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 گشاییجستار
 و هیروسی  ن،یچی ، 0221 دهیه  اواسط در

 وفصیل  حیل  بیا  یمرکا یایآس کشور نیچند

 کیی  تیی نها در ،یمیرز  ادتالفیا   یسر کی

 عنیوا   بیا   چندجانبیه  یتی یامن دیجد سازما 

 نظیر  بیه . کردنید  سیسی أت "پین   یشانگها"

 بیه  صیرفا   سیازما   نیی ا ابتکار اگرچه رسد می

 یدبن گروه کی عنوا  به اما ،بود نیچ یرهبر

 جهیا   سراسر در نوظهور چندجانبه ای منطقه

 ،بعید  دهه کی از شیب یکم .شود می شنادته

 یشیانگها  یهمکار سازما  به که - گروه نیا

 اسیی مق در ینظیام  میانور  کی - داد نام رییتغ

 ی بیا شانگها یهمکار سازما  .کرد اجرا بارگ

 یرویی ن 1511 بیا  ،"311۲ صیل   تیمورأم"

 سیط   دررا  جنگ یباز ما،یهواپ ۰1 و ینظام

 هاار 01 در ا یعمل ینظام یروهاین کل ستاد

 ,Marcel, 2007) گباشیت  شینمیا  به لومترکی

p.11). نیا ینظام اهداف سر بر بحث هم هنوز 

بیرای   یاحتمال ریای برنامه یک عنوا  به مانور

 سیازما   عایو  یکشیورها  ینظام های ددالت

 هیای  دولت به کمک جهت یشانگها یهمکار

 هیای  سیازما   داد  شکست و یکامر یایآس

 سییبک بییه یرنگیی هییای انقییال  و یسییتیترور

 بیه  توجیه  بیا . ، در جرییا  اسیت  توده شورش

 نیی ا نیاظر  یکشورها ستفهر در امریکا نکهیا

 نیجی  هیو  ن،یپیوت  ریمیوالد و نیست سازما 

 نیی ا ،یمرکیا  یایآسی  از دیود  ا یهمتا و تائو

 مشیاهده  نیدوربی  قیی طر از را ینظیام  نیتمر

از اییین  تییر واضیی  امیییپ نیییا ،دکردنیی یمیی

 نیی ا در امریکیا  نفیو   کیه  باشید  توانسیت  ینم

 نیچی  و هیروسی  و افتی دواهد کاهش منطقه

 یایآس در مسلط قدر  عنوا  به را دود حق

، 311۲ صیل   تیمورأم .گیرند می پس یمرکا

 حیال  در ایآافااید که:  می الؤس نیا تیاهم بر

 در یچالشی  یشیانگها  یهمکار سازما  حاضر

 یایآسی  در امریکا مناف  و ییگرا کجانبهی رابرب

  ؟است یمرکا

 ینگران موجب یشانگها یهمکار سازما 

 در بیییرق عنییوا  بییه امریکییا یدولتیی مقامییا 

 با. است شده مد بلند در دیتهد و مد  کوتاه

 در یشانگها یهمکار سازما  ایآم ابهام موض 

 در امریکییا ینظییام حاییور هیییعل 3115 سییال

 نظییر بییه ،سییازما  عاییو یکشییورها یقلمیرو 

 دطیر  در افغانسیتا   در امریکیا  مناف  رسد می

 کییه داده نشییا  هیروسیی میید بلند در .اسییت

 گیاز  کارتیل  کیی  بیه  داد  شیکل  یبیرا   تالش

 و ییامریکیا  ضید  یاقتصیاد  برنامیه  بیا  یعیطب

 جیاد یا اییرا  در ایین سیازما ،    کامل تیعاو

 یبیییرا امریکیییا یهیییا یاسیییترات  در ادیییالل

 یحتی  .اسیت یآس در تهرا  نفو  محدودکرد 

 کیی  عنیوا   به یشانگها یهمکار سازما  دهیا
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 ,Evan) باشد می توجه قابل ناتو برابر در تعادل

2007). 

 تمرکییاتحقیییق در اییین نوشییتار،   روش

 یهمکیار  سازما  های تیفعال بر ثرؤم و شتریب

 یمرکییا یایآسیی در آ  یاعاییا و یشییانگها

 رد امریکیا  منیاف   ییشناسا به نیهمچن .است

 سازما  دیتهد سط  یابیارز و یمرکا یایآس

 به نسبت عاو یکشورها و یشانگها یهمکار

 شود. نیا پردادته می مناف  نیا از کی هر

 ایآس در گرایی منطقه تکامل. 2
 گراییی  منطقه از ینینو نسل ا،یآس منطقه

 نسل گرایی منطقه ای نینو گرایی منطقه به نام

 یکییارهم سییازما  .کنیید مییی تجربییهرا  سییوم

 اهیداف  بیا  دود، کوتاه عمر طول در یشانگها

 سییازما  کییی ،یتیییامن و یاقتصییاد ،یاسیییس

 هیای  تیظرف .شود می یابیارز ای منطقه موفق

 توسعه تواند می که است یحد در سازما  نیا

 هییم یعنیی، یباشیید داشییته یعمییود و یافقیی

 و کشیورها  ریسیا  بیا  روابط توسعه به تواند می

 کنید  جب  دیجد یااعا و بپردازد ها سازما 

 دیود  یبیرا  یتیر  گسیترده  فیوظا شرح هم و

 یکشییورها کییه ای منطقییه در .دنماییی فیییتعر

 قااقسیییتا ، اسیییتا ،یقرق ه،یروسییی ن،یچییی

 سیازما   ،دارنید  قیرار  کستا یتاج و ازبکستا 

 ظهیور  یرسمطور  به 0221 سال در یشانگها

 ینی یچ   شهیاند کی ،اصل در  سازما نیا .کرد

 اتحیاد  یفروپاشی  از پیس  کیه  هیا  ینیچ .است

 از ثرأمتی  تحیوال   و رییی تغ و یشورو ریجماه

 بیه  و بودنید  نگرا  دود یتیامن طیمح در آ 

 یطی یمح های چالش با مقابله توا  این ییتنها

 لیتشیک  بیا  برآمدنید  درصدد نداشتند، را دود

 ای منطقیه  تیظرف ،یشانگها یهمکار سازما 

 و هیا  چیالش  دطیرا ،  بیا  بردیورد  در را دود

 دا یی تهد .دهنید  شیافیاا  یرامونیپ ا دیتهد

 در هیروسی  و نیچی  مواض  ییهمسو مشترک،

 ،یالمللییی نیبییی و ای منطقیییه لیمسیییا قبیییال

 نیچ از یمرکا یایآس یکشورها یریرپبیثأت

 بیا  بردیورد  یبیرا  الزم های نهیزم و ه،یروس و

 یریگ شکل باعث ،مشترک یتیامن های چالش

   .شد یشانگها یهمکار سازما 

 از یبخشیی حییال نیعیی در سییازما  نیییا

 کیه  ینید یفرا ؛اسیت یآس در ییی همگرا ندیفرا

 .است آ  از یبخش اپک و سارک اکو، آ ، آسه

 در یشیانگها  رسید  میی  نظیر  بیه  حیال  نیا با

 در گبشیته  گراییی  منطقیه  از متفیاو   ییفاا

 ایآسی  در گرایی منطقه .است گرفته شکل ایآس

 نسیل : اسیت   یتوضی  قابیل  نسل سه قالب در

 .اسیت  معروف کیه مون گرایی همنطق به ،اول

 سیوم،  نسل و مستقل گرایی منطقه دوم، نسل

 .شییود مییی دوانییده نینییو گرایییی منطقییه

 طیشییرا دییالل در کیییه مون گرایییی منطقییه

 کیه  وسیت یپ وقیو   بیه  سیرد  جنگ آلود تنش
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 در ای منطقیه  هیای  تیموجود میتقس به منجر

 تو،یس سنتو،) دیگرد ها ابرقدر  مناف  یراستا

  .(آ  آسه

 از 02۰1 دهیه  ای منطقیه  هیای  یهمکار

 بیه  و بودنید  تیر  مسیتقل  تظیاهر،  و اهیانگ نظر

 مسییتقل گرایییی همنطقیی بییه لیییدل نیهمیی

 بیدو   ای منطقیه  یهیا  گیروه  نیی ا .ندا معروف

 .گرفتنیید شییکل بییارگ هییای قییدر  تیییحما

 آغیاز  سیرد  جنگ ا یپا در نینو گرایی منطقه

 یه مییون سییرد، جنییگ از بعیید نظییم در .شیید

 یدیی جد سیادتار  و یمحتیو  اممسیتل  یجهان

 بیرق یبند گروه یبرا فشار ،دوره نیا در .بود

 راییگ منطقه جادیا جهت کیاسترات  و ینظام

 ،یمیقد های یبند گروه نیبنابرا .نداشت وجود

 آغیاز  را گسیترش  جملیه  از یدادلی  یدگرگون

 تحیول،  نیی ا بیارز  ایهی  نمونیه  از یکی .کردند

 جنیگ  دورا  هیای  یبند صف که است آ  آسه

 در کیه را  ییکشیورها  تمام و زد هم بر را سرد

 انمییار،یم اننییدم) داشییتند قییرار منطقییه آ 

 دیود  چیارچو   در (تنیام یو و الئوس کامبوج،

 از پیس  جها  در دیجد گرایی منطقه .داد قرار

 برجسته های شادص یبعا یدارا سرد جنگ

 کیی  ،گراییی  منطقیه  نیا اول، درجه در :است

 کیار  دسیتور  نظر از مه ،است باز گرایی منطقه

 بیییترک نظییر از هییم و ای منطقییه یهمکییار

 متصلب کمتر و منعطف ،ای منطقه ییایرافغج

 گراییی  منطقیه  هیدف  رسید  میی  نظر به .است

 یاقتصیاد  دسیتاورد  که است آ  شتریب دیجد

ییک   در داشیتن  قیرار  صیرف  تیا  باشید  داشته

 نیی ا با .باشد نظر مد داص ییایجغراف منطقه

 گراییی  منطقه در گرید جهتو قابل جنبه ،حال

 یتی یامن موضیوعا   به شتریب تیحساس ،نینو

 بعید  هیم  کیه  یهیای  تیالش  در مهم نیا .است

 را موجییود ای منطقییه یبنیید گییروه یتیییامن

 دیی جد ینهاد با یترت هم و سازد یم منعکس

 یکی ی .است ا ینما ،کند می قیتشو را یاضاف و

 در یتیییامن یهمکییار مهییم هییای جنبییه از

 یاباارهییا از اسییتفاده ،دیییدج گرایییی منطقییه

 یگبار هیسرما تجار  انندم یاقتصاد یهمکار

 اسیت  متقابیل  تیی تقو و تیی امن جیاد یا جهت

(Acharya, 2001). 

 در ای منطقاه  هاای  یبند گروه. 1
  ایآس

 سیه  به ایآس در ای منطقه های بندی گروه

 ،یتیییامن: دنشیو  یمی  میتقسی  مشیخص  دسیته 

 ریی اد دسیته  .القاعیده   یوس و یاقتصاد شتریب

 هییم و یاقتصییاد مالحظییا  براسییاس هییم

 .انید  گرفتیه  شیکل  یتی یامن مالحظا  براساس

 دو ،محیور  تیی امن هیای  بنیدی  گروه دردصوص

 مجمییی  :دارد وجیییود ای منطقیییه سیییازما 

 یهمکیییار سیییازما  و آ  آسیییه ای منطقیییه

 کییه ای منطقییه هییای بنییدی گییروه .یشییانگها
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 و اند گرفته شکل یاقتصاد مالحظا  براساس

 یاقتصیاد  یهمکیار  های سازما   چارچو در

 دامنیه  و سیسی أت زمیا   نظیر  از، گیرند می جا

 ای منطقیه  ابتکیار  کلمبو، طرح شامل تیعاو

 حیوزه  جامعیه  بنگیال،   یدلی  ابتکیار  مکونگ،

 روددانیه  حوزه یهمکار ابتکارو  هند انوسیاق

 هییای بنییدی گییروه.باشیید مییی گنییک و مکونیگ 

 دسیته  چنید  بیه  ایی ن القاعیده   یوس ای منطقه

ی همکیار  یشیورا  آ ، آسیه  :دشیون  می میقست

 یاقتصیاد  یهمکیار  اکیو،  سارک، فارس،  یدل

 یهمکییار سییازما  (اپییک) کیفیپاسیی -ایآسیی

 ای منطقیه  هیای  بندی گروه نیا تمام. یشانگها

 تمرکیا  توسیعه  یبیرا  یاقتصیاد  یهمکیار  بیر 

 یهمکیار  یبیرا  آنها هایدر حال نیا با .دارند

 بیاز  این یاسیس و یتیامن های نهیزم یبعا در

 .(Mehrota, 1991) است

 یشانگها یهمکار سازمان. 9
 اشیاره  یانفعاالت و فعل هب قسمت نیا در

 یهمکیار  سیازما   از یریتصیو  که شد دواهد

 نسل)نینو گرایی منطقه چارچو  در یشانگها

 سیوم  نسیل  گراییی  منطقه. دهد یم ارائه( سوم

 نکییهیا اول :اسییت عمییده ی گیییو سییه یدارا

، اسیت  مستقل دوم، نسل ییگرا منطقه همانند

 شیکل  سیرد  جنیگ  یفایا  ریثأتی   تحت یعنی

 هم و کار دستور نظر از هم ،دوم .است نگرفته

 و اسییت بییاز، دیییجد یاعاییا رشیپییب نظییر از

 ،یاسییییس) یمختلفییی لیمسیییا و موضییوعا  

 کیار  دستور در دنتوا می...( و یتیامن ،یاقتصاد

 هیر  حیال  نیعی  در و باشید  گراییی  منطقه نیا

 ای منطقیه  هیای  سیازما   سنامهاسا که یعاو

 آ  تیعاییو بییه توانیید مییی ،ردیبپییب را دیییجد

 بیه  یعنی ی، اسیت  القاعیده   یوسی  ،سوم .دیدرآ

 ،شیود  ینمی  محیدود  یداص ییایجغراف منطقه

 ضییرور  حسییب مختلییف یکشییورها بلکییه

 سه نیا .دشون عاو در آ  دنتوان می یموضوع

 یهمکار سازما  مورد درزیر  شکل به ی گیو

 :است میتعم لقاب یشانگها

 باه  یشاانگها  یهمکار سازمان (الف

 مستقل سازمان کی عنوان

 یهمکیار  سیازما   کیه  است نیا تیواقع

 از پیس  دوره در کیه  اسیت  یسازمان یشانگها

 -یاسی یس یفایا  و گرفتیه  شیکل  سرد جنگ

 بییر سییرد جنییگ دورا  در متییداول یتیییامن

 .اسیت  نداشته یریثأت سازما  نیا یریگ شکل

 یهمکیار  سیازما   تیوا   ینمی  ،ایین  وجیود  با

 کیییه مون ریییغ سییازما  کییی را یشییانگها

 ی شیه یاند کیی  اصیل  در سازما  نیا .دانست

 و فعل آ ، در هیروس تیعاو با و است ینیچ

 های استیس ریثأت  تحت شد ه ب آ  انفعاال 

 عمیل  ابتکیار  اعایا  ریسیا  و بوده عاو دو نیا

 .ندارند سازما  نیا در یمهم
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 باه  یاشاانگه  یهمکاار  سازمانب( 

 باز سازمان کی عنوان

 یابتییدا از یشییانگها یهمکییار سییازما 

 چهار، اعاا رشیپب نظر از تاکنو  یریگ شکل

 اول، مرحلیه  در .اسیت  دهید دود به را مرحله

 معروف پن  یشانگها سمیمکان به سازما  نیا

 ه،یروسی  ن،یچی شیامل   یشیانگها  یاعاا .بود

 در. بیود  کسیتا  یتاج و استا یقرق قااقستا ،

 شیییرو  3110 سیییال از کیییه دوم ی حلیییهمر

 یشیانگها  یاعایا  بیر  ایی ن ازبکستا  ،شود می

 عنیوا   ازبکسیتا ،  تیعایو  با .شود می اضافه

 یشیانگها  یهمکیار  سازما  به پن  یشانگها

 هند، رشیپب با ،مرحله نیسوم .کند می رییتغ

 یاعایا  عنوا  به مغولستا  و پاکستا  را ،یا

 سیازما   تحیول،  نیی ا بیا  .شود می شرو  ناظر

 و بسییته سییازما  کییی از یشییانگها یهمکییار

 بیه  ،دیاص  ییایی جغراف منطقه کی به محدود

 .شیود  میی  لیتبید  بیاز  و چندجانبیه  نهاد کی

 نیی ا 3111 سیال  اجالس از ،مرحله نیچهارم

 در .شیود  شرو  می نیچ یشانگها در سازما 

 یشانگها یهمکار سازما  یاعاا ،مرحله نیا

 را سازما این  لیاتم که کردند صادر یا هیانیب

 و نهادهییا  ریسییا  بییا  ارتبییا   و تعامییل  بییه

 نیی ا بیا  .داشت می ابراز ای منطقه های سازما 

 کییی از یشییانگها یهمکییار سییازما  تحییول،

 و ودشی   میی  دیارج  صیرف  ای منطقیه  سازما 

 دییود بییه را گرایییی منطقییه نیبیی از یا جنبییه

 مهییم هییای ی گیییو از یکییی کییه ردیییگ یمیی

 جیه ینت .اسیت  ومسی  و دوم نسل گرایی منطقه

 با دارد یسع یشانگها یهمکار سازما  نکهیا

 دامنییه روابییط،گسییترش  و اعاییا توسییعه

 چیییارچو  از فراتیییر را دیییود یرگیییباریثأت

 یشیتر یب نقیش  و دهد توسعه هیاول ای منطقه

 فیا یا یجهان و یالملل نیب ،ای منطقه لیمسا در

 .کند

 باه  یشاانگها  یهمکاار  سازمانپ( 

 لقاعدها عیوس سازمان کی عنوان

 یهمکییار سییازما  بییود  القاعییده  یوسیی

 یکی ی: شیود  میی  یناش تیواقع دو از یشانگها

 تنو  یگرید و اعاا شیافاا و روابط گسترش

 .ردیی گ یمی  قیرار  کار دستور در که یموضوعات

 به نجایا در و شد  یتشر یحد تا اول تیواقع

 امیر  بیدو  در .میپیرداز  یم دوم تیواقع  یتوض

 یتی یامن یتیمیاه  ،یشیانگها  یهمکار سازما 

 و یارض ادتالفا  حل که یمعن نیبد، داشت

 در .بیود  پین   یشانگها هدف نیتر مهم ،یمرز

 و کیرد  دایی پ توسیعه  هدف نیا دوم، ی  مرحله

 سییم،یترور مهییم چییالش سییه بییا بردییورد

 دسیتور  در یمبهب ییگرا افرا  و یطلب ییجدا

 تیواز   یبرقیرار  یبعد گام در .گرفت قرار کار

 ییگرا کجانبهی با مقابله و جها  رد کیاسترات 

 بیه  .شد مطرح گرید هدف کی عنوا  به امریکا
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 ت،یییامن بحییث در یهمکییار توسییعه مییوازا 

 یاقتصاد یهمکار ،یشانگها یهمکار سازما 

 در .داد رقیرا  کیار  دسیتور  در این را اعاا ا یم

 از صیراحت به  ،022۰ سال در یآلمات اجالس

 و شید  ردهبی  نام اعاا ا یم یاقتصاد یهمکار

 سیازما   تکامیل  نید یفرا در یعطفی  نقطه نیا

 یبعید  های اجالس در .بود یشانگها یهمکار

، شیدند  مطرح یشتریب یتیامن ریغ موضوعا 

 سیال  در تاشیکند  اجیالس  در مثیال  عنوا  به

 یانیییپا یبنییدها از یکییی عنییوا  بییه ،3110

 یشیانگها  یهمکار ما یپ":شد اعالم اجالس

 حییوزه در کنیید قیتشییو را عاییو یکشییورها

 فرهنیگ،  ،فنیاوری  و علیوم  اقتصیاد،  است،یس

 و سیت یز  طیمحی  ونقیل،  حمل ،یانر  آموزش،

 نیبید  ".نید ینما یهمکار هم با ها نهیزم ریسا

 از یشیییانگها یهمکیییار سیییازما  ،بییییترت

 ریغ لیمسا به و شرو  مهم یتیامن موضوعا 

 یعلمی  و یاقتصاد های یهمکار انندم یتیامن

 هیای  ی گیو از یکی تحول نیا .ابدی یم توسعه

 یموضیوع  تیک  از کیه  است نینو گرایی منطقه

 از یگونیاگون  هیای  حوزه وشود  می دارج بود 

 قییرار کییار دسییتور در را لیمسییا و موضییوعا 

 .(61-5۰ص ص، 02۰5، یعیشف) دهد یم

 

 

 یایآساا در امریکااا منااافع. 1
 یمرکز

 درجه در یمرکا یایآس در امریکا مناف 

 یکی یناد لیدل به نای و ستا کیاسترات  ،اول

 گرا یبیاز  و سیم یترور بیا  جنگ به منطقه نیا

 پاکسیتا   و را یی ا ن،یچی  ه،یروس مانند بارگ

 بیه  غیر   و امریکیا .  (Talbott, 1977)باشید  می

 و ثبیا   ی ادامیه  بیه  وابسته را دود یکل طور

. ننید یب یمی  یمرکا یایاوراس منطقه ی توسعه

 یگیبار  هیسیرما  افغانسیتا   در شد  به امریکا

 قابیل  ریثأتی  منطقیه  نیی ا نیده یآ .اسیت  ردهک

 سیم یترور با جنگ و یجهان توسعه در یتوجه

 یایاوراسیی در امریکییا منییاف  ،کییل در .دارد

 در دیاک  و ییهوا میحر به یدسترس یمرکا

 یانیر   نیگایجا مناب  توسعه ،مرکایی ایآس

 اسیت  یدموکراسی  توسیعه  و یآزاد شبردیپ و

(Cornell and Swanstrom, 2006, pp.24-25).  

 حایور  هرگونه نیچ و هیروس ،رو نیا از

 و چییالش کییی را یمرکییا یایآسیی در امریکییا

 و دییود یاتیییح منییاف  یبییرا یدائمیی دیییتهد

 یمرکیا  یایآسی  هایکشیور  تیحاکم کاهش

 امریکیا  کیاسترات  یاصل هدف .کنند یم یتلق

 ثبیا  ، یدموکراسی  رشید ، یمرکیا  یایآس در

 و یاسی یس اصالحا  از ینوع به تعهد ،ها دولت

 جوام  ادغام یبرا کهباشد  می مدر  یاقتصاد

. اسییت یضییرور تصییادقا یجهییان ریمسیی در
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 هایکشور قاللتاس و تیامن از دفا  همچنین

 در ه میییو  ظهیییور از یریجلیییوگ و یمحلییی

 بیه  را امریکیا  منیاف   توانید  می که ستایاوراس

 از .(Goldstein, 2005, pp.13-34) بکشید  چالش

 یایآسی  بیه  ریکیا ام توجیه ، 3110 سپتامبر00

 دود یتایح مناف  و امریکا شد شتریب یمرکا

 امریکا از دفا  .کند می دنبال منطقه نیا در را

 توسیط  شیده  انجیام  سیم یترور برابیر  در اروپا و

 در یروزیپ ی جهینت در آنها متحدا  و طالبا 

 مشیرو   و بیادوام  دولیت  قرارتاسی  و افغانستا 

 ی انیر  بیه  یدسترسی . اسیت  مهم امریکا یبرا

 گریبیاز  تنهیا  امریکا و است مهم اریبس منطقه

 نیی ا در امریکیا  منیاف   .ستین نجایا در یاصل

 ییامریکا یها شرکت و امریکا یدسترس نهیزم

 یمرکیا  یایآسی  های دولت یانر  و بازارها به

 پشیت  در محیرک  یرویی ن ،معنا نیا در .است

 .اسیت  انر ی انحصار با تیضد امریکا استیس

 یدسترسی  و بیاز  هیای در ،امریکیا  مناف  گرید

 بییا رابطییه در ییامریکییا هییای شییرکت برابییر

 تیا  .اسیت  یانیر   یابیبازار و شیپاال اکتشاف،

 یمرکا یایآس یکشورها نر یا فروش یحد

 توسیط ، وگاز نفت لوله دطو  کمبود لیدل به

 بیه  قادر آنها ،جهینت در .ردیگ یم انجام هیروس

 .سیتند ین یاقتصاد لمستق های استیس اعمال

 طیشییرا در یانییر  بییه یدسترسیی رو نیییا از

 گیر ید و امریکیا  یبیرا  کشورها گرید با یمساو

 امریکیا  .اسیت  مهیم  اریبسی  یغربی  های شرکت

 دطو  تنو  با ارتبا  در را دود رفاه و تیامن

 یکشیورها  و امریکیا  منیاف   تیا  ،دانید  یم لوله

 هماهنییگ یانییر  نییهیزم در یمرکییا یایآسیی

 نفت لوله دط عبور یریجلوگ در امریکا .باشد

 انحصیار کسیب   در یکلی  طیور  به ای هیروس از

 یتیوجه  قابیل  تیی موفق ،نفیت  بازار در یانر 

 زگیا  نیه یزم در یکمتیر  تیی موفق امیا  ،داشته

 امریکیا  همامیا   .است آورده دست به یعیطب

 یانر  از هیروس و را یا کرد  یمناو دنبال به

 را یا زد  دور آ  نمونه ؛است یمرکا یایآس

 - سیتفل - باکو لوله دط دتسا در هیروس و

 در. (Mann and Baran, 2006) اسیت  حیا  یج

  یتییرو در یا عمییده منییاف  واشیینگتن تییینها

 نیی ا هیای  دولیت  دادیل  در دود های استیس

 بیه  درازمید   در کیه  کنید  میی  دنبال منطقه

 باز جوام  آزاد، بازار کرد ، اهیدموکرات سمت

 برابیر  در دیود  داریی پا تیی امن بیه  تینها در و

  .شد دواهد منجر یدارج یبارق

 ،غییر  یکنییون یفکییر مکاتییب از یکییی

 ی نییدهیآنسییبت بییه  ای نانییهیبدب انییداز چشییم

 بیر  آ  های امدیپ و یشانگها یهمکار سازما 

 کییی .دارد یمرکییا یایآسیی در امریکییا منییاف 

 از بالنک استفا  ،فکر دط نیا شگامیپ مداف 

 معتقید  سیت کیه  امریکا ارتیش  جنگ دانشگاه

 یبیرا  یشیانگها  یهمکیار  سازما  دیفوا است
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 .اسیت  ینظام یمانورها از فراتر نیچ و هیروس

 وضیوح  بیه  پکن و مسکو که کند می ا یبی و

 دییود کییار بییه آغییاز زمییا  از را سییازما  نیییا

 هیای  دولیت  وحید   یبیرا  یمجمعی  عنیوا   به

 ای منطقیه  تیی امن سیازما   در یمرکا یایآس

 ,Stephen) انید  کیرده  ینیب شیپ ییامریکا ضد

2007, p.318) .نیییا متفکییرا  و سییندگا ینو 

 با نیچ و هیروس که باورند نیبرا یفکر مکتب

 ، از آ چندجانبییه هییای کنفییرانس لیتشییک

 بیر  فشیار  اعمیال  یبیرا  سمیمکان کی عنوا  به

 منیاف   و تیی موقع ضدو  تر کوچک یکشورها

 مشاور ،ینان ایجول .کنند یم استفاده ییامریکا

 دیی گو یمی  که ودر یم شیپ نجاآ تا PFC یانر 

 ینظیام  یبنید  صف" توانند یم نیچ و هیروس

 یهمکار سازما  از تیحما قیطر از را ایاوراس

 مقابیل  در تعیادل  وزنه کی عنوا  به یشانگها

 یایسیی. آ(Nany, 2007)"دهنیید توسییعه نییاتو

 یبییرا تیییبااهم اریبسیی ای منطقییه یمرکییا

 منطقیه  نیا تیاهمبر  سرعت به و امریکاست

 ریی وز معیاو   ،مثیال  عنوا  به؛ شود می افاوده

 سیال  در تیا  یآرم چیارد یر ،امریکا دارجه امور

 یبیرا  یمرکیا  یایآس در ثبا ":گفت 3116

 یاتیی ح و تیی بااهم اریبسی  امریکیا  یمل مناف 

 ،حیال  نیی ا بیا . (Nichols, 2004, p.3) "اسیت 

 با طرف سه از یمرکا یایآس در امریکا مناف 

 ن،یچیی ه،یروسیی :اسییت شییده مواجییه چییالش

 و؛ آنهیا  ا یی حام و طالبیا  ؛ یشانگها ما ساز

 یایآسیی یاسییتبداد هییای دولییت ومییرج هییرج

 سیرکو ،  ،یاسی یس رکیود  گرفتیار  که یمرکا

 یاجتمییاع هییای ی نییابرابر گسییترش و فسییاد

 هییا چییالش از یبردیی کییه یحییال در .هسییتند

 در یکاست لیدل به یبرد ،است ریناپب اجتنا 

 .(Negroponte, 2006) باشید  می امریکا استیس

 سیه  بیه  یمرکیا  یایآس در امریکا یمل مناف 

 در اصیالحا   و افغانستا  ،یانر  :عمده دسته

 میتقسیی منطقییه ثبییا  ومنطقییه  یکشییورها

 .ودش می

کارتااال ساااازمان  انااارژی: .1-2
 همکاری شانگهای؟

 الف( منافع امریکا

در آسییای مرکیای    امریکیا مناف  انر ی 

تعیییدیل  و شیییامل اسیییتروشییین و واضییی  

از طرییق اسیتخراج میداوم     جهانی های قیمت

 مین امنییت دیط لولیه،   أتی  نفت وگاز منطقه،

و اروپیا از طرییق    امریکیا تروی  امنیت انیر ی  

کنندگا  متنو  و مسییرهای و دطیو     مینأت

 هیای  گیباری  لوله صادرا  و حمایت از سرمایه

یاهیایی  ؤ. اگرچه رباشد می امریکادصوصی در 

 از تبدیل شد  دریای دار به ییک داورمیانیه  

های پییش از موعید در    یدیگر پس از امیدوار

از بین رفیت، ایین منطقیه دارای     0221دهه 

منبیی  قابییل تییوجهی از  دییایر هیییدروکربنی 
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انیدازی   هرگونه ادیتالل در نصیب و راه   .است

هیا دواهید    دطو  لوله باعث افیاایش قیمیت  

اکتشاف بیه   در حالی که عمل استخراج و .شد

مسییرهای  ، دعنوا  یک تعادل نیرو ادامیه دار 

قابیل توجیه    هیای  متعدد صادرا  بیا ظرفییت  

بیرای امنییت انیر ی کشیورهای      ونقیل،  حمل

از )کیاهش عواقیب ناشیی از حیواد       غربی و

در  (جمله قط  موقت گاز روسییه بیه اکیراین   

 ,Jim, 2007) فیراهم شیده اسیت    3111 انویه 

p.28) .هیای  در نهایت کسب سود برای شرکت 

ب وکیار در آسییای   با انجام کسی  امریکاانر ی 

فراهم کرد  مناف  اقتصیادی بیرای    مرکای و

یی و کنتیرل بیشیتر منیاب     امریکیا شهروندا  

از دیگر مناف  حیاتی انر ی در منطقه  ،منطقه

 .باشد می

 های بالقوه  ب( چالش

 یبیرا  تیی موفق و ثبیا   دنبال به هیروس

 دیود  یرهبیر  تحیت  یگیاز  کارتل کی جادیا

 ،هیروسی  جمهیور  سیرئ ،نیپوت ریمیوالد. است

 از و کیرد  اعالم 3113 سال در را کار نیا آغاز

 در و یانییر  باشییگاه پوشییش تحییت زمییا  آ 

 سیال  در یهاگشیان  یهمکیار  سازما  اجالس

نمیود   دیی کأت گیر ید هیدف بیار   نیی ا بر 3111

(Ritchie and Glazov, 2006) . ممکین  هیروسی 

، باشید  هیدف  نیا به د یرس یکیناد در است

 ریجمیاه  اتحیاد  در دشیده یتول گیاز  تمیام  زیرا

 و ازبکسییتا  قااقسییتا ، از) سییابق یشییورو

 یبییرا هیروسیی از عبییور منییدازین (ترکمنسییتا 

 بیر  حاضر حال در نیکرمل است. بازار به ورود

 کیه  دولیت  هیر  و دارد تسیلط  منطقه نیا گاز

 ،اسیت  یمرکیا  یایآس گاز از استفاده به لیما

 یابر امر نیا و شود معامله وارد هیروس با دیبا

 کیی بالت یکشورها و نیاوکرا مانند ییکشورها

 یبیرا  یمنطق و معقول نیگایجا گونه چیه که

 میت یق دیی تهد بیا  و ندارند هیروس یعیطب گاز

 ،هسیتند  مواجیه  هیروسی  یسو از یانر  باالتر

. (www.stratfor.biz) کننیییده اسیییت  نگیییرا 

 یبازارهیا  بیود   بسیته  ایی  بیاز  درجه نیبنابرا

 و بییارگ مسییهله ،یمرکییا یایآسیی دری انییر 

 اروپییا و غییر  یانییر  تیییامن یبییرا نییدهیفاا

 چیرا  کیه  دهد این مسهله توضی  می. باشد می

 در یمرکییا یایآسیی در امریکیا  و اروپییا منیاف  

 . (Matveeva, 2006) است رشد حال

 کارتیل  هر مهم یامدهایپ حاضر حال در

 و کشیور  نیی ا یرهبیر  بیه  هیروس کارتل مانند

 بیه  کیه  هیروسی  و را یا مشترک کارتل امکا 

 بیه  نیپیوت  شینهاد یپ نیآدیر  در یضیمن  طور

 از ،شیید مطییرح یشییانگها یهمکییار سییازما 

 بیازار  در یمرکا یکشورها یعیطب گاز فروش

 ا یمشیتر  بیه  متنیو   لولیه  دط قیطر از آزاد

 شید   بیه  در نتیجیه  ،کند می یریجلوگ دود

 مواجیه  دطر با را یانر  هحوز در امریکا مناف 

http://www.stratfor.biz/
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 یگیاز  کارتیل  نیچن .(Gupta, 2006) سازد می

 داد  قیرار  فشار تحت یبرا هیروس ییتوانا این

 و یاقتصیاد  منیاف   وکسیب  ییاروپا ا یمشتر

 لیتسیه  را یراهبیرد  و یاسی یس یدستاوردها

 هیروسی  نیهمچن .(Blagov, 2006) کرد دواهد

ا  قرقیاست ،قااقستا   داد قرار فشار تحت با

 شییرکای بییهاییین کشییورها را  ،ترکمنسییتا  و

 دواهید  لیتبید  یعی یطب گاز نهیزم در هیروس

مناب  گازی  به تسلط بیشتر روسیه برکه کرد 

 نیچنییی. (Olcott, 2006) شیییود منجیییر میییی

 یمحلی هیای   میی ر  و هیروسی  در یهای استیس

 دواهید  یاسیتبداد های  دولت قویتت به منجر

تواننید   می ،ینفت مناب  رانت بر هیتک با که شد

 .(Blank, 2006) دارنید  نگیه  قیدر   در را دود

در مییورد امنیییت انییر ی و   یی نیییاهییا بحییث

 3111قبییل از اجییالس سییال  آ ، اکتشییاف 

در شانگهای وجود  ،سازما  همکاری شانگهای

والدیمیر پوتین ایجیاد   ،در این اجالس .داشت

باشگاه انر ی سیازما  همکیاری شیانگهای را    

ن ترتیب مسیائل انیر ی از   به ای .پیشنهاد کرد

 های کاری و به سط  گروه ،گاه  به های گاه بحث

 های عملی و واضی  نقیل مکیا  کیرد     سیاست

(Artyom, 2007, p.84) . در  ،311۲در سییال

بحیث در   ،اجالس سرا  سیازما  در بیشیکک  

مورد امنیت انر ی و همکاری در زمینه انر ی 

 Swanstrŏm and)د تمرکا اصلی این اجالس بو

Norling, 2007). 

در زمینیییه تهیییاجمی بیییود  سیییازما   

انیر ی بایید بیه     نسبت بیه همکاری شانگهای 

در ییک   تحوال  احتمالی در آینده اشاره کرد.

سسییه آسیییای ؤشییده توسییط م تحقیییق ارائییه

 قفقییاز در دانشییگاه جییانا هییاپکینا، مرکییای و

تشیکیل واقعیی   " :نویسید  استفا  بالنک میی 

اری شیانگهای  باشگاه انر ی در سیازما  همکی  

قطعیا  هیر    ممکن نیسیت زییاد طیول بکشید،    

 امریکیا  ی یافتیه  سازما  در برابر برنامه سازما 

ل یاه رقیبییییی را تشییییک گچنییییین باشیییی 

اسیتدالل  . (Stephen, 2006, pp.1-3)"دهید  می

طلبی روسیه در انحصار  بالنک با تمرکا بر جاه

بیشتر صینعت گیاز طبیعیی دیود در آسییای      

اوپیک گیاز طبیعیی    تبدیل شد  به  مرکای و

 به ایین استوار است. او با امکا  پیوستن ایرا  

دومیین   تشکیل یک کارتل با اولین و وباشگاه 

 ،شییرو گییاز طبیعییی در جهییا یتولیدکننییده پ

. اگیر ییک   کنید  میی استدالل دیود را تقوییت   

کارتل با موفقیت در تثبیت نیر  جهیانی گیاز    

در اهیداف دیود ماننید     امریکیا  ،تشکیل شیود 

گاز  های تنو  مسیر ه داشتن قیمت وپایین نگ

 توانید  میی روسیه  با مشکل مواجه دواهد شد.

گازپروم را از طریق کنترل گاز طبیعی آسیای 

حمییل آ  و بییا   ی مرکییای و دطییو  لولییه  
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تییییر  همسییییایگا  کوچییییک کرد اجبییییار

انیر ی در آسییای مرکیای بیه      ی صادرکننده

ثیر قیرار  أتی   تحیت  ،پیوستن به چنین کیارتلی 

عیالوه بیر    .(Matusov, 2007, pp.92-93) دهید 

نفت دریای دار نقش  امریکااز نقطه نظر  ،این

تری نسبت بیه گیاز طبیعیی دارد. منیاف       مهم

در آسیای مرکای مربو  به گیاز   امریکاانر ی 

ولیی اغلیب دومیی     باشید،  میی نفت  طبیعی و

و  امریکادولت  ،اگر چه در تهوری تر است. مهم

گیباری   رمایهیی دواها  سی امریکا های شرکت

مشیکالتی   ،در گاز طبیعی دریای دار هستند

گیباری در بخیش    که این سیرمایه وجود دارد 

شیته  احتمال کمتری دا ،دصوص نفت به گاز و

   باشد.

مشکال  گاز طبیعی مربو  به گاز پیروم  

نفو  روسیه در این زمینه و ظرفیت محدود  و

ونقل است که تقریبا  تمامی صادرا  گاز  حمل

شییود  میییطریییق روسیییه انجییام   منطقییه از

(Paramonov and Strokov, 2008, p.2) .

سیادت دیط    ،0221از دهه  امریکااسترات ی 

ایین   جیحا  است. - تفلیس – لوله نفت باکو

دط لوله نفت آ ربایجا  را از باکو به جیحیا   

 .کنید  میی سپس به بازارهای اروپایی منتقل  و

 ،اییین دییط لولییه سییادت موفقیییت غییر  در

 حمیل ونقیل نقیت قااقسیتا  اسیت.      تامین

ت قااقستا  بیرای  فن شود میعاملی که سبب 

نسبت بیه گیاز طبیعیی مرکیای      امریکامناف  

حول محور کسیب وکیار نسیبی     ،تر باشد مهم

قااقسییتا  در مقایسییه بییا  ی محیییط دوسییتانه

ثباتی گاز در دیگر اعاای بیالقوه شیانگهای    بی

اگرچیه  اسیت؛  ترکمنسیتا    مانند ازبکستا  و

افییاایش ثبییا  در ازبکسییتا  و ترکمنسییتا   

یی را به ایین  امریکا های عالقه شرکت تواند می

 سییییییوق دهیییییید نیییییییا کشییییییورها 

(www.doingbusiness.org.)   بنابراین قااقستا

 امریکاترین عنصر مناف  انر ی  نفت آ  مهم و

تیرین   داشتن مطلو  عالوه بر است.در منطقه 

ر ن کشیو ، ایی  منطقیه شیرایط کسیب وکیار در    

صیادرکننده نفیت در    ترین تولیدکننیده و  مهم

شده در سال  و با محاسبا  انجاماست منطقه 

 2/2درصید و  ۲/0این کشور به ترتیب ، 3111

و نفت کل جهیا    درصد از تولید و  دیره گاز

از ایییین رو قااقسییییتا    .را در ادتییییار دارد 

سیازما  همکیاری شیانگهای     عایو ترین  مهم

به  امریکاانر ی  برای به چالش کشید  مناف 

تواننید بیا    چیین میی   رود. روسییه و  شمار میی 

 یمتقاعییییدکرد  قااقسییییتا  بییییه اماییییا 

باعیث   امریکیا، ی در برابر مناف  های نامه موافقت

سازما  همکیاری شیانگهای بیه عنیوا       شوند

 دوشی مطیرح   امریکیا یک تهدید بیرای منیاف    

(Ariel, 2006). 
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افغانسااتان و اصاا دا  در   .1-1
 قه منط های دولت

 الف( منافع امریکا

 ،پشییییتیبانی از عملیییییا  آزاد پایییییدار

)هنیوز  امریکا ترین مناف   فوری ی دهنده نشا 

دائمی( در آسیای مرکای  به طور حداقل نیمه

 ،اسییت. پایگییاه هییوایی منییاس در قرقیاسییتا 

و فعالیییت  امریکییابییرای  یمحکمیی ی منطقییه

نظامی نیروهای ائیتالف در افغانسیتا  فیراهم    

و همچنییین یییک عنصییر کلیییدی در آورد  مییی

ایین   رود. مبارزه با شورش طالبا  به شمار می

هواپیمای  2۲1پایگاه به عنوا  جایگاه اساسی 

گییری هواپیماهیا    سیودت  اعاامی و هیدایت و 

وزییر   نخسیت  ،عیالوه بیر ایین    کنید.  میی عمل 

تحرکییا  اییین   هییا و قرقیاسییتا  از فعالیییت 

کنیید  میییعملیییا  در افغانسییتا  حمایییت   

(www.manas.afnews.af.mil). 

یی از پایگاه امریکاپس از ادراج نیروهای 

)پایگییاه  آبییاد ازبکسییتا  هییوایی کارشییی دییا 

"K2")  پایگییاه منییاس بییه  ، 3115در سییال

یی در امریکییاعنییوا  تنهییا جایگییاه نیروهییای  

 آسیییای مرکییای اهمیییت دوچنییدانی یافییت. 

متحمییل  امریکییا ،3111براین در سییال بنییا

سیاالنه   هیای  افاایش قابل تیوجهی در هاینیه  

نفو  در افغانستا   برای دسترسی به منطقه و

عالوه بیر منیاس دیگیر اعایای سیازما       . شد

همکییاری شییانگهای در آسیییای مرکییای نیییا 

ارائیه   امریکیا را بیه  هیا   طیف وسیعی از کمیک 

ز دادند. تاجیکسیتا  میابیا  گیروه کیوچکی ا    

سیسیا   أت ،یی و ائیتالف بیود  امریکیا نیروهای 

گیری در نادیکی شهر دوشنبه فیراهم   سودت

طیول   همه کشورهای آسیای مرکیای در  ،دش

حقیوق پیرواز را    ،بشردوسیتانه  هیای  موریتأم

 بردی از آنها بیرای جسیتجو و   فراهم کردند و

میوارد   هیا این. دنید نموکمک  امریکاعملیا  به 

در  امریکیا  یامنظی  منیاف  کمک به  ی ازکوچک

 ,Jim)باشید   میحمایت از عملیا  آزاد پایدار 

2007, p.28) . طالبیا  و نیاتوانی دولیت      قیدر

همیراه بیا    دود، یافغانستا  در کنترل قلمرو

در میورد نییاز بیه     امریکیا اجما  در سیاسیت  

حداقل دالییل بیرای حایور     ثبا  در منطقه،

یی در افغانسیتا   امریکیا مید  سیربازا     میا 

 المللیی  بین با توجه به توافق گسترده .دباش می

برای شکست داد  طالبیا  و محیدود کیرد     

ترین مناف   همچنا  اصلی القاعده، های قابلیت

دسترسیی نظیامی بیه آسییای      امریکا، امنیتی

در  امریکیا ترین اولوییت   عنوا  مبرم مرکای به

 .باشد میمنطقه 

 های بالقوه  ب( چالش

 در قیدر   عمده کانو  دو هیروس و نیچ

 یاسیترات   اتخا  با ،یشانگها یهمکار سازما 

 تییالش، 0221 دهییه از ،یراهبییرد ییییهمگرا

http://www.manas.afnews.af.mil/
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 کیییه مون قییدر  لیتعیید یبییرا را یمشییترک

 نظیام  شید   یقطبی  تیک  از یریجلوگ و امریکا

 درصیدد  قیدر   دو نیا .کردند آغاز یالملل نیب

 را یقیدرت  ءدال ،سازما  نیا تیتقو با مدندآبر

 یمرکا یایآس در یشورو یفروپاش از پس که

 را آ  کیرد  یمی  تالش امریکا و بود شده جادیا

 نیگایجیا  دیود  قدرتمنید  حایور  بیا  ،کند پر

 یایسی آ در امریکا ندهیفاا نفو  و حاور .کنند

 یبییرا سییپتامبر 00 حییواد  از پییس یمرکییا

 .اسیت  بیوده  ندینادوشیا  اریبس هیروس و نیچ

 ،نیچی  هیم  و هیروس هم است نیا امر تیواقع

 ایی  دلیو   ا یی ح از یبخش را یمرکا  یایآس

 اسیاس  نیبرا .کنند یم یتلق دود نفو  منطقه

 حایور  شید   یدائمی  احتمال از است یهیبد

 نگیرا   شید   بیه  یمرکیا  یایآسی  در امریکا

 حاور حبف یحت ای کاهش به دو هر و باشند

  .داشته باشند لیتما منطقه رد امریکا نفو  و

 وزنیه  منطقیه  نیی ا در است لیما هیروس

 .کند جادیا امریکا مقابل در یپلتیک ئو یعادلت

 هیروسی  بلندمد  اهداف از یکی راستا نیا در

 یبیرا  یسیاز  ائیتالف  ،سیازما   نیی ا لیتشک از

 سییازما  واسییت  دییود یالمللیی نیبیی اهییداف

 یبییرا لهیوسیی نیبهتییر را یشییانگها یهمکییار

 لیدال به نیچ .داند یم هدف نیا به یابیدست

 محاصییره زا شیید  بییه یمهمیی یکیاسییترات 

و  اسیت  نگیرا   امریکا توسط دود یکیاسترات 

 و دیود  رافطی ا در امریکیا  ینظیام  هیای  هگایپا

 یمرکا یایآس منطقه در امریکا حاور  هیو به

 یاقتصیاد  منیاف   و ینظیام  تیی امن با ریمغا را

 بیا  کنید  میی  تیالش  رو نیی ا از .دانید  یمی  دود

 یکییارمه سییازما  شییتریب هرچییه تیییتقو

 استفاده قدر  اهرم نوا ع به آ  از ،یشانگها

 ی مقابلیه  یبرا یمناسب راباا. این سازما  کند

 یمرکا یایسآ در امریکا های استیس با نیچ

 بیا  همیواره  پکین  و مسیکو  .شیود  می محسو 

 منطقییه یکشییورها کییه امییر نیییا بییر  یتصیر 

 ییی همگرا قالب در را دود مشکال  توانند یم

 سییازما  قیییطر از دصییوص بییه – ای منطقییه

 انید  کیرده  تالش ،دکنن حل یانگهاش یکارمه

 شیتر یب هرچیه  نفیو   و حایور  گسیترش  مان 

 سیم یترور بیا  مبارزه بهانه به منطقه در امریکا

 ا یی جر در شیور ک دو نیی ا یریگ موض  .شوند

 و یشانگها سازما  3111 سال سرا  اجالس

 ،سییرا  اجییالس در مشییترک هیییانیب ارائییه

 عایو  هیای  دولیت  سرا  مخالفت دهنده نشا 

 یا منطقیه  مسائل در امریکا ددالت اب  سازما

 در امریکیا  نفیو   گسیترش  بیه  توجیه  با .است

 بیه  نیاتو  ترشسی گ اسیت یس یریگیپ و منطقه

 کیی  بیه  مسیکو  و پکین  اسیت  یعی یطب ،شرق

 سیییازما  قالیییب در کیاسیییترات  یهمکیییار

 جهیییت نییییا در. آورنییید یرو یشیییانگها

 یکشییورها بییا یا جانبییه همییه هییای یهمکییار
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 امریکیا  ییی گرا جانبه کی اب مقابله یبرا منطقه

سیادا    )حاج یوسفی و کردند غازآ منطقه در

 .(0۲۲-0۰0صص، 02۰۲ الوند،

 یهمکییار سییازما  فاهییدا نیتییر مهییم

 کوشیش  : برشمرد نیچن توا  یم را یشانگها

 نفیو   کیاهش  ؛یچنیدقطب  جهیا   جادیا یبرا

 یایآسیی در امریکییا  هیییو بییه و غییر  ینظییام

 بیه  نیاتو  گسیترش  برابر در یستادگیا ؛یمرکا

 امریکیا  یتاز کهی از نیچ و هیروس. شرق یسو

 یقطبی  تک نظام جادیا یبرا کشور آ  تالش و

 کوشیند  یمی  رو نیهم از و ندا نگرا  جها  در

 و یاقتصیاد  ،یاسیس یها یدنتوانم و امکانا 

 و منطقیه  یکشیورها  کمیک  با را دود یتیامن

 طیمحیی بییا سییازگار یسییازمان چییارچو  در

 یه میون  بیا  ییارویی رو یبیرا  دیود  ییایجغراف

 چیارچو   در و رنید یکارگ بیه  جها  در امریکا

 بیه  را دود شیگرا یشانگها یکارمه سازما 

 یایآسی  ردومی  در شا های استیس نیتر کیناد

 در یسپر سازما  نیا و اند داده نشا  یمرکا

 بسییا چییه و منطقییه در امریکییا نفییو  برابییر

 باشیید مییی منطقییه در سییازما  نیپرنفییو تر

 .(۰۰، ص 0221بشیری، وشناس  )حق

 نیا در هیروس و نیچ غالب نقش توجه با

 ا هی پن اهیداف  از کیه  گفیت  تیوا   یم سازما 

 یایآسی  به ناتو گسترش از یریجلوگ ،سازما 

 در یجهییان موازنییه جییادیا و قفقییاز و یمرکییا

. باشید  میی  اش یغربی  متحیدا   و امریکا مقابل

 هیروسی  و نیچ رهبرا  یا صفحه هشت هیانیب

 در سییازما  نیییا اجییالس یرگییاارب از شیپیی

 هیای  کوشیش  با انتقیاد از  ،3115 سال آستانه

 هیای  بحیرا   تیریمید  یبیرا  انهیگرا جانبه کی

 را یی ا هند، ناظر تیعاو رشیپب و یالملل نیب

 یروهییاین دییروج یبییرا تقاضییا و پاکسییتا  و

 از ،3115 سیال  در یمرکیا   یایآسی  از امریکا

 یانگهاشی  سازما  یالملل نیب ینیآفر نقش آغاز

 ا یی پا در نیهمچنی  .دهید  یمی  دبیر  ندهیآ در

 در 311۲  او 01 در سیازما   سیرا   اجالس

 کیه  دیرسی  بیتصیو  بیه  یا قطعنامیه  ،شککیب

 آ  یرهبیر  از ،امریکیا  به میمستق اشاره بدو 

 و شیده  انتقیاده  سیم یترور بیا  مبارزه در کشور

 توانید  میی ن جانبیه  کیی  اقداما  که است آمده

 )شیفیعی و فرجیی،   کند حل را موجود مسائل

 ماننیید ییکشییورها. پیوسییتن (30ص ،02۰۲

 یمعنیا  بیه  توانید  میی  سیازما   نیی ا بیه  را یا

 در یتی یامن -یاسیس دیجد جبهه کی لیتشک

 یغربی   یاروپا مشترک جبهه مقابل در منطقه

 مواض  به ینگاه .شود یتلق امریکا دصوص به

 حایور  قبیال  در سیازما   یسیو  از اتخا شده

ایین   بیر  یروشین  و آشکار لیدل امریکا ینظام

 عواقییب ،نظییرا  صییاحب یبردیی .ادعاسییت

 یبیرا  را یشانگها سازما  اشید کیاسترات 

 از و دانسیته  بیار  فاجعه امریکا درازمد  مناف 
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 امریکییا تییکی ئوپل کییابوس بییا عنییوا   آ 

. (60ص ،02۰5 دییانی، )حسیین انیید ادکردهییی

 یمرکیا  یایآسی  در امریکیا  مناف  تمام امروزه

 امریکیا  هیای  استیس و شده ق وا دیتهد مورد

 رو هروبی  یجید  هیای  چیالش  بیا  منطقه نیا در

 و یاسی یس حایور  به پکن و مسکو. است شده

 کیی  عنیوا   به یمرکا یایسآ در امریکا ینظام

 بیه  نیچی  و هیروس. کنند یم نگاه یواقع دطر

 نیییا در گییاهیپا داشییتن یبییرا امریکییا لیییتما

 تیی حما وجیود  با .دارند دیترد و شک منطقه

 ،سیم یترور هیعل امریکا جنگ از نیچ و هیسرو

 و هسیتند  منطقه از امریکا دروج دواها  آنها

 مید   یبیرا  امریکیا  ینظیام  حاور احتمال از

 بیا  مسیکو  مبارزه نیا در .دارند ترس نامحدود

   .کند می فایا یرهبر نقش ،نیچ تیحما

در  امریکیا نفیو    3115تا  3110از سال 

حیالی کیه   در  ،فیاایش یافتیه  اآسیای مرکای 

ه سازما  همکاری شانگهای در حال افول بیود 

ترین قربانی نظم  برجسته مد ، در کوتاه است.

سیییپتامبر در 00امنیتیییی پیییس از حیییواد  

سیازما  همکیاری شیانگهای     ،مرکیای  آسیای

سیال  بیانییه   .(Rumer, 2009, p.62) بوده است

 ،سازما  در اجالس آسیتانه قااقسیتا    3115

ایین بیانییه    .غر  بودشرو  اوج تهدید مناف  

هیا در   طوالنی توسط هر یک از سیرا  دولیت  

سییازما  همکییاری شییانگهای اماییا شیید و از  

دواست نیروهای نظامی دود را برطبق  امریکا

 هییای شییده از پایگییاه جییدول زمییانی تعیییین 

چنید   سازما  دارج کند.این کشورهای عاو 

کیرد کیه   دواست دربه طور رسمی  هفته بعد،

را تیرک   K2یی پایگیاه  یکیا امرهمه نیروهیای  

قرقیاسیتا    ،ها پس از آ  بنا بر گاارش کنند.

به دلیل احسیاس فشیار از سیوی کشیورهای     

همکاری دود را با عملییا    ،سازما  شانگهای

 ,Stephen) ش داددر پایگاه مناس کیاه  امریکا

2007, p.317) .در مورد  هایی در این برهه بحث

ی در میاا  مشارکت سازما  همکاری شانگها

در آسییای   امریکامحدود کرد  حاور نظامی 

آیا بیانیه عمیومی سیازما     مرکای در گرفت.

فشییار بییر   همکییاری شییانگهای در آسییتانه و 

منجیر بیه    ،عنیوا  عامیل اصیلی    ازبکستا  بیه 

 K2از پایگیاه   امریکیا دروج اجباری نیروهیای  

اری کبردی از کارشناسا  به سازما  هم شد؟

کین   اصیلی در ریشیه  شانگهای به عنوا  ابیاار  

در منطقیه اشیاره    امریکیا کرد  حاور نظامی 

 روسیه و چین،. (Lionel, June, 2006) کنند می

مرکییای عاییو سییازما     کشییورهای آسیییای

دالیل منحصیر بیه فیردی     ،همکاری شانگهای

در  امریکیا کرد  حایور نظیامی    برای محدود

 های چین به طور مداوم از تالش منطقه دارند.

محاصییره اییین کشییور از طریییق بییرای  امریکییا

نیروهای دریایی  ی شده معماری دقیق طراحی
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زمینی از حاشیه اقیانوس آرام به  های پایگاه و

 ،برای روسییه  ترسد. میسمت آسیای مرکای 

گسترش ناتو در شرق اروپا بسیار تهدیدکننده 

 و منیاف   بیه  حمیال   نیی ا  یانتی  ی ازکی بود.

بود کیه   این یمرکا یایآس در امریکا تیموقع

 دسیت  از دیا   یکارش در را دود گاهیپاامریکا 

 یبیرا  استا یقرق یسو از مداوم فشار با و داد

 بیا  .روسیت  هروبی نییا   مانیاس  گیاه یپا از دروج

 یکی ی امریکیا  ،آباد دا  یکارش گاهیپا از روجد

 و داد دست از را دود کیاسترات  های گاهیپا از

 امریکیا  یبیرا  ممکن  ینتا نیبدتر از یکی نیا

 بیا  .(Cooley, 2005, p.2)بیود   منطقیه  نیی ا در

 یکشیورها  در نیچی  و هیروسی  نفیو   به توجه

 قااقسیتا   بیر  امریکیا  هیی تک ،یمرکیا  یایآس

 نیی ا در امریکیا  کیشیر  نیتیر  یقیو  عنیوا   به

 شیبرد یپ یبیرا  بیالقوه  رهبر عنوا  به و منطقه

 وزنیه  توانید  مین و است نادرست امریکا اهداف

 نیده یآ در امریکیا  هیای  تسایس یبرا یمناسب

 ازبکستا  دارجه ریوز.  (www.state.gov)باشد

 تخیت یپا ،آسیتانه  در 3115 اجیالس  ا یپا در

 در امریکا ییهوا گاهیپا": کرد اعالم قااقستا 

 از ریی غ یگرید اهداف جهت در دینبا آباد دا 

 تا افغانس در امریکا یجنگ ا یعمل از تیحما

 هیروسی  دفا  ریوز ".ردیگ قرار استفاده مورد

 داشیت  اظهیار  جهیت  نیهم در شیشاپیپ این

 در نییاتو ینظییام یگاهییایپا حاییور هیروسیی

 مید   یبیرا  صیرفا  را  اسیتا  یقرق و ازبکستا 

 در سیم یترور بیا  جنیگ  منظیور  بیه  الزم زما 

 نیی ا دنبال به .شتریب نه و ردیپب یم افغانستا 

 گرفیت  میتصم این  استایقرق ،ها یریگ موض 

 یبییرا را مانییاس ینظییام گییاهیپا اجییاره مبلیی 

 دالر و یی لیم سیت یدو به و یلیم دو از امریکا

 ،02۰5 کیاظمی،  )ادیوا   دهد شیافاا سال در

 یبیرا  یشیانگها  سیازما   نیهمچن .(005ص

 شکسییت در نییاتو آشییکار ینییاتوان بییر دیییکأت

 افغانسیتا   – یشانگها یارتباط گروه ،طالبا 

 زادی و )کیییییرم اسیییییت دهدا لیتشیییییک را

در همییین حییال  . (1 ص ،0221،دوانسییاری

مشیاهده شیورش    بیا رهبرا  آسیای مرکیای  

گرجسیتا  و   رنگیی در اوکیراین،   هیای  انقال 

برای  تواند میی از آنچه های هشدار ،قرقیاستا 

ایین   .کردنید  یافیت در، آنها نییا اتفیاق بیفتید   

بیه عنیوا  رهبیری     (به تفسیر آنهیا )تحوال  

مبیارزا  انتخابیاتی بیرای برقیراری     در  امریکا

مستبد  های دموکراسی با هدف براندازی ر یم

در این زمینیه قابیل درک اسیت     .منطقه است

که چرا ازبکستا  بیه سیرعت درگییر بحیرا      

بییا انجییام تحقیقییا   امریکییا نییدیجا  شیید وا

ر یییم اسییالم   ،المللییی در اییین حادثییه  بییین

 ,Rollie, 2006) فشار قرار داد  اوف را تحت کریم

p.141). سیتم یس کیی  جیاد یا بیا  پکن و مسکو 

 تیییحما توجیه  بییا یشیانگها  قالییب در جیام  

http://www.state.gov/
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 انجییام بییا ،کیییدموکرات اصییالحا  از امریکییا

 و شورش و انقال  ضد ینظام ا یعمل نیتمر

 نیچنیی امکییا  سییلب یبییرا آگاهانییه تییالش

 در یسییع  ،یمرکییا  یایآسیی  در یاصییالحات 

 از .دارنید  منطقه نیا در امریکا حاور فیعتا

 یروزیی پ یبرا 3116 سال در هیروس شکست

 اسییتیر یبییرا دییود نظییر مییورد یدایییکاند

 هیای  انقیال  " آ  متعاقب و نیاکرا یجمهور

 یمحلی  هیای  دولیت  و نیچی  و هیروس، "یرنگ

 ادامیه  دهیا نیا ی اشاعه به وقفه بدو  ،منطقه

 نیییا ایسیی سییازما  و امریکییا دهنیید کییه یمیی

 هیای  دولت یسرنگون یبرا ی رارنگ های انقال 

 هیای  حکومت به آنها کرد  نیگایجا و یمحل

 ضید  و یروسی  ضید  ،جیه ینت در و دود طرفدار

 . (Shijie zhishi, 2005) کنند هدایت می ینیچ

 سیازما   ییامریکیا  ضد یریگ موض  اوج

 اجیالس  یانیی پا هیانیب در توا  یم را یشانگها

 سیال  در سیازما   نیی ا عاو یکشورها سرا 

 یایآسیی یرهاکشییو :کییرد مشییاهده 3111

 براسیاس  را توسیعه  یها راه ستیبا یم یمرکا

 هیا  روش نییتع و ندیبرگا دود مناف  و ازهاین

 و حیق  ،منطقیه  تیامن نیتام هایسازوکار و

 منطقه یکشورها به صرفا  که است یتیمسهول

 ضید  لحین بیا   هیانیب نیا مفاد .شود می مربو 

 یاعایا  کیه  نمود دیکأت نکته نیا بر ییامریکا

 در گریکید ی بیا  یهمیاهنگ  با یشانگها سازما 

 یمرکا یایآس در امریکا حاور کاهش جهت

هیای   انقیال   هیی انیب نیی ا .کیرد  دواهند عمل

 نیهمی  بیر  و دانسیت  میی  امریکا کار را نیرنگ

 بیه  را یقیانون ، 3111 هیی  انو در نیپوت ،اساس

 ریی غهای  سازما  آ  یمبنا بر که رساند اماا

 ایی  یمیال  تیحما به توانند ینم یدارج یدولت

 یملی  تیی امن کیه دست زننید   یاقدام  نو هر

 نیا بیتصو .دهد قرار مخاطره مورد را هیروس

 را امریکا تیامح مورد های سازما  عمال  قانو 

 و هییا بحییرا  گسییترش جهییت در منطقییه در

 سازد یم مواجه تیمحدو با نیرنگ های انقال 

   .(001ص ،02۰5 ،کاظمی )ادوا 

 ثبااا : تحاارز سااازمان  . 1-9
 همکاری شانگهای 

 الف( منافع امریکا

 3110سیپتامبر  00یک درس از حادثیه  

ضیعیف در ترکییب بیا     هیای  این بود که دولت

بنیادگرایی بیه عنیوا  تهدییدی بیرای منیاف       

فراتیر از ایین،    مطرح شدند. امریکاامنیت ملی 

دارای مناف  حیاتی در آسیای مرکیای   امریکا

ای از جملیه تبیدیل نشید  کشیوره     باشد، می

 تیر،  ای از کشورهای ضعیف منطقه به مجموعه

حتی با حاکمیت سست و کنتیرل نامشیخص   

ایین منطقیه    ،در ایین صیور    .بر اراضی دود

قابل کنتیرل   به یک فاای بارگ غیر تواند می

هیا اشیغال    بسیار شبیه افغانستا  پس از سال



 

 

ره 
ما
ش

ه 
و ن
ت 
ص
ش

● 
وم
 د
ت و

یس
ل ب
سا

 
● 

  
ستا

زم
02
23

  

 

022 

بیا توجیه    دارجی و جنگ دادلی تبدیل شود.

ی مرکای یک آسیا ،به این چارچو  و شرایط

بیا تروریسیم    امریکیا مان  عمده بیرای مبیارزه   

بنییابراین (. 13، ص 3112باشیید )رومییر،  مییی

 عالقه شدیدی به کنترل بیشتر مرزهیا،  امریکا

مبیارزه بییا گسییترش   مخییدر، مبیارزه بییا میواد  

 مبارزه با تروریسیم دارد.  ای و هسته های سالح

ازبکسییتا ( از چهییار  دو کشور)قرقیاسییتا  و

ی مرکای عاو سیازما  همکیاری   کشور آسیا

در  :اند ثباتی را تجربه کرده ادیرا  بی ،شانگهای

کودتا در قرقیاستا  و اعتراضیا    3115سال 

ندیجا  در اپس از آ  در ر یم جدید و بحرا  

ازبکستا . وضیعیت تاجیکسیتا  نییا بهتیر از     

 رسید  میی در حیالی کیه بیه نظیر      .بقیه نیست

 ،در نهاییت  .اسیت تر  قااقستا  پایدار و با ثبا 

در ثبا  در منطقیه و جلیوگیری    امریکامناف  

   .ستها از شکست این دولت

ها نییا علییه منیاف         دولتمیادرگیری 

 .باشید  میی در ایجیاد ثبیا  در منطقیه     امریکا

تعارض بین کشورهای آسیای مرکیای منیاف    

افغانسیتا  را در   از جمله انر ی و امریکادیگر 

جنیگ ییا حتیی     دهید.  معرض دطر قرار میی 

منجیر بیه    توانید  میی سطوح متوسط درگیری 

منیاطق   عرضیه نفیت وگیاز شیود.     ادتالل در

تییرین و  شییمال افغانسییتا  تییاکنو  بییا ثبییا  

هیا   پایدارترین مناطق این کشور حاصل تالش

اما درگیری در  است،برای بازسازی این کشور 

مرزهییای اییین کشییور اییین دسییتاوردها را در  

از  یدسیته دیگیر   دهید.  معرض دطر قرار می

درگیری دادلی یا ناا  بین  ی مشکال  نتیجه

 امریکامغایر با مناف   تواند میکه  ستکشورها

 از جمله نیاز به تخیلیه شیهروندا  غییر    باشد، 

وفصیل   سیر حیل   ادتالف بیر  یی،امریکانظامی 

جبهیه  ایجیاد  امکا   چین، مناقشه با روسیه و

 ،تیر از همیه   اضافی در مبارزه با اییرا  و مهیم  

 ،ناپییبیر پیییاپی در مییواد اجتنییا  هییای جنییگ

هنگییامی کییه در آسیییای مرکییای حاکمییا    

 شیوند.  میی میرنید ییا سیرنگو      اقتدارگرا میی 

ایجیاد   از پیگیری مناب  انر ی، امریکابنابراین 

ثبا  در افغانسیتا  و منیاف  جهیانی فراتیر از     

 شود. نمیآسیای مرکای غافل 

 های بالقوه  ب( چالش

 اهیداف  از یبهتیر  لیی حلت ،دیتهد موازنه

 ارائییه یشییانگها سییازما  در نیچیی و هیروسیی

 اقیداما   دیی تهد حاصیل  سازما  نیا .کند می

 ،نیه یزم نیهم در .ستامریکا انهیگرا جانبه کی

 در نیچ و هیروس شتریب یهماهنگو  یهمکار

 و امریکیا  انیه یگرا جانبیه  کیی  اعمیال  بیا  مقابله

 ،شیود  میی  دهیی د یمرکا یایآس در آ  حاور

 بیه را  منطقیه  در اهیدافش  و امریکیا  آنها رایز

 بیه  هیروسی  .کننید  یم یتلق دیتهد کی عنوا 

 یهمکییار ،عاییو هییای دولییت گییرید همییراه
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 از کیه  دارنید  امریکا برابر در یفعال کیپلماتید

 در امریکیا  ناظر تیعاو با مخالفت ،جمله  آ

، 02۰2 میرادی،  )کیوالیی و  است سازما  نیا

 یقطبیی تییک نظییم هیروسیی و نیچیی. (332ص 

 یملی  تیی امن و مناف  هیعل یدیتهد را موجود

 را المللی بین نظم دارند تالش و دانند یم دود

 در کشیور  دو .دهند سوق یچندقطب یسو به

 به ای منطقه سازوکار سیسأت با برآمدند صدد

 .بپردازند امریکا نظر مورد نظم ی دهیا فیتعا

 ،مشترک دا یتهد و مناف  فیتعر با طرف دو

 اییین و یمرکییا یایآسیی در کییاامری حاییور

 و داننید  یمی  دیی تهد را شیرق  به ناتو گسترش

 حییال در ،دا یییتهد نیییا بییا مقابلییه یبییرا

 ناتو و امریکا مقابل در نرم موازنه به یده شکل

   .هستند منطقه نیا در

 یبیرا  یشانگها یهمکار سازما  عملکرد

 یمرکیا  یایآسی  یتی یامن هیای  چالش بر غلبه

 هتوانست سازما  نیا و است بوده ایآم تیموفق

 یدفیاع  یتی یامن هیای  اسیت یس یریکارگ به با

 یسیت یترور ضید  سادتار جادیا باعث مشترک

شیود   آبیاد  دیا   گاهیپا یلیتعط و ازبکستا  در

 از بعد امریکا ینظام یروهاین استقرار یبرا که

 یریی گ جهیت  .شد سیسأت افغانستا  به حمله

 قبییال در یشییانگها سییازما  ییامریکییا ضیید

 قالیب  در کیه  غیر   جهیا   یتی یامن دا یتهد

 انعقاد و ینظام گسترده های شیرزما یبرگاار

 و ظهیور  یدفیاع  و ینظیام  متعدد یقراردادها

 آ  بییر را لگیرا  یتحل از یاریبسیی ،افیت ی بیروز 

 "شییرق نییاتو" ماننیید یریتعییاب از تییا داشییت

 ادیی  ردسی  جنیگ  از پس "تازه سرد جنگ"و

 ،آ  یاصل عاو دو  هیو به و سازما  نیا .کنند

 در نیرم  موازنیه  دنبال به ،نیچ و هیروس یعنی

 در نییاتو و امریکییا اقییداما  و اهییداف مقابییل

  .(0۰2ص ،02۰2 )واعظی، باشد می منطقه

ثبیاتی   رویکرد چین و روسیه منجر به بی

بیرای دیارج شید  از     امریکیا فشار بر  بیشتر،

منطقییه و کنتییرل بیشییتر سییازما  همکییاری  

تییرین  نیییعل .شییود میییشییانگهای بییر منطقییه 

بیرای دیارج    امریکیا مکانیسم برای فشیار بیر   

تمرینییا  نظییامی و ادیییرا   ،شیید  از منطقییه

از زمییا   بییوده اسییت. 311۲موریییت صییل  أم

شیش   ،کشیورهای عایو   ،ایجاد ایین سیازما   

تمرین نظامی تحت حمایت این بلیوک انجیام   

موریت صیل   أم. (Marcel, 2007, p.11) اند داده

منحصیر بیه    ی هتمرین نظامی اجراشد، 3115

 هیای  چین و روسیه در تمرین جنیگ  فرد بود.

 مدر  با تمرکا وی ه بیر روی عملییا  آبیی و   

هیر   ،داکی در مقیاس وسیی  شیرکت کردنید   

چند سازما  همکاری شانگهای اهداف رسمی 

 ؛ضد تروریسم  کر کیرد  ،دود را از این تمرین

در واق  این تمرینی کامال  دوجانبه در بخشیی  

یییک نظریییه  روسیییه بییود. از دییاک چییین و
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برجسته در مورد هدف واقعی ایین تمیرین بیا    

نیروی نظیامی اجیرای ییک تمیرین     هاار  01

برای حمله و عملیا  آبی داکی علیه تیایوا   

بیییه جیییا  .(www.GlobalSecurity.org)اسیییت 

تمام تمرینیا  نظیامی    ،3115موریت صل  أم

در ایجییاد بهبییود قابلیییت و همکییاری ارتییش  

 گییر سییادتارهای امنیتییی و چنییدملیتی و دی

مبییارزه بییا   ضیید تروریسییم و  هییای آمییوزش

 تروریسییتی تمرکییا داشییته اسییت هییای گییروه

(Roger, September, 2003) .های در طول سال 

ادیییر تمرینییا  از لحییاد پیچیییدگی و ابییاار  

چندجانبیه و  . آنها پیشرفت زیادی کرده است

نهادهییای  شییامل ارتییش و متعییدد هسییتند و

افییاایش تعییداد نیروهییا همچنییین  امنیتییی و

 .باشند می

ییک   ،تیا بیه حیال    311۲موریت صل  أم

قابیل مالحظیه همیراه بیا      های نمونه از چالش

 سییرباز چینییی و 0۲11تییدارک و پشییتیبانی  

کیانگ بیه روسییه    تجهیاا  با حرکت از سین

ایین تعیداد   کیه  برای اولین بار است  باشد. می

تجهیاا  به جایی بسیار دور فرستاده  سرباز و

 ،. عالوه بر دستیابی به اهیداف نظیامی  شود یم

بسیاری از تمرینا  شامل اهداف سیاسی نییا  

دهید کیه قیادر بیه      چین نشیا  میی   باشد. می

و  استامنیت چندجانبه  سازوکاررهبری یک 

روسیه قدر  دود را برای کنترل نادیک دود 

رهبیرا   . کشید  در دارج از کشور را به ر  می

 هیای  که قدر  دهند آسیای مرکای نشا  می

ی هشیدار  و گیرنید  میی آنهیا را جیدی    ،بارگ

طلیب دادلیی    جیدایی  هیای  به جنیبش  آشکار

نظامی سیازما  همکیاری    های که کمکاست 

آسییای   هیای  مشیکال  دولیت   رایشانگهای ب

نکتیه دیگیر بیرای نشیا       .است جدیمرکای 

داد  اهداف سیاسی این تمرینا  ایین نکتیه   

لیی دیود را   امور داد تواند میکه منطقه است 

نیاز به هیچ داور امنیتی در دیارج   اداره کند و

 ,Marcel) نیسیت  امریکیا از منطقیه از جملیه   

2007, p.11). 311۲موریت صیل   أبه هرحال م 

محتیا  بیه    نشا  داد که توسیعه هوشیمند و  

عیار در جریا   سمت یک سازما  امنیتی تمام

 است.

در  امریکیا بالقوه  های یکی دیگر از چالش

احتمییال افییاایش   ،ا  در منطقییهحفییث ثبیی 

عاویت ایرا  در سازما  همکیاری شیانگهای   

 وابسیته  از یریجلیوگ  دنبیال  بیه  هیروس است.

 و امریکیا  بیه  یمرکیا  یایآس یکشورها شد 

آسییای   تمیام  کنترل دارد تالش و است غر 

 باشد داشته اریادت در را دار یایدر مرکای و

 باشید  قیه منط در ینظیام  یعیال  قیدر   تنها و

(Matveyev, 2005).  سیازما   از پکین  و مسیکو 

 یبیرا  قالیب  کیی  عنوا  به یشانگها یهمکار

 ا یی عمل انجیام  و یجمعی  دسیته  تیامن نیمأت
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 از و اسیییتفاده یمرکیییا یایآسییی در ینظیییام

 بیا  چندجانبیه  و دوجانبه ،قراردادها و ها ما یپ

 زمیا   از .کننید  یمی  قبالتاس یمحل های میر 

 تیالش  نیچی  و هیروسی  ،یشانگها کار به آغاز

 یبرای سازوکار عنوا  به سازما  نیا از دارند

 کییی در یمرکییا یایآسیی یکشییورها وحیید 

 ییامریکییا ضیید ای منطقییه یتیییامن سییازما 

 بیه  یشیانگها  ،نیی ا بیر  عیالوه  .کننید  استفاده

 ،رشد به رو فرد به منحصر سازما  کی عنوا 

 تیعایو  از یریجلوگ و ناتو با مقابله در یسع

بیا  . دارد نیاتو  در یامرکی  یایآسی  یکشیورها 

 اعیالم  مداوم طور به و آشکارا نیچاین،  وجود

 کیی  یشیانگها  یهمکیار  سیازما   که کند می

 یایآسیی تیییامن بییا رابطییه در تییالش و مییدل

 آ  از فراتیر  و یشیرق  یایآس جنو  و مرکای

 بیا  امریکیا  یرهبیر  بیه  ائتالف یجا به و است

 یکشورها مناف تالش دارد  سازما  نیا جادیا

 ،باشید  هماهنگ نیچ مناف  با یمرکا یایآس

 جدیید  هیای  استیس .امریکا مناف  با همسو نه

 توسعه  هیو به و یمرکا یایآس قبال در نیچ

 از یا نمونیییه یشیییانگها یهمکیییار سیییازما 

 منطقه سادت یبرا نیچ تیموفق و یدواریام

 در دیود  یاقتصاد توسعه و دود نظار  تحت

 ابی  یشیانگها  روابیط  .اسیت  منطقه نیا دادل

 انجام و کشورها و ای منطقه های سازما  گرید

 دودمختیار  منطقیه  در ینظیام  مشترک مانور

 نیچ شتریب تسلط از نشا  یهمگ انگیک نیس

 منیاف   یبیرا  تدیمحدو جادیا و منطقه نیا بر

 نیبنابرا .(Ramo, 2004, pp.52-53) دارد امریکا

 بیه  را آ  توسیعه  و سیازما   نیی ا دیی با اامریک

 منیاف   کیه  نیچی  و هیروس یراب یالبق عنوا 

 میورد  ،کنید  میی  مواجیه  دطیر  با را کشور نیا

 .دهد قرار توجه

 فرجام
سییازما  همکییاری شییانگهای از نظییر  . 0

 موریییت وأگسییتردگی م وسییعت و اهمیییت،

عاویت بالقوه رشد بسیار چشمگیری داشیته  

یک بازیگر مهم در آسیای مرکای بیه   است و

ترش نظامی و گسی  های تمرین .آید حسا  می

برای ناتو محسو   یاعاای این سازما  چالش

   .شود می

، در صور  تشکیل کارتل گاز طبیعیی . 3

قبال  ناشنادته  های زمینه تواند می این سازما 

در صور  یک معامله بارگ گاز  .را کشف کند

ممکین   ،صادرا  طبیعی به منظور استخراج و

کننیدگا    است گاز کافی باعث تشویق عرضیه 

ونقیل   به تنو  مسیرهای حمل آسیای مرکای

یی امریکییا هییای شییرکت وشییود از راه روسیییه 

بیرای دسترسیی   را باالیی  های مجبورند قیمت

اما اگیر سیازما  شیانگهای ییک      .تحمل کنند

 ،باشگاه انر ی بیا تولیید گیازپروم ایجیاد کنید     

روسیه به بازیگر غالب در بازی انیر ی تبیدیل   
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د بیه  یی وروامریکا های برای شرکت و شود می

  .شود میتر رقابت انر ی سخت

چییین و منییاف  بییرای  اسییت ممکیین. 2

مسییائلی غیییر از آسیییای  در منطقییه روسیییه 

 یسیناریو  آ ،بارز  ی مرکای غلبه کند. نمونه
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