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  چكيده
ترين نمونه الملل شد كه از مهمجنگ سرد، سبب تحوالت قابل توجهي در عرصه روابط بين پايان

اي جديد از بازيگران بود. چين يكي از همين بازيگران گيري روزافزون مجموعهآنها، ورود و قدرت
هاي پيش از پايان جنگ سرد آغاز شده، توجه بسياري از گيري آن، كه از سالاست كه روند قدرت

خود جلب كرده است. در اين ميان، منطقه آسياي مركزي يكي از مناطقي است كه چين گران را بهحليلت
و باز شدن  1991هاي نزديكي با آن داشته و فروپاشي اتحاد شوروي در سال شكل سنتي ارتباطبه

هاي منطقه فضاي آسياي مركزي، زمينه مساعدي را براي برقراري دوباره پيوندها ميان چين و جمهوري
فراهم كرد. اين مقاله با تمركز بر بعد امنيتي روابط چين با آسياي مركزي درپي بررسي اين موضوع 

هاي امنيتي معمول بين همسايگان است و است كه آيا پيوندهاي امنيتي چين با منطقه فقط درحد ارتباط
حليل اين نوشتار، نظريه كند. مبناي تيا از الگويي خاص و فراتر از روندهاي متعارف پيروي مي

ن با آسياي مركزي، اي است و فرضيه اصلي آن است كه پيوندهاي امنيتي چيهاي امنيتي منطقهمجموعه
 كند.دادن به يك مجموعه امنيتي مشخص عمل ميدر راستاي شكل
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  مقدمه

در  الملل پس از پايان جنگ سرد دستخوش تغيير و تحوالت فراواني شده است.بيننظام 
بودن دو بازيگر مهم (آمريكا و نظام دوقطبي كه شكل مشخص آن غالبترين اين تحوالت، مهم

افزون گيري روزورود و قدرتاين امر،  يكي از تأثيرهاياتحاد شوروي) بود، از ميان رفت. 
چين يكي از همين بازيگران است كه  است.بوده الملل زيگران در نظام بيناي جديد از بامجموعه

خود جلب كرده گران را بهپردازان و تحليلآن، توجه بسياري از نظريه» خيزش«گيري و روند قدرت
وقوع الملل بهسال اخير در عرصه نظام بينوقايع مهمي كه در چندگذشته از عوامل داخلي، است. 

گيري هرچه بيشتر چين فراهم زمينه را براي قدرت بحران اقتصادي در غرب) نيز (مانندپيوسته 
شكل سنتي و از دوران بسيار منطقه آسياي مركزي، يكي از مناطقي است كه چين بهكرده است. 
ترين دليل اين موضوع همسايگي هاي نزديكي با آن داشته است. شايد مهمدور ارتباط

بوده هاي اجتماعي، فرهنگي و جمعيتي زي با چين و پيوستگيجغرافيايي منطقه آسياي مرك
شدن فضاي آسياي مركزي زمينه مناسبي را براي فروپاشي اتحاد شوروي و بازحال، هرهباشد. ب

استقالل فراهم كرد. از آن زمان تاكنون، هاي نويوندها ميان چين و جمهوريبرقراري دوباره پ
ي در ابعاد گوناگون جريان داشته است. اين روابط هاي آسياي مركزرابطه چين با جمهوري

  نمود پيدا كرده است.  هم در شكل نهاديو تاكنون هم در شكل روابط دوجانبه 
هاي روابط چين با آسياي مركزي پس از فروپاشي شوروي، بعد امنيتي است. يكي از جنبه

نگهاي مؤثر سازمان همكاري شا گيريصورت خاص در شكلجنبه امنيتي اين روابط به
مانند امنيت انرژي و قاچاق  هاي جديدتر امنيت، چهرهافزون بر اين ).11، ص 1385(واعظي، بود
مخدر از ديگر مواردي است كه زمينه پيوند چين با آسياي مركزي را بيش از پيش فراهم مواد

ي فقط كرده است. اما در اين ميان، اين موضوع كه آيا پيوندهاي امنيتي چين با آسياي مركز
هاي امنيتي معمول بين همسايگان است و يا از الگويي خاص و فراتر از روندهاي درحد ارتباط

 سعي دركند، محل بررسي است. به اين ترتيب، سؤال اصلي كه اين نوشتار متعارف پيروي مي
، اين است كه ماهيت حقيقي روابط امنيتي چين با آسياي مركزي چيست داردپاسخگويي به آن 

  دارد؟ سوييوسمتن روابط چه و اي
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هاي مرتبط با موضوع امنيت در مناطق اهميت براي پاسخگويي به اين سؤال، نظريه

عنوان به 1»ايهاي امنيتي منطقهمجموعه«ها، نظريه يابند. از ميان اين دسته از نظريهمي
ه اصلي عنوان فرضيمبناي تحليل اين مقاله انتخاب شده است. بر همين اساس، آنچه به

راهنماي اين نوشتار قرار گرفته، اين است كه پيوندهاي امنيتي چين با آسياي مركزي، 
- دادن به يك مجموعه امنيتي با ويژگياي امنيتي معمول و در راستاي شكلفراتر از پيونده

- در سازماندهي اين مقاله، اولين بخش به معرفي نظريه مجموعه هاي خاص خود است.
هاي فضاي امنيتي اي اختصاص يافته است. پس از آن، ضمن بيان ويژگيهاي امنيتي منطقه

تي اين منطقه، هاي امنيترين مشكلآسياي مركزي پس از فروپاشي شوروي و معرفي مهم
عنوان يك مجموعه امنيتي مستقل مطرح شدن اين منطقه بهاشاره به امكان درنظرگرفته

 آسياي مركزي اختصاص دارد.تي چين با خواهد شد. بخش بعدي، به بيان پيوندهاي امني
، ضمن بررسي ابعاد اين پيوندها، در مورد امكان تعريف چين و آسياي مركزي در سرانجام

  قالب يك مجموعه امنيتي مستقل اظهار نظر خواهد شد.
  

  ايهاي امنيتي منطقهچارچوب نظري: مجموعه
- ها كه نگرانيي از دولتترين تعريف، مجموعه امنيتي عبارت است از گروهدر متداول

صورت منطقي ا را بهخورده كه امنيت ملي آنههم گرههاي بها تا اندازههاي اصلي امنيتي آن
هاي امنيتي را الگوهاي پايدار دوستي از يكديگر مورد توجه قرار داد. مجموعه توان جدانمي

گرفتن در يك يا قرارهاي پايدار مانند دشمني كنند. متغيرهاي تاريخيو دشمني تعريف مي
اي را تحت حوزه تمدني داراي فرهنگ مشترك، ويژگي خاص يك مجموعه امنيتي منطقه

اي از يك طرف ناشي از تعامل ميان هاي امنيتي منطقهگيري مجموعهدهد. شكلتأثير قرار مي
ي ساختار آنارشيك و پيامدهاي آن براي توازن قوا و از طرف ديگر، ناشي از فشارهاي نزديك

  ).56 - 55، صص 1388(بوزان و ويور، جغرافيايي است 
هاي دهد كه اگر تمام نگرانيبوزان مجموعه امنيتي را به اين صورت توضيح مي بري

هاي موضوعاي ترسيم شود كه در آن هر موضوع امنيتي با موضوع يا امنيتي فهرست شود و نقشه

                                                 
1. Regional Security Complexes (SRC) 
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 ،ر آن تهديد درگير هستند، مشخص شودشكل مثبت و منفي دمرتبط با آن و بازيگراني كه به

نتيجه آن تصويري است كه چگالي متفاوتي از تهديدها و روابط مبتني بر تهديدهاي امنيتي 
- مياي سرزميني از امنيت پديدمنظومهآمده، هاي پديداهد داد. از مجموع خوشهرا نشان خو

توان مشاهده كرد. به را ميهاي تابعه سرزميني (بر محور امنيت جهاني) آيد كه در آن سيستم
  ).65، ص 1390(قاسمي، گويندها، مجموعه امنيتي مياين سيستم

- تر به مراتب راحتهاي كوتاهايده اصلي اين نظريه اين است كه چون انتقال تهديدها در فاصله
- دسته شكل طبيعي به الگويتر است، وابستگي متقابل امنيتي بههاي طوالنيتر از انتقال آن در فاصله

شود. براساس اين نظريه، براي اينكه گروهي از هاي امنيتي تبديل مياي مجموعههاي منطقهبندي
اي داشته باشند، بايد از نظر امنيتي تا آن اندازه وابستگي ها  كيفيت مجموعه امنيتي منطقهدولت

جزا از مناطق امنيتي اي متصل و در همان حال ممتقابل داشته باشند كه براي تبديل آنها به مجموعه
هاي امنيتي، بوزان در بحث از مجموعه). 279 - 278، صص 1389خاني، ...(عبدا پيرامون كفايت كند

اي، به كند. بر اين اساس، وي افزون بر سطح منطقهچهار سطح تحليل را از يكديگر متمايز مي
هاي منحصر به فرد ويژگي اي و جهاني نيز قائل است. در سطح داخلي،هاي داخلي، بينامنطقهسطح

گيرد. سطح كند، مورد توجه قرار ميپذيري آنها را فراهم ميها كه علت آسيبهر يك از دولت
- اي كه هست، ميآورنده منطقه به گونهاي، دربردارنده روابط دولت با دولت است كه پديدمنطقه

درنهايت سطح  .دنظر استورممنطقه با مناطق پيرامون  هاياي، تعاملشد. در سطح بينامنطقهبا
  .(Buzan & Waever, 2003, p. 51) هاي بزرگ در منطقه استجهاني ناظر بر نقش قدرت

، 1اي، چهار مؤلفه اصلي دارد كه عبارتند از ساختار آنارشيكساختار مجموعه امنيتي منطقه
ه اصل . ساختار آنارشيك به اين معنا است كه اين نظري4و ساخت اجتماعي 3، حدود2قطبش

پذيرد. محور بودن بازيگران و نبود اقتدار يا حاكميت مركزي جهاني را ميسرزميني و دولت
- ها، قدرتاست. در اين بخش، سه سطح ابرقدرت قطبش، بيانگر توزيع قدرت ميان واحدها

، عاملي است كه يك مجموعه شوند. حدودمي جدااز هم  ايهاي منطقههاي بزرگ و قدرت

                                                 
1. Anarchic Structure 
2 .Polarity 
3. Boundary 
4. Social Construction 
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كند. درنهايت، ساخت اجتماعي شامل الگوهاي اي را از همسايگانش جدا ميامنيتي منطقه

  ). 286 - 280، صص 1389خاني، ...ي و دشمني ميان واحدها است(عبدادوست
شوند. اي به پنج نوع كلي تقسيم ميهاي امنيتي منطقهها، مجموعهبر اساس اين مؤلفه

- هاي سطح منطقهامنيتي توسط قدرت، قطبش در مجموعه 1»مجموعه امنيتي استاندارد«در 
مجموعه امنيتي «تواند تك قطبي، دوقطبي يا چندقطبي باشد. شود كه مياي تشكيل مي

هاي بزرگ و يا اي است كه با حضور ابرقدرت يا قدرت، مجموعه2»اي مركزگرامنطقه
آن،  است كه در 3»مجموعه امنيتي قدرت بزرگ«شود. نوع سوم، نهادهاي امنيتي تشكيل مي

شود. در نوع چهارم قطبش با بيش از يك قدرت سطح جهاني (قدرت بزرگ) تعريف مي
اي جانشين ، چند قدرت بزرگ حضور دارند و در آن، سطح فرامنطقه4»هاابرمجموعه«يا 

است كه در » اينبود مجموعه امنيتي منطقه«شود. آخرين حالت نيز، اي ميسطح بين منطقه
 ,Buzan & Waever, 2003)اي وجود دارد جموعه امنيتي منطقهآن، منطقه بدون وجود م

pp. 55-65)  .  
اند. از اي پرداختههاي امنيتي منطقهنيز به نظريه مجموعه افزون بر بوزان و ويور، ديگران
اشاره كرد. از ديدگاه آنها، مناطق فقط  6و پاتريك مورگان 5جمله اين افراد بايد به ديويد ليك

 هاي امنيتي بر اساس عوامل خارجي مشتركمجموعه و المللي كوچك نيستندهاي بينسيستم
تفاوت ديگر نظريه  ).69 - 68، صص 1390(قاسمي،  گيرندشكل مي »گرايي امنيتيبرون«يا 

مورگان و ليك با ديدگاه بوزان اين است كه اين دو، ضرورت وجود همجواري جغرافيايي را 
 ، صص1381(ليك و مورگان،  برنداي زير سؤال ميطقهگيري يك مجموعه امنيتي مندر شكل

- شود كه بر اساس نظر مورگان و ليك، مجموعهتفاوت ديگر از آنجا ناشي مييك  ).28 - 27
پوشان و مشترك داشته باشند؛ اما به عقيده بوزان و توانند عضو هماي ميهاي امنيتي منطقه
، 1388(بوزان و ويور،  كنندديگر را طرد مياي متقابالً يكهاي امنيتي منطقهويور، مجموعه

  ).60 - 59 صص

                                                 
1. Standard RSC 
2 .Centered RSC 
3 .Great Power RSC 
4. Super complexes 
5. David Lake 
6. Patrick Morgan 
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  محيط امنيتي آسياي مركزي

دهنده در بحث از محيط امنيتي آسياي مركزي، بايد به اين نكته توجه داشت كه عوامل شكل
و  در كنار يكديگر به يك فضاي خاصبه شدت در هم تنيده بوده و هاي اين محيط، و ويژگي

توان مسائل امنيتي آسياي ميبه طور كلي . با اين حال، دهندميكزي شكل در آسياي مر متمايز
اي و كشوري مورد بحث قرار داد. هرچند در اين رابطه مركزي را در سه سطح كالن، منطقه

ل اين سطح با سطح يدليل پيوند نزديك مساست، اما بهاي نيز قائل ابوزان به سطح بين منطقه
مركزي و همچنين از آنجا كه خود بوزان اين سطح از تحليل را در  اي در آسيايكالن و منطقه

هاي سطح ذيل، آن را در )Buzan & Waever, 2003, p. 51داند (ابتدا داراي اهميت كمتري مي
  دهيم. ديگر مورد بحث قرار مي

  
 طور به ،يمركزي ايآس منطقه در كالن سطح از برآمدهي تيامن هايديتهد :سطح كالن - الف
 نياي پ در المللنيب نظام در داده رخ تحوالت وي شورو اتحادي فروپاش موضوع با خاص
 مناطق كل وي (مركزي ايآس منطقه بري شوروي فروپاش ريتأث ،اين سطح در. دارد ارتباط واقعه
 كهي امنطقه. رديگيم قرار اشاره مورد» يكيتيژئوپل خأل« بحث قالب در شتريبي) شورو سابق

ي تياهمي دارا المللنيب روابط كيتيژئوپل اتيادب در ربازيد از بود، واقع آن ردي شورواتحاد 
از جمله  ،شد ارائه 1904 سال دركه  1ندريمك هالفورد »قلب زمين«نظريه . شديمي تلق ژهيو

  ).116 ، صص1372(دوئرتي و فالتزگراف، نمودهاي قديمي اين اهميت بود 
 نيا سلطه شدنبرداشته با وي شوروي فروپاش از پس كه نبود انتظار از دوربر اين اساس، 

 هايهينظر. ابدي شيافزا ناگهان منطقه نيا به توجه ا،ياوراسي هانيسرزم از ابرقدرت
 نمونه نيمشهورتر در. ستا ادعا نيا دكنندهييتأ سرد، جنگ انيپا از پس شده ارائهي كيتيژئوپل

 دگاهيد نييتب به متحده، االتياي مل تيامن قاسب مشاور ،2ينسكيبرژ ويگنيزب ،هاهينظر نيا از
 را اياوراس منطقهي و. پرداخت سرد جنگ از پس دوران دري جهان كيتيژئوپل با رابطه در خود

 به وابسته ماًيمستق را كايآمري جهان تفوق و دانسته كايآمري برا» يكيتيژئوپل متيغن نيمهمتر«

                                                 
1. Halford Mackinder 
2. Brzezinski 
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 در هم كهاين توجهقابل نكته). Brzezinski, 1997(دانديم اياوراس بر سلطه تداوم وي برقرار
 ليدل به ا،ياوراس منطقهي كيتيژئوپل تياهم ازي اعمده بخش ،ينسكيبرژ هم و ندريمك هينظر

 6تا  4درصد ذخاير گاز طبيعي و  10تا  7بر اساس برآوردها، بين  .استي عيطب منابع وجود
   ).69، ص 1383ي لفوركي و ميررضوي، (احمددرصد ذخاير نفت جهان در اين منطقه قرار دارد 

بيشتر براي دسترسي به منابع انرژي منطقــه  –ها در منطقه خزر به اين ترتيب رقابت قدرت
هاي روسيه و انگليس در منطقه در قرن نــوزدهم بــود، آغاز شد. اين رقابت كه يادآور رقابت –

يف آن اســتفاده بــراي توصــ 1»بــازي بــزرگ جديــد«گــران از اصــطالح ســبب شــد تــا تحليــل
 گرفتنــد قــراري رقابت انهيم در منطقه نيا در واقعي كشورها ).11-27، صــص 1384(كواليي، كنند
  .باشد داشته همراه به آناني برا راي متنوعي هافرصت و هاچالش توانستيم كه
  
ترين در بحث از تهديدهاي امنيتي در آسياي مركزي، شايد بتوان مهم اي:سطح منطقه - ب

اي در ترين تهديدهاي امنيتي منطقهدر زير به مهم .اي دانستحليل را سطح منطقهسطح ت
  شود.آسياي مركزي اشاره مي

هاي اتحاد شوروي، كارگيري سياستهدر نتيجه ب اقوام در آسياي مركزي: تنيدگيهمدر. 1
كنوني در  رو هستند. با تركيب جمعيتيتوجهي روبههاي قابلكشورهاي آسياي مركزي با اقليت

هاي قومي و در صورت بروز، گسترش كشورهاي منطقه، زمينه بالقوه وقوع بحران و درگيري
مركزي هاي آسياي ، ميان جمهوريتنيدگيهمدرآن به كشورهاي ديگر وجود دارد. اين 

. )76 -75، صص 1387(واعظي،  نيز وجود دارد –مانند چين –ايهپساشوروي با كشورهاي همس
ترين مشكالت امنيتي در آسياي يب قوميتي حساس در منطقه، يكي از مهموجود اين ترك

باتي از كشوري به كشور ثترين تأثيرهاي آن، امكان گسترش ناامني و بيمركزي است كه از مهم
   در اين كشورها است.طلبي جدايي ظرفيتو نيز افزايش ديگر 

 آغاز گورباچفي كايپرسترو زمان در اسالمي اياح ،يمركزي ايآس در گرايي مذهبي:افراط. 2
 از. شد آشكار اسالمي اسيس نقش جهينت در و افتي شدتي شورو اتحادي فروپاش از پس و

 از كي هر وي شورو اتحاد نينشمسلماني هايجمهور تماس ،يشوروي فروپاش زمان

                                                 
1 .The New Great Game 



 1392، بهار و تابستان 12سال ششم، شماره مطالعات اوراسياي مركزي،                                                                           142

 
 افتندي تفرص زين مسلماني كشورها متقابالً و افتهيشيافزا اسالم جهان با مسلماني هاسازمان

و  ديشدي هاكنترل وجود با ).108 -107، صص 1379(عبدالكريم،  كنند برقرار ارتباط هاآن با تا
 انهيادگرايبن شكل به كه زيني نيرزميز اي يمواز اسالم ،دولت شوروي توسطي رسماسالم جيترو
- ازبين ).340، ص 1389(كواليي،  داديم ادامه خود اتيح به بود، آمده وجود به نوزدهم قرن از

آورد. وجودهايي بهش فعاليت چنين گروه، زمينه را براي افزايرفتن كنترل شديد دوران شوروي
 ،آسياي مركزي درگير آنها بودندكه كشورهاي نيز هاي اقتصادي، اجتماعي و هويتي مشكل

  ها را فراهم كرد.هايي از مردم به اين گروهسبب توجه بخش
 دري اســالم نهضــت حــزب ماننــديي هاجنبشي سو از بار نياول يبراي اسيس اسالم به عالقه

 ،بودنــدي وهــابي هــاآمــوزه ريتأث تحت كه ازبكستان در هاگروه ازي امجموعه توسط و كستانيتاج
 متحــد كه دادند ليتشك را» ازبكستاني اسالم جنبش« بعدها ازبكي هاگروهي اعضا. شد ختهيبرانگ
بار اين هاي تروريستي و خشونتاقدام ).52، ص 1383المللي، ين(گروه بحران بشديم محسوب طالبان

- حــزب از تــوانيمــ افزون بر اين، هاي آسياي مركزي بوده است.گروه، همواره مايه نگراني دولت
 عامل. دهد گسترشي مركزي ايآس سراسر به را شيهاتيفعال دامنه بود تالش در كه برد نام ريالتحر

ي اسالمي ادگرايبني هاگروه كه استي ونديپ كرده، فراهم راي نگران اباسب شيپ از شيب كهي گريد
  .  دارندي مركزي ايآس در موادمخدر قاچاق شبكه با خود مخارج نيتأمي برا
كار هزمان با بهم 1980از اوايل دهه  قاچاق موادمخدر در آسياي مركزي مخدر: قاچاق مواد. 3

فروپاشي اتحاد شوروي و از سوي ديگر، گسترش يافت. گيرانه در ايران، هاي سختگرفتن سياست
ه شكل هاي اوليه و قبل از اينكه نيروهاي پاسدار مرزي يكپارچپذيري مرزهاي آن در سالآسيب

قاچاق  ).80، ص 1387(واعظي،  مخدر به آسياي مركزي شده استگيرد، سبب تسهيل ورود مواد
سيع اجتماعي، سياسي و اقتصادي بوده است. مخدر در منطقه آسياي مركزي سبب پيامدهاي ومواد

 ،افزون بر اين. كنديم ديتهد را جوامع شالوده ،يماريب و تيجنا و جرم اد،ياعت قيطر از موادمخدر
 وي شورشي هاگروه با ارتباط قيطر از موادمخدر تجارت ،ينظام بعد در و از جنبه سنتي

  ). Swanstrom, 2010, p. 36(شوديم محسوب يك تهديد جدي امنيتي ست،يترور
ها براي ايفاي نقش برتر در منطقه در اين مورد بايد به رقابتاي: هاي منطقهها و تنشرقابت. 4

اشاره كرد. ازبكستان در تالش براي رسيدن به جايگاه قدرت برتر در آسياي مركزي، از موقعيت 



  143                                                                                                   روابط امنيتي چين با آسياي مركزي...                 

 
سايگانش از راه طرح ادعاهاي اين كشور بيشترين نگراني را براي هم .بردجغرافيايي خود سود مي
هايي از قزاقستان، قرقيزستان، تركمنستان و تاجيكستان ايجاد كرده است. تاريخي نسبت به بخش

 منشأ و است گستردهي شمال كستانيتاج وي شرق ازبكستان ،يجنوب زستانيقرق انيم در فرغانه دره
ي الهيقب وي قومي مرزها به هتوج بدون كشور سه نياي مرزها. است بوده كشور سه انيم اختالف

 جنگ در رفته دست ازي هانيزمي ريگبازپس ديشد احساسات باعث خود كه گذشته منطقه نيا از
 دو هر و است برقرار ازبكستان و قزاقستان نيبي ديشد رقابت زيني اقتصاد نهيزم در. است شده
ي طوالني مرزهازون بر اين، اف ).79، ص 1387(واعظي، كننديم رقابتي اقتصادي رهبري برا كشور

 اندبوده ناتوان منطقهي كشورها به افغانستان از نبرد اشاعه بازداشتن از منطقهي كشورها تيامنكم و
-Quinn) بزند راي امنطقهنيب هايهمنازع جرقه توانديم افغانستان، مسئله از فارغي حت امر نيا و

Judge, 2010, p. 56) .  
ي هاقدرت رقابت آن ليدل كه دارد وجودي فراوان هايديتهد ،يانرژ بخش در امنيت انرژي:. 5

 به رو انيجر نخست،. استي انرژ منابع كنترل وي ابيدستي براي امنطقهي هادولت و بزرگ
 بهكه  دارد وجود جهان سراسر دري انرژي هارساختيز هيعلي ستيترور هايلهحم ازي گسترش

 بالقوه طوربه هيروس دوم،. ابدييم تياهم منطقهي برا نستان،افغا دري ناامن تداوم صورت در ژهيو
 و گاز فروش بهي مركزي ايآسي هادولت كردن واداري برا شيهاتالش تداوم قيطر از توانديم

 كشورها نيا تيامن هيعلي ديتهد خود، دنظرورمي هامتيق به وي روس لوله خطوط قيطر از نفت
 صورت در و اندوابسته گاز و نفتي درآمدها به منطقه ريرانتي اهدولت ن،يا بر عالوه. كند اعمال
 وي داخل گذارانهيسرما مالحظات ها،نيا بر عالوه. شونديم روبروي جد لمشك با ها،متيق افت

 تيوضع به ب،يترت نيا به و شده منابع از رمعقوليغي برداربهره موجب است ممكني خارج
  ). Blank, 2010, p. 79( كند واردي جد بيآس كشورها نياي طيمحستيز
 بري جد طوربه كه دارد را ظرفيت نيا نده،يآي جو هايرييتغمحيطي: مشكالت زيست. 6

 انطباق راهبردهاي اگر. بگذارد ريتأث خشكمهين و خشك مناطق ژهيوبه جهان، شكننده مناطق
ي پ در ابيكم منابع صيتخص سر برهايي همنازع و ننديبيم صدمه اقتصادها باشد، نداشته وجود

 هايرييتغ برابر در كه استي مناطق ازي كي خاص طور بهي مركزي ايآس. شونديم جاديا آن
هاي درصد از يخچال 20، 2050تا سال  ).Siegfried, 2010, p. 165( است ريپذبيآسي جو
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وم سده هاي طبيعي تاجيكستان تنها در نيمه دشوند. در همين حال، يخچالقرقيزستان ذوب مي

ها، تأثيري جدي اند. كاهش سطح آب رودخانهبيستم، يك سوم از حجم خود را از دست داده
تواند به بر انرژي برق آبي در قرقيزستان و تاجيكستان و نيز توليد پنبه در ازبكستان دارد و مي

هاي ها در آسياي مركزي بر سر مديريت رودخانهتنش منتهي شود. در همين حال، تنش
يابد. در فزايش ميا شاندستيو همسايگان پايينريا و سيردريا بين كشورهاي باالدستي آمود

منازعه را به  ظرفيتتواند منابع آب شده و مي شدن وضعجوي باعث بدتر هاينتيجه، تغيير
  ).Ananyeva & Ananyev, 2009, p. 33توجهي افزايش دهد (شكل قابل

  
ترين جنبه تهديدهاي امنيتي داخلي در آسياي مركزي، از يك منظر كلي، مهم سطح داخلي: - ج

يابد. كشورهاي آسياي مركزي به موضوع ساختار و عملكرد دولت در اين جوامع ارتباط مي
هاي مختلف تواند به تضاد ميان گروهكنند كه ميميهايي بناخود را بر پايه اولويت مداريدولت

ويژه در تركمنستان دوره نيازاف و ازبكستان، به سنت، بهقومي منجر شود. همچنين بازگشت به
ديده منجر شد و استانداردهاي آموزش را در اين كشورها هاي آموزشها و آلمانيروس خروج

اي نشأت هاي حمايتي قومي و قبيلهكاهش داد. مشكل ديگر در اين مورد، از طرف روابط شبكه
و  بودهها بسيار قدرتمند دارند. اين وابستگي قرار يگيرد كه بر پايه خويشاوندي و يا سرزمينمي

  ). Rywkin, 2006, pp. 195- 196سازي هستند(سازي و دموكراتيكمانعي بر سر راه نو
هاي جهان ها از جمله فاسدترين دولتاين دولت ،المللي شفافيتبر مبناي گزارش سازمان بين

گونه كشورها وجود دارد. نهادهاي ر در اينشماري نهاد مؤثهستند. افزون بر اين، تنها تعداد انگشت
در شرايط بسيار  اجتماعي، آموزشي و بهداشتي در بدترين وضعيت قرار دارند و نهادهاي حكومتي

ها، هرگونه مديريت مؤثر برند. نبود نهادسازي مؤثر و فساد فراگير در اين دولتسر ميبدي به
به بزرگترين تهديد  قتصادي در منطقه آسياي مركزيسازد. نبود رشد اتهديدهاي امنيتي را دشوار مي

عليه ثبات تبديل شده است. محروميت اجتماعي و اقتصادي، نارضايتي نسبت به دولت و نهادهاي 
  ).Swanstrom, 2010, pp. 35- 45آن را افزايش داده و سبب تحوالت مهمي شده است(

سوم، در ت در كشورهاي جهانكه امني ندگران بر اين باوردر مجموع، بسياري از تحليل
اصل امنيت داخلي است و همه رهبران آسياي مركزي نيز به اين امر باور دارند. اين كشورها 
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سازي، يعني تضمين امنيت داخلي و نيز دفاع در مقابل زمان با مشكالت دولتشكل همبه

نياز براي رقابت موفق نكه ابزار يا زمان يا منابع موردرو هستند؛ بدون ايتهديدهاي خارجي روبه
يافته را در اختيار داشته باشند. به اين ترتيب، نگراني اصلي آنها امنيت تثبيت يهابا ديگر دولت

  .(Blank, 2008, p. 30)داخلي و بقايشان در قدرت خواهد بود 
  

  پيوندهاي امنيتي چين با آسياي مركزي
هاي ت و سابقه آن به سالجديدي نيس موضوعوجه پيوند چين با آسياي مركزي به هيچ

هاي آسياي مركزي و در مسئله نفوذ چين در سرزميندر طول تاريخ، گردد. بسيار دور بازمي
سويه هاي اين روابط دو، يكي از ويژگيهاي اين منطقه به چينمقابل نفوذ گاه و بيگاه قبيله

ه چين با آسياي مركزي تبديل ترين ابعاد رابطبوده كه از همان ابتدا بعد امنيتي را به يكي از مهم
تاريخي، آنچه در اين نوشتار غير از اين جنبه  اما )Swanstrom, 2011, pp. 15- 17كرده است(

نظر است، پيوندهاي امنيتي كنوني چين با منطقه آسياي مركزي است كه خود ابعاد و مورد
  شود. گفته مطرح ميدر سه سطح پيش در اين بخش، .اشكال گوناگوني دارد

  
براي افزايش حضور در منطقه آسياي مركزي پس  الت متحدهتالش ايا ها:رقابت قدرت - الف

ترين از فروپاشي اتحاد شوروي و تالش چين براي جلوگيري از اين موضوع، به يكي از مهم
و شده حتي روسيه كزي تبديل شده است. اين عامل سببهاي روابط چين با آسياي مرويژگي
گران، سازمان شانگهاي با به باور گروهي از تحليل دست يابند. موضوعينوعي تفاهم چين، به

- گيري در اصل يك سازمان ضد آمريكايي بوده و در بيانيه، از ابتداي شكلحضور چين و روسيه
هايي از آمريكا (مانند سپر دفاع موشكي) را محكوم كرده است كه حتي هاي رسمي خود سياست

تالش آمريكا براي تغيير حكومت . (Blank, 2011, p. 262) ياي مركزي ارتباط هم ندارندبه آس
ل مورد نمود يافت، از ديگر مساي» اي رنگيهانقالب«هاي پساشوروي كه در قالب در جمهوري

گي در آسياي مركزي رخ دهد. هاي رنتواند اجازه دهد انقالبچين نمي توجه چين بوده است.
ها در اصل از بيرون نشأت گرفته و بيانگر سياستي سيه، باور دارد كه اين انقالبمانند روچين، 

. با اين (Blank, 2011, p. 265)  آگاهانه براي كاهش نفوذ چين و روسيه در آسياي مركزي است
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افزون بر اين،  .هايي وجود داردروسيه نيز رقابتگونه كه اشاره شد بين خود چين و حال، همان
منافع نظامي چين در اين ميان، بت چين و هند نيز به آسياي مركزي كشيده شده است. دامنه رقا

از فرودگاه  2005نبايد فراموش شود. براي نمونه، زماني كه آمريكا در سال  نيز در آسياي مركزي
بيرون رفت، چين مشتاق بود حضورش را در آنجا برقرار كند. اين » آبادخان - كارشي«نظامي 

ه داشت تا اينكه روسيه از حضور چين جلوگيري كرد. اين تالش چين نه فقط موضوع ادام
دليل حضور هند در منطقه ثباتي در آسياي مركزي و يا مقابله با آمريكا، بلكه همچنين بهدليل بيبه

هاي روسيه، درحال حاضر چين درپي گسترش بيش دليل حساسيتبه حال،هربه گرفت.انجام مي
  ). Swanstrom, 2011, pp. 28-29( ي در منطقه نيستاز حد حضور نظام

  
از گسترش  ر چيزچين بيش از هپس از فروپاشي اتحاد شوروي،  كيانگ:مسئله سين - ب

» اويغورها«طلبي و دامن زدن به جدايي» كيانگسين«به استان ثباتي از آسياي مركزي بيموج 
- طلبي، افراطانگ، سه مسئله جداييكي). در موضوع سينStobdan, 1998, p. 401نگران بود(

- طلب در سينسابقه تاريخي جنبش جدايي اند.هم گره خوردههگرايي مذهبي و تروريسم ب
گردد. برمي» بيگيعقوب«به رهبري  1867 -1877هاي در سال» هوي«كيانگ، به شورش 

در » اسالمي تركستان شرقي - جمهوري ترك«توان در تشكيل هاي آن را ميهمچنين ريشه
دوباره اين مسئله مطرح  نيز 1945ماه دوام پيدا كرد. در سال  5يافت كه حدود  1933نوامبر 

كيانگ بار ديگر آغاز شد و ها در سينشد. پس از شكست اتحاد شوروي در افغانستان، شورش
پس از فروپاشي اتحاد شوروي نيز حمالت تروريستي در اين استان شدت گرفت. اويغورهاي 

 هايديگر كشورهاي آسياي مركزي نيز چندين مورد حمله تروريستي عليه مقامساكن در 
  . (Dittmer, 2007, p. 14) ديپلماتيك چين ترتيب دادند

پس از تر و آشكارتر شد. پيچيده به بعد، 1970نيز از دهه كيانگ مسئله ديني در سين
يدا كرد. در اين دوره، ترور سرعت گسترش پكيانگ بهنفوذ بنيادگرايي در سينفروپاشي شوروي، 

هاي مشكلي كه چين با گروهالبته ). 222- 225، صص 1382(گوانچنگ، و شورش بيشتر اتفاق افتاد
شود، بلكه همچنين از اين كيانگ مربوط نميجهادي دارد، تنها به تالش آنها براي انقالب در سين

ي را دارند كه چين با آنها هايها قصد براندازي حكومتگيرد كه اين گروهموضوع نشأت مي
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به اين ترتيب بايد گفت  .(Fishman, 2011, pp. 48- 53) روابط نزديك تجاري و اقتصادي دارد

- مسئله سين شود.مياي در نظر گرفته عنوان يك مسئله منطقهكيانگ از سوي چين بهمسئله سين
ل مرزي ينيز هست كه به مسا ا آسياي مركزيبردارنده بعد ديگري از رابطه امنيتي چين بكيانگ در
براي  آسياي مركزيكيلومتري با  3300ل، تأمين امنيت مرز يتوجه به اين مساشود. با مربوط مي
ل مرزي با كشورهاي آسياي مركزي، چين سياستي ييت فراواني دارد. در زمان حل مساچين اهم

ين كشورها را در ت ابه اين ترتيب، توانست حماي .پيش گرفت كه مبتني بر توافق بودرا در 
  ).  Liao, 2006, p. 62طلبي اويغورها جلب كند (مخالفت با جدايي

  
درصد از رشد تقاضاي نفت جهاني بوده  40منبع تقريباً  2000چين از سال  امنيت انرژي: - ج

ميليون تن  500، چين ساالنه بيش از 2020اند كه تا سال است. برخي از منابع چيني برآورد كرده
ميزان واردات  2025كند كه چهار برابر بيش از ميزان فعلي است. همچنين تا سال ارد مينفت و

 -Cheng, 2008, pp. 297)  نفت چين از مجموع واردات كشورهاي اروپايي بيشتر خواهد شد

298).  
اين عوامل چين را بر آن داشت تا با توجه به منابع غني انرژي آسياي مركزي، اين منطقه را 

چين در  ترين منابع تأمين انرژي مورد نياز خود مورد توجه قرار دهد.ن يكي از مهمعنوابه
زمان منابع انرژي روسيه و آسياي را در تعقيب هم» سوي غرببه«شانزدهمين كنگره حزبي راهبرد 

مركزي سامان داد. از عوامل مهمي كه سبب توجه چين به منابع انرژي آسياي مركزي شده، تمايل 
ذخاير انرژي آسياي  ر به كاهش وابستگي به خطوط ارتباطي دريايي براي انتقال نفت است.اين كشو

مركزي، برخالف ذخاير خاورميانه، جنوب شرقي آسيا، آفريقا يا آمريكاي التين به امنيت دريايي نياز 
هش در طرف مقابل، تمايل كشورهاي منطقه به كا ).Koolaee & Tishehyar, 2009, pp. 3-7( ندارند

وابستگي به خطوط انتقال نفت و گاز روسيه، سبب شده اين كشورها از حضور چين در بخش 
  هاي مختلفي در اين زمينه در جريان است.طرح. درحال حاضر دانرژي خود استقبال كنن

  
اند. آب و هوا هم پيوستههها بها و رودخانهچين و آسياي مركزي با كوه محيطي:امنيت زيست - د

- تأثير نيست. آلودگي محيطچين بي هاي آن برآب و خاك آسياي مركزي و دگرگونيو كيفيت 
گذارد. گسترش ويژه در مناطق شمال غربي اين كشور تأثير ميزيست آسياي مركزي بر چين، به
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به بعد، با دگرگوني  1998كيانگ و ديگر مناطق شمال غربي چين از سال سريع كوير در سين

، ص 1379(چينگ و ديگران،  سراسر آسياي مركزي ارتباط مستقيم داردناگهاني آب و هوا در 
275(   

  
- هاي بزهكار بينآسياي مركزي به سرزمين عمليات خودسرانه گروهيافته: جرايم سازمان -ه

هاي جنوب شرقي آسيا مايلند گذارد. قاچاقچيبر چين نيز تأثير مياين امر المللي تبديل شده و 
مركزي از چين عبور كنند. باندهاي قاچاق مواد مخدر آسياي مركزي نيز  براي رسيدن به آسياي

، 1379(چينگ و ديگران،  دانندچين را مسير حمل و نقل به سوي شرق و جنوب شرقي آسيا مي
هاي آسياي مركزي نفع مشتركي در مبارزه با جرايم به اين ترتيب، چين و جمهوري ).274ص 

  ثباتي و ناامني در منطقه دارند. ع بيو جلوگيري از وقوسازمان يافته 
  
ترين عامل تهديد در سطح داخلي كشورهاي : مهمتهديدهاي ناشي از سطح داخلي  - ي

مديريت اين عوامل، شود. ها ناشي ميهاي شديد ساختاري و كاركردي دولتمنطقه، از ضعف
جديدي براي چين هاي كند. اين مشكالت، چالشمؤثر تهديدهاي امنيتي را بسيار دشوار مي

كند و اين كشور مجبور است راهبردي براي دفع اين تحول منفي، با هدف تقويت ايجاد مي
 سودثباتي در منطقه به ين كند. بينقل تدووجاد مسيرهاي مطمئن خط لوله و حملتجارت و اي

هاي موجود، چين نيست، زيرا پيش از هرچيز، اين امر ممكن است در صورت سقوط حكومت
ها و نقطه امني براي تروريست به عنواننجامد يا اهاي افراطي بيروي كار آمدن حكومتبه

).به اين ترتيب، چين نفع خود را در حمايت Swanstrom, 2011, p. 60طلبان عمل كند(جدايي
  ها دانسته است.و تالش براي تقويت آنهاي موجود از حكومت

  
  ترمجموعه امنيتي آسياي مركزي بزرگ

اشاره  گرانبرخي از تحليلامنيتي چين با كشورهاي آسياي مركزي  ميت پيوندهايدر اه
گرايي ويژه آسياي جنوب شرقي بر چند جانبههرچند پكن در بيشتر مناطق، بهكنند كه مي

را در آسياي مركزي در پيش » اول امنيت، سپس اقتصاد«اقتصادي تأكيد داشته، اما يك رهيافت 
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به اين ترتيب، بايد در تحليل پيوند چين با آسياي ). Chen & Pan, 2011, p. 88( گرفته است

  اي رفت.محور منطقههاي امنيتدنبال نظريهمركزي، پيش از هر چيز به
توان بيانگر دو نكته مهم دانست. شده با عنوان محيط امنيتي آسياي مركزي را ميمطالب مطرح

هاي واقع در اين ي در آسياي مركزي، جمهوريتنيده تهديدهاي امنيتنخست اينكه ماهيت درهم
هرچند بوزان و ويور  ساخته است. مستقل ايمجموعه امنيتي منطقه يك منطقه را داراي ويژگي

- در مجموعه امنيتي پساشوروي مورد بحث قرار مي 1»زيرمجموعه«عنوان يك آسياي مركزي را به
عنوان كانديدايي براي يك مجموعه امنيتي بهتواند گويند كه اين زيرمجموعه ميدهند، اما خود مي

عنوان نكته دوم، حضور چين به ).Buzan & Waever, 2003, p. 423(مجزا در نظر گرفته شود
ر و آسياي هاي متعدد و قوي ميان اين كشوپيوندامنيتي آسياي مركزي است.  بخشي از مجموعه

با فرض پذيرش رابطه با چين مطرح كنيم.  دهد كه چنين ادعايي را درما ميمركزي اين اجازه را به
هاي اين مجموعه شامل حد، قطبش حضور چين در مجموعه امنيتي آسياي مركزي، بايد ويژگي

و ساخت اجتماعي را مشخص كرد. در رابطه با حد بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه هنگام 
اين مجموعه را تنها به توان عنوان يك مجموعه امنيتي، نميصحبت از آسياي مركزي به

به نقش روسيه و نيز  بايدهاي آسياي مركزي محدود كرد و حتي بدون وجود چين، جمهوري
  هاي آسياي مركزي توجه داشته باشيم.افغانستان و پيوند آنها با جمهوري

ترين گران بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه يكي از مهمدر رابطه با روسيه، تقريباً همه تحليل
هاي نزديك آنها با مركز سابق (روسيه) هاي مشخص كشورهاي پساشوروي، حفظ ارتباطويژگي

هاي امنيتي نيز، بوزان و ويور آسياي مركزي را يك در ابعاد مختلف است. در بحث از مجموعه
دانند كه پيرامون روسيه شكل گرفته است و معتقد پساشوروي ميدر مجموعه امنيتي » زيرمجموعه«

هاي الزم براي تبديل به يك مجموعه امنيتي مستقل، آسياي مركزي با وجود داشتن ويژگيهستند 
). Buzan & Waever, 2003, p. 423( ويژگي مهمي دارد كه آن، ارتباط بسيار قوي با روسيه است

را در كتاب مورگان و ليك نوشته، تا » مجموعه پساشوروي«نيز كه فصل مربوط به  2رودر فيليپ
 رفته كه معتقد است در مورد كشورهاي پيشين شوروي، روابط دوجانبه مسكو با هر آنجا پيش

تر از روابط مستقيم ميان خود آنها و يا بين آنها و كشورهاي خارج از يك از اين كشورها مهم
                                                 
1. Sub complex  
2 .Philip G Roeder  
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گونه كه در بحث از محيط در رابطه با افغانستان نيز، همان ).300، ص 1381(رودر،  منطقه است
صورت مستقيم به ي مركزي مشاهده شد، بيشتر تهديدهاي در اين منطقه يا بهامنيتي آسيا

گرايي مذهبي) و يا در اصل از هاي قومي و افراطيابند (مانند پيوستگيافغانستان ارتباط مي
ل يدر). در همين راستا و غير از مسامخگيرند (مانند قاچاق موادچشمه ميافغانستان ريشه و سر
صورت كلي بخشي از آسياي مركزي سياري از محققان اين كشور را بهصرف امنيتي نيز ب

هاي آسياي يكي از اين افراد است كه در آثار خود، جمهوري 1دانند. نيكالس سوانستروممي
مورد  2»ترآسياي مركزي بزرگ«كيانگ چين با عنوان مركزي را به همراه افغانستان و استان سين

  .(Swanstrom, 2010; Swanstrom, 2011)  دهدمطالعه قرار مي
منظر بوزان به موضوع نگاه كنيم، با توجه به حضور دو قدرت بزرگ چين و روسيه،  اگر از

است. در چنين » مجموعه امنيتي قدرت بزرگ«مجموعه امنيتي آسياي مركزي بزرگ، يك 
شود. اي) تعريف مياي، قطبش منطقه با بيش از يك قدرت سطح جهاني (درون منطقهمنطقه

هاي امنيتي متفاوت هستند: نخست آنكه هايي به دو دليل با ديگر مجموعهچنين مجموعه
جهاني را تحت تأثير هاي مربوط به توازن در سطح صورت مستقيم محاسبههاي آنها بهپويش

هاي امنيتي منطقه ئل مجموعههاي بزرگ خود درگير مسادوم آنكه چون قدرت. دهدقرار مي
ق همجوار سرايت كند و هاي امنيتي اين منطقه به مناطرود پويشتند، انتظار مينظر هسمورد

 & Buzan)و  )291، ص 1389خاني، (عبداهللاي بيش از معمول شودمنطقه هايشدت تعامل

Waever, 2003, pp. 27- 30) .  
اي از آميزههاي بزرگ اي قدرتافزون بر اين، بنابر تعريف بوزان و ويور، مجموعه امنيتي منطقه

- ر، اين مجموعه امنيتي قاعده ضعيفاز سوي ديگ اي و جهاني معرفي شده است.هاي منطقهسطح
هاي كند و به قدرتدار مياي را خدشهاي در نظريه مجموعه امنيتي منطقهمنطقهبين هايبودن تعامل

چند منطقه همسايه  تري را در يك يادار نقش قويصورت ادامهدهد تا بهبزرگ همجوار اجازه مي
ايفا كنند. اين دقيقاً همان نقشي است كه براي روسيه و چين در مجموعه امنيتي آسياي مركزي 

توان حضور اين دو قدرت جهاني در بيش از يك مي ،تر قابل تعريف است. بر اين اساسبزرگ
  منطقه را توجيه كرد.

                                                 
1. Niklas Swanstrom 
2. Greater Central Asia 
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مجموعه «توان دشمني نيز، ميدرنهايت، در رابطه با ساخت اجتماعي و الگوهاي دوستي و 

اي در كنار هاي منطقهاي دانست كه در آن، رقابترا مجموعه »امنيتي آسياي مركزي بزرگتر
هاي هاي دوجانبه و دسته جمعي جريان دارد. در اين نوشتار، به بخشي از رقابتهمكاري

ين، در ساخت جاري ميان پنج جمهوري و همچنين ميان روسيه و چين اشاره شد. افزون بر ا
اي با ها براي مقابله با تهديدهاي درون و برون منطقهاجتماعي اين مجموعه امنيتي، بيشتر دولت

(سازمان شانگهاي) و در اين حال از همين ساز و كارهاي  پردازنديكديگر به همكاري مي
د در هاي موجو(رقابت كنندهمكاري براي تعديل و توازن نفوذ و قدرت يكديگر استفاده مي

  ويژه ميان روسيه و چين). داخل سازمان شانگهاي، به
هايي است كه در نظريه به اين ترتيب، مجموعه آسياي مركزي بزرگتر داراي همه ويژگي

گيرد. اثبات اين موضوع، بيش از هرچيز ضرورت اي مورد معرفي قرار ميهاي امنيتي منطقهمجموعه
سازد؛ چون ممكن است در طول زمان و ه را آشكار ميهاي امنيتي تعريف شدبازنگري در مجموعه

شده تغيير كرده و هاي امنيتي ازپيش تعريفاي، مرزهاي مجموعههاي جهاني و منطقهبا تغيير معادله
مركزي  و ساخت اجتماعي دستخوش تحول شوند. آسياي بنديقطبهاي آنها شامل يا ديگر ويژگي

گرفت، وروي زير مجموعه امنيتي پساشوروي قرار مينيز كه تا چندين سال پس از فروپاشي ش
  مجموعه امنيتي مستقل ارتقا يافته است. تحت تأثير همين امور به جايگاه يك

  
  نتيجه

توان مناطق كند كه بر اساس آن مياي، چارچوبي را فراهم ميهاي امنيتي منطقهنظريه مجموعه
كرد. بر اساس  جدايان اعضايشان از يكديگر ود مگوناگون جهان را بر اساس پيوندهاي امنيتي موج

جا است كه امنيت يكي از اي، پيوندهاي امنيتي تا بداناين نظريه، در يك مجموعه امنيتي منطقه
توان جدا از امنيت ديگران تعريف كرد. اين نوشتار در ابتدا با پذيرش مفهوم متداول از اعضا را نمي

يافته از اتحاد شوروي، محيط از پنج جمهوري استقالل اي متشكلمنطقه به عنوانآسياي مركزي 
در اين محيط را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.  ين منطقه و تهديدهاي امنيتيامنيتي غالب در ا

سپس با بررسي پيوندهاي امنيتي چين با اين منطقه، نشان داده شد كه اين پيوندها بيش از 
  ند به يك مجموعه امنيتي مستقل شكل دهد.تواهاي عادي امنيتي است و ميارتباط
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ناميد، به جز چين و پنج » ترآسياي مركزي بزرگ«توان آن را مرزهاي اين منطقه كه مي

هاي يك شود و ويژگيجمهوري پساشوروي، كشورهاي روسيه و افغانستان را نيز شامل مي
را دارد. بر اين اساس،  - گونه كه توسط بوزان و ويور تعريف شدهآن - ايمجموعه امنيتي منطقه

-سه ويژگي مورد نظر اين دو، يعني حدود، قطبش و ساخت اجتماعي، آن را از ديگر مجموعه
به جز حدود، ويژگي قطبش در اين مجموعه به اين  كند.هاي امنيتي تعريف شده متمايز مي

لي تبديل كرده است. دليل اص» مجموعه امنيتي قدرت بزرگ«صورت است كه آن را به يك 
عنوان دو قدرت سطح جهاني در اين مجموعه امنيتي است. اين امر، وجود چين و روسيه به

شود، طيفي از ساخت اجتماعي اين مجموعه نيز كه الگوهاي دوستي و دشمني را شامل مي
هاي كوچكتر مجموعه، ها خود ميان قدرتگيرد كه اين رقابتهمكاري تا رقابت را در بر مي

رگ آن و همچنين به شكل تالش براي ايجاد توازن در هر دو سطح جريان ميان دو قدرت بز
هايي است كه اين طيف رقابت و همكاري به دارد. سازمان همكاري شانگهاي يكي از عرصه

 شكل مشخصي در آن نمود پيدا كرده است.
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