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تائو و همتایا دیود از آسییای مرکیای ،ایین
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جستارگشایی
در اواسط دهیه  ،0221چیین ،روسییه و
چندین کشور آسیای مرکای بیا حیل وفصیل

میییکردنیید ،اییین پیییام واضیی تییر از اییین

یک سری ادتالفیا میرزی ،در نهاییت ییک

نمیتوانسیت باشید کیه نفیو امریکیا در ایین

سازما جدید امنیتیی چندجانبیه بیا عنیوا

منطقه کاهش دواهد یافت و روسییه و چیین

"شانگهای پین " تأسییس کردنید .بیه نظیر

حق دود را به عنوا قدر مسلط در آسیای

می رسد اگرچه ابتکار ایین سیازما صیرفا بیه

مرکای پس میگیرند .مأموریت صیل ،311۲

رهبری چین بود ،اما به عنوا یک گروهبندی

بر اهمیت این سؤال میافااید که :آیا در حیال

منطقهای چندجانبه نوظهور در سراسر جهیا

حاضر سازما همکاری شیانگهای چالشیی در

شنادته می شود .کمی بیش از یک دهه بعید،

برابر یکجانبهگرایی و مناف امریکا در آسییای

این گروه  -که به سازما همکاری شیانگهای

مرکای است؟

تغییر نام داد  -یک میانور نظیامی در مقییاس

سازما همکاری شانگهای موجب نگرانی

بارگ اجرا کرد .سازما همکاری شانگهای بیا

مقامییا دولتیی امریکییا بییه عنییوا رقییب در

"مأموریت صیل  ،"311۲بیا  1511نییروی

کوتاهمد و تهدید در بلندمد شده است .با

نظامی و  ۰1هواپیما ،بازی جنگ را در سیط
ستاد کل نیروهای نظامی عملیا در  01هاار
کیلومتر به نمیایش گباشیت

(Marcel, 2007,

) .p.11هنوز هم بحث بر سر اهداف نظامی این

موض ابهامآمیا سازما همکاری شانگهای در
سییال  3115علییه حاییور نظییامی امریکییا در
قلمیروی کشییورهای عاییو سییازما  ،بییه نظییر
میرسد مناف امریکیا در افغانسیتا در دطیر

مانور به عنوا یک برنامهریای احتمالی بیرای

اسییت .در بلندمیید روس ییه نشییا داده کییه

ددالت های نظامی کشیورهای عایو سیازما

تالش بیرای شیکلداد بیه ییک کارتیل گیاز

همکاری شانگهای جهت کمک به دولت هیای

طبیعی بیا برنامیه اقتصیادی ضید امریکیایی و

آسیای مرکای و شکست داد سیازما هیای

عاویت کامل اییرا در ایین سیازما  ،ایجیاد

تروریسییتی و انقییال هییای رنگ یی بییه سییبک

ادیییالل در اسیییترات یهیییای امریکیییا بیییرای

شورش توده ،در جرییا اسیت .بیا توجیه بیه
اینکه امریکا در فهرست کشورهای نیاظر ایین
001

تمرین نظیامی را از طرییق دوربیین مشیاهده

سازما نیست و والدیمیر پیوتین ،هیو جیین

محدودکرد نفو تهرا در آسیاسیت .حتیی
ایده سازما همکاری شانگهای بهعنیوا ییک

تعادل در برابر ناتو قابل توجه میباشد

(Evan,

).2007

است .چینیهیا کیه پیس از فروپاشیی اتحیاد
جماهیر شوروی و تغیییر و تحیوال متیأثر از

بیشتر و مؤثر بر فعالیتهای سازما همکیاری

تنهایی نیا توا مقابله با چالشهای محیطیی

شییانگهای و اعاییای آ در آسیییای مرکییای

دود را نداشتند ،درصدد برآمدنید بیا تشیکیل

است .همچنین به شناسایی منیاف امریکیا در

سازما همکاری شانگهای ،ظرفیت منطقیهای

آسیای مرکای و ارزیابی سط تهدید سازما

دود را در بردیورد بیا دطیرا  ،چیالشهیا و

همکاری شانگهای و کشورهای عاو نسبت به

تهدیدا پیرامونی افیاایش دهنید .تهدییدا

هر یک از این مناف نیا پردادته میشود.

مشترک ،همسویی مواض چیین و روسییه در

 .2تکامل منطقهگرایی در آسیا

قبیییال مسیییایل منطقیییهای و بییینالمللی یی،

منطقه آسیا ،نسل نوینی از منطقهگراییی
به نام منطقه گرایی نوین یا منطقه گرایی نسل
سییوم را تجربییه میییکنیید .سییازما همکییاری
شانگهای در طول عمر کوتاه دود ،بیا اهیداف
سیاس یی ،اقتصییادی و امنیت یی ،ی یک سییازما

تأثیرپبیری کشورهای آسیای مرکای از چین
و روسیه ،و زمینههای الزم بیرای بردیورد بیا
چالش های امنیتی مشترک ،باعث شکلگیری
سازما همکاری شانگهای شد.
ای ین سییازما در ع یین حییال بخش یی از

موفق منطقه ای ارزیابی می شود .ظرفیت هیای

فرایند همگراییی در آسیاسیت؛ فراینیدی کیه

این سازما در حدی است که می تواند توسعه

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

افقییی و عمییودی داشییته باشیید ،یعنییی هییم

با این حیال بیه نظیر میی رسید شیانگهای در

میتواند به توسعه روابط بیا سیایر کشیورها و

فاایی متفیاو از منطقیهگراییی گبشیته در

سازما ها بپردازد و اعاای جدید جب کنید

آسیا شکل گرفته است .منطقهگرایی در آسییا

و هم شرح وظایف گسیتردهتیری بیرای دیود

در قالب سه نسل قابیل توضیی اسیت :نسیل

تعری یف نمای ید .در منطقییهای کییه کشییورهای

اول ،به منطقهگرایی ه مونیک معروف اسیت.

چیییین ،روسییییه ،قرقیاسیییتا  ،قااقسیییتا ،

نسل دوم ،منطقهگرایی مستقل و نسل سیوم،

ازبکستا و تاجیکستا قیرار دارنید ،سیازما
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روش تحقیییق در اییین نوشییتار ،تمرکییا

آ در محیط امنیتی دود نگرا بودنید و بیه

منطقییهگرایییی نییوین دوانییده میییشییود.

شانگهای در سال  0221به طور رسمی ظهیور

منطقییهگرایییی ه مونی یک در دییالل شییرایط

کرد .این سازما در اصل ،یک اندیشه چینیی

تنشآلود جنگ سیرد بیه وقیو پیوسیت کیه

00۲
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منجر به تقسیم موجودیت هیای منطقیه ای در

است .به نظر مییرسید هیدف منطقیهگراییی

راستای مناف ابرقدر ها گردید (سنتو ،سیتو،

جدید بیشتر آ است که دسیتاورد اقتصیادی

آسه آ ).

داشته باشید تیا صیرف قیرار داشیتن در ییک

همکاریهیای منطقیهای دهیه  02۰1از

منطقه جغرافیایی داص مد نظر باشد .با ایین

نظر انگیاه و تظیاهر ،مسیتقلتیر بودنید و بیه

حال ،جنبه قابل توجه دیگر در منطقهگراییی

همییین دلیییل بییه منطقییهگرایییی مسییتقل

نوین ،حساسیت بیشتر به موضیوعا امنیتیی

معروفاند .ایین گیروههیای منطقیهای بیدو

است .این مهم در تیالشهیایی کیه هیم بعید

حمای یت قییدر هییای بییارگ شییکل گرفتنیید.

امنیتییی گییروهبنییدی منطقییهای موجییود را

منطقهگرایی نوین در پایا جنگ سیرد آغیاز

منعکس میسازد و هم ترتیبا نهادی جدیید

شیید .در نظییم بعیید از جنییگ سییرد ،ه مییونی

و اضافی را تشویق میکند ،نمایا است .یکیی

جهانی مسیتلام محتیوی و سیادتار جدییدی

از جنبییههییای مهییم همکییاری امنیتییی در

بود .در این دوره ،فشار برای گروهبندی رقیب

منطقییهگرایییی جدی ید ،اسییتفاده از اباارهییای

نظامی و استرات یک جهت ایجاد منطقه گرایی

همکاری اقتصادی مانند تجار سرمایهگباری

وجود نداشت .بنابراین گروهبندیهای قدیمی،

جهت ایجیاد امنییت و تقوییت متقابیل اسیت

دگرگونی دادلیی از جملیه گسیترش را آغیاز

).(Acharya, 2001

کردند .یکی از نمونیههیای بیارز ایین تحیول،

 .1گروهبندی هاای منطقاه ای در
آسیا

آسهآ است که صفبندی هیای دورا جنیگ
سرد را بر هم زد و تمام کشیورهایی را کیه در

00۰

گروه بندی های منطقه ای در آسیا به سیه

آ منطقییه قییرار داشییتند (ماننیید میانمییار،

دسیته مشیخص تقسییم مییشیوند :امنیتیی،

کامبوج ،الئوس و ویتنیام) در چیارچو دیود

بیشتر اقتصادی و وسی القاعیده .دسیته ادییر

قرار داد .منطقهگرایی جدید در جها پیس از

هییم براسییاس مالحظییا اقتصییادی و هییم

جنگ سرد دارای بعای شادصهای برجسته

براساس مالحظا امنیتیی شیکل گرفتیهانید.

است :در درجه اول ،این منطقیهگراییی ،ییک

دردصوص گروهبنیدیهیای امنییتمحیور ،دو

منطقه گرایی باز است ،هم از نظر دسیتور کیار

سیییازما منطقیییهای وجیییود دارد :مجمییی

همکییاری منطقییهای و هییم از نظییر ترکیییب

منطقیییهای آسیییهآ و سیییازما همکیییاری

جغرافیایی منطقهای ،منعطف و کمتر متصلب

شییانگهای .گییروهبنییدیهییای منطقییهای کییه

در چارچو سازما های همکیاری اقتصیادی

اقتصادی ،امنیتی و )...میتواند در دستور کیار

جا میگیرند ،از نظیر زمیا تأسییس و دامنیه

این منطقهگراییی باشید و در عیین حیال هیر

عاویت شامل طرح کلمبو ،ابتکیار منطقیهای

عاوی که اساسنامه سیازما هیای منطقیه ای

مکونگ ،ابتکیار دلیی بنگیال ،جامعیه حیوزه

جدیید را بپییبیرد ،میییتوانیید بییه عاییویت آ

اقیانوس هند و ابتکار همکاری حوزه روددانیه

درآید .سوم ،وسیی القاعیده اسیت ،یعنیی بیه

مکونیگ و گنییک میییباشیید.گییروهبنییدیهییای

منطقه جغرافیایی داصی محیدود نمییشیود،

منطقه ای وسی القاعیده نییا بیه چنید دسیته

بلکییه کشییورهای مختلییف حسییب ضییرور

تقسیم میشیوند :آسیهآ  ،شیورای همکیاری

موضوعی میتوانند در آ عاو شوند .این سه

دلی فارس ،سارک ،اکیو ،همکیاری اقتصیادی

وی گی به شکل زیر در مورد سازما همکاری

آس ییا -پاس ییفیک (اپییک) سییازما همکییاری

شانگهای قابل تعمیم است:

شانگهای .تمام این گروهبندیهیای منطقیهای

الف) سازمان همکاری شاانگهای باه

بیر همکیاری اقتصیادی بیرای توسیعه تمرکیا

عنوان یک سازمان مستقل

دارند .با این حال درهای آنها بیرای همکیاری
در بعای زمینههای امنیتی و سیاسی نیا بیاز
است ).(Mehrota, 1991

 .9سازمان همکاری شانگهای

واقعیت این است کیه سیازما همکیاری
شانگهای سازمانی اسیت کیه در دوره پیس از
جنگ سرد شیکل گرفتیه و فایای سیاسیی-
امنیتییی متییداول در دورا جنییگ سییرد بییر

در این قسمت به فعل و انفعاالتی اشیاره

شکلگیری این سازما تأثیری نداشته اسیت.

دواهد شد که تصیویری از سیازما همکیاری

با وجیود ایین ،نمییتیوا سیازما همکیاری

شانگهای در چارچو منطقهگرایی نوین(نسل

شییانگهای را یییک سییازما غیییر ه مونیییک

سوم) ارائه میدهد .منطقهگراییی نسیل سیوم

دانست .این سازما در اصیل ییک اندیشیهی

دارای سییه وی گییی عمییده اسییت :اول اینکییه

چینی است و با عاویت روسیه در آ  ،فعل و

همانند منطقهگرایی نسل دوم ،مستقل اسیت،

انفعاال آ به شد تحت تأثیر سیاست های

یعنی تحت تیأثیر فایای جنیگ سیرد شیکل

این دو عاو بوده و سیایر اعایا ابتکیار عمیل

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

مهمی در این سازما ندارند.

از نظییر پییبیرش اعاییای جدیید ،بییاز اسییت و
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براساس مالحظا اقتصادی شکل گرفتهاند و

موضییوعا و مسیییایل مختلفییی (سیاسییی،
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ب) سازمان همکااری شاانگهای باه

جنبییهای از ب یین منطقییهگرایییی را بییه دییود

عنوان یک سازمان باز

میییگیییرد کییه یکییی از وی گیییهییای مهییم

سییازما همکییاری شییانگهای از ابتییدای

منطقهگرایی نسل دوم و سیوم اسیت .نتیجیه

شکلگیری تاکنو از نظر پبیرش اعاا ،چهار

اینکه سازما همکاری شانگهای سعی دارد با

مرحله را به دود دیده اسیت .در مرحلیه اول،

توسییعه اعاییا و گسییترش روابییط ،دامنییه

این سازما به مکانیسم شانگهای پن معروف

تأثیرگیییباری دیییود را فراتیییر از چیییارچو

بود .اعاای شیانگهای شیامل چیین ،روسییه،

منطقه ای اولیه توسعه دهد و نقیش بیشیتری

بیود .در

در مسایل منطقه ای ،بینالمللی و جهانی ایفیا

قااقستا  ،قرقیاستا و تاجیکسیتا

مرحلیییهی دوم کیییه از سیییال  3110شیییرو

کند.

میشود ،ازبکستا نییا بیر اعایای شیانگهای

پ) سازمان همکااری شاانگهای باه

اضافه میشود .با عایویت ازبکسیتا  ،عنیوا

عنوان یک سازمان وسیعالقاعده

شانگهای پن به سازما همکیاری شیانگهای

وسیی القاعییده بییود سییازما همکییاری

تغییر میکند .سومین مرحله ،با پبیرش هند،

شانگهای از دو واقعیت ناشی مییشیود :یکیی

ایرا  ،پاکستا و مغولستا به عنوا اعایای

گسترش روابط و افاایش اعاا و دیگری تنو

ناظر شرو می شود .بیا ایین تحیول ،سیازما

موضوعاتی که در دستور کار قیرار مییگییرد.

همکییاری شییانگهای از ییک سییازما بسییته و

واقعیت اول تا حدی تشری شد و در اینجا به

محدود به یک منطقه جغرافییایی دیاص ،بیه

توضی واقعیت دوم میپیردازیم .در بیدو امیر

یک نهاد چندجانبیه و بیاز تبیدیل مییشیود.

سازما همکاری شیانگهای ،میاهیتی امنیتیی

چهارمین مرحله ،از اجالس سیال  3111ایین

داشت ،بدین معنی که حل ادتالفا ارضی و

سازما در شانگهای چین شرو می شیود .در

مرزی ،مهمترین هدف شانگهای پین بیود .در

این مرحله ،اعاای سازما همکاری شانگهای

مرحله ی دوم ،این هدف توسیعه پییدا کیرد و

بیانیهای صادر کردند که تمایل این سازما را

بردییورد بییا سییه چییالش مهییم تروریسییم،

بییه تعامییل و ارتبییا بییا سییایر نهادهییا و

جداییطلبی و افرا گرایی مبهبی در دسیتور

سازما های منطقه ای ابراز میداشت .بیا ایین

کار قرار گرفت .در گام بعدی برقیراری تیواز

تحییول ،سییازما همکییاری شییانگهای از ی یک

استرات یک در جها و مقابله با یکجانبهگرایی

سازما منطقیهای صیرف دیارج میی شیود و

امریکا بهعنوا یک هدف دیگر مطرح شد .بیه

میا اعاا را نیا در دسیتور کیار قیرار داد .در

مناف امریکا در آسیای مرکای در درجه

اجالس آلماتی در سال  ،022۰به صیراحت از

اول ،استرات یک است و این به دلیل نادیکیی

همکاری اقتصادی میا اعاا نام بیرده شید و

این منطقه به جنگ بیا تروریسیم و بیازیگرا

این نقطه عطفیی در فراینید تکامیل سیازما

بارگ مانند روسیه ،چیین ،اییرا و پاکسیتا

همکاری شانگهای بود .در اجالسهای بعیدی

میباشید ) .(Talbott, 1977امریکیا و غیر بیه

موضوعا غیر امنیتی بیشتری مطرح شیدند،

طور کلی دود را وابسته بیه ادامیهی ثبیا و

به عنوا مثیال در اجیالس تاشیکند در سیال

توسعهی منطقه اوراسیای مرکای مییبیننید.

 ،3110بییه عنییوا یکییی از بنییدهای پایییانی

امریکا بهشد در افغانسیتا سیرمایهگیباری

اجالس اعالم شد":پیما همکاری شیانگهای

کرده اسیت .آینیده ایین منطقیه تیأثیر قابیل

کشییورهای عاییو را تشییویق کنیید در حییوزه

توجهی در توسعه جهانی و جنگ با تروریسیم

سیاست ،اقتصیاد ،علیوم و فنیاوری ،فرهنیگ،

دارد .در کییل ،منییاف امریکییا در اوراسیییای

آموزش ،انر ی ،حملونقیل ،محییط زیسیت و

مرکای دسترسی به حریم هوایی و دیاک در

سایر زمینهها با هم همکاری نماینید ".بیدین

آسیای مرکای ،توسعه مناب جایگاین انیر ی

ترتییییب ،سیییازما همکیییاری شیییانگهای از

و پیشبرد آزادی و توسیعه دموکراسیی اسیت

موضوعا امنیتی مهم شرو و به مسایل غیر

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

سازما همکاری شانگهای ،همکاری اقتصادی

امنیتی مانند همکاریهای اقتصادی و علمیی

از این رو ،روسیه و چین هرگونه حایور

توسعه مییابد .این تحول یکی از وی گیهیای

امریکییا در آس ییای مرکییای را ی یک چییالش و

منطقهگرایی نوین است کیه از تیکموضیوعی

تهدی ید دائم یی بییرای منییاف حی یاتی دییود و

بود دارج میشود و حوزههیای گونیاگونی از

کاهش حاکمیت کشیورهای آسییای مرکیای

موضییوعا و مسییایل را در دسییتور کییار قییرار

تلقی میکنند .هدف اصلی استرات یک امریکیا

میدهد (شفیعی ،02۰5 ،صص .)61-5۰

در آسیای مرکیای ،رشید دموکراسیی ،ثبیا
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مییوازا توسییعه همکییاری در بحییث امنی یت،

 .1منااافع امریکااا در آساایای
مرکزی

دولتها ،تعهد به نوعی از اصالحا سیاسیی و
اقتصادی مدر می باشد که برای ادغام جوام
در مسیییر جهییانی اقتصییاد ضییروری اسییت.
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همچنین دفا از امنیت و استقالل کشورهای

شرکتهای غربیی بسییار مهیم اسیت .امریکیا

محلییی و جلیییوگیری از ظهیییور ه میییو در

امنیت و رفاه دود را در ارتبا با تنو دطو

اوراسیاست که میتوانید منیاف امریکیا را بیه

لوله میدانید ،تیا منیاف امریکیا و کشیورهای

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

آس ییای مرکییای در زمینییه انییر ی هماهنییگ

00سپتامبر  ،3110توجیه امریکیا بیه آسییای

باشد .امریکا در جلوگیری عبور دط لوله نفت

مرکای بیشتر شد و امریکا مناف حیاتی دود

از روسیه یا به طیور کلیی در کسیب انحصیار

را در این منطقه دنبال میکند .دفا از امریکا

انر ی در بازار نفیت ،موفقییت قابیل تیوجهی

و اروپا در برابیر تروریسیم انجیامشیده توسیط

داشته ،امیا موفقییت کمتیری در زمینیه گیاز

طالبا و متحدا آنها در نتیجهی پیروزی در

طبیعی به دست آورده است .همامیا امریکیا

افغانستا و اسیتقرار دولیت بیادوام و مشیرو

به دنبال مناوی کرد ایرا و روسیه از انر ی

برای امریکا مهم اسیت .دسترسیی بیه انیر ی

آسیای مرکای است؛ نمونه آ دور زد ایرا

منطقه بسیار مهم است و امریکا تنهیا بیازیگر

و روسیه در سادت دط لوله باکو  -تفلیس -

اصلی در اینجا نیست .منیاف امریکیا در ایین

جیحیا اسیت

 .(Mannدر

زمینه دسترسی امریکا و شرکتهای امریکایی

نهاییت واشیینگتن منییاف عمییدهای در تییروی

به بازارها و انر ی دولتهای آسییای مرکیای

سیاستهای دود در دادیل دولیتهیای ایین

است .در این معنا ،نییروی محیرک در پشیت

منطقه دنبال مییکنید کیه در درازمید بیه

سیاست امریکا ضدیت با انحصار انر ی اسیت.

سمت دموکراتیاه کرد  ،بازار آزاد ،جوام باز

دیگر مناف امریکیا ،درهیای بیاز و دسترسیی

و در نهایت بیه امنییت پاییدار دیود در برابیر

برابییر شییرکتهییای امریکییایی در رابطییه بییا

رقبای دارجی منجر دواهد شد.

)and Baran, 2006

اکتشاف ،پاالیش و بازاریابی انیر ی اسیت .تیا

یکییی از مکاتییب فکییری کنییونی غییر ،

حدی فروش انر ی کشورهای آسیای مرکای

چشییمانییداز بدبینانییهای نسییبت بییه آینییدهی

به دلیل کمبود دطو لوله نفت وگاز ،توسیط

سازما همکاری شانگهای و پیامد های آ بیر

روسیه انجام میگیرد .در نتیجه ،آنها قادر بیه

منییاف امریکییا در آسییای مرکییای دارد .ییک

اعمال سیاستهای مستقل اقتصادی نیسیتند.

مداف پیشگام این دط فکر ،استفا بالنک از

از اییین رو دسترسییی بییه انییر ی در شییرایط

دانشگاه جنگ ارتیش امریکاسیت کیه معتقید

مساوی با دیگر کشورها بیرای امریکیا و دیگیر

است فواید سازما همکیاری شیانگهای بیرای

وی بیا میکند که مسکو و پکن بیه وضیوح

هییرجومییرج دولییتهییای اسییتبدادی آس ییای

ایین سییازما را از زمییا آغییاز بییه کییار دییود

مرکای که گرفتیار رکیود سیاسیی ،سیرکو ،

بهعنیوا مجمعیی بیرای وحید دولیتهیای

فسییاد و گسییترش نییابرابریهییای اجتمییاعی

آسیای مرکای در سیازما امنییت منطقیهای

هسییتند .در حییالی کییه برد یی از چییالشهییا

ضد امریکایی پیشبینی کیردهانید
)p.318

(Stephen,

 .2007,نویسییندگا و متفکییرا اییین

اجتنا ناپبیر است ،بردی به دلیل کاستی در
سیاست امریکا میباشید

)2006

.(Negroponte,

مکتب فکری براین باورند که روسیه و چین با

مناف ملی امریکا در آسیای مرکیای بیه سیه

تشییکیل کنفییرانسهییای چندجانبییه ،از آ

دسته عمده :انر ی ،افغانستا و اصیالحا در

بهعنوا یک مکانیسم بیرای اعمیال فشیار بیر

کشییورهای منطقییه و ثبییا منطقییه تقس ییم

کشورهای کوچکتر و ضد موقعییت و منیاف

میشود.

امریکایی استفاده میکنند .جولیا نانی ،مشاور

 .2-1انااارژی :کارتااال ساااازمان
همکاری شانگهای؟

انر ی  PFCتا آنجا پیش میرود که مییگویید
روسیه و چین میتوانند "صفبنیدی نظیامی
اوراسیا را از طریق حمایت از سازما همکاری
شانگهای به عنوا یک وزنه تعیادل در مقابیل
نییاتو توسییعه

دهنیید")2007

 .(Nany,آس ییای

مرکییای منطقییهای بسیییار بااهمیییت بییرای
امریکاست و به سرعت بر اهمیت این منطقیه
افاوده میشود؛ به عنوا مثیال ،معیاو وزییر
امور دارجه امریکا ،ریچیارد آرمیتیا در سیال
 3116گفت":ثبا در آسیای مرکیای بیرای
مناف ملی امریکیا بسییار بااهمییت و حییاتی
اسیت"

)2004, p.3

 .(Nichols,بیا ایین حیال،

مناف امریکا در آسیای مرکای از سه طرف با
چییالش مواجییه شییده اسییت :روس ییه ،چ یین،
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روسیه و چین فراتر از مانورهای نظامی اسیت.

سازما شانگهای؛ طالبیا و حامییا آنهیا؛ و

الف) منافع امریکا
مناف انر ی امریکیا در آسییای مرکیای
روشییین و واضی ی اسیییت و شیییامل تعیییدیل
قیمتهای جهانی از طرییق اسیتخراج میداوم
نفت وگاز منطقه ،تیأمین امنییت دیط لولیه،
تروی امنیت انیر ی امریکیا و اروپیا از طرییق
تأمینکنندگا متنو و مسییرهای و دطیو
لوله صادرا و حمایت از سرمایهگیباریهیای
دصوصی در امریکا میباشد .اگرچه رؤیاهیایی
از تبدیل شد دریای دار به ییک داورمیانیه
دیگر پس از امیدواریهای پییش از موعید در
دهه  0221از بین رفیت ،ایین منطقیه دارای
منب ی قابییل تییوجهی از دییایر هیییدروکربنی
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است .هرگونه ادیتالل در نصیب و راهانیدازی

شییوروی سییابق (از قااقسییتا  ،ازبکسییتا و

دطو لوله باعث افیاایش قیمیتهیا دواهید

ترکمنسییتا ) نیازمنیید عبییور از روسییه بییرای

شد .در حالی که عمل استخراج و اکتشاف بیه

ورود به بازار است .کرملین در حال حاضر بیر

عنوا یک تعادل نیرو ادامیه دارد ،مسییرهای

گاز این منطقه تسیلط دارد و هیر دولیت کیه

متعدد صادرا بیا ظرفییتهیای قابیل توجیه

مایل به استفاده از گاز آسیای مرکیای اسیت،

حملونقیل ،بیرای امنییت انیر ی کشیورهای

باید با روسیه وارد معامله شود و این امر برای

غربی و کیاهش عواقیب ناشیی از حیواد (از

کشورهایی مانند اوکراین و کشورهای بالتییک

جمله قط موقت گاز روسییه بیه اکیراین) در

که هیچگونه جایگاین معقول و منطقی بیرای

(Jim, 2007,

گاز طبیعی روسیه ندارند و بیا تهدیید قیمیت

) .p.28در نهایت کسب سود برای شرکتهیای

باالتر انر ی از سوی روسییه مواجیه هسیتند،

انر ی امریکا با انجام کسیب وکیار در آسییای

نگیییرا کننیییده اسیییت (.)www.stratfor.biz

مرکای و فراهم کرد مناف اقتصیادی بیرای

بنابراین درجه بیاز ییا بسیته بیود بازارهیای

شهروندا امریکیایی و کنتیرل بیشیتر منیاب

انییر ی در آس ییای مرکییای ،مسییهله بییارگ و

منطقه ،از دیگر مناف حیاتی انر ی در منطقه

فااینییده بییرای امنی یت انییر ی غییر و اروپییا

میباشد.

می باشد .این مسهله توضی میدهد کیه چیرا

ب) چالشهای بالقوه

منیاف اروپییا و امریکیا در آسییای مرکییای در

انویه  3111فیراهم شیده اسیت

روسیه به دنبال ثبیا و موفقییت بیرای
ایجاد یک کارتل گیازی تحیت رهبیری دیود
است .والدیمیر پوتین ،رئیسجمهیور روسییه،
آغاز این کار را در سال  3113اعالم کیرد و از
آ زمییا تحییت پوشییش باشییگاه انییر ی و در
اجالس سازما همکیاری شیانگهای در سیال
 3111بر ایین هیدف بیار دیگیر تأکیید نمیود
)and Glazov, 2006

 .(Ritchieروسییه ممکین

است در نادیکی رسید به این هیدف باشید،
036

زیرا تمیام گیاز تولیدشیده در اتحیاد جمیاهیر

حال رشد است ).(Matveeva, 2006
در حال حاضر پیامدهای مهم هر کارتیل
مانند کارتل روسیه بیه رهبیری ایین کشیور و
امکا کارتل مشترک ایرا و روسییه کیه بیه
طور ضیمنی در آدیرین پیشینهاد پیوتین بیه
سییازما همکییاری شییانگهای مطییرح شیید ،از
فروش گاز طبیعی کشورهای مرکای در بیازار
آزاد از طریق دط لولیه متنیو بیه مشیتریا
دود جلوگیری میکند ،در نتیجیه بیه شید
مناف امریکا در حوزه انر ی را با دطر مواجیه

میسازد

)2006

 .(Gupta,چنین کارتیل گیازی

نیا توانایی روسیه برای تحت فشار قیرار داد

).Norling, 2007
در زمینیییه تهیییاجمی بیییود سیییازما

دستاوردهای سیاسیی و راهبیردی را تسیهیل

همکاری شانگهای نسبت بیه انیر ی بایید بیه

دواهد کرد ) .(Blagov, 2006همچنین روسییه

تحوال احتمالی در آینده اشاره کرد .در ییک

با تحت فشار قرار داد قااقستا  ،قرقیاستا

تحقیییق ارائییهشییده توسییط مؤسسییه آسیییای

و ترکمنسییتا  ،اییین کشییورها را بییه شییرکای

مرکییای و قفقییاز در دانشییگاه جییانا هییاپکینا،

روسیه در زمینه گاز طبیعیی تبیدیل دواهید

استفا بالنک میینویسید" :تشیکیل واقعیی

کرد که به تسلط بیشتر روسیه بر مناب گازی

باشگاه انر ی در سیازما همکیاری شیانگهای

 .(Olcott,چنی یین

ممکن نیسیت زییاد طیول بکشید ،قطعیا هیر

سیاست هایی در روسییه و ر ییم هیای محلیی

سازما در برابر برنامه سازما یافتیهی امریکیا

منجر به تقویت دولتهای اسیتبدادی دواهید

چنییییین باشییییگاه رقیبییییی را تشییییکیل

شد که با تکیه بر رانت مناب نفتی ،میتواننید

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

.(Blank,

بالنک با تمرکا بر جاهطلبی روسیه در انحصار

بحییثهییایی نیییا در مییورد امنیییت انییر ی و

بیشتر صینعت گیاز طبیعیی دیود در آسییای

اکتشییاف آ  ،قبییل از اجییالس سییال 3111

مرکای و تبدیل شد به اوپیک گیاز طبیعیی

سازما همکاری شانگهای ،در شانگهای وجود

استوار است .او با امکا پیوستن ایرا به ایین

داشت .در این اجالس ،والدیمیر پوتین ایجیاد

باشگاه و تشکیل یک کارتل با اولین و دومیین

باشگاه انر ی سیازما همکیاری شیانگهای را

تولیدکننییده پیشییرو گییاز طبیعییی در جهییا ،

پیشنهاد کرد .به این ترتیب مسیائل انیر ی از

استدالل دیود را تقوییت مییکنید .اگیر ییک

بحثهای گاهبهگاه ،به سط گروههای کاری و

کارتل با موفقیت در تثبیت نیر جهیانی گیاز

سیاستهای عملی و واضی نقیل مکیا کیرد

تشکیل شیود ،امریکیا در اهیداف دیود ماننید

 .(Artyom,در سییال  ،311۲در

پایین نگه داشتن قیمت و تنو مسیرهای گاز

اجالس سرا سیازما در بیشیکک ،بحیث در

با مشکل مواجه دواهد شد .روسیه میی توانید

مورد امنیت انر ی و همکاری در زمینه انر ی

گازپروم را از طریق کنترل گاز طبیعی آسیای

منجیییر مییییشیییود

)2006

دود را در قیدر نگیه دارنید

)2007, p.84

)2006

مرکییای و دطییو لولییهی حمییل آ و بییا
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مشتریا اروپایی وکسیب منیاف اقتصیادی و

تمرکا اصلی این اجالس بود

(Swanstrŏm and
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اجبییییارکرد همسییییایگا کوچییییکتییییر

مناف امریکا نسبت بیه گیاز طبیعیی مرکیای

صادرکننده ی انیر ی در آسییای مرکیای بیه

مهمتر باشد ،حول محور کسیب وکیار نسیبی

پیوستن به چنین کیارتلی ،تحیت تیأثیر قیرار

محیییط دوسییتانهی قااقسییتا در مقایسییه بییا

 .(Matusov,عیالوه بیر

بیثباتی گاز در دیگر اعاای بیالقوه شیانگهای

این ،از نقطه نظر امریکا نفت دریای دار نقش

مانند ازبکستا و ترکمنسیتا اسیت؛ اگرچیه

مهمتری نسبت بیه گیاز طبیعیی دارد .منیاف

افییاایش ثبییا در ازبکسییتا و ترکمنسییتا

انر ی امریکا در آسیای مرکای مربو به گیاز

میتواند عالقه شرکتهای امریکایی را به ایین

طبیعی و نفت میی باشید ،ولیی اغلیب دومیی

کشییییییورها نیییییییا سییییییوق دهیییییید

مهمتر است .اگر چه در تهوری ،دولت امریکا و

( .)www.doingbusiness.orgبنابراین قااقستا

شرکت های امریکایی دواها سیرمایهگیباری

و نفت آ مهمترین عنصر مناف انر ی امریکا

در گاز طبیعی دریای دار هستند ،مشیکالتی

در منطقه است .عالوه بر داشتن مطلو تیرین

وجود دارد که این سیرمایهگیباری در بخیش

شیرایط کسیب وکیار در منطقیه ،ایین کشیور

گاز و بهدصوص نفت ،احتمال کمتری داشیته

مهمترین تولیدکننیده و صیادرکننده نفیت در

باشد.

منطقه است و با محاسبا انجامشده در سال

دهید

)2007, pp.92-93

مشکال گاز طبیعی مربو به گاز پیروم
و نفو روسیه در این زمینه و ظرفیت محدود

درصد از تولید و دیره گاز و نفت کل جهیا

حملونقل است که تقریبا تمامی صادرا گاز

را در ادتییییار دارد .از ایییین رو قااقسییییتا

منطقییه از طریییق روسیییه انجییام میییشییود

مهمترین عایو سیازما همکیاری شیانگهای

.(Paramonov

برای به چالش کشید مناف انر ی امریکا به

استرات ی امریکا از دهه  ،0221سیادت دیط

شمار مییرود .روسییه و چیین مییتواننید بیا

لوله نفت باکو – تفلیس  -جیحا است .ایین

متقاعییییدکرد قااقسییییتا بییییه اماییییای

دط لوله نفت آ ربایجا را از باکو به جیحیا

موافقتنامههایی در برابر مناف امریکیا ،باعیث

و سپس به بازارهای اروپایی منتقل مییکنید.

شوند سازما همکیاری شیانگهای بیه عنیوا

موفقیییت غییر در سییادت اییین دییط لولییه،

یک تهدید بیرای منیاف امریکیا مطیرح شیود

تامین حمیل ونقیل نقیت قااقسیتا اسیت.

).(Ariel, 2006

)p.2

2008,

Strokov,

and

عاملی که سبب می شود نفت قااقستا بیرای
031

 ،3111این کشور به ترتیب  0/۲درصید و2/2

 .1-1افغانسااتان و اصاا دا در
دولتهای منطقه

طیف وسیعی از کمیکهیا را بیه امریکیا ارائیه

الف) منافع امریکا

دادند .تاجیکسیتا میابیا گیروه کیوچکی از

نشا دهنده ی فوریترین مناف امریکا (هنیوز
به طور حداقل نیمهدائمی) در آسیای مرکای
اسییت .پایگییاه هییوایی منییاس در قرقیاسییتا ،
منطقییهی محکمییی بییرای امریکییا و فعالیییت
نظامی نیروهای ائیتالف در افغانسیتا فیراهم
میییآورد و همچنییین یییک عنصییر کلیییدی در
مبارزه با شورش طالبا به شمار میرود .ایین
پایگاه به عنوا جایگاه اساسی  2۲1هواپیمای
اعاامی و هیدایت و سیودتگییری هواپیماهیا
عمل مییکنید .عیالوه بیر ایین ،نخسیتوزییر
قرقیاسییتا از فعالیییتهییا و تحرکییا اییین
عملیییا در افغانسییتا حمایییت میییکنیید
).(www.manas.afnews.af.mil
پس از ادراج نیروهای امریکایی از پایگاه
هییوایی کارشییی دییا آبییاد ازبکسییتا (پایگییاه
" )"K2در سییال  ،3115پایگییاه منییاس بییه
عنییوا تنهییا جایگییاه نیروهییای امریکییایی در
آسیییای مرکییای اهمیییت دوچنییدانی یافییت.
بنییابراین در سییال  ،3111امریکییا متحمییل
افاایش قابل تیوجهی در هاینیه هیای سیاالنه

نیروهای امریکیایی و ائیتالف بیود ،تأسیسیا
سودتگیری در نادیکی شهر دوشنبه فیراهم
شد ،همه کشورهای آسیای مرکیای در طیول
مأموریت هیای بشردوسیتانه ،حقیوق پیرواز را
فراهم کردند و بردی از آنها بیرای جسیتجو و
عملیا به امریکا کمک نمودنید .اینهیا میوارد
کوچکی از کمک به منیاف نظیامی امریکیا در
حمایت از عملیا آزاد پایدار میباشید

(Jim,

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 0223

پشییییتیبانی از عملیییییا آزاد پایییییدار،

همکییاری شییانگهای در آسیییای مرکییای نیییا

) .2007, p.28قیدر طالبیا و نیاتوانی دولیت
افغانستا در کنترل قلمروی دود ،همیراه بیا
اجما در سیاسیت امریکیا در میورد نییاز بیه
ثبا در منطقه ،حداقل دالییل بیرای حایور
میا مید سیربازا امریکیایی در افغانسیتا
میباشد .با توجه به توافق گسترده بینالمللیی
برای شکست داد طالبیا و محیدود کیرد
قابلیت های القاعده ،همچنا اصلیترین مناف
امنیتی امریکا ،دسترسیی نظیامی بیه آسییای
مرکای بهعنوا مبرمترین اولوییت امریکیا در
منطقه میباشد.

ب) چالشهای بالقوه
چین و روسیه دو کانو عمده قیدر در

برای دسترسی به منطقه و نفو در افغانستا

سازما همکاری شانگهای ،با اتخا اسیترات ی

شد .عالوه بیر منیاس دیگیر اعایای سیازما

همگرایییی راهبییردی ،از دهییه  ،0221تییالش
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مشییترکی را بییرای تعییدیل قییدر ه مونی یک

پایگاههیای نظیامی امریکیا در اطیراف دیود و

امریکا و جلوگیری از تیکقطبییشید نظیام

بهوی ه حاور امریکا در منطقه آسیای مرکای

بینالمللی آغاز کردند .این دو قیدر درصیدد

را مغایر با امنییت نظیامی و منیاف اقتصیادی

برآمدند با تقویت این سازما  ،دالء قیدرتی را

دود مییدانید .از ایین رو تیالش مییکنید بیا

که پس از فروپاشی شوروی در آسیای مرکای

تقویییت هرچییه بیشییتر سییازما همکییاری

ایجاد شده بود و امریکا تالش مییکیرد آ را

شانگهای ،از آ به عنوا اهرم قدر استفاده

پر کند ،بیا حایور قدرتمنید دیود جیایگاین

کند .این سازما اباار مناسبی برای مقابلیه ی

کنند .حاور و نفو فااینده امریکا در آسییای

چین با سیاستهای امریکا در آسیای مرکای

مرکییای پییس از حییواد  00سییپتامبر بییرای

محسو میشیود .مسیکو و پکین همیواره بیا

چین و روسیه بسیار نادوشیایند بیوده اسیت.

تصیری بییر ایین امییر کییه کشییورهای منطقییه

واقعیت امر این است هم روسیه و هیم چیین،

میتوانند مشکال دود را در قالب همگراییی

آسیای مرکای را بخشی از حییا دلیو ییا

منطقییهای – بییهدصییوص از طری یق سییازما

منطقه نفو دود تلقی میکنند .براین اسیاس

همکاری شانگهای حل کنند ،تالش کیردهانید

بدیهی است از احتمال دائمیی شید حایور

مان گسیترش حایور و نفیو هرچیه بیشیتر

امریکا در آسییای مرکیای بیه شید نگیرا

امریکا در منطقه به بهانه مبارزه بیا تروریسیم

باشند و هر دو به کاهش یا حتی حبف حاور

شوند .موض گیری ایین دو کشیور در جرییا

و نفو امریکا در منطقه تمایل داشته

03۰

باشند.

اجالس سرا سال  3111سازما شانگهای و

روسیه مایل است در ایین منطقیه وزنیه

ارائییه بیانیییه مشییترک در اجییالس سییرا ،

تعادلی ئوپلتیکی در مقابل امریکا ایجاد کند.

نشا دهنده مخالفت سرا دولیتهیای عایو

در این راستا یکی از اهداف بلندمد روسییه

سازما با ددالت امریکا در مسائل منطقیه ای

از تشکیل ایین سیازما  ،ائیتالفسیازی بیرای

است .با توجیه بیه گسیترش نفیو امریکیا در

اهییداف بییینالمللییی دییود اسییت و سییازما

منطقه و پیگیری سیاسیت گسیترش نیاتو بیه

همکییاری شییانگهای را بهتییرین وس ییله بییرای

شرق ،طبیعیی اسیت پکین و مسیکو بیه ییک

دستیابی به این هدف میداند .چین به دالیل

همکیییاری اسیییترات یک در قالیییب سیییازما

اسییترات یکی مهمییی بییه شیید از محاصییره

شیییانگهای روی آورنییید .در ایییین جهیییت

استرات یکی دود توسط امریکا نگیرا اسیت و

همکییاریهییای همییهجانبییهای بییا کشییورهای

در منطقه آغاز کردند (حاج یوسفی و سیادا

بیانیه هشت صفحهای رهبرا چین و روسییه

الوند ،02۰۲ ،صص.)0۲۲-0۰0

پ ییش از برگییااری اجییالس ای ین سییازما در

مهییمتییرین اهییداف سییازما همکییاری

آستانه سال  ،3115با انتقیاد از کوشیشهیای

شانگهای را میتوا چنین برشمرد  :کوشیش

یکجانبهگرایانه بیرای میدیریت بحیرا هیای

برای ایجاد جهیا چنیدقطبی؛ کیاهش نفیو

بینالمللی و پبیرش عاویت ناظر هند ،اییرا

نظییامی غییر و بییه وی ی ه امریکییا در آس ییای

و پاکسییتا و تقاضییا بییرای دییروج نیروهییای

مرکای؛ ایستادگی در برابر گسیترش نیاتو بیه

امریکا از آسییای مرکیای در سیال  ،3115از

سوی شرق .روسیه و چین از یکهتازی امریکیا

آغاز نقشآفرینی بینالمللی سازما شیانگهای

و تالش آ کشور برای ایجاد نظام تکقطبیی

در آینده دبیر مییدهید .همچنیین در پاییا

در جها نگرا اند و از همین رو مییکوشیند

اجالس سیرا سیازما در  01او  311۲در

امکانا و توانمندیهای سیاسی ،اقتصیادی و

بیشکک ،قطعنامیهای بیه تصیویب رسیید کیه

امنیتی دود را با کمیک کشیورهای منطقیه و

بدو اشاره مستقیم به امریکیا ،از رهبیری آ

در چییارچو سییازمانی سییازگار بییا محیییط

کشور در مبارزه بیا تروریسیم انتقیاده شیده و

جغرافیایی دیود بیرای روییارویی بیا ه میونی

آمده است که اقداما ییکجانبیه نمییتوانید

امریکا در جها بیه کارگیرنید و در چیارچو

مسائل موجود را حل کند (شیفیعی و فرجیی،

سازما همکاری شانگهای گرایش دود را بیه

 ،02۰۲ص .)30پیوسییتن کشییورهایی ماننیید

نادیکترین سیاستهایشا در میورد آسییای

ایرا بیه ایین سیازما مییتوانید بیه معنیای

مرکای نشا دادهاند و این سازما سپری در

تشکیل یک جبهه جدید سیاسی -امنیتیی در

برابییر نفییو امریکییا در منطقییه و چییه بسییا

منطقه در مقابل جبهه مشترک اروپای غربیی

پرنفییو ترین سییازما در منطقییه میییباشیید

بهدصوص امریکا تلقی شود .نگاهی به مواض

(حقشناس و بشیری ،0221،ص .)۰۰

اتخا شده از سیوی سیازما در قبیال حایور

با توجه نقش غالب چین و روسیه در این

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 0223

منطقه برای مقابله با یکجانبهگراییی امریکیا

مقابل امریکا و متحیدا غربییاش میی باشید.

نظامی امریکا دلیل آشکار و روشینی بیر ایین

سازما میتیوا گفیت کیه از اهیداف پنهیا

ادعاسییت .بردییی صییاحبنظییرا  ،عواقییب

سازما  ،جلوگیری از گسترش ناتو به آسییای

استرات یک دیاش سازما شانگهای را بیرای

مرکییای و قفقییاز و ایجییاد موازنییه جهییانی در

مناف درازمد امریکا فاجعهبیار دانسیته و از

032

شانگهای :منطقهگرایی نوین و تهدید مناف امریکا در آسیای مرکای

آ بییا عنییوا کییابوس ئوپلیتییک امریکییا

امریکا دواست نیروهای نظامی دود را برطبق

یییادکردهانیید (حسییندییانی ،02۰5 ،ص.)60

جییدول زمییانی تعیییینشییده از پایگییاههییای

امروزه تمام مناف امریکیا در آسییای مرکیای

کشورهای عاو این سازما دارج کند .چنید

مورد تهدید واق شده و سیاستهیای امریکیا

هفته بعد ،به طور رسمی دردواست کیرد کیه

در این منطقه بیا چیالشهیای جیدی روبیهرو

همه نیروهیای امریکیایی پایگیاه  K2را تیرک

شده است .مسکو و پکن بهحایور سیاسیی و

کنند .پس از آ بنا بر گاارشها ،قرقیاسیتا

نظامی امریکا در آسیایمرکای بهعنیوا ییک

به دلیل احسیاس فشیار از سیوی کشیورهای

دطر واقعی نگاه میکنند .روسیه و چیین بیه

سازما شانگهای ،همکاری دود را با عملییا

تمای یل امریکییا بییرای داشییتن پایگییاه در ای ین

امریکا در پایگاه مناس کیاهش داد

منطقه شک و تردید دارند .با وجیود حماییت

) .2007, p.317در این برهه بحثهایی در مورد

روسیه و چین از جنگ امریکا علیه تروریسیم،

میاا مشارکت سازما همکاری شانگهای در

آنها دواها دروج امریکا از منطقه هسیتند و

محدود کرد حاور نظامی امریکا در آسییای

از احتمال حاور نظیامی امریکیا بیرای مید

مرکای در گرفت .آیا بیانیه عمیومی سیازما

نامحدود ترس دارند .در این مبارزه مسیکو بیا

همکییاری شییانگهای در آسییتانه و فشییار بییر

حمایت چین ،نقش رهبری ایفا میکند.

ازبکستا بیهعنیوا عامیل اصیلی ،منجیر بیه

از سال  3110تا  3115نفیو امریکیا در

دروج اجباری نیروهیای امریکیا از پایگیاه

K2

آسیای مرکای افیاایش یافتیه ،در حیالی کیه

شد؟ بردی از کارشناسا به سازما همکاری

سازما همکاری شانگهای در حال افول بیوده

شانگهای به عنوا ابیاار اصیلی در ریشیهکین

است .در کوتاهمد  ،برجستهترین قربانی نظم

کرد حاور نظامی امریکیا در منطقیه اشیاره

امنیتیییی پیییس از حیییواد 00سیییپتامبر در

میکنند ) .(Lionel, June, 2006چین ،روسیه و

آسیایمرکیای ،سیازما همکیاری شیانگهای

کشییورهای آسیییای مرکییای عاییو سییازما

بوده است

021

(Stephen,

 .(Rumer,بیانییه سیال

همکاری شانگهای ،دالیل منحصیر بیه فیردی

 3115سازما در اجالس آسیتانه قااقسیتا ،

برای محدود کرد حایور نظیامی امریکیا در

شرو اوج تهدید مناف غر بود .ایین بیانییه

منطقه دارند .چین به طور مداوم از تالشهای

طوالنی توسط هر یک از سیرا دولیتهیا در

امریکییا بییرای محاصییره اییین کشییور از طریییق

سییازما همکییاری شییانگهای اماییا شیید و از

معماری دقیق طراحیشده ی نیروهای دریایی

)2009, p.62

سمت آسیای مرکای میترسد .برای روسییه،

زما الزم بیه منظیور جنیگ بیا تروریسیم در

گسترش ناتو در شرق اروپا بسیار تهدیدکننده

افغانستا میپبیرد و نه بیشتر .به دنبال ایین

بود .یکی از نتیای ایین حمیال بیه منیاف و

موض گیریها ،قرقیاستا نیا تصمیم گرفیت

موقعیت امریکا در آسیای مرکای این بود کیه

مبل ی اجییاره پایگییاه نظییامی مانییاس را بییرای

امریکا پایگاه دود را در کارشیدیا از دسیت

امریکا از دو میلیو به دویسیت میلییو دالر

داد و با فشار مداوم از سوی قرقیاستا بیرای

در سال افاایش دهد (ادیوا کیاظمی،02۰5 ،

دروج از پایگیاه مانیاس نییا روبیهروسیت .بیا

ص .)005همچنین سیازما شیانگهای بیرای

دروج از پایگاه کارشی دا آباد ،امریکیا یکیی

تأکی ید بییر نییاتوانی آشییکار نییاتو در شکسییت

از پایگاههای استرات یک دود را از دست داد و

طالبا  ،گروه ارتباطی شانگهای – افغانسیتا

این یکی از بدترین نتای ممکن بیرای امریکیا

را تشیییییکیل داده اسیییییت (کیییییرمزادی و

 .(Cooley, 2005,بیا

دوانسییاری ،0221،ص  .)1در همییین حییال

توجه به نفیو روسییه و چیین در کشیورهای

رهبرا آسیای مرکیای بیا مشیاهده شیورش

آسیای مرکیای ،تکییه امریکیا بیر قااقسیتا

انقال هیای رنگیی در اوکیراین ،گرجسیتا و

بهعنیوا قیویتیرین شیریک امریکیا در ایین

قرقیاستا  ،هشدارهایی از آنچه میتواند برای

منطقه و بهعنوا رهبر بیالقوه بیرای پیشیبرد

آنها نییا اتفیاق بیفتید ،دریافیت کردنید .ایین

اهداف امریکا نادرست است و نمیتوانید وزنیه

تحوال (به تفسیر آنهیا) بیه عنیوا رهبیری

مناسبی برای سیاست هیای امریکیا در آینیده

امریکا در مبیارزا انتخابیاتی بیرای برقیراری

باشد ) .(www.state.govوزیر دارجه ازبکستا

دموکراسی با هدف براندازی ر یم های مستبد

در پایا اجیالس  3115در آسیتانه ،پایتخیت

منطقه است .در این زمینیه قابیل درک اسیت

قااقستا اعالم کرد" :پایگاه هوایی امریکا در

که چرا ازبکستا بیه سیرعت درگییر بحیرا

دا آباد نباید در جهت اهداف دیگری غییر از

انییدیجا شیید و امریکییا بییا انجییام تحقیقییا

حمایت از عملیا جنگی امریکا در افغانستا

بییینالمللییی در اییین حادثییه ،ر یییم اسییالم

مورد استفاده قرار گیرد ".وزیر دفا روسییه

کریماوف را تحت فشار قرار داد

نیا پیشاپیش در همین جهیت اظهیار داشیت

) .p.141مسکو و پکن بیا ایجیاد ییک سیسیتم

روسیییه حاییور پایگاهییای نظییامی نییاتو در

جیام در قالییب شیانگهای بییا توجیه حماییت

در ایین منطقیه بیود

)p.2
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و پایگاه های زمینی از حاشیه اقیانوس آرام به

ازبکستا و قرقیاسیتا را صیرفا بیرای مید

(Rollie, 2006,
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امریکییا از اصییالحا دموکراتیییک ،بییا انجییام

جهت کاهش حاور امریکا در آسیای مرکای

تمرین عملیا نظامی ضد انقال و شورش و

عمل دواهند کیرد .ایین بیانییه انقیال هیای

تییالش آگاهانییه بییرای سییلب امکییا چنییین

رنگین را کار امریکا مییدانسیت و بیر همیین

اصییالحاتی در آسیییای مرکییای ،سییعی در

اساس ،پوتین در انوییه  ،3111قیانونی را بیه

تاعیف حاور امریکا در این منطقه دارنید .از

اماا رساند که بر مبنای آ سازما های غییر

شکست روسیه در سال  3116برای پییروزی

دولتی دارجی نمیتوانند به حمایت میالی ییا

کاندیییدای مییورد نظییر دییود بییرای ریاسییت

هر نو اقدامی دست زننید کیه امنییت ملیی

جمهوری اکراین و متعاقب آ "انقیال هیای

روسیه را مورد مخاطره قرار دهد .تصویب این

رنگی" ،روسیه و چیین و دولیتهیای محلیی

قانو عمال سازما های مورد حمایت امریکا را

منطقه ،بدو وقفه به اشاعهی این ایده ادامیه

در منطقییه در جهییت گسییترش بحییرا هییا و

م ییدهنیید کییه امریکییا و سییازما س ییا ای ین

انقال های رنگین با محدویت مواجه میسازد

انقال های رنگی را برای سرنگونی دولتهیای

(ادوا کاظمی ،02۰5 ،ص.)001

محلی و جایگاین کرد آنها به حکومتهیای

 .9-1ثبااا  :تحاارز سااازمان
همکاری شانگهای

طرفدار دود و در نتیجیه ،ضید روسیی و ضید
چینی هدایت میکنند ).(Shijie zhishi, 2005
اوج موض گیری ضد امریکیایی سیازما
شانگهای را میتوا در بیانیه پاییانی اجیالس
سرا کشورهای عاو ایین سیازما در سیال
 3111مشییاهده کییرد :کشییورهای آسیییای
مرکای میبایست راههای توسیعه را براسیاس
نیازها و مناف دود برگایند و تعیین روشهیا
و سازوکارهای تامین امنیت منطقیه ،حیق و
مسهولیتی است که صرفا به کشورهای منطقه
مربو میشود .مفاد این بیانیه بیا لحین ضید
امریکایی بر این نکته تأکید نمود کیه اعایای
سازما شانگهای با همیاهنگی بیا یکیدیگر در
023

الف) منافع امریکا
یک درس از حادثیه 00سیپتامبر 3110
این بود که دولتهیای ضیعیف در ترکییب بیا
بنیادگرایی بیه عنیوا تهدییدی بیرای منیاف
امنیت ملی امریکا مطرح شدند .فراتیر از ایین،
امریکا دارای مناف حیاتی در آسیای مرکیای
میباشد ،از جملیه تبیدیل نشید کشیورهای
منطقه به مجموعهای از کشورهای ضعیفتیر،
حتی با حاکمیت سست و کنتیرل نامشیخص
بر اراضی دود .در ایین صیور  ،ایین منطقیه
میتواند به یک فاای بارگ غیر قابل کنتیرل
بسیار شبیه افغانستا پس از سالهیا اشیغال

به این چارچو و شرایط ،آسیای مرکای یک

مرزهییای اییین کشییور اییین دسییتاوردها را در

مان عمده بیرای مبیارزه امریکیا بیا تروریسیم

معرض دطر قرار میدهید .دسیته دیگیری از

میییباشیید (رومییر ،3112 ،ص  .)13بنییابراین

مشکال نتیجه ی درگیری دادلی یا ناا بین

امریکا عالقه شدیدی به کنترل بیشتر مرزهیا،

کشورهاست که می تواند مغایر با مناف امریکا

مبیارزه بییا میواد مخییدر ،مبیارزه بییا گسییترش

باشد ،از جمله نیاز به تخیلیه شیهروندا غییر

سالحهای هستهای و مبارزه با تروریسیم دارد.

نظامی امریکایی ،ادتالف بیر سیر حیلوفصیل

دو کشور(قرقیاسییتا و ازبکسییتا ) از چهییار

مناقشه با روسیه و چین ،امکا ایجیاد جبهیه

کشور آسیای مرکای عاو سیازما همکیاری

اضافی در مبارزه با اییرا و مهیمتیر از همیه،

شانگهای ،ادیرا بیثباتی را تجربه کردهاند :در

جنییگهییای پیییاپی در مییواد اجتنییا ناپییبیر،

سال  3115کودتا در قرقیاستا و اعتراضیا

هنگییامی کییه در آسیییای مرکییای حاکمییا

پس از آ در ر یم جدید و بحرا اندیجا در

اقتدارگرا مییمیرنید ییا سیرنگو مییشیوند.

ازبکستا  .وضیعیت تاجیکسیتا نییا بهتیر از

بنابراین امریکا از پیگیری مناب انر ی ،ایجیاد

بقیه نیست .در حیالی کیه بیه نظیر مییرسید

ثبا در افغانسیتا و منیاف جهیانی فراتیر از

قااقستا پایدار و با ثبا تر اسیت .در نهاییت،

آسیای مرکای غافل نمیشود.

مناف امریکا در ثبا در منطقیه و جلیوگیری

ب) چالشهای بالقوه

از شکست این دولتهاست.
درگیری میا دولتها نییا علییه منیاف
امریکا در ایجیاد ثبیا در منطقیه مییباشید.
تعارض بین کشورهای آسیای مرکیای منیاف
دیگر امریکا از جمله انر ی و افغانسیتا را در
معرض دطر قرار مییدهید .جنیگ ییا حتیی
سطوح متوسط درگیری میی توانید منجیر بیه
ادتالل در عرضیه نفیت وگیاز شیود .منیاطق
شییمال افغانسییتا تییاکنو بییا ثبییا تییرین و
پایدارترین مناطق این کشور حاصل تالشهیا
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دارجی و جنگ دادلی تبدیل شود .بیا توجیه

برای بازسازی این کشور است ،اما درگیری در

موازنه تهدید ،تحلییل بهتیری از اهیداف
روس ییه و چ یین در سییازما شییانگهای ارائییه
میکند .این سازما حاصیل تهدیید اقیداما
یکجانبهگرایانه امریکاست .در همین زمینیه،
همکاری و هماهنگی بیشتر روسیه و چین در
مقابله بیا اعمیال ییکجانبیهگرایانیه امریکیا و
حاور آ در آسیای مرکای دییده مییشیود،
زیرا آنها امریکیا و اهیدافش در منطقیه را بیه
عنوا یک تهدید تلقی میکننید .روسییه بیه
همییراه دیگییر دولییتهییای عاییو ،همکییاری
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دیپلماتیک فعالی در برابر امریکا دارنید کیه از

قراردادهای متعدد نظیامی و دفیاعی ظهیور و

آ جمله ،مخالفت با عاویت ناظر امریکیا در

بیروز یافیت ،بسییاری از تحلیلگیرا را بییر آ

این سازما است (کیوالیی و میرادی،02۰2 ،

داشییت تییا از تعییابیری ماننیید "نییاتو شییرق"

ص  .)332چ یین و روس ییه نظییم تییکقطب یی

و"جنگ سرد تازه" پس از جنیگ سیرد ییاد

موجود را تهدیدی علیه مناف و امنییت ملیی

کنند .این سازما و بهوی ه دو عاو اصلی آ ،

دود میدانند و تالش دارند نظم بینالمللی را

یعنی روسیه و چین ،به دنبال موازنیه نیرم در

به سوی چندقطبی سوق دهند .دو کشیور در

مقابییل اهییداف و اقییداما امریکییا و نییاتو در

صدد برآمدند با تأسیس سازوکار منطقهای به

منطقه میباشد (واعظی ،02۰2 ،ص.)0۰2

تعایف ایدهی نظم مورد نظر امریکا بپردازند.

رویکرد چین و روسیه منجر به بیثبیاتی

دو طرف با تعریف مناف و تهدیدا مشترک،

بیشتر ،فشار بر امریکیا بیرای دیارج شید از

حاییور امریکییا در آسیییای مرکییای و نیییا

منطقییه و کنتییرل بیشییتر سییازما همکییاری

گسترش ناتو به شیرق را تهدیید مییداننید و

شییانگهای بییر منطقییه میییشییود .علنیییتییرین

بییرای مقابلییه بییا اییین تهدیییدا  ،در حییال

مکانیسم برای فشیار بیر امریکیا بیرای دیارج

شکلدهی به موازنه نرم در مقابل امریکا و ناتو

شیید از منطقییه ،تمرینییا نظییامی و ادیییرا

در این منطقه هستند.

مأموریییت صییل  311۲بییوده اسییت .از زمییا

عملکرد سازما همکاری شانگهای بیرای

ایجاد ایین سیازما  ،کشیورهای عایو ،شیش

غلبه بر چالشهیای امنیتیی آسییای مرکیای

تمرین نظامی تحت حمایت این بلیوک انجیام

موفقیتآمیا بوده است و این سازما توانسته

دادهاند

با به کارگیری سیاسیتهیای امنیتیی دفیاعی

 ،3115تمرین نظامی اجراشدهی منحصیر بیه

مشترک باعث ایجاد سادتار ضید تروریسیتی

فرد بود .چین و روسیه در تمرین جنیگهیای

در ازبکستا و تعطیلی پایگاه دیا آبیاد شیود

مدر با تمرکا وی ه بیر روی عملییا آبیی و

که برای استقرار نیروهای نظامی امریکا بعد از

داکی در مقیاس وسیی شیرکت کردنید ،هیر

حمله به افغانستا تأسیس شد .جهیتگییری

چند سازما همکاری شانگهای اهداف رسمی

ضیید امریکییایی سییازما شییانگهای در قبییال

دود را از این تمرین ،ضد تروریسم کر کیرد؛

تهدیدا امنیتیی جهیا غیر کیه در قالیب

در واق این تمرینی کامال دوجانبه در بخشیی

برگااری رزمایشهای گسترده نظامی و انعقاد

از دییاک چییین و روسیییه بییود .یییک نظریییه

)2007, p.11

 .(Marcel,مأموریت صیل

 01هاار نیروی نظیامی اجیرای ییک تمیرین

آسیای مرکای نشا میدهند که قدر هیای

برای حمله و عملیا آبی داکی علیه تیایوا

بارگ ،آنهیا را جیدی مییگیرنید و هشیداری

اسیییت ) .(www.GlobalSecurity.orgبیییه جیییا

آشکار به جنیبشهیای جیداییطلیب دادلیی

مأموریت صل  ،3115تمام تمرینیا نظیامی

است که کمکهای نظامی سیازما همکیاری

در ایجییاد بهبییود قابلیییت و همکییاری ارتییش

شانگهای برای مشیکال دولیتهیای آسییای

چنییدملیتی و دیگییر سییادتارهای امنیتییی و

مرکای جدی است .نکتیه دیگیر بیرای نشیا

آمییوزشهییای ضیید تروریسییم و مبییارزه بییا

داد اهداف سیاسی این تمرینا ایین نکتیه

گییروههییای تروریسییتی تمرکییا داشییته اسییت

است که منطقه میتواند امور دادلیی دیود را

 .(Roger,در طول سالهای

اداره کند و نیاز به هیچ داور امنیتی در دیارج

)September, 2003

ادیییر تمرینییا از لحییاد پیچیییدگی و ابییاار

از منطقیه از جملیه امریکیا نیسیت

پیشرفت زیادی کرده است .آنها چندجانبیه و

) .2007, p.11به هرحال مأموریت صیل 311۲

متعییدد هسییتند و شییامل ارتییش و نهادهییای

نشا داد که توسیعه هوشیمند و محتیا بیه

امنیتییی و همچنییین افییاایش تعییداد نیروهییا

سمت یک سازما امنیتی تمامعیار در جریا

میباشند.

است.

(Marcel,

مأموریت صل  311۲تیا بیه حیال ،ییک

یکی دیگر از چالشهای بالقوه امریکیا در

نمونه از چالشهای قابیل مالحظیه همیراه بیا

حفییث ثبییا در منطقییه ،احتمییال افییاایش

تییدارک و پشییتیبانی 0۲11سییرباز چینییی و

عاویت ایرا در سازما همکیاری شیانگهای

تجهیاا با حرکت از سینکیانگ بیه روسییه

است .روسیه بیه دنبیال جلیوگیری از وابسیته

میباشد .برای اولین بار است کیه ایین تعیداد

شد کشورهای آسیای مرکیای بیه امریکیا و

سرباز و تجهیاا به جایی بسیار دور فرستاده

غر است و تالش دارد کنترل تمیام آسییای

میشود .عالوه بر دستیابی به اهیداف نظیامی،

مرکای و دریای دار را در ادتیار داشته باشد

بسیاری از تمرینا شامل اهداف سیاسی نییا

و تنها قیدر عیالی نظیامی در منطقیه باشید

میباشد .چین نشیا مییدهید کیه قیادر بیه

) .(Matveyev, 2005مسیکو و پکین از سیازما

رهبری یک سازوکار امنیت چندجانبه است و

همکاری شانگهای به عنوا ییک قالیب بیرای

روسیه قدر دود را برای کنترل نادیک دود

تأمین امنیت دسیتهجمعیی و انجیام عملییا

شماره شصت و نه ● سال بیست و دوم ● زمستا 0223

برجسته در مورد هدف واقعی ایین تمیرین بیا

در دارج از کشور را به ر میکشید .رهبیرا

025

شانگهای :منطقهگرایی نوین و تهدید مناف امریکا در آسیای مرکای

نظیییامی در آسی ییای مرکیییای اسیییتفاده و از

سینکیانگ همگی نشا از تسلط بیشتر چین

پیما ها و قراردادها ،دوجانبه و چندجانبیه بیا

بر این منطقه و ایجاد محدودیت بیرای منیاف

ر یم های محلی استقبال مییکننید .از زمیا

امریکا دارد

آغاز به کار شانگهای ،روسییه و چیین تیالش

امریکا بایید ایین سیازما و توسیعه آ را بیه

دارند از این سازما به عنوا سازوکاری برای

عنوا قالبی برای روسیه و چیین کیه منیاف

وحیید کشییورهای آس ییای مرکییای در ی یک

این کشور را با دطیر مواجیه مییکنید ،میورد

سییازما امنیتییی منطقییهای ضیید امریکییایی

توجه قرار دهد.

استفاده کننید .عیالوه بیر ایین ،شیانگهای بیه

فرجام

عنوا یک سازما منحصر به فرد رو به رشد،

 .0سییازما همکییاری شییانگهای از نظییر

سعی در مقابله با ناتو و جلوگیری از عایویت

اهمیییت ،وسییعت و گسییتردگی مأموریییت و

کشیورهای آسییای مرکیای در نیاتو دارد .بیا

عاویت بالقوه رشد بسیار چشمگیری داشیته

وجود این ،چین آشکارا و به طور مداوم اعیالم

است و یک بازیگر مهم در آسیای مرکای بیه

میکند که سیازما همکیاری شیانگهای ییک

حسا میآید .تمرینهای نظامی و گسیترش

مییدل و تییالش در رابطییه بییا امنی یت آس ییای
مرکای و جنو آسیای شیرقی و فراتیر از آ

اعاای این سازما چالشی برای ناتو محسو
میشود.

است و به جای ائتالف بیه رهبیری امریکیا بیا

 .3در صور تشکیل کارتل گاز طبیعیی،

ایجاد این سازما تالش دارد مناف کشورهای

این سازما می تواند زمینههای قبال ناشنادته

آسیای مرکای با مناف چین هماهنگ باشید،

021

)2004, pp.52-53

 .(Ramo,بنابراین

را کشف کند .در صور یک معامله بارگ گاز

نه همسو با مناف امریکا .سیاستهیای جدیید

طبیعی به منظور استخراج و صادرا  ،ممکین

چین در قبال آسیای مرکای و به وی ه توسعه

است گاز کافی باعث تشویق عرضیهکننیدگا

سیییازما همکیییاری شیییانگهای نمونیییهای از

آسیای مرکای به تنو مسیرهای حملونقیل

امیدواری و موفقیت چین برای سادت منطقه

از راه روسیییه شییود و شییرکتهییای امریکییایی

تحت نظار دود و توسعه اقتصادی دیود در

مجبورند قیمتهای باالیی را بیرای دسترسیی

دادل این منطقه اسیت .روابیط شیانگهای بیا

تحمل کنند .اما اگیر سیازما شیانگهای ییک

دیگر سازما های منطقهای و کشورها و انجام

باشگاه انر ی بیا تولیید گیازپروم ایجیاد کنید،

مانور مشترک نظیامی در منطقیه دودمختیار

روسیه به بازیگر غالب در بازی انیر ی تبیدیل

می شود و برای شرکتهای امریکایی ورود بیه

دوماهنامه تحوال ایاران و اوراسایا ،شیماره

رقابت انر ی سختترمیشود.

.23

روسیییه در منطقییه مسییائلی غیییر از آسیییای
مرکای غلبه کند .نمونه ی بارز آ  ،سیناریوی

" ،)02۰۲ایییرا و سییازما همکییاری شییانگهای:

ه مونی و ضید ه میونی" ،پژوهشانامه علاوم
سیاسی ،سال سوم ،شماره .3

تایوا است .اگر روییارویی چیین و امریکیا در

 .6حسندانی ،محمد (بهار " ،)02۰5از هلسیینکی تیا

وضعیت تایوا بحرانی شود ،پکن از هر اهرمی

شانگهای :نگیاهی بیه سیازما هیای منطقیه ای در

برای کسب حداکثر میاا حمایت بینالمللیی
استفاده می کند .این کار شیامل اعمیال نفیو
سازما همکاری شانگهای و تیالش بیرای بیه

آسیای مرکای" ،فصالنامه مطالعاا آسایای
مرکزی و قفقاز ،سیال چهیاردهم ،دوره چهیارم،
شماره .52
 .5حقشناس ،محمیدجواد و سیعید بشییری (تابسیتا

حاشیه راند هرگونیه سیوء اسیتفاده امریکیا

" ،)0221ناتو و گرایش ایرا به سازما همکیاری

برای حاور در آسیای مرکیای دواهید شید.

شانگهای" ،اط عا سیاسی اقتصادی ،شیماره

همچنین پکن بالفاصله میی توانید کشیورهای

.3۰6

آسیییای مرکییای را بییرای ادییراج نیروهییای
امریکییایی تحییت فشییار قییرار دهیید .سییازما
همکاری شانگهای بیا توجیه بیه توانیاییهیای
بالقوه می تواند در آینده ،بیشیترین چیالش را
برای امریکا ایجاد کند.
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