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و علوم سياسيةدانشكداي دانشجوي دكتري مطالعات منطقه  دانشگاه تهران حقوق
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:چكيده
 ميالدي، هند درخواست عضويت دائم 2001 سازمان همكاري شانگهاي در سال گيري از آغاز شكل

و انگيزه. در اين سازمان را مطرح كرده است درسبهاي چندي داليل ب تالش هند براي عـضويت
و اقتـصاديژتوان آنها را در قالب استرات شانگهاي شده است كه مي ـ امنيتي موضـوع يك، سياسي

از هند در پي دستيابي به دروازه، استراتژيك از منظر. توجه قرار داد  و جلوگيري هاي آسياي مركزي
و روسـيه  و ايجاد جهاني چند قطبي با نزديكي هرچه بيـشتر بـه چـين نفوذ پاكستان در اين منطقه

ـ امنيتي. است با چين بر خود اين كشور درپي به حداقل رساندن اختالفات مرزي،از منظر سياسي
ـ سر خطر مرزي مك  و اختالف با پاكستان بر سـر منطق و كـشمير اسـتةماهان، از منظـر. جـامو

و گـاز كـشورهاي عـضو  اقتصادي نيز اين كشور درپي دستيابي به منابع انرژي ارزان قيمت نفـت
و يافتن بازارهاي مصرفي براي كاالهاي هندي مي  و ايران، هدف ايـن. باشد سازمان همچون روسيه

.استهند براي عضويت در شانگهاي از اين سه منظر هاي مقاله بررسي انگيزه

:واژگان كليدي

ـ امنيتي،،سازمان همكاري شانگهاي  ات اقتصادي،ظات استراتژيك، مالحظعضويت، مالح سياسي

هند
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 مقدمه
كه امضاي موافقت شايد كمتر كسي تصور مي سـازي در مرزهـاي نامـه مربـوط بـه اعتمـاد كرد

چ  و قرقيزستان در سال مشترك ميان روسيه، گذار سازمان پايهم1996ين، تاجيكستان، قزاقستان

اگرچه سازمان در آغاز در مبـارزه بـا. ميالدي شود 2001عنوان شانگهاي در در سالبابزرگي 

و تروريسم شـكل گرفـت طلبي، افراطي سه محور شرارت در آسياي مركزي يعني جدايي  ،گري

و از سال اما به و موضـوعات ين سازمان منطقهام2002تدريج اي گسترش بيشتري پيـدا كـرده

و تجاري در دستور كار آن قرار گرفته گذاري، همكاري اقتصادي از جمله سرمايه  هاي اقتصادي

دو)شانگهاي(امروزه اين سازمان بزرگ. است و چهـار ميليـارد، جمعيتـي حـدود و هشتـصد

 درصد از جمعيت كره زمين، مـساحتي43 از يعني بيش؛ را در خود جاي داده است ميليون نفر

اي جهان يعنـي ترين سازمان منطقه برابر بيشتر از مطرح9 ميليون كيلومتر مربع، يعني37بالغ بر

در. اتحاديه اروپا  و اقتصادي اين سازمان، با داشتن دو قـدرتبر اهميت ژئواستراتژيك، سياسي

اي جهـان، يعنـي چهار قدرت هـستهو نيزدداراي حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل متح 

و پاكستان  و. آشكار است كامالً،چين، روسيه، هند توليـد ناخـالص داخلـي كـشورهاي عـضو

از،همچنين اعضاي ناظر سازمان   تريليون دالر يعنـي بـيش از يـك سـوم كـل جهـان15 بيش

شكل. باشد مي  مـيالدي،2001گيـري سـازمان همكـاري شـانگهاي در سـال هند از همان آغاز

 ولي تنها با عضويت ناظر هند در ايـن،درخواست عضويت دائم در اين سازمان را مطرح نمود

در. سازمان موافقت شد و نـاظر سـازمان همكـاري شـانگهاي در اجالس سران كـشور عـضو

ولـي هنـد بـه. پايتخت تاجيكستان، هند از حق گفتگو در اين سازمان برخـوردار شـد،دوشنبه

حـال بـا توجـه بـه. هـستند اعضاي ناظر به دنبال عضويت دائـم در ايـن سـازمان همراه ديگر 

مي پرسش، اين يادشده هاي فرض پيش كه چـه عـواملي باعـث تـالش هنـد اساسي مطرح شود

مـدعي شـد كـه تـوان مـي ايـن پرسـش براي عضويت در شانگهاي شده است؟ در پاسـخ بـه 

و اقتصاد اي از مالحظ مجموعه ـ امنيتي به عنـوان انگيـزهات سياسي هـاي اصـلي هنـد بـرايي

 مـا در ايـن پـژوهش،،بر همـين اسـاس. اند عضويت در سازمان همكاري شانگهاي عمل كرده 

ات حظـمال، در بخـش دوم خـواهيم كـرد؛ تقاضـا بررسـيةچارچوب نظري را بر اساس نظري

و تالش توجهعضوموبراي عضويت در سازمان همكاري شانگهاي اين كشور استراتژيك هند

ـ امنيتي مالحظ، بخش سومخواهد بود؛ در  در در راستايات سياسي تالش هند براي عضويت

در خواهد شد؛ بررسيشانگهاي  و تـالش هنـد بـراي مالحظـبه بخش چهارمو ات اقتـصادي

شد نتيجههمپايانو در پرداختخواهيم عضويت در شانگهاي .گيري خواهد
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ت؛ چارچوب تئوريك)الف در رژيم تئوري و عضويت  المللي هاي بين قاضا
ـ تقاضا كه خود از اقتـصاد بـه عاريـه گرفتـه، بـه رابرت كوهن با بهره گيري از برداشت عرضه

و بررسي شكل  و تالش كشورها براي عضويت در اين رژيم هاي بين گيري رژيم بحث ها المللي

ازاكه عبارتداشته استر اساسي را مدنظةاو در ايجاد اين نظريه سه پاي. پرداخته است :ند

؛منطق معماي زنداني-

به خير جمعي نظريه- ؛هاي مربوط

به شكست بازار نظريه- .هاي مربوط

كه طراحان رژيم،بر همين اساس تـ ها اميدوارند رژيم او معتقد است سهيل هـا همكـاري را

در بنـابراين؛نمايند و انتظـارات ب همكـاري در عرصـه خـصوص اميـدها اعـث هـاي مختلـف

بي گيري رژيم شكل بهنهاي و سازمان المللي به بينهاي طور اعم مي المللي زيرا. شود طور اخص

هـاي همكاري در عرصـه( ها بر اين باورند كه تالش موقتي براي ايجاد چنين وضعيتي حكومت

و در مقايـسه بـا مـذاكرات صـورت گرفتـه در چـارچوب)موضوعي ، بدون وجود يك رژيـم

ص1384قاسـمي،( اندكي درپي داشته اسـت ها نتايج رژيم هـاي هـا بـه رژيـم در واقـع دولـت.)61،

م بين مي،پيوندنديالمللي المللي هاي بين نمايند سود حاصل از عضويت در رژيم زيراكه محاسبه

.ستها در اين رژيمنداشتن هاي ناشي از عضويت بيش از هزينه

مي هاي بيند سازمان اي از شرايط، تقاضا براي ايجا مجموعه اصوالً نمايد كـه المللي را ايجاد

ازا عبارت : ند

 براي انجام اقدامات؛يچارچوب قانوني روشن نبود-

 اطالعات كافي در دسترس بازيگران؛نبود-

ص( هايي در انجام مذاكرات وجود هزينه- .)63همان،

و تعامل پويا بين بازيگران را كـاهةالمللي هزين هاي بين رژيم  وقتـي.دنـدهش مـي مبادالت

و اهميت موضوعاتي كـه در فـضايي خـاص وجـود دارنـد و،تعداد و گـسترش يابـد  شـدت

شود كه توافقات مـوقتي باعث مي موضوع، اين كنندموضوعات مختلف با يكديگر تداخل پيدا

به شكل و نياز به رژيم كافي نباشد به دادن و ازها .شودها احساس آن عضويت در رژيم پيروي

و هنجارهـاةگيرنـد المللـي دربـر هاي بين رژيم بخـش ايـن اصـول كـه هـستنديي اصـول

ميبهناپذيري آنها جدايي و هنجارهـا در يـك محـيط.آيند شمار و تحليل كاركرد اصول  تجزيه

و مبتني بر و نقـش اهميـت چرايـيةدهند اطمينان، نشان نداشتن ناامن  آنهـا در انجـام كـاركرد

مي بين هاي رژيم كه براي بازيگران بـه صـورت را الملليكه انجام توافقات بين چرا؛ باشد المللي

مياست،متقابل سودمند  تقاضاي اطالعـات خـاص.)Kehone, 1993, pp325-328( نمايد تسهيل

هـايي وجـود دارد كـه منـافع در سياست جهاني وضـعيت.سومين پارامتر در تئوري تقاضاست 
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المللـي هـاي بـين در اينجـا بـه علـت اينكـه سـازمان.دشـو متعارض ميان بازيگران نمايان مـي

ميةكنند فراهم  چراكه فراهم نمودن اين اطالعـات؛شوند اطالعات مهمي هستند، بااهميت تلقي

مي ميزان اطمينان واحدها نسبت به .)Ibid, pp336( دهد هم را افزايش

كه رژيم  ديپلماسـي؛نمايندمي ها را تقسيم دولتن مياهاي ها هزينه جوزف ناي معتقد است

ميبه نظم،را تسهيل كرده با وجود و و نهادهـا آورند سـاير مـسائل ارتبـاطن ميـا اصول، قواعد

مي ايجاد مي  به بازيگران اين انگيزه را و به موافقـتنده كنند كه هـاي دوجانبـه سـودمند نامـهد

خـ در واقع دولت. دست يابند  و تـضمين منـافع ملـي هـا ود بـه رژيـم ها براي افزايش قـدرت

ص1383عسگرخاني،( پيوندند مي ،75(.

و مالح)ب  ات استراتژيكظ هند
بهةدر دور و  خصوص پس از پايان جنگ سرد، اهميت آسياي مركزي بـراي هنـد صـرفاً جديد

و ژ. تاريخي نيست تمدني به لحاظ هنـد. ئوپليتيك نيز براي هند داراي اهميت است اين منطقه

حي  و خـصوص بـا توجـه بـه مـسائل كـشمير، هنـدبهدارد؛اتي در اين منطقه منافع استراتژيك

بي نمي و كل اوراسيا باشدأت تواند .ثير از تحوالت آسياي مركزي

به درون جمهوري هرگونه پيشروي گروه توانـدمي،هاي آسياي مركزي هاي افراطي مذهبي

به قدرت برساند   نگراني استراتژيك هنـد بـابه داليل جغرافيايي،. عناصر مشابهي را در كشمير

و شمال غربي گره خورده است ناپـذير پاكستان در شمال غربي هند، تضاد آشـتي.مناطق شمال

مي  وجـود چهـار دليـل براي هند موضوع كـشمير نـه فقـط بـه. دهد خود با اين كشور را ادامه

و امنيـتةميليون مسلمان ساكن در در  به صلح ون مـسلمان ميليـ 120 كشمير اهميت دارد، بلكه

ص1380سينگ روي، پائيز،( كنند گره خورده استكه در مناطق مختلف هند زندگي مي ،39(.

كه گسترش طالبان در درون آسياي مركزي باعث افزايش فشار بر كـشمير هند بيم آن دارد

به دروازه  و پاكستان نقـشو دسترسي استراتژيك پاكستان و افغانستان هاي آسياي مركزي شود

ب  و همچنـين هنـد را ادامـهه عنوان بازيگران اصلي در ايجاد بي خود ثبـاتي در آسـياي مركـزي

.دهند

و ثبـات چنانچه الگوي بـي و منطقـه هـاي درگيـري سـازي  اي كـه تجلـي آن در افغانـستان

به جمهوري و ازبكستان ويژه هاي آسياي مركزي، شـود، مـي ديـده) فرغانـهةدر( در تاجيكستان

كه از قبل تحت فشار شديدي ادامه يابد، ممكن   بـوده اسـت، است محيط امنيتي آسياي مركزي

ص(به وضعيت انتحاري برسد .)41همان،
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و يكـم آرزوي هند براي تبديل شدن به يك قدرت بزرگ جهاني در قرن ـ بيـست ا، ب يـنه

كه پاكستان را درون يك منطقه كوچك محدود نمايد  اي كـه در بلندمـدت گونـهبه؛معني است

.)Blank, 2008, pp132-133(دكنند منافع راهبردي هند را تهديد نتوا

به منزل،از طرف ديگر درة حضور پاكستان در شانگهاي و افزايش نفـوذ ايـن كـشور  تثبيت

آسياي مركزي است كه از اين نظر با استراتژي راهبردي هند مبني بر محبـوس كـردن پاكـستان

ور پاكـستان در ايـن سـازمان بـا توجـه بـه حتي حـض. در يك منطقه كوچك در تعارض است 

در( مدت در بلند از اين كشور،به عنوان يك عضو اصلي، حمايت چين  عضويت كامل پاكستان

و پاكستان، با توجه به رقابت استراتژيك دو كشور) اين سازمان  مـانعي بـر سـر توانـد مـي هند

راتژي امنيـت ملـي هنـد در تنهـا بـا اسـت نـه موضوع، كه اين باشدعضويت هند در اين سازمان 

كه مي  و نفوذ هند در ايندكنتواند اعضاي ديگر سازمان را تحريك تعارض است تا از حضور

.نمايند حياتي جلوگيريةمنطق

به آسياي مركزي پيونـد مـيةبه منزل يادشده از طرفي سازمان كه هند را و پلي است دهـد

به پاكستان را در اخت  زيـرا آسـياي مركـزي. گـذارد مـي يار ايـن كـشور ابزار اعمال فشار بيشتر

كه براي رقابت استراتژيك بزرگ منطقه  دستيابي هند به كريدورة زمينو تر حياتي است اي است

ـ غرب و جـايگزين در اختيار آن كـشور قـرار مـي، از آن برخوردار نبودكه قبالًرا شرق دهـد

ـ جنوب زمان جنگ سرد مي .شود مسير شمال

با،عدبةدر مرحل به سازمان همكاريهند  اقتـصادية روابط دوجانبـ،هاي شانگهاي پيوستن

و روسيه پايهرا خودو نظامي  با بهبود توان لجـستيك كرده، گذاري با كشورهاي آسياي مركزي

را ازبكستان، توان استراتژيكونظامي با ايران، قرقيزستان، قزاقستان  كـه دهـد افزايش مـي خود

به يك و باثبات بـا چـين ممكن است در.)Jone, 2000, pp.224-225( بيانجامـد مشاركت دائمي

و چـين واقع هند با عضويت دائم در اين سازمان وارد يك نوع همكاري استراتژيك با روسـيه

شكلشده، ميبه تالش چين براي به يك جهان چندقطبي كمك .دكن دادن

به يك قدرت بزرگ هموا هند در راستاي تبديل ره به دنبال برقراري روابط متـوازن بـا شدن

و فرامنطقه هاي منطقه قدرت ةبه فراتر از محيط محدودكنند راهدر واقع از اين. اي بوده است اي

و قابليت خويش در راستاي تبديل جنوب آسيا مي را نگرد به يك قـدرت بـزرگ جهـاني شدن

مي  ت اسـتراتژيك ايـن كـشور بـا اين برداشت هندوستان ناشي از سياست مشارك.دهد افزايش

و نزديك است قدرت از، گـرايش بـه امريكـا بـاوجود است كـه هنـد دليلبه همين. هاي دور

به هند اين امكـان،در واقع عضويت در اين سازمان. برقراري روابط با منابع قدرت ابايي ندارد

كه از كشمكش را مي خو شده، مندههاي بزرگ بهر قدرتن ميادهد يش را افزايش قدرت مانور

ص 1386قاسمي،( دهد هم.)112، كه با راثرؤمهاي قدرتةهند درپي آن است روابط دوستانه خود
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نه با امريكا مناسبات راهبردي يكجانبه برقرار نخواهد كـرد؛حفظ نمايد و نه با روسيه ؛ بنابراين

مي حتي مي كه حضور هند در اين سازمان باعث كه با نزديـك توان گفت دن بيـشتر بـهشـ شود

.منابع قدرت، از امريكا امتيازات بيشتري بگيرد

و مالح)ج ـ امنيتيظهند  ات سياسي
و دور، بعد از جنگ سردةر دورد  استراتژي سياست خارجي هند بر اساس داشتن محيطي آرام

و درگيـري بر همين اساس كوشيدهها هندي. گذاري شده است از تنش پايه هـاي اند تا مناقشات

به حداقل برسـانندش را با كشورهاي هم خوي تـوان در كـاهش هـاي آن را مـي نمونـه كـه مرز

و پاكستان مالح تنش .كردظههاي مرزي با چين

و هنــد ؛ اســت»ســيماال«تفاســير متفــاوت از كنوانــسيونه دليــلبــاخــتالف مــرزي چــين

كه در سال بهم1994و1993كنوانسيوني هيري،مك ماهان. خود گرفت شكل رسمي ت ئـ است

هي با بهره،انگليسي و تبـت را مـشخصئگيري از فرصت مذاكراتي با ت تبتي، مـرز ميـان هنـد

و از آبريزگاه كه در اين كنوانسيون مرز پيشنهادي شمال مناطق عشايري بود هاي شـمال ساخت

م اين موافقت در خصوص اختالف. گذشت هيماليا مي  به امروز و تبت تا  طرحنامه ميان انگليس

آن.وده استب مي دولت هند كه سـيماال معاهـد ها مدعي ولي چيني،داند را معتبر  نـابرابريةاند

به تبت تحميل شده است كه بدون توافق چين  در اين كنوانـسيون خـط مـك ماهـان بـه.است

و هند رسمي عنوان مرز  از سـوي هنـد پذيرفتـه شـده اسـتم1983در سالو مشخص،چين

.)56ـ55صص، 1385زاهدي اناركي،(

 چـين در تبـت در سـالةو برقـراري سـلطم1947الحاق جامو وكشمير به هنـد در سـال

درم1950 و دهلي نو را در اين منطقه  از همـان.يكـديگر قـرار داد مستقيم بـا رويارويي، پكن

و با امضاي موافقت،سال و هند بر سر تبت باال گرفت درم 1954ةنام اختالف مرزي ميان چين

به پكن، در اخـتالف مـرزي ميـان كـشور. رسميت شـناخت واقع هند حاكميت چين بر تبت را

به پيش«ادامه يافت تا اينكه  و از سال»سياست به اجرا گذاشته شد وم 1961 نهرو مبـارزه نـرم

به جنگي تمام  و در ادامه و آرامي ميان طرفين درگرفت هنـد شكـست مفتـضحانه نيـز بـه عيار

كه البتـه هـر لحظـهيبس موقت در مرزها آتشم1962از سال. منجر شد   دو كشور حاكم شد

رسـميت شـناختن بـه برابـر نيز هند آماده است تا در اكنونهم. ور شدن وجود دارد امكان شعله

به عنوان اراضي آن كـشور بـه از سوي خط مك ماهان   رسـميت بـشناسد چين، اقصاي چين را

ص1372دفتري،( ،136(.

درم1996 سازمان همكـاري شـانگهاي در سـال،بحث مطرح گرديد طوركه در آغاز همان

و بر اين اساس كشورهاي سازي در مرزهاي مشترك پايه اعتمادةزمين  اعـالم يادشدهگذاري شد
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بـه عنـوان تهديـدي عليـه يكـديگردنبايكه نيروهاي نظامي مستقر در مرزهاي مشترك كردند

در،شوندكار گرفته به و امنيت در مرزهاي مشتركأت ستايرابلكه اين نيروها حضور مين ثبات

ص(داشتدنخواه .)75زاهدي اناركي، پيشين،

يكي از انگيزه هـاي هاي هند براي عضويت در سـازمان همكـاري شايد بتوان اذعان كرد كه

و،مدت در بلند شانگهاي،  و حل در اعتماد،مدت در كوتاهفصل اختالفات مرزي با چين سـازي

اي كه از تشديد رفتارهـاي تهـاجمي عليـه خـويش گونهبه؛مرزهاي مشترك با اين كشور باشد 

كه هند از اين  به بخشي از سياست ايجـاد محيطـي آرام راهبكاهد، زيرا در پي فعليت بخشيدن

و پاكـستان.در پيرامون خويش است  از(م1947از سـال نيـز روابـط هنـد سـال جـدايي هنـد

مس) پاكستان و در طـول ايـن مـدتةلئبه اين سو بر سر سـاله،60 كشمير پيوسته متشنج بـوده

نه صلحنه«وضعيت  و  وقوع سـه جنـگ ميـان. بر روابط اين دو كشور حاكم بوده است» جنگ

و تعيينم1971و 1948،1965يها سالدو كشور در از اي براي هيچ كنندهكه نتيجه قاطع كدام

 كـشميرةلئ نشانگر اوج تيرگي در روابط دو كشور بـر سـر مـس،شتهاي درگير دربر ندا طرف

ص 1367رضوي،(است و نه صلحِادامه وضعيت.)30،  عالوه بـر تحـت شـعاع قـراردادن،نه جنگ

هاي تسليحاتي دو كشور شده اسـت موجب گسترش زرادخانه،روابط دو كشور در تمامي ابعاد

تـ مهـم. دنيـا را در اختيـار بگيرنـدةهاي پيـشرفت اند آخرين سالح دو سعي كردههرو  ثيرأتـرين

و نه صلحِوضعيت كنوني  كه، نه جنگ و امكانات دو كشور همةاز نظر رواني آن است نيروها

درةبراي يك دور   طوالني در مرزها بسيج شوند كـه باعـث رقـابتي فرسايـشي بـين دو كـشور

و بلند ـ كـشميرة منطقدرد تنش وجو. تحليل توان ملي اين دو كشور شده استنيز مدت  جامو

و پاكـستان بـه ايـن دو كـشورن ميا و پاكستان، باعث سرايت تروريسم از افغانستان  شـده، هند

ميها آن  بعد از جنگ سردةطوركه در باال مطرح شد هند در دور همان.سازد را با ناامني روبرو

پي ايجاد روابطي تو ثأدر ميم با و از هرگونـه تـنش در روابـط كوشـد بات با همسايگان است

مي. دوجانبه پرهيز كند  كه هند  ايـن،تواند از عضويت در شانگهاي داشته باشد حداقل انتظاري

و از شكل به صورت كنوني باقي بماند كه بحران كنوني در روابط با پاكستان گيري چنـگ است

مي؛چهارم با پاكستان پرهيز شود  كه هند فكر ،ت در شـانگهاي كنـد كـه از طريـق عـضوي زيرا

به مرحله امتياز گفتگوي سازنده با پاكستان ايجاد مي برايمجرايي و حتي پاكستانازگيري شود

و حداقل نيز مي و مرج بيشتر در روابط با پاكستان اينكه رسد .شودمي جلوگيرياز هرج

در شانگهايظ مالح)د و تالش هند براي عضويت  ات اقتصادي
به شرق  بعد از جنگ سرد باعـث شـده اسـت كـه هنـد در جـستجويةدر دور استراتژي نگاه

و بازارهـاي جنـوب و از اين طريق به مراكـز شركاي اقتصادي در ميان كشورهاي جنوب باشد
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مي جايي؛)WWW.World policy.ORG( غرب آسيا دست پيدا كند توانـد بـازار خـوبي بـرايكه

و مـواد شـ  طبيعـي اسـت كـه سـازمان. يميايي باشـد برخي از كاالهاي هندي مانند چاي، دارو

بر دو ميليارد نفر، امكان فروش خـوبي را بـراي كاالهـاي افزونهمكاري شانگهاي با جمعيتي 

توانـد بـه ايـن مهـمو اين كشور از طريق عضويت در اين سـازمان مـي سازدميهندي فراهم 

.كنداقتصادي دست پيدا 

،م1991از پـس، امـا هـا شـدند با چينـيم وارد جنگ مرزي 1962در سالها هندياگرچه

مي هند.بودندها درپي تعميق روابط با چينيها آن نمايد تـا بـه با گسترش روابط با چين تالش

و فرهنگـي فعليـت بخـشد هـاي تجـاري، سـرمايهط با اين كشور در حوزهببهبود روا   گـذاري،

)www.China-India Balance.org.com(.كـن ميـاالت تجـاريدمبـا 25،م1990ةشور در دهـ دو

و در سال بم2007ميليون دالر بود كـه در آن چـين رسيد ميليارد دالر5/2ه اين ميزان مبادالت

.و هند براي چين دهمين شريك تجاري شـده اسـت،براي هند تبديل به اولين شريك تجاري 

دال10بههاآن هر دو كشور متعهد شدند كه روابط تجاريم2010در سال .ر برسد ميليارد

به چين و مواد اوليـه را شـامل مـي،صادرات هند ايـن در حـالي اسـت كـهو شـود كاالها

و فلزات تبديلي است  به هند، كاالهاي الكتروليك اگرچـه.)www.Finefact.com( صادرات چين

راةدر زمين  و واردات ميزان بـااليي از مـشاركت دوجانبـه و هنـد صادرات شـاهد ميـان چـين

هـاي مـشترك اقتـصادي شـاهد چنـين رونـد گذاري هاي ديگر مثل سرمايه در زمينه هستيم، اما 

و سـرمايه130گذاري هند در چين اي كه سرمايه گونهبه؛صعودي نيستيم  گـذاري ميليـون دالر

به كمتر از  مي50چين در هند به همين ميليون دالر يكي ديگر از انگيـزه دليلرسد، هـاي شايد

هاي مشترك اقتصادي گذاري سرمايهةبين بردن موانع در زمين شانگهاي از هند براي عضويت در 

به چيني باشد كه شريك خوبيو از اين طريق گذاري چينو ميزان سرمايه استها اثبات نمايد

.)Ishring, 2004, p21( در كشور خويش را افزايش دهد

را مسائل اقتصادي، مهمةاما شايد در زمين كه هند به عضويت دائم در شانگهاي ترين عاملي

به مسائل،نمايد ترغيب مي و نياز فزايند مربوط به اين عنصر حياتي در آينده اين كشورةانرژي

و تالش نخبگان برايم2003از سال. است تـا رشد اقتصادي افزايش رشد سريع اقتصادي هند

اض6باعث شد كه هندوستان هر ساله درصد5/1ساالنه ميزان  و درصد گاز  نفـت درصد7افي

 . (www.Energy Information Administration.com) اضافي وارد نمايد

به واردات بين و گاز( درصد انرژي75تا60اين در حالي است كه وابستگي را) نفت هند

مي  ازم2010 تا سال.شود شامل به بـيش 150ميزان مصرف انرژي اين كشور بر اساس آمارها،

رسميليون تن در شده است كـه هنـد در حـال حاضـر از نظـر مـصرف سببينهموهديسال

و رتبه ششم بزرگترين مصرف   دنيا را به خـود اختـصاصةكنند انرژي از انگلستان پيشي بگيرد



و شانگهاي  143 هند

و تا پايان ده  قـرار انـرژيةكننـد كشور بزرگ مـصرف5 اول قرن بيستم ميالدي در ميانةدهد

به ايـن ميـزان انـرژي نيـاز دارد كه هند براي درحالي.)Ibid( گيرد ،حفظ رشد اقتصادي خويش

و گاز درون سازمان همكاري شانگهاي قـرار گرفتـه و. انـد بزرگترين توليدكنندگان نفت ايـران

به  را53تنهايي روسيه ا درصد از ذخاير گازي جهان ست كه ايـن در اختيار دارند، اين در حالي

عضو ناظر اين نيز همچون هندن اگرچه ايرا؛تنددو كشور عضو سازمان همكاري شانگهاي هس 

مي1جدول. سازمان است .دهد سهم كشورهاي عضو شانگهاي در ذخاير گازي جهان را نشان

 بر حسب تريليون متر مكعب 2013 تا ماه ژانويه SCOذخاير گازي كشورهاي عضو.1جدول

)www.oil – gas Journal, vol 104, NO 47, December 18, 2013(
 حجم ذخاير درصد نام كشور رديف

2/2760/47 ايران1

8/2660/46 روسيه2

6/181/2 قزاقستان3

3/130/2 چين4

1/184/1 ازبكستان5

 نفـت نيـز در ايـنةترين كشورهاي توليدكننـد است كه دو كشور از بزرگ شرايطياين در

 بـزرگةكنند ميليون بشكه نفت در روز دومين توليد67/9 روسيه با توليد.سازمان حضور دارند

ي از ايــران نيــز يكــ.)www.Energy information, Administration.com( رود شــمار مــي دنيــا بــه

هـاي آسـياي مركـزي همچـون قزاقـستان در جمهوري. ترين توليدكنندگان نفت دنياست بزرگ

مي  و؛شود روزانه يك ميليون بشكه نفت توليد  اين در حالي است كه اين ميزان در تركمنـستان

و تاجيكستان منابع فراوان انرژي هيـدروالكتريكي.ستروبروازبكستان با نوسان در قرقيزستان

د  ـ در تاجيكستان در هر كيلومتر مربع دو ميليـون كيلـووات در سـاعت منـابع. اردوجود يرژان

.هيدروالكتريكي وجود دارد

مي گمان اين،شد دادهكه در باال طالعاتيابا يكي از انگيزه رسد به ذهن هاي اصلي هند كه

وةبراي عضويت سازمان همكاري شانگهاي، نياز فزايند  و تـالش اين كشور به منابع نفت  گاز

كه وزير طور همان. براي دستيابي به منابع ارزان انرژي كشورهاي عضو سازمان استآنةوقف بي

در«: گفـت، پايتخت تاجيكـستان،در دوشنبهم 2006ي هند در اجالس سران در سالژانر هنـد

به عنوان يك كشور درحال توسعه، خواسـتار همكـاري بيـشتر بـا ديگـر اعـضايةزمين  انرژي

در.»زمان است سا ي اخيـر ميـزان بـااليي از رشـد اقتـصادي را بـه خـودها سالاو گفت هند

و براي حفظ اين ميزان از رشـد اقتـصادي خواسـتار همكـاري بيـشتر بـا اختصاص داده است

مي انرژيةكشورهاي عضو در زمين و گاز .)www.Oil and Gas Journal.com( باشد نفت
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 نتيجه
و تالش هند براي عضويت در اين سـازمانم2001 در سال شانگهايسيس سازمان همكاريأت

:ثر از داليل چندي استأمت

و نفوذ پاكستان در آسياي مهم. استراتژيكةحوز ترين آنها تالش براي جلوگيري از حضور

و كشورهاي آسـياي مركـزي اسـت كـه باعـث  و نظامي با ايران مركزي، بهبود توان لجستيكي

از.اتژيك هند افزايش يابد شود توان استر مي  دستيابي به بازار بزرگ آسياي مركـزي كـه بتوانـد

به دست مصرف هـاي از ديگر انگيزه،كنندگان اين منطقه برساند اين طريق محصوالت هندي را

مي. هند براي عضويت در اين سازمان است  هاي بيشتر گذاري سرمايهةتواند زمين از سوي ديگر

.ق گفتگوهاي سازنده در سازمان فراهم آوردچين در هند را از طري

ـ امنيتيةحوز و پاكـستان اين حوزه. سياسي و فصل اختالفات مـرزي بـا چـين شامل حل

و.استآميز طور مسالمت به و هند بر سر خـط مـك ماهـان ازت اختالف چين فاسـير متفـاوت

و اختالف با پاكستاني كشةها بر سر منطق كنوانسيون سيماال، ـ هاست كـه ذهـن مدت،مير جامو

به خود مشغول كرده است  و سياستمداران هندي را آن هندي.نخبگان ها از اين طريـق در پـي

خصوص آنكه سازمان همكاري شانگهاي از همانهب؛هستد كه بر اين مشكل بزرگ غلبه نمايند 

.سازي در مرزهاي مشترك شكل گرفت اعتمادةابتدا در زمين

م. اقتصاديةحوز ات ظـ ترين داليـل هنـد بـراي عـضويت در ايـن سـازمان، مالحهم شايد

ب و و گاز( در بخش انرژي ويژههاقتصادي كه هند براي تداوم رشد اقتصادي؛باشد) نفت  جايي

و اين انرژي مـي به انرژي ارزان قيمت دارد توانـد از طريـق عـضويت در سـازمان خويش نياز

از،كه در بـاال بيـان شـد طور دست آيد، زيرا همان همكاري شانگهاي به   ايـن سـازمان متـشكل

و روسيه(ترين صاحبان ذخاير گازي دنيا بزرگ و جمعي از توليدكنندگان مهم نفت دنيـا) ايران

.هند براي عضويت دائم در اين سازمان پافشاري نمايدكه در اين شرايط طبيعي است.باشد مي

از برگرفتـه مان همكاري شـانگهاي هند از عضويت در سازةتوان گفت كه انگيز در كل مي

كه اين عوامل به مي سائلمطور خالصه عوامل چندي است :شود زير را شامل

و اعتمادسازي در مرزهاي- و پاكستان و فصل اختالفات مرزي با كشورهاي چين حل

؛مشترك

به درون مرزهاي هند- ؛جلوگيري از نفوذ تروريسم

به منابع ارزان انرژي كشورهاي-  عضو سازماندستيابي
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