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 در آسياي مركزي سازمان شانگهاييامنيتپيامد هاي

∗الهه كوالئي

و علوم سياسي دانشگاه تهراناي مطالعات منطقهاستاد گروه  دانشكده حقوق
ا  مرادي... فتح

و علوم سياسي دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد مطالعات منطقه  اي، دانشكده حقوق

)6/4/88: تاريخ تصويب–3/12/87: تاريخ دريافت(

: چكيده

و بـين المللـي، هاي در سياست سازمان همكاري شانگهايو جايگاه نقشبراي بررسي منطقـه اي

و چين در آسياي مركزي از جمله عوامل موثر در بايد  و سياست خارجي روسيه  عوامل ژئوپليتيـك

دا مورد توجهرا ژئواستراتژيك كه.دقرار يـا شـكل گيـري سـازمان همكـاريآپاسخ به اين سوال

يكي مركزي براي كنترل اوراسيا رقابت شانگهاي به معني   در ميـان جديد“بزرگبازي"و آغاز

و فرامنطقه اي قدرت هاي منافع خـوداز دولت هاي عضو توجه به تعريف نيازمند، است منطقه اي

ي فعاليت اين سازمان بـر سـاختار نويسندگان اين مقاله به مهم ترين پيامدهاي امنيت.در منطقه است 

و ژئواستراتژيك مي شود منافع نشان داده در اين مقاله.امنيتي آسياي مركزي مي پردازند  ژئوپليتيك

س،در آسياي مركزيو چين روسيه ا در نرم موازنه اي ايجادوي آنها را به  درچارچوب مريكا،مقابل

د .ه استداسازمان همكاري شانگهاي سوق

: كليدي واژ گان

 امريكاروسيه، چين،سازمان شانگهاي، امنيت، آسياي مركزي،

 Email: ekolaee@ut.ac.ir 66419704: فاكس مسئول مقاله*
مب .اند به صفحه پاياني همين مقاله نگاه كنيدقاالت اين نويسنده كه در اين مجله، منتشر شدهراي اطالع از ديگر
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 مقدمه
 هاي با تهديدرويارويي برايرا اهميت همكاري كشورها با يكديگريتحوالت جهان

داافته اند، افزيلمللي بينابعاديمختلف كه بسياري از آنها به.ده استايش در همكاري تمايل

م،اه اين تهديدبرابر  رايجرا منطقه اي هاييهو ايجاد اتحادشده تقويت ناطق مختلفدر

از.ساخته است ها سازمان همكاري شانگهاي يكي )م2001(1380در تيركه استاين سازمان

و) چين(در شانگهاي بر اساس همكاري چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان

و مغولستان ايران، پاكستان، اكنون. ازبكستان شكل گرفت اعضاي ناظر اين سازمان نيز هند

كه هريك. هستند اين سازمان از دو قدرت بزرگ در شرايط نظام تك قطبي تشكيل شده،

به همين.),Zhuangzhi 2004:60(دانلملل براي خود تعريف كردهااهدافي گسترده در نظام بين

و اساسنامه سازمان برخي از صاحب نظران بر اين، دليل با وجود اهداف مندرج در منشور

كه  و.سازمان شانگهاي اهدافي فراتر از آنچه در منشور آن آمده را دنبال مي كندباورند  روسيه

از. چين بر اساس مالحظات خود در سياست جهاني، منافع ويژه در منطقه آسياي مركزي دارند

با توجه به حضور اين دو اين رو بررسي پيامدهاي امنيتي سازمان شانگهاي در آسياي مركزي

هاي مهم ترين پيامدقدرت، از اهمبتي ويژه برخوردار است كه هدف اين نوشتار نيز بررسي 

ا سازمان امنيتي فعاليت اين  ايندر پاسخ به اين سوال، ست؟ بر ساختار امنيت آسياي مركزي

و چين در برابر نفودپيامد آن مهم ترين،فرضيه كه  امريكا در آسياي ايجاد موازنه نرم روسيه

مي شود .مركزي است، بررسي

 مفهوم امنيت
ازو ارزش مركز ثقل مطالعات امنيتي متعارف، ايمني كشور تهديد نظامي هاي اساسي آن

و عوامل خارجي است وهاصرف، تهديدنظامي امنيتبرتاكيد.)136-1378:140بوزان،( نيروها

رامنابع بمهمي ته كه بايد مي كند وجه شود، آن  موضوعاين. بطور قابل مالحظه اي محدود

دبسيار هاي امنيتي نيز براي تحليل مديريت كه تهديدها از منابع بيشتر.اردارزش و هنگامي

و تحولهمو در ابعاد مختلف باشدتري متنوع  شودمي دشوارتر بسيار آن د، ارزيابيياب تغيير

و رهيافت به تعريف اين.)43: 1381 مورگان،( تاكيد بر امنيت نظام وستفالي گسترده امنيت پرداخته

مي برد كم. را زير سئوال سه سطح تحليل در حكم اجزاي تشكيل دهنده امنيت مشخص دست

و: شودمي مي. المللبيننظام فرد، كشور سازدبه كارگيري سطوح متعدد اين حقيقت را روشن

و افراد از داخل مرزهها دولت عليهكه در بسياري از كشورها تهديد بر  ريشهاي ملي، جوامع

شورهاي ضعيفكي از شمار زيادبراي. هاي نظامي داخلي هستندبسياري از درگيري. گيردمي

 در اصل اما امنيت ملي، نگراني هستندوجبمكه تهديدهاي خارجي: امنيت دو چهره دارد
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را خارجي مداخله، داخليلمساي در بسياري از موارد. استيداخلياهعبارت از مهار تهديد

از. برانگيخته است بيبسياري و منازعه قومي در كشو كشورها رهاي ديگر را، ثباتي سياسي

كه براي احساس. كنندميخود برآورد منافع عليه مستقيم هديدت  فعاليت هايوابستگي متقابل

مياي در سطح منطقه، الزم استتركمش هاي داخلي براي درگيريدر اين شرايط،. گيردشكل

.)42: 1381مورگان،( امنيتي منطقه اي حائز اهميت مي شوندهايسازمان

 مفهوم منطقه
و كه بدون آن اين نظريهاست،در نظريه مجموعه امنيتي اساسي منطقه عنصري  انسجام

رامي در مجموع.اشتدخواهدنهويت قابل درك سه ديدگاه كلي و در موردتوان  نقش مناطق

و ديدگاه اول سياست بيندر.ه آن از يكديگر تميز دادجايگا الملل در همه جا وجود داشته

 بنابراين كشورها در هر سطحي كه كنار يكديگر قرار گيرند، رفتارهاي.همواره نيز يكسان است

گرهب بصورت منحصرديدگاه دوم هر منطقهدر. مشخص را بروز خواهند داد فته فرد در نظر

اي. شودمي شودر به هر منطقه.دنن ديدگاه مناطق شبيه يكديگر فرض نمي  متغيرهاي علي نياز

در. خود داردويژهشناسيو گونه  اين بر اساس. قرار داردپيش دو ديدگاه ميانهديدگاه سوم

و سطح تحليل جداگانهديدگاه مناطق بر رفتار كشورها تاثير مي ميگذارند .دهنداي را تشكيل

و پائينايه سطحبامناطق اي،د متقابل هستن تاثرو تاثيردرتر باالتر در زيرا نظام هاي منطقه

و كشورهاي خارج از هاي منطقه بنابراين نظام جهاني، ساير نظام.باز هستندسرشت خود اي

 ساختار،داردآنچه در هر منطقه تفاوت. توانند بر مناطق تاثيرگذار باشندمنطقه مورد نظر نيز مي

و يا تك قطبي باشدامني كه امكان دارد به صورت دو قطبي، چند قطبي هاي يا نظام،تي آن است

به صورت نظام امنيت جمعي، موازنه قدرت يا امنيتي آن مي كه ممكن است  باشدمانند آن باشد

اي بر اساس ديدگاه سوم شكل هاي امنيتي منطقهمجموعهنظريه در مجموع،.)21: 1381مورگان،(

كه گرفته تواند گونه شناسي مشترك به همراه متغيرهاي علي براي تشريح اين نظريهمياست،

.ارائه دهد

اي يك مجموعه امنيتي منطقه،آسياي مركزي
هاي مجموعهاز بوزان باريتشخيص موجوديت يك مجموعه امنيتي در چارچوب تعريف

كه فرايندهامجموعه«: قابل درك است،امنيتي و غيرامنيتي كردن اصلي اي از واحدها ي امنيتي

كه مشكالت امنيتي آنها را نمي به ميزاني پيوند دروني مستحكمي دارد توان جدا از يكديگر آنها

و فصل كرد و يا حل يك. به شكل معقول تحليل و پويايي شناسي شكل دهنده ساختار

از، با واحدهاي موجود در درون آن توليد نمي شودمجموعه امنيتي معموالً  بلكه با استنباط آنها
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و تعامل با يكديگر بوجود مي اما ممكن است از امنيتي ساختن جمعي فشارهاي. آيدامنيت

كه ناشي از عملكرد متاسيستم .)214-1378:219بوزان،( هاي مجموعه هستند نيز ناشي شودخارجي

مي توان معيارهاي وابستگي متقابل شديد امنيتي و با توجه به اين تعريف ، الگوهاي دوستي

و است دوجوهاي قالل نسبي را به عنوان مالكدشمني، مجاورت، وجود حداقل دو بازيگر موثر

 احساس تهديد،عامل اساسي در چارچوب يك مجموعه. دانستاي موعه امنيتي منطقهيك مج

آن است منظور از وابستگي متقابل امنيتي. باشديا ترس متقابل ميان دو يا چند دولت موثر مي

و تحوالت امنيتي در هر يك از واحدهاي مجموعه  بر ديگر واحدها نيز تاثير،كه تغيير

.گذاردمي

و تحليل ارتباط اشكال جديد همكاري براي امنيت منطقه اي در آسياي مركزي براي تجزيه

و پويايي اي منطقه چون مجموعه امنيتاي، بكارگيري مفاهيمي يت منطقههاي امنو آثار تعامل

كه مالك اساسبر.مفيد است شدهايي واشاره ، كشورهاي آسياي مركزي، افغانستان

ميبخش و مناطق جنوبي روسيه را و شرق سين كيانگ توان در يك مجموعه هاي شمال

 خود را دارد، ويژهو سياست مليهادغدغهبا آنكه هر كشور. گسترده امنيتي قرارداد

بهاي امنيتسياست مي. هم پيوسته استهي آنها تواند در مجموعه امنيتي آسياي افغانستان

كه صدور بي ثباتي به مركزي گسترده به حساب آيد، هر چند  مرزهاي افغانستان آن سويتر

ب ميهب.)83: 1381كواليي،( امنيت كشورهاي آسياي مركزي استايبرزرگچالشي رسد نظر

و شرق سين كيانگبخش هاي رهبران چين براي جدا كردن سين تالشبا وجودهم هاي شمال

بي ثباتي هاي  مي در يك مجموعه امنيتي گسترده،مرزيبرون كيانگ از همچنين. گيرندتر جاي

و قزاقستانهاي مربوط به امنيت در مرزهاي متقابلكنش تواند مناطق جنوبي روسيهمي، روسيه

.)19: 1382آليسون،( در اين مجموعه گسترده قرار دهندهم را 

مياي در اين مجموعه هاي مجموعه امنيتي منطقهتمام مالك ي كشورهاهمه. شودديده

و روسيه در اين مجموعه قرار مهم يعني دو بازيگر. دارنديوابستگي متقابل امنيتهمسايه، چين

و مالك. رنددا گفهاي در حاليكه در مجموعه امنيتي آسياي مركزي، مولفه ها ته وجود پيش

به امادارد،  هاي متقابل امنيتيو راهبردهاي كشورهاي منطقه، وابستگيها ادراك با توجه

و وابستگيطور نسبي به و تسلط دارد به تفوق  قراريترپائينحد هاي اقتصادي در گرايش

يا.گيردمي كه در هر بخش از اين مجموعه امنيتي و تحول آن بنابراين هر گونه تغيير  اطراف

دو بازيگر مهم اين مجموعه. صورت گيرد، تمام بخش هاي آن را تحت تاثير قرار خواهد داد

و روسيه هستند كه هر گونه تحول امنيتي در آسياي مركزي اين دو كشور را تحت تاثير  چين

ا. قرار خواهد داد مي دانندين رو آنها آسياي مركزي را حوزه منافع امنيتي از دو. خود  هر
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و حضور بازيگران رقيبميكشور تالش و منطقهكنند از نفوذ  آن جلوگيرياي در فرامنطقهاي

مانحضور بازيگرآنها. كنند به خارجي در اين . تهديدي عليه خود مي دانندنطقه

 مسائل مديريت امنيت منطقه اي
اول،:اي پس از جنگ سرد، دو موضوع محوري وجود دارددر بحث مديريت امنيت منطقه

 نشان مي دهد مداخله ها برخي بررسي. با پايان جنگ سرد مناطق اهميت خود را باز يافتند

ايپرتودراي بزرگهقدرت و به طور كلي كارآيي مديريت منطقه ، موازنه قواي منطقه اي

بهاقدرتمنافع كه اين منافع تحت تاثير عوامل خارجيهي بزرگ در منطقه،  استويژه ميزاني

ميكه و تبيين  هايدر سپردن تعهدآنها تواناييو كنندمجموعه امنيتي منطقه اي را تعريف

كه براي همكاري. استمعتبر كه بعضي از مناطق، واجد شرايطي هستند  او معتقد است

و الزم استي بزرگ در مديريت موثر مناقشه منطقههاقدرت .)83-87: 1370كاظمي،( اي ضروري

و اسكات هاي بزرگ، راه حل ممكني براي مديريت قدرتهمكاري معتقدند نيز روزكرانس

و جهاني همكاري شرايط الزم براي آنها. است منطقه اي هايهمناقش موفق در سطح منطقه اي

و تعيين كردند و پيامدهاي آن بطور كلي آنها به مداخله قدرت. را شناسايي هاي بزرگ

و  و نظم منطقهرا ابزاري مناسهمكاري خوشبين هستند ميب براي تضمين ثبات ندداناي

و)Multilateral( چندجانبه هاي ديگر، نقش سازمانمهمموضوع.)209: 1381 دهقاني،(

از.اي است منطقههاياختالفاي در مديريت گرايي منطقهچندجانبه  كشورها بسياري

و توسعه مديريت امنيت منطقهمي .بهره گيرندهاي چند جانبه روشازياكوشند براي پيشبرد

و گرايي به چندجانبهبه هر حال و هنجارهاي منطقهتكامل هويتايجاد اي كمك هاي مشترك

. را ارتقاء بخشدها در بلند مدت همكاريتواندميكه،كندمي

شدهم قدرت در منطقه آسياي مركزيءبا فروپاشي اتحاد شوروي، خال از. ايجاد هر يك

و مديريت امنيت منطقه قدرت و براي نفوذ هاي بزرگ منافع حياتي براي خود تعريف كردند

اياالت متحده مهم ترين بازيگر فرامنطقه اي بود، كه بعد از جنگ سرد.به تالش پرداختند

وقدرت. سعي كرد در منطقه آسياي مركزي حضور يابد  هم، چين هاي بزرگ منطقه روسيه

اند مديريت امنيت منطقه را در خود دانسته، كوشيدهفع حياتي آسياي مركزي را حوزه منا

و نفوذ بازيگر فرامنطقه. انحصار خود قرار دهند و پيرامون آن از اين رو حضور اي را در منطقه

بي. تهديدي جدي براي خود تلقي كرده اند در نظامي–ثباتي سياسيانتقال از افغانستان نيز

اين دو كشور هرچند رقيب يكديگر در منطقه.)83-108، 1381يي، كوال( جاي خود قابل تامل است

از اي وحدت نظرهستند، اما در جلوگيري از نفوذ بازيگران فرامنطقه و در اين زمينه دارند

. يكديگر حمايت كرده اند
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در امنيت آسياي مركزي-2  نقش سازمان همكاري شانگهاي
چي شد روسسببمجموعه اي از حوادث، و  را در محيط پس از جنگ خودها منافعنيها

و بينتالوتح. سرد مورد بازبيني قرار دهند به نگاه روس داخلي و چينيالمللي درها  مورد ها

وتحوالت بين.داده استشكل شانگهايسازمان  شد نخبگان سياسي موجباي منطقه المللي

ايي جهت گيري سياست خارجي هويت اوراسي. روسيه در مورد هويت روسيه تجديد نظر كنند

به يك قدرت شدنتبديلبراي روسيه را  . است بزرگ جهاني شكل داده از قدرت منطقه اي

و منطقهتحوالت بين و سياستاي در شكل دادن به المللي  بوده موثر چين نيز هاياهداف

، ترين محرك سياست خارجي چين در آسياي مركزي قوي، اقتصاديانگيزه هاي اينك. است

تحليل تاثير سازمان همكاري شانگهاي بر امنيت آسياي مركزي،. استمانند ديگر نقاط جهان

.استبررسي قابل نظري زير چارچوبدر 

) تهديدموازنه Balance of Threat):آيا سازمان همكاري شانگهاي يك اتحاد است؟ 
برابر اياالت متحده اتحاد موازنه بخش در سازمان شانگهاي يك آيا براي بررسي اينكه

دولت هاي عضو سازمان را با تكيه بر نظريه موازنهو خواسته هاي اهدافبايد؟ است يا نه

Stephen M. Walt)( استفان والتهديدت
بررسي)(Robert A. Papeو نظريه موازنه نرم رابرت پاپ 

ت. كرد متوازن كهاست Neo Realism)( گرايي جديدموازنه قواي واقعنظريهدريفهومهديد، ،

و توانايي يك دولت، وعالوه بر عوامل مادي .نيز مهم هستندنآهاي خواستهاهداف

كه حاكمي مستقل الملل حوزه گرايي ساختاري بر اين فرض بنا شده، كه نظام بينواقع اي است

 خودمحوري وضعيت.)163-171: 1381سيف زاده،( با حق انحصاري استفاده از زور وجود ندارد

كه دولت به حاكم بر اين نظام بر اين داللت دارد  دنبال سازوكاري هستند تا از ظرفيت نسبي ها

واقع گرايي.)Posen,2004: 5-17( شان براي حفاظت از خويش در برابر تهديدها استفاده كنند

به بقيه بازيگران قوي ساختارگرا اشاره مي تر باشد، كند هر گاه يك دولت يا ائتالف نسبت

مي رسد شكل .)109-119: 1385 مشيرزاده،( گيري يك موازنه واكنش معقول بنظر

ب و غيررسمي براي همكاري امنيتي ين دو يا چند دولت والت، اتحاد را ترتيبات رسمي

شكل عده. walt, 1987)23( داندمستقل مي كه مشكالت گيري موازنه اي از واقع گرايان معتقدند

به در نظام تك مي قطبي )Keir, 2005:37( گيرد طور كامل حق انتخاب را از كشورهاي درجه دو

كه تنها راه مقابله با نظام تك مي دانند نه ضمن اينكه بازيگران درجه دو قطبي موازنه است، اما

و موازنه به كه شديد است و رقابت تسليحاتي با هژمون به شكل سنتي آن صورت اتحاد نظامي

مي،)Pape, 2005:9(ودش تعريف مي در. شدت دنبال شودهاي مختلفتواند با درجه موازنه

ي نرم را از بين موازنه واقع گرايان دولت ديدگاه و موازنه ها ممكن است موازنه ي ارتجاعي
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ي نرم به منظور خنثي كردن تهديد دولت هژمون بدون به نظر پاپ، موازنه. شديد انتخاب كنند

ا .ستمواجهه مستقيم

به آنچه اهديد،تموازنه نظريه شد، اگراشارهبا توجه و چين هداف تحليل بهتري از روسيه

گرايانه جانبهيكتهديد اقدامات سازمان حاصل اين شانگهاي ارائه كند،همكاري در سازمان 

ود بايچارچوبدر اين. ده خواهد بوداياالت متح و هماهنگي بيشتري بين روسيه همكاري

و حضوريك مقابله با اعمال چين در ،ه شوددر آسياي مركزي ديد آن جانبه گرايانه آمريكا

به عنوان يك تهديد نگاه و اهدافش در منطقه .كنندميزيرا آنها به اياالت متحده

و انگيزه هاي-3  درآسياي مركزيو چين استراتژيك روسيه اهداف
در استراتژيك انگيزهاي-الف  سياي مركزيآروسيه

در استراتژيك انگيزهاي مي گيرددر سياي مركزيآروسيه :پنج محور قرار

به داشتن روابط نزديك با دولتنياز-1 را،هاي منطقه روسيه اتقار تا ثبات منطقه اي

؛بخشد

حق-2 آروسيه نيازمند اززاد انتقال و گاز ي شركاي مهم سياي مركزي براي حفظآ نفت

؛هند استو چون چين

باادامه همكار-3 ميآي اقتصادي مشترك تواند به روسيه در راه اصالحات سياي مركزي

؛اقتصادي كمك كند

وآژئواستراتژيك ظرفيت از خواهدميروسيه-4  سياي مركزي براي نيازهاي نظامي

ب ؛عنوان قدرت منطقه اي يا جهاني استفاده كنده حفظ جايگاه روسيه

 ,Trofimov) المللي پذيرفته شود جامعه بيندر منطقه بايددرروسيه نقش رهبري-5

)2003: 72.

كهآبه معني در واقع اما،تيك داردياين منافع محوري به روشني جنبه قوي ژئوپل ن نيست

در محرك باآهاي استراتژيك روسيه مي كند چين وارد يك پيمان سياي مركزي او را وادار

شودفاعي  ايزمدت روسيه در آسيعالئق درا.دعليه اياالت متحده  مستقيم اي مركزي به گونه

و اقتصادي در روسيه به هم گره خورده است گرايش هاي مختلف داخلي. با نوسازي امنيتي

مييه روسهويتيمنافع محورنيز حول  يك.دگيرشكل سازوكار سازمان شانگهاي به عنوان

 ,Zviagelskaia)استراتژيك خود را تامين كند اهداف تا كردهفرصتي عالي براي روسيه فراهم 

درآيا انگيزهاي اما . 8 :1995( راآاستراتژيك روسيه  سازمانهك سياي مركزي اين فرض

 حمايت،هژموني اياالت متحده است از تهديد ناشياتحاد در مقابل يك همكاري شانگهاي
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ميمي كند يا نه ورسد؟ به نظر يك ايناز هستند چين درصدد روسيه سازمان به عنوان

.)Alison, 2004: 68( استفاده كنند موازنه بخش فرامنطقه اي عليه اياالت متحده سازوكار

سياست هاي لويتوا،)م90(70هدهآغازرد فروپاشي شورويازپس هايسال اولين در

، فصل 1385كواليي،( بود اهميتپايين قزاقستان در سطحدرجزسياي مركزيآدر خارجي روسيه

روسيه اهميت مجموعه، المنافع به عنوان يك اي مستقل مشترككشوره سازماندر.)هفتم

به جمهوري وو اسالهايبيشتري از توجه كمتري سياي مركزيآكه درحالي،داد مي قفقازي

در رخ دادناز بعداما. برخوردار بود و جنگ داخلي طالبان مدنآروي كار تاجيكستان

خود حياتيمنافع ناپذير از قلمرو اييجديك بخش را سياي مركزيآروسيه،درافغانستان

ميدر. (Sakwa, 1999: 35-37)(دانست  محاليكه روسيه سعي درارنسجم كرد تا يك استراتژي

آد خودنفوذتاشدفراهم قالب شانگهاي پنجدريفرصت، سياي مركزي بكار ببردآ سياير

.سرگيرداز مركزي را

راه اي زيگران فرامنطقاب)م90(70 دههليااو در در رقابتي غازآسياي مركزيآبراي نفوذ

خال،نده بودكرد ده در اثر شده ايجادء تا با عقب نشيني روسيه ازجنگ را ساله پر افغانستان

ازاين عقب، ويژههب.نندك و هراسيسياي مركزيآنشيني استراتژيك از، بيم افزايش جديد

و افزايش نفو حضور آنچين در قزاقستان جنوبي راذ همچنين.شدموجب در قرقيزستان

ازنگراني ازسرايت  و كشمكش به تاجيكستان باراثبات كردن بيشتر منطقهبي افغانستان  كه

راهم تركيه.فراهم كرد،شده بود جنگ داخلي تاجيكستان آغاز  در منطقه آسياي رهبري روسيه

به همراه قدرت.به چالش كشيده بودمركزي د تركيه آيگر هاي غربي هجوم سياي مركزيبه

در روسيه مجبور شدند نخبگان سياسي)م90(70 دهه نيمهدر.)Zviagelskaia, 1995:1( آورد

 نهاييآ،يلتسيني گرايغرب با شكست سياست. روابط روسيه با آسياي مركزي تجديدنظركنند

ا مي كردنداورايك رويكردزكه و اقتصادي،سيايي طرفداري  بدست تري بيش نفوذ سياسي

.آوردند

مياما آنچه كه سياست دهد، هاي استراتژيك روسيه را در آسياي مركزي تحت تاثير قرار

گراي يلتسين، اوراسياگرايي آتالنتيك اورو با شكست سياست خارجي. اي هم هستفرامنطقه

 1370روسيه در نيمه دهه.)260- 268، 1385كواليي،( سياست خارجي روسيه قرار گرفتدر راس

هاي بوسنيايي در جنگ با تصميم ناتو براي آغاز يك عمليات نظامي عليه صرب)م1991(

و خارجي فعالاين تصميم در چارچوب سياست. داخلي بوسني مخالفت كرد  اياالت متحده

و توسعه"آيين كلينتون با عنوان مي)Engagement and Enlargement("تعهد شود شناخته

)Douglas,1997:110-117(.و ناتو المللي جسورانه اين آيين جديد بر نقش بين تر اياالت متحده

به گسترش.اشاره دارد . برخالف تعهدهاي پيشين، اعتراض كرد به شرق ناتو روسيه همچنين
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كه روسيه با مشكالت داخلي دست وپنجه نرم مي كرد، در جستجوي شريك در شرايطي

م در اين زمان. قابل يك جانبه گرائي اياالت متحده بوداستراتژيكي براي ايجاد موازنه در

پريماكف با دنبال كردن استراتژي توازن قوا در صدد ايجاد قطب جديد در مقابل اياالت متحده 

تك. بود به عنوان هدف مطلوب سياست او ضمن رد نظام قطبي، ايده نظام چند قطبي را

و اقتدار در اين دوره رفتار سياس. خارجي روسيه اعالم كرد به سوي استقالل ت خارجي روسيه

هاي بين المللي از جمله بوسني، تر در بحران برحضور فعال.آغاز كردرا خود بيشتر حركت

هنحضور فعال تر در كشورهاي مشترك و و مطرح كردن محور چين، روسيه د تاكيد المنافع

.دش

 عنوانبه چينبا خود روابطدررا اعتمادسازياز فراينديتا كرد تالش روسيهرو اين از

 1330دههاز روابط دو كشورساله چندينتيرگي نتيجهكهكند، آغازاي منطقه بزرگ قدرت

 پنج- شانگهاي عنوانبه مشترك امنيتي ساختار سرانجام. بود)م1990( 1370 نيمهتا)م1950(

 خارجي سياست هاياقدام گرفتن شدتاز بعدكه شد، گذاري پايه)م1996(1375 سال در

و يوگسالويدر آمريكا نظامي گسترده اقدام هاي. بود)م1994( 1373سالاز متحده اياالت

 1380آذردر)م1972( 1351 موشكي دفاع هاي سالح منع قرارداداز كشور اين خروج

 نزديكي سببو داشت اوراسيا امنيتبر زيادي تأثير.)Douglas,1997:110-117()م2001دسامبر(

 امنيت شوراي قطعنامه بدون،يوگسالويدر امريكا نظامي اقدام هاي.شد چينو روسيه يشترب

،)م1990( 1370 دههپاياندر پوتين آمدن كار رويبا.شد انجام چينو روسيه مخالفتباو

. دانست گرايانه وتقابل ايدئولوژيك طلبانه، جاهراآن پريماكف، خارجي سياستاز انتقادبا او

و ناتو شرقبهرو گسترشبا مخالفت جملهاز پريماكف هاياولويت كرد اعالم تينپو

 جايگاهبه دستيابي نيزاو اما. است بوده اشتباه هندو چين روسيه، امنيتي محور گسترش

 قرار خود خارجي سياست مبنايرا روسيه جايگاه بازسازيو جهاني رقابت فراينددر بايسته

 جديدي قطب ايجاد درصدد كند قانعرا متحده اياالت كوشيد خود ارجيخ سياستدراو. داد

.نيست

به اين ترتيب روسيه با حضور اياالت متحده در آسياي مركزي براي حمله به افغانستان

اما پوتين نيز در چارچوب سياست خارجي عمل. مخالفت نكرد، بلكه با آن همكاري نيز كرد

وگرايانه خود، همكاري استراتژيك  براي نهادينه كردن آن شانگهاي روسيه با چين را ادامه داد

او با حمله نظامي امريكا به عراق مخالفت كرد. پنج را به سازمان همكاري شانگهاي تغيير داد

و در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي كشورهاي آسياي مركزي عضو سازمان را مجبور 

اما پوتين. اياالت متحده از منطقه صادر كنندكرده تا اعالميه آستانه را در خصوص خروج

به سازمان شانگهاي. همواره سعي كرد از رويارويي با اياالت متحده پرهيز كند هرچند روسيه
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به عنوان يك پيمان دفاعي نگاه نمي كند، اما بر مبناي شاخص هاي رابرت پاپ راجع به موازنه

پي اي جاد موازنه اي نرم در مقابل اياالت متحده نرم، روسيه در چارچوب سازمان شانگهاي در

.است

به طور در مورد شاخص اول پاپ، تحريم هاي ژئوپليتيكي روسيه عليه اياالت متحده

روسيه همواره با حضور اياالت متحده در آسياي مركزي. ضمني يا آشكار روشن است

ي تقاضاي تعيينه سازمان همكاري شانگهاي بياني)2004(1383 در سال.مخالفت كرده است

كه اعضاي سازمان. تاريخ خروج نيروهاي آمريكايي از منطقه را صادر كرد اين بيانيه اشاره دارد

شاخص دوم پاپ در مورد. خود را نمي پذيرنده به قلمروشانگهاي دسترسي اياالت متحد

مي"ديپلماسي مجادله" به تأخير توان در مانورهاي ديپلماتيك روسيه در سازمان ملل براي،

استفاده از اين روش توسط روسيه. انداختن اقدامات عمليات نظامي اياالت متحده مشاهده كرد

به)م2003( 1382 در جنگ عراق سال  سبب عضويت دائم در شورايبه خاطر موقعيت آن

در روسيه در صدد بود تا با رد پيش. امنيت، مهم بود نويس شوراي امنيت براي مداخله نظامي

در مورد شاخص سوم پاپ، روسيه.)Ata, 2003: 7-11( اياالت متحده را محدود كندعراق

از جمله پيشنهاد پوتين در مورد. تالش زيادي براي ايجاد گروه بندي اقتصادي انجام داده است

به همراه ديگر. تشكيل باشگاه انرژي در نشست سران سازمان است  در نهايت روسيه

ديپلماتيك فعالي در برابر امريكا دارند، كه از آن جمله مخالفت با هاي عضو همكاري دولت

. استعضويت ناظر اياالت متحده در اين سازمان

 انگيزه هاي استراتژيك چين در آسياي مركزي-ب
 علت عضويت چين در سازمان كه منافع ژئوپليتيكاگر شواهد روشن وجود داشته باشد

 سازمان شانگهاي از نگاه چين يك اتحاد با روسيه در همكاري شانگهاي است، در اين صورت

 پنج روابط چين-پيش از شكل گيري شانگهاي. برابر هژموني اياالت متحده خواهد بود

شد-وروسيه بر اساس همكاري هاي سياسي هر دو طرف.):12Ata,2003( امنيتي تعريف

مي كردندامنيتي را تايي-ضرورت گسترش همكاري استراتژيك در بعد سياسي چين.د

به رسميت شناخته، پذيرفته بود روابط ژئوپليتيك خود استقالل جمهوري هاي آسياي مركزي را

به جاي شمال غرب متمركز كند چين در روابط خود.)Bert, 2007( با روسيه را در شمال شرق

و وابستگي متقابل دولت هاي آسياي مركزي  و روسيه با آسياي مركزي، متوجه روابط تاريخي

پي. بوده است كه جمهوري هاي آسياي مركزي نيز با گذار از دوران شوروي، در همان گونه

هم. شريك هايي خارج از سازمان كشورهاي مستقل مشترك المنافع بوده اند سازمان شانگهاي
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هاي آسياي كند تا اين نيازها تامين شود، در حالي كه روابط تاريخي دولتسازوكاري فراهم مي

بام .)29-46: 1386كواليي،(روسيه هنوز پابرجا است ركزي

كه دولت هاي آسياي مركزي در جريان گذار از مي دانست، چين اين موضوع را به خوبي

را. دوره شوروي، در معرض نفوذ قدرت هاي خارجي بوده اند اگرچه درگذشته چين، روسيه

مي يافت، اما مدير امنيتي اصلي براي حفظ ثبات دولت هاي آسياي مرك زي ومناطق پيرامون

و روسيه رويكرد هاي استراتژيك مشابه براي حفظ ثبات پس از فروپاشي اتحاد شوروي، چين

خواستار جلوگيري از نفوذ قدرت هاي بزرگ ومنطقه اي در آنها. اي دارندعه منطقهو توس

آسياي مركزي اختالف در مورد ميزان استقالل اين دوكشوربه هر حال. آسياي مركزي بوده اند

آ. نظر داشتند وسياي مركزي را درحوزه نفوذ خودروسيه به طور سنتي،  در صدد بوده دانسته

و از استقالل. نفوذ چين را محدود كند  چين نيز با اين تفكر روسيه مخالف بوده است

بدولت ه است كردا همه كشورهاي ديگر حمايتهاي آسياي مركزي وثبات آنها براي همكاري

)Kerr, 1998: 113-115(.

 چين با حضور اياالت متحده در آسياي مركزي مخالف 2001سپتامبر11 پيش از رخدادهاي

به سوي شرقچيني. بود ، كه دولت هاي آسياي مركزي را نيز در برنامهراها گسترش ناتو

چمشاركت براي صلح در بر مي ين از راه گرفت، نتيجه تالش اياالت متحده براي محدودكردن

و مي تهديد امنيتي در مناطق شمال .دانستندغرب

هاي آسياي مركزي در برنامه براي صلح ناتو مخالفت نكرد، اما با عضويت دولتاين كشور

كه چگونه ناتو در جمهوري نبه دقت مراقب بود ميهاي تازه استقالل يافته شواهد. كندفوذ

مي دهد و استفاده از دولت چين با طرح افزايش حضور نظانشان هاي آسياي مي اياالت متحده

به عنوان يك ابزار براي كنترل چين مخالف بود كه بخشي. مركزي چيني ها بر اين باور بودند

به لحاظ امنيتي بود،  از اهداف سياست خارجي اياالت متحده در آسياي مركزي، تهديد چين

مي خواست برنامه از. كيانگ كنترل كندهاي استراتژيك چين را در سينزيرا بخش ديگر

و كاهش نفوذ آن در آسياي مركزي بود  ,Xing).سياست خارجي اياالت متحده كنترل روسيه

كه سخت نگر(41-45 :1998 و ان رشد افراط گرايي اسالمي در بخش چين  خودمختار اويغور

و فرصتي يافتتاثير آن بر كل ح كند تا احياي جاده ابريشم را مطر ثبات منطقه بود

)Xing, 2001:166(.به منابع انرژي هدف چين از گسترش روابط با آسياي مركزي دست يابي

به آسياي مركزي بعنوان منطقه نفوذ  و موازنه نفوذ با غرب است، زيرا چين در گذشته منطقه

مي كرد  )روسيه نگاه Hunter, 1996: 126).

 در آسياي مركزي در سه بعد قابل بررسي"د بازي بزرگ جدي"اهداف استراتژيك چين در

به عنوان يك وزنه برابر با اياالت متحده درآسياي مركزي است: است . نخست؛ اينكه چين
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به منابع انرژي ومعادن استراتژيك ديگر درآسياي مركزي است سوم؛ وضعيت. دوم؛ دسترسي

به رفع موانع براي.سياسي شكننده در استان سين كيانگ است با چين  تحكيم روابط اقتصادي

مي دهد  مركزي از روابط نزديك تر با كشورهاي آسياي. كشور هاي هم مرز غربي اش اهميت

با نكردن مداخلهطريق گروه شانگهاي، كه وابستگي هاي قومي ومذهبي  آنها را در سين كيانگ

 منافع چين درآسياي عوامل ديگر نيز در افزايش.(Sutter, 2000:42) آنها دارد را تضمين مي كند

از. مركزي اهميت دارند بطور)2001سپتامبر11(1380 شهريور20حضور اياالت متحده بعد

و ارتقاي جايگاه به افزايش درطبيعي ا. آسياي مركزي كمك كرده است چين فعمر بك تكبا

(Omurbec Tekebaev)
كه اياالت متحده مواضع خود را تحكيم بخشيد،": معتقد است   چين زماني

چيني ها سياست ها وتدابير."نيز در صدد بر آمد تا نشان دهد منافعي در آسياي مركزي دارد

بيخود را بر دولت به جهت توجهي چين، اين هاي آسياي مركزي متمركز كرده اند، زيرا

به كمكدولت وها مي شوند هاي اياالت متحده .)Tekebaev 13 :2004,(روسيه وابسته

 جهاني در حال رشد است كه مي تواند در دهه هاي آينده برتري اياالت چين يك قدرت

و اتحاديه اروپا را به و همكااما. چالش بكشدمتحده، ژاپن ري براي رهبران چين نيازمند كمك

ميتأمين ثبات منطقه از راه توانند ايجاد روابط همسايگي مناسب با همسايگان خود هستند، كه

ا و كمك ي بزرگ منطقهها در طرحاز اين رو چين. قتصادي بزرگي به چين بكندحمايت سياسي

و سرمايه ميبه آنها از نظر مالي گذاري كرده ب. كند كمك اي عنوان نقطهه چين به آسياي مركزي

مي روشن درسياست خارجي م. كند خود نگاه توان در اظهارينگاه چين به سازمان شانگهاي را

دنظرهاي سازمان همكاري«با عنوان) 2004اوت(1383ر كنفرانس مرداد مقام هاي چيني

ژان دائو گنگ دبير كل چيني وقت. كرددرك»اي مدل جديدي از همكاري منطقه: شانگهاي

هاي او بر همكاري. اي تأكيد كرد بر نقش آن به عنوان مدل جديدي از همكاري منطقه سازمان،

و نيز همكاري در زمينه و اقتصادي و نقل در نشست سياسي و حمل هاي علمي، تكنولوژي، انرژي

.)Swanstrom, 2004: 41( اشاره كرد) 2004سپتامبر(1383سران سازمان در شهريور 

 از راه عضويت در سازمان هاي،المللي چين در صدد است تا جايگاه خود را در جامعه بين

رويكرد ژئوپليتيكي به سازمان. بخشدگرايي تحكيم المللي به عنوان مدل جديدي از چند جانبهبين

از. شانگهاي در سياست خارجي چين برجسته است  بنابراين هرچند نمي توان سازمان شانگهاي را

را.نگاه چين، پيمان دفاعي تلقي كرد  اما چين بنابر منافع ژئوپليتيكي كه در آسياي مركزي دارد، خود

و توسعه در منطقه روسيه پاسداردر كنار در. داندمي ثبات چين كه حضور بازيگران فرامنطقه اي را

مياين  ميمنطقه تهديد عليه منافع خود تلقي كند در چارچوب سازمان همكاري كند، تالش

گرايي اياالت متحده در منطقه بوجود جانبهشانگهاي همراه با روسيه نوعي موازنه نرم در مقابل يك

. آورد
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و نقش-6  شانگهاي آنها در سازمان دولت هاي آسياي مركزي
و غرب بين موازنه ايجاد-الف )Balancing between East and West(شرق

با روشن است كه دولت و واكنش هاهاي آسياي مركزي در كنش و قدرت ي بزرگ روسيه

افعنمند منافع ملي يا هست قادر كوچكاما اين دولت هاي. چين، تحت تأثير اين دو قدرت هستند

و روسيه، سازماناصلياعضاي. تأمين كنندآنو اقتصادي خود را در چارچوب امنيتي   يعني چين

س برنامه ميويها سازمان را به هاي آسياي مركزي نقش دولت. دهند مسائل مشترك بين خود سوق

 موازنه بينايجاد،اي از لحاظ منافع منطقه: تواند از دو جهت موازنه بخش باشدمي، سازماناين در 

و غرب هاي آسياي مركزي در سازمان عضويت دولت. بين الملليرظناز ايجاد توازندوم. شرق

هاي برنامهچارچوب در عضوهايي غير را در همكاري با دولت آزادي آنهامستقيمبه طورايهشانگ

رتر در گسترش ساختارهاي امنيتي در دراز مدت موثترتيب آنها اينبه. كند اي محدود نمي منطقه

مشاركت آسياي مركزي، همكاري با برنامه آزادي عمل ترين مثال براي اين روشن.دمي كننعمل 

 همچنين.)Bin, 2002: 12( هستندآن عضويهاي آسياي مركز كه همه دولت،صلح ناتو استبراي 

و كمك به دولت و مبادالت،هاي منطقه در مبارزه عليه تروريسم حضور اياالت متحده  آموزش

و همكاري اروپا در اجراي برنامه، آنهادر ميانامي نظ ،آموزشيبرنامه هاي هاي سازمان امنيت

 كه است،ييها از جمله برنامه،و غربنطقهماين تالش براي همكاري فني ساختارهاي دفاعي

مي آزادي انتخاب دولت . كند هاي آسياي مركزي را بيشتر

مياين به اندكياي، مجال نهان داخلي در سازمان شانگهپ هايتناقض به سازمان دهد تا

و چين هر چند در اين راستا بر تنش. تبديل شودقدرتمنديك اتحاد نهادينه شده  هاي روسيه

هاي بزرگي هاي آسياي مركزي نيز با تعريف خطوط قرمز محدوديت اما دولت،شود تاكيد مي

سه كشورواقعدر. اندي بزرگ ايجاد كردههاقدرتبراي   يعني قزاقستان، آسياي مركزي،

و ازبكستان.)Oliker, 2005:18(ندداربا اياالت متحده همكاري استراتژيك ازبكستان قرقيزستان

 استراتژيك اياالت متحده در منطقهي در انديجان از شركا)م2005(1374تا زمان كشتار خونين

شكل. بود دو اعالميه همكاري استراتژيك دو كشور نه ماه بعد از گيري سازمان توسط سران

 تير14 سران اين كشور از اعالميه آستانه در با اينكه.)Wishnick, 2006: 4( كشور امضا شد

قرقيزستان، كردند در مورد خروج نظاميان آمريكايي از منطقه حمايت)م2005ژوييه5(1384

اين كشور.ه در منطقه بودهاي نظامي اياالت متحد ميزبان يكي از پايگاهبه عنوان عضو سازمان 

و تجهيزات بيشتر در حمايت از اجراي)م2006ژوييه(1385 تيردر  در مورد استقرار نيروها

. اي با اياالت متحده امضا كرد نامه توافق، در افغانستان عمليات گسترده

 حمايت.دارنداتفاق نظر با اياالت متحده در مورد مسائل امنيتي در مجموع دو كشور

اقر به قيزستان از پايگاه نظامي اياالت متحده در ماناس اشاره فعاليت پايانعالميه آستانه كه
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كه با بود،هاي ضعيف آسياي مركزي يك مانور سياسي از جانب دولتحركت اين. دارد

.ندهست در مورد مسائل سياست خارجي مواجهمنطقهي بزرگهاقدرتفشارهايي از جانب

پذيرش اعالميه آستانه اعالم كرد، قرقيزستان وقت رئيس جمهورفقايآبعد از اين توافق

به واشنگتنبا.)Sands, 2006:10( تحت فشار كسي جز پوتين نبوده است اين سفر نظربايف

شد اميدوار كشورش با اياالت متحدهبه گسترش همكاري استراتژيككشور 

)Orozaliev, 2005:7(.سازمان كه تحليل اين آسياي مركزي به دشواري با اين رويكرد كشورهاي

)م2006ژانويه(1384ديدر. سازگاري دارد است،همكاري شانگهاي يك بلوك ضد غربي

رسدر ميانطرح عمليات مشترك به تصويب نهائي و ناتو در منطقه دي قزاقستان

)Sands, 2006:11(.ش شرايط كامل ناتو در پذيردر قزاقستان نخستين دولت آسياي مركزي

.)Ospanov, 2006:18( استبوده منطقه

در-ب و جهاني منطقههايبرنامهتوازن )Balancing The Regional and Global Agendas( اي

،هاي آسياي مركزي مهم است در توسعه سازمان شانگهاي براي دولتكه جنبه ديگر از توازن

ب. استآناي فرامنطقهواي منطقه برنامه هايمرز مشخص بين عنوانه استفاده از سازمان شانگهاي

و روسيه مربوط ابزاري در. مي شود براي تحقق هدف دوم بيشتر به چين  پي ايجاد اين دو كشور

و روابط پويايي را با اياالت متحده دارند به دنبال آن به همين جهت. جهان چند قطبي هستند

و برنامه به فعاليتهستند تر سازمان وسيعيدر نگاه. بين المللي بدهند سازمان جنبهاين هاي ها

و نهادي مكانيسمي همكاري شانگهاي  و استقالل براي بازيگران ملي و توسعه امنيت براي حفظ

و)2006(1385در سالسازمان سران نشست بيانيه. منطقه است رايبسازوكارهاي الزم ابزارها

، سازمان اساس اينرب.)Weitz, 2006:38( قرار دادكشورهاي منطقه را بر عهدهتضمين امنيت منطقه 

و،اي منطقهي با رويكردخواهندميشانگهاي ساختاري است كه كشورهاي عضو  براي تامين امنيت

 تر از تالش واقعيياين رويكرد مفهوم.هاي حمايتي غرب وابسته نباشند به طرح،توسعه

و كشورهايي منطقههاقدرت  ايجاد ساختار امنيتي چند جانبه در منطقه را براي آسياي مركزي اي

.كند منعكس مي

تواندمي،توسعه اقتصادينيزو منطقهيبه عنوان يك اصل در مسائل امنيت» استقالل«تاكيد بر

اين. روي اعضا باشدفراهاي اي براي مقابله با چالش منطقهرويكرد گيري در شكليعامل مهم

بر ويژگي خود به است، اياالت متحده به عنوان عضو ناظر سازمانفتنپذيرن اي دليلي -گونهكه گاه
مييرويكرداي نادرست هاي آسياي دولت تالش ترين نمونهروشن. شود ضد غربي برداشت

و منطقه هايبرنامهمركزي در توازن  در،سازماناين بين المللياي  از دوري قزاقستان است كه

و روسيه موفق بوده استط بسيار رواب  را بعنوانآنقزاقستان سعي كرده. نزديك با غرب، چين
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ويسازمان ايف وزير خارجه قزاقستان به اياالت متحده اطمينان دادكتو. حفظ كندهمه جانبه متعادل

 ,Declaration) خواهد كردپيشگيريهاي ضد آمريكايي در سازمان از اتخاذ سياستدولت قزاقستان 

مي.5 :2006( و به قزاقستان اجازه منابع غني انرژي قزاقستان به تعادل منافع بازيگران كمك كند

هاي ديگر آسياي مركزي اما دولت. بين المللي شناخته شودو به عنوان بازيگر مستقل،دهد مي

و فرامنطقه منطقه هايدر ميان برنامه در تعريف موازنه هاي نامشخص تريريجهت گي اي اي

س. رنددا و ازبكستان آنها را به  يك سياست خارجيويضعف نسبي اقتصاد قرقيزستان، تاجيكستان

ميبستهاو  در مجموع سياست خارجي چند جانبه رهبران آسياي.)Declaration, 2006:5( دهد سوق

هابا خود در روابط،دهد مركزي به آنها اجازه مي بي از قدرت چانهي بزرگتر سازمانقدرت شتر زني

درشوندبرخوردار  سازمان شانگهاي براي نخبگان. اي سازمان باشند حفظ رويكرد منطقهپيو

 در حالي كه وضع،اي امتياز بگيرندي منطقههاقدرتفراهم كرده تا از سازوكاري آسياي مركزي 

ميهمچنين آنها. كنند موجود را حفظ مي ئل استراتژيك خود را در مورد مسا رويكرد،كنند سعي

و خارجي سازماني مسائل داخلدر موردي بزرگهاقدرتبا هاي مشترك مختلف بويژه سياست

.توسعه دهند

 نتيجه-6
يكسازمان شانگهاي را مي به گرائي اياالت جانبهتوان اقدامي موازنه بخش در واكنش

كه نظريه پاپ به توضيح آن كمك مي مي. كندمتحده دانست و چين اي موازنهخواهند روسيه

در برابر اياالت متحده شكل دهند، ولي چون موازنه شديد در نظام تك قطبي ريسك بااليي به 

پي ايجاد موازنه نرم برآمده اند و توسعه سازمان. همراه دارد، در بهبود روابط روسيه با چين

ي نرم در برابر اياالت متحده دانستهمكاري شانگهاي را مي ديدگاه پاپ، بر پايه. توان موازنه

به چهار حفظ وضع موجود براي اياالت متحده را، از طريق افزايش هزينه خواهندآنها مي ها

: شكل دشوار سازند

 محروميت ژئوپوليتيك؛)1

؛همكاري ديپلماتيك آشكار در برابر قدرت تهديد كننده)2

؛همكاري اقتصادي انحصاري)3

. ديپلماسي مجادله)4

مي البته به در سختي  اسناد رسمي سازمان همكاري شانگهاي، عبارتي پيدا كرد كه توان

اما اين. ليتيكي عليه ايالت متحده استفاده كرده باشدطور ضمني يا آشكار از تحريم ژئوپبه

كه سازمان همكاري شانگهاي نميبدين تواند يك حركت در جهت موازنه نرم معني نيست

كه اين كشور زيرا تحريم ژئوپليتيكي عليه اياالت. باشد  متحده مربوط به موقعيتي است
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به قلمرو.تقاضاي استفاده از قلمروي مشخصي را براي اهداف نظامي داشته باشد دسترسي

)م2001(1380هوايي آسياي مركزي براي اياالت متحده براي حمله به افغانستان در سال

و پايگ. حياتي بود به فضاي هوايي دراهاياالت متحده نيازمند دسترسي كشورهاي هاي نظامي

از5در آن شرايط. همسايه افغانستان بود، تا عمليات را شروع كند  كشور عضو اين6 كشور

روسيه هم به اياالت. سازمان در موقعيت استراتژيكي براي عمليات اياالت متحده قرار گرفتند

ب. متحده اجازه داد از حريم هوايي روسيه استفاده كند ه حضور نظامي اياالت بنابراين روسيه

و قرقيزستان اعتراض نكرد از. متحده در ازبكستان به آمريكا پيشنهاد استفاده چين نيز هر چند

حريم هوايي خود را نداد، اما مانند روسيه حريم هوايي خود را براي هواپيماهاي آمريكايي 

و حضور نظامي اياالت متحده را در آسياي مركزي پذيرفت ر. گشود  1383وند در سالاما اين

ي تقاضاي تعيين تاريخ خروج كه اعضاي سازمان همكاري شانگهاي بيانيه، هنگامي)2004(

در اين زمان هدف اصلي يعني. نيروهاي آمريكايي از منطقه را صادر كردند، دگرگون شد

و رژيم طالبان نيز در افغانستان از قدرت ساقط شده  1383 بيانيه. بود القاعده از بين رفته

اشاره دارد كه اعضاي سازمان شانگهاي حضور اياالت متحده در قلمرو خود را جايز)م2004(

.دانند نمي

مي"ديپلماسي مجادله"معيار دوم پاپ، توان در مانورهاي ديپلماتيك دولت هاي عضو را

و چين در سازمان ملل، براي به تأخير انداختن عمليات نظامياين سازمان، به  ويژه روسيه

. بود)م2003( 1382 يكي از اين موقعيت ها، جنگ عراق سال. اياالت متحده مشاهده كرد

و بر راه آميز تأكيد داشت، اما از وتو عليه حل صلح چين با حمله نظامي عليه عراق مخالفت

رد.)Tokayev, 2006:5( اولتيماتوم پيشنهادي اياالت متحده استفاده نكرد ولي روسيه كوشيد با

 ,Wilson( يس شوراي امنيت براي مداخله نظامي در عراق، جلوي اياالت متحده را بگيردنو پيش

و روسيه در استفاده از نيروي نظامي عليه عراق مخالفت كردند، اما.)2007:2 اگرچه چين

دشوار بتوان اين اقدام را همان ديپلماسي مجادله بر اساس همكاري در چارچوب سازمان 

از هاي روشن شاخصاما. شانگهاي دانست كه اين سازمان آماده استفاده تري وجود دارد

در در اعالميه سران سازمان در نشستاين مسئله. ديپلماسي مجادله در آينده است  آستانه

شد) 2005 ژوييه5( 1384 چهاردهم تير .روشن

ب.دقتصادي نيز اشاره دارابنديگيري گروه به شكلاسناد سازمان شانگهاي يانيه براساس

و تجاري در  تشكيل آن، سازمان همكاري شانگهاي براي همكاري متقابل در زمينه اقتصادي

مي ميان دولت برنامه). منشور3 اعالميه، ماده9بخش(سازد هاي عضو ظرفيت مهمي را فراهم

با. هاي اقتصادي در اهداف مندرج در شانگهاي پنج نبود، ولي سپس در آن گنجانده شد

س و اقتصادي منطقه)م2001( 1380ازمان در سالتشكيل شد بر همكاري تجاري  اي تاكيد
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)Khaitov, 2003:4(.و هم در اقدام هاي سازمان، تا حدودي در مجموع هم در اسناد رسمي

اي جمع. انحصارگرايي وجود دارد و تحليل محتواي اسناد ميبندي بان سازمان نشان كه دهد

مياندك اين سازمان نوعي پيمان حسن. ان شانگهاي را موازنه نرم دانستتوان سازم مسامحه،

كه برخي از نشانه و بين هاي همكاري در مسائل امنيتي منطقهتفاهم است المللي در آن ديده اي

يكمي به يك گروه بنديجانبه شود، كه در مقابل البته. شكل داده استگرايي اياالت متحده

ژي محروميت ژئوپوليتيكي در چارچوب اين سازمان، عليه اياالت هاي ديپلماتيك يا استراتتنش

 متحده شكل نگرفته است 

سه گام اساسي از سالدر مجموع مي  1375 توان گفت سازمان همكاري شانگهاي در

در شرايط عمليات)م1996(1375 نخست، سازمان در سال. است تكامل يافته)م1996(

و تحكيم روابط)م1995( 1374ترش ناتو به شرق در سال نظامي نيروهاي ناتو در بوسني، گس

و ژاپن در سال از. شكل گرفت)م1996(1375 اياالت متحده با تايوان  دوم؛ سازمان بعد

در)م2001( 1380 و عمليات نظامي اياالت متحده عليه تروريسم در ادامه جنگ كوزوو

و نيز خروج اياالت متحده از قرارداد من . بزرگ داشتيهاي موشكي جهشع سالحافغانستان

در سوم؛ سازمان همكاري شانگهاي از فرصت پيش آمده در )م2003( 1382 سال جنگ عراق

. براي تحكيم خود بهره گرفت)م2006-2010(1385-1389 اي ايران در سالو بحران هسته

كه اقدامات اياالت متحده همسا روند توسعه اين سازمان نشان مي اي يگان منطقهدهد هنگامي

هايي از طرف آن براي ايجاد توازن صورت دهد، واكنش اعضاي سازمان را تحت تأثير قرار مي

و.مي گيرد كه توسعه و نفوذ اياالت متحده تنها نيرويي بوده، البته نه اين كه گسترش قدرت

به تكامل سازمان شانگهاي را موجب شده مي، بلكه دررسد ايجاد موازنه نظر  مقابلي نرم

مي. ترين عامل باشد قدرت فزاينده اياالت متحده مهم اي نرم توان گفت ايجاد موازنهدر نهايت

شكلدر برابر اياالت متحده، مهم و تكامل سازمان همكاري شانگهاي ترين عامل در  گيري

و چين در آسياي مركزي است و ژئوپليتيك روسيه ، كه در جهت منافع مشترك ژئواستراتژيك

. باشدمي

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

، روي.1 ترجمه محمدرضا دبيري،. چارچوب نوين بين المللي،امنيت در آسياي مركزي. جانسون، لنا؛)1382( آليسون

و بين المللي:تهران .دفتر مطالعات سياسي

و هراس؛)1378( باري، بوزان.2 .يپژوهشكده مطالعات راهبرد:؛ تهرانمردم، دولتها

، مورگان.3 ، ديويد;)1381(ام.پاتريك اينظم.ام. ليك ترجمه جالل دهقاني،.امنيت سازي در جهاني نوين:هاي منطقه

.پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران
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جي.4 و سوان جوانگ و آسياي مركزي،)1379(جائوچانگ چينگ، شينگ گوانگ چنگ  مناسبات سياسي،(چين

و امني .موسسه مطالعات درياي خزر:، ترجمه محمد جواد اميدوارنيا، تهران)تياقتصادي

موسسه:، تهران)1(نظريه هاي امنيت مقدمه اي بر طرح ريزي دكترين امنيت ملي؛)1382( علي،عبداهللا خاني.5

.مطالعات ابرار معاصر

.تشارات وزار امور خارجهان:، تهران مديريت بحرانهاي بين المللي،)1370(اظمي، علي اصغرك.6

.موسسه مطالعاتي ابرار معاصر:، تهرانافسانه انقالب هاي رنگي،)1384(ي، الههيكوال.7

و چشم اندازها،بازي بزرگ جديد درآسياي مركزي،)1388(ي، الههيكوال.8 دفتر مطالعات: تهرانچاپ دوم،، زمينه ها

و بين المللي .سياسي

صص38، شماره مطالعات آسياي مركزي وقفقاز،"پيوندهاي امنيتي افغانستان وتاجيكستان"،)1381(كواليي، الهه.9 ،108-

83.

و حكومت در فدراسيون روسيه،،)1385(كواليي، الهه.10 و بين المللي: تهران چاپ دوم،سياست .دفتر مطالعات سياسي

و امنيت آسياي مركزي"،)1386(كواليي، الهه. 11 ،4و3، شماره هاي فصلنامه پژوهش علوم سياسي،"سازمان شانگهاي

.انتشارات سمت:، تهرانتحول در نظريه هاي روابط بين الملل،)1385( حميرا، مشيرزاده.12
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