفتن تنش بین این دو دوتبدیل به 

بکوف بر اوضاع مسلط رسید جیناتامبایف به زندان افتاد و به نظر می

حزب، 2019در سال ستان است، اما در جریان انتخابات پارلمانی قرقیز

حزب  توانستند به قدرت برسند وجنوبی بودند  بیشترشانکه  اییه

یابد.  ( نتوانست به پارلمان راهپیشین)رئیس جمهور  نزدیک اتامبایف

سراسری شد. روند های شورش و اعتراض تایج انتخابات سبباعالم ن

شد و در ادامه به سوی  عوابتدا از اعالم نتایج انتخابات شرها اعتراض
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کردن لاطبعالوه بر  سرانجام تندشدن و افزایش خشونت پیش رفت.

-وزیر و حتی برکناری جینکنار رفتن نخست نتیجه انتخابات، موضوع

وزیر کنار رفت و جباراف نخستها عتراضا مهداا با. دش مطرحبکوف 

کرد و جباراف با حفظ سمت هم بکوف استعفا جای او را گرفت. جین

قدرت را تا ژانویه )زمان  ،جمهوریوزیر و هم کفیل ریاستنخست

-از یک نظر اقدام جین»گفتند:  ایانپ درایشان  «.انتخابات( در دست دارد

خواهم در تاریخ قرقیزستان از نمی " ه خود اعالم کردیبکوف که در بیان

 "یاد شود ،من به عنوان سیاستمداری که خون مردم خود را ریخته است

 . «و ستایش است قابل تقدیر

کارشناس ارشد دفتر مطالعات سیاسی و روزبهانی  علی مجتبیدر ادامه 

 ایشانپرداختند.  های خودطرح دیدگاهبه المللی وزارت امور خارجه بین

 وراندهای الشچ ،پیشینه تاریخی کشور قرقیزستانبا مرور تدا در اب

با توجه به  ،فروپاشی شوروی زا پس» فتند:گکرده و  را بررسی ستقاللا

های آسیای مرکزی برای استقالل و همچنین جمهوری نداشتنآمادگی 

های پدیده ،هایافته و ناکارآمدی دولتاستقاللکشورهای تازه اندکتجربه 

های اخیر در سال یگرایی با شدت بیشتر ظهور کرد.ایی و بومگرمحلی

مردم. ایشان وجود دولت «گرایی مذهبی هم براین مسئله افزوده شدافراط

دیدگاه اولیه عسگر آقایف در سالهای  برآمده ازقرقیزستان را  ساالر

کامگی مطلق خود که رفته رفته به سوی دانستندنخست پس از فروپاشی 

 .«پیش رفت

در  ،"فاباقی "های در نتیجه سیاست»: افزودند ادامه در آقای روزبهانی

 دستخوش درپیپی طور به قرقیزستان 2010و  2009و  2006 هایسال

 این ،2010مردمی در سال های به دنبال اعتراض وهای قومی شد درگیری

به پایان رسید. پس از ایشان حکومت موقت رزا انقالب رنگی  با دوره

 2011در سال  و بایوا تشکیل شد که مدت زیادی طول نکشیدوتونا
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ترین محور ساله انتخاب شد. عمده ششتامبایف برای دوره بیگ آالماس

تامبایف با توجه به اینکه آوحدت و هویت ملی بود.  تقویتسیاست او 

که نسبت به  به فضای واکنشی نگاهشمالی کشور بود و با  هایاز استان

با  اشسیاسی دستورکار ،اف وجود داشتباقیهای دوره سیاست

ها همخوانی نداشت. در دوره او اگرچه پارلمان وجود شمالی هایانتظار

 . «را در اختیار داشتولی رئیس جمهور قدرت مطلق  ،داشت

دکتر هر دو سخنران، آقای در پایان این نشست دکتر کوالیی از حضور 

 و قدردانی کردند. یگر کالجی و آقای روزبهانی سپاسگزارهکوز
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