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دا٘ـٍا ٜآصاد اػالٔی ٚاحذ ؿٟشضا
ؿٕاس ٜد - ٓٞتٟاس  / 1391كق 33 - 64

مالحظات ژئوپلیتیکی سیاستهای اورژی چیه
در مىطقه سازمان همکاری شاوگهای
اِ ٟٝوٛالییٔ -1ا٘ذا٘ا تیـ ٝیاس

2

تاسیخ دسیافت69/33/31 :
تاسیخ تلٛیة63/3/36 :

چکیدٌ

پغ اص آ٘ى ٝچیٗ ػیاػت ا٘داْ اكالحات دس ػاختاسٞای التلادی خٛد سا اص پایاٖ دٞهٝی
 3139دس پیؾ ٌشفت ،التلاد ایٗ وـٛس تا ؿتاب چـٍٕیشی ٌؼتشؽ یافهت  ٚتهش ٔیهضاٖ
ٔلشف ا٘شطی دس تخؾٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛالتلادی افضٚد ٜؿذ .تا سؿهذ ٘یهاص چهیٗ ته ٝا٘هشطی،
ٔؼأِٝیی أٙیت دػتشػی ت ٝایٗ واال ،ت ٝیىی اص ٔٛضٛػات ٔ ٟٓدس ػیاػت خهاسخی ایهٗ
وـٛس  ٚدس سٚاتظ ایٗ وـٛس تا ٔٙاعك پیشأ٘ٛی ،تثذیُ ؿذ.
أا ٌؼتشؽ حضٛس چیٗ دس ػغح ٔٙغم ٝای ،تٟٙا ت ٝخاعش ٚاتؼتٍی ایهٗ وـهٛس ته ٝا٘دهاْ
ٚاسدات ا٘شطی  ٚتالؽ تشای ایٕٗػاصی ساٜٞای دػتیاتی ت ٝآٖ ٘یؼت؛ تّى ،ٝایٗ أش سا تایذ
 .3اػتاد  ٚػضٞ ٛیأت ػّٕی ٌشٔ ٜٚغاِؼات ٔٙغمٝای دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ ()Ekolaee@ut.ac.ir
 .2دوتشای ٔغاِؼات تیٗإُِّ دا٘ـٍا ٜخٛاٞشِؼُ ٟ٘شٙٞ ،ٚذٚػتاٖ  ٚاػتادیاس ٕٟٔاٖ دا٘ـىذٔ ٜغاِؼات خٟاٖ ،دا٘ـٍا ٜتٟشاٖ
()Mandana.tishehyar@gmail.com
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دس چاسچٛتی والٖتش  ٚتا دس ٘ظش ٌشفتٗ اٞذاف التلادی  ٚتش٘أٞٝای ػیاػهی ایهٗ وـهٛس
دس ٘ظش ٌشفت .دس ٚالغ ،افضایؾ پی٘ٛذٞای ٔیاٖ چیٗ  ٚوـٛسٞای س ٚت ٝتٛػؼٌ ٚ ٝؼهتشؽ
حضٛس ٔٙغمٝای ایٗ وـٛس سا تایذ دس چاسچٛب افضایؾ ٘فٛر  ٚخایٍا ٜػیاػی ایهٗ وـهٛس
دس ػغح تیٗإِّّی دیذ ٘ ٚثایذ آٖ سا تٟٙا ت ٝتالؽ ایٗ وـٛس تشای دػتشػی تٙٔ ٝاتغ ا٘شطی
فشٚواػت .دس ٔدٕٛع ،ایٙغٛس ت٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝاٌشچٔ ٝؼأِٝی تأٔیٗ أٙیت ا٘شطی ٘مهؾ
ٕٟٔی دس ؿىُدٞی ت ٝسفتاس ٔٙغمٝای  ٚخٟا٘ی چهیٗ تهاصی ٔهیوٙهذ ،أها ٘تٛا٘ؼهت ٝاػهت
ػیاػت خاسخی ایٗ وـٛس سا ت ٝعٛس وأُ پیش ٚایٗ دػت ٔالحظات ٕ٘ایذ.
دس ایٗ ٘ٛؿتاس تالؽ خٛاٞذ ؿذ تا ٘ـاٖ داد ٜؿٛد دس حهاِی وه ٝا٘هشطی ػأهُ ٕٟٔهی دس
ػیاػت خاسخی چیٗ دس سٚاتظ ایٗ وـٛس تا وـٛسٞای ػض ٛػاصٔاٖ ٕٞىهاسی ؿهاٍٟ٘ای
اػت ،أا ایٗ عٛس ت٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝا٘شطی تیـتش ٘مؾ اتضاسی واستشدی تشای پیـثشد ٔٙافغ
طئٛپّیتیىی چیٗ دس ایٗ ٔٙغم ٝسا تاصی ٔیوٙذ  ٚتهشای دسن ٔاٞیهت ػیاػهتٞهای ا٘هشطی
چیٗ ،تایذ دس چاسچٛتی والٖ تش ت ٝتشسػی اِٛٚیتٞهای چٙذٌا٘ه ٝػیاػهتٞهای أٙیتهی ٚ
سلاتتی چیٗ تا دیٍش وـٛسٞا دس ٔٙغمٝی ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای پشداخت ٝؿٛد.
ياشٌَای کلیدی :چیٗ ،آػیای ٔشوضی ،ا٘شطی ،أٙیت ،طئٛپّیتیه ،الّیتٞای لهٔٛی ،ػهاصٔاٖ
ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای.
مقدمٍ

دٌشٌ٘ٛی تضسٌی دس ٘ظٓ پیـهیٗ ا٘هشطی دس خٟهاٖ سا داد ٜاػهت .دس ایهٗ فشایٙهذ ٘هٛیٗ،
وـٛسٞایی ٔا٘ٙذ ٙٞذٚػتاٖ  ٚچیٗ تا ؿتاب دس حاَ تثذیُ ؿذٖ ت ٝلذستٞهای تضسٌهی دس
ػشكٝی تاصاسٞای خٟا٘ی ا٘شطی ٘ ٚیض تاصیٍشا٘ی ٔ ٟٓدس ػشك ٝطئٛپّیتیه ا٘شطی دس خٟهاٖ
ٞؼتٙذ .خٕٟٛسی خّك چیٗ تا خٕؼیتی دس حذٚد ٔ 3.1یّیاسد ٘فش ،پش خٕؼیت تشیٗ وـهٛس
خٟاٖ  ٚدٔٚیٗ ٔلشف وٙٙهذ ٜی ا٘هشطی دس خٟهاٖ پهغ اص ایهاالت ٔتحهذ ٜآٔشیىها اػهت.
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ٚاتؼتٍی چیٗ تٚ ٝاسدات ا٘شطی دس ػاَٞای ٌزؿت ٝتؼیاس افضایؾ یافت ٚ ٝپیؾتیٙی ٔیؿٛد
و ٝتا ادأٝی تش٘أٞٝای كٙؼتی ؿذٖ  ٚافضایؾ ؿٟش٘ـیٙی دس ایٗ وـٛس٘ ،یاص آٖ ته ٝا٘هشطی
دس ػاَٞای آیٙذ ،ٜافضایؾ یاتذ ).(Jian, 2011
ت ٝایٗ تشتیة ،چیٗ تشای پایذاسی سؿذ التلادیاؽ ٘یاصٔٙذ افضایؾ ٚاسدات ا٘هشطی
اػت .تٙاتشایٗ ،صٔأذاساٖ چیٙی ٘ؼثت تٞ ٝشٌ ٝ٘ٛلغغ ػشضٝی خٟا٘ی ا٘شطی یا تیثثاتی دس
وـٛسٞای كادسوٙٙذٜی ا٘شطی  ٚیا ٞشٌ ٝ٘ٛدٌشٌ٘ٛی دس طئٛپّیتیه ا٘شطی دس ػغح خٟا٘ی،
احؼاع آػیةپزیشی ٔیوٙٙذ  ٚدس تالؽ ٞؼتٙذ تا ؿشیظ سا تحت وٙتهشَ ؿهٛد دسآٚس٘هذ.
٘ٚىٞٝأٖ ،1ؼأ ٖٚذیش ٔٛػؼ ٝپظٞٚؾٞای ا٘شطی دس وٕیؼی ٖٛاكالحات  ٚتٛػؼٝی ّٔی

دس چیٗ 2دس ػخٙشا٘یای دس ػاَ ٌ 3151فت ٝتٛد و« ٝچیٗ تایذ اص ٕٝٞی ٘فٛر تیٗإِّّی ٚ
تٛاٖ ّٔی خٛد تشای تمٛیت ٕٞىاسیٞای تیٗإِّّهی دس ػشكهٞٝهای ػیاػهی ،التلهادی ٚ
تاصسٌا٘ی تا وـٛسٞای تضسي تِٛیذوٙٙذٜی ٘فت تٟش ٜخٛیذ» ).(Han, 2004
تا ایٗ ،ٕٝٞتایذ تٛخ ٝداؿت وٌ ٝؼتشؽ فؼاِیتٞای ٔٙغمٝای  ٚتیٗإِّّی چیٗ تٟٙا
دس پشت٘ ٛیاص ایٗ وـٛس تٚ ٝاسدات ا٘شطی  ٚأٙیت دػتشػی تٙٔ ٝاتغ ا٘شطی ،تشداؿتی دسػت
ت ٝدػت ٕ٘یدٞذ .تّى ٝتایذ ایٗ أش سا دس چاسچٛب وهالٖتهش پایهذاسی سؿهذ التلهادی ٚ
ػیاػی دس ایٗ وـٛس دس ٘ظش ٌشفت .دس ٚالغ ،ایٙغٛس ت٘ ٝظش ٔیسػهذ وه ٝاٌشچهٔ ٝؼهأِٝی
تأٔیٗ أٙیت ا٘شطی ٘مؾ ٕٟٔی دس ؿىُدٞی ت ٝسفتاس ٔٙغمٝای  ٚخٟا٘ی چیٗ تاصی ٔیوٙذ،
أا ٘تٛا٘ؼت ٝاػت ػیاػت خاسخی ایٗ وـٛس سا ت ٝعٛس وأُ پیهش ٚایهٗ دػهت ٔالحظهات
ٕ٘ایذ.
دس ایٗ ٘ٛؿتاس تالؽ ؿذ ٜتا ٘ـاٖ داد ٜؿٛد دس حهاِی وه ٝا٘هشطی ػأهُ ٕٟٔهی دس
ػیاػت خاسخی چیٗ دس سٚاتظ ایٗ وـٛس تا وـٛسٞای ػض ٛػاصٔاٖ ٕٞىهاسی ؿهاٍٟ٘ای
اػت ،أا دس تؼهیاسی اص ٔهٛاسد ا٘هشطی ٘مهؾ یهه اتهضاس وهاستشدی تهشای پیـهثشد اٞهذاف
1. Han Wenke
2. Energy Research Institute of China's National Development and Reform Commission
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طئٛپّیتیىی چیٗ دس ایٗ ٔٙغم ٝسا تاصی ٔیوٙذ  ٚتشای دسن تٟتش ػیاػتٞای ا٘هشطی چهیٗ
دس ایٗ ٔٙغم ،ٝتایذ دس چاسچٛتی والٖ تش ت ٝتشسػی اِٛٚیهتٞهای چٙذٌا٘ه ٝػیاػهتٞهای
أٙیتی  ٚسلاتتی چیٗ تا دیٍش وـٛسٞا دس ٔٙغمٝی ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای پشداخت ٝؿٛد.
تش ایٗ پایٛ٘ ،ٝیؼٙذٌاٖ تالؽ وشدٜا٘ذ تا تا دس ٘ظش داؿتٗ ٔالحظات طئٛپّیتیىی ایٗ وـهٛس
دس ٔٙغمٝی ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای٘ ،مؾ ا٘شطی دس ػیاػت خاسخی چیٗ دس ایٗ ٔٙغمٝ
سا تشسػی ٕ٘ایٙذ.
اص ایهٗ س ،ٚپشػهؾ اكهّی دس ایهٗ پهظٞٚؾ ،آٖ اػهت وه ٝچٍ٘ٛهٚ ٝالؼیهتٞههای
طئٛپّیتیىی دس حٛصٜی ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای ،ػیاػتٞای ا٘شطی چیٗ دس ایهٗ ٔٙغمهٝ
سا ؿىُ ٔیدٙٞذ؟  ٚفشضیٝی اكّی پظٞٚؾ ٘یض ػثاست اص آٖ اػت و ٝاٌشچٙٔ ٝاتغ ا٘هشطی
ت ٝا٘ذاص ٜی وافی دس وـهٛسٞای آػهیای ٔشوهضی وه ٝاص اػضهای اكهّی ػهاصٔاٖ ٕٞىهاسی
ؿاٍٟ٘ای ٞؼتٙذ ،دس دػتشع ٘یؼت ٛٔ ٚا٘غ تؼیاسی تشای كادسات ا٘شطی اص ایٗ وـٛسٞای
ٔحلٛس دس خـىی ٚخٛد داسد؛ تا ایٗٚ ،ٕٝٞالؼیتٞای طئٛپّیتیىی ایٗ ٔٙغمه ،ٝصٔأهذاساٖ
چیٙی سا تش آٖ داؿت ٝاػت تا تا پیشٚی اص یه ساٞثشد تّٙذ ٔذت ،حضٛس التلادی  ٚػیاػی
خٛد سا اص سا ٜػشٔایٌٝزاسی دس تخؾ ا٘شطی دس ایٗ وـٛسٞا تذا ْٚتخـٙذ  ٚتش ٔیضاٖ ٘فهٛر
خٛد دس ایٗ ٔٙغم ٝاػتشاتظیه دس تشاتش سلاتهتٞهای ٔٙغمهٝای  ٚخٟها٘ی ،تیافضایٙهذ٘ .مهؾ
پشسً٘ چیٗ دس ؿىُ دٞی ت ٝػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای  ٚپیـهثشد تش٘أهٞٝهای آٖ ٘یهض دس
ٕٞیٗ چاسچٛب لاتُ ف ٟٓاػت.
تشای ٘ـاٖ دادٖ ٚالؼیت چٙیٗ فشضی ،دس تخؾ ٘خؼت ایهٗ ٘ٛؿهتاس ،تهالؽ ؿهذٜ
اػت تا خایٍا ٜوـٛسٞای آػیای ٔشوضی دس تاصاسٞای ا٘شطی چیٗ ٘ـاٖ داد ٜؿهٛد .ػه غ
ٔٛا٘غ ٔ ٚـىالت پیؾ سٚی چیٗ تشای پیـثشد ػیاػتٞهای ا٘هشطی خهٛد دس ایهٗ ٔٙغمهٝ
تشؿٕشد ٜخٛاٙٞذ ؿذ ٚ .دس پایأٖ ،الحظات طئٛپّیتیىی چیٗ دس ایٗ ٔٙغم ٝت ٝػٛٙاٖ ٔٛتٛس
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ٔحشو ٝپیـثشد تش٘أٞٝای ا٘شطی ایٗ وـٛس ٘ ٚیض چـٓا٘ذاص تالؽٞهای چهیٗ تهشای د٘ثهاَ
وشدٖ ٔٙافغ خٛد دس ٔٙغمٝی ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای ،تشسػی خٛاٙٞذ ؿذ.
مًاوع گسترش وقص کطًرَای آسیای مرکسی در بازارَای اورشی چیه

ٔٙغمٝی آػیای ٔشوضی و ٝتخؾ ٕٟٔی اص حٛصٜی ػاصٔاٖ ٕٞىهاسی ؿهاٍٟ٘ای سا تـهىیُ
ٔیدٞذ ،اص دیشتاص إٞیت طئٛاػتشاتظیه ٚیظٜای تشای لذستٞای تضسي خٟا٘ی ٙٔ ٚغمهٝای
داؿت ٝاػت .ایٗ دس حاِی اػت و ٝوـٛسٞای ایٗ ٔٙغم ٝاص تٛاٖ ٘ظأی  ٚالتلادی چـهٍٕیشی
تشخٛسداس ٘ثٛدٜا٘ذ ٘ ٚیض تٛاٖ تٟش ٜتشداسی اص ٔٙاتغ عثیؼی خٛد سا تا چٙذ ػاَ پیؾ ٘ذاؿتٙذ .تها
ایٗ ،ٕٝٞدٌشٌ٘ٛیٞای پذیذ آٔذ ٜپغ اص فشٚپاؿی اتحاد ؿٛسٚی ،صٔیٙهٝی ػهشٔایٌٝهزاسی دس
تخؾ ا٘شطی دس ایٗ وـٛسٞا تٛػظ ؿشوتٞای خاسخی سا فشا ٓٞآٚسد .تش ایٗ پایه ،ٝتشخهی اص
دِٚتٕشداٖ ایٗ وـٛسٞأ ،ذػی آٖ ؿذٜا٘ذ و ٝرخایش ا٘هشطی آػهیای ٔشوهضی ٔهیتٛا٘ٙهذ ٘مهؾ
خایٍضیٗ ٔٙاتغ ا٘شطی دس ٔٙغمٝی خاٚسٔیا٘ ،ٝتٚ ٝیظ ٜخّیح پاسع ،سا تاصی وٙٙذ .اص ایٗ دیذٌا،ٜ
خاد ٜاتشیـٓ ٘ٛیٗ تش پایٝی ا٘شطی و ٝاص دَ ٔٙغمٝی ػهاصٔاٖ ٕٞىهاسی ؿهاٍٟ٘ای ٔهیٌهزسد،
ٔیتٛا٘ذ ا٘ثاس ا٘شطی تاصٜای تشای خٟا٘یاٖ ت ٝؿٕاس آیذ ).(Beng & Li, 2005
تا ایٗ ،ٕٝٞاٌشچ ٝتشخی لذستٞای خٟا٘ی خٛاٞاٖ آٖ تٛدٜا٘ذ و ٝسٚی ٔٙاتغ ا٘شطی
دس ایٗ ٔٙغم ٝحؼاب تاص وٙٙذ ،أا ایٙغٛس ت٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝادػهای صٔأهذاساٖ وـهٛسٞای
آػیای ٔشوضی تیـتش ت ٝتّٛفی ػیاػی ٘ضدیهه اػهت تها ٚالؼیتهی طئهٛپّیتیىی .وـهٛسٞای
حٛصٜی دسیای ٔاص٘ذساٖ و ٝتا ٔـىالت تیـٕاس ػیاػهی  ٚالتلهادی دس خهٛأؼی دس حهاَ
ٌزاس اص چاسچٛبٞای ػٙتی حىٕشا٘ی ت ٝاٍِٞٛای ٘ٛیٗ صٔأذاسی دػت تٌ ٝشیثاٖ ٞؼتٙذ،
أشٚص ٜتِٛیذوٙٙذٌاٖ وٛچه ٘فت خاْ ٌ ٚاص عثیؼی دس خٟاٖ ته ٝؿهٕاس ٔهیآیٙهذ .تٙها تهٝ
آٔاسٞای خٟا٘ی ؿشوت ٘فتی تی .پی .دس ػاَ  ،3156ایٗ ٔٙغمه ٝداسای وٕتهش اص  1دسكهذ
رخایش ٘فت خاْ خٟاٖ  2.2 ٚدسكذ رخایش ٌاص عثیؼی خٟاٖ اػت .ایٗ دس حاِی اػت وهٝ
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ٔیضاٖ رخایش ٘فت خاْ دس خاٚسٔیا٘ه ٝدس ٕٞهیٗ دٚساٖ  25.5دسكهذ ٔ ٚیهضاٖ رخهایش ٌهاص
عثیؼی دس ایٗ ٔٙغم 59.2 ٝدسكذ تٛد ٜاػت.
ٕٞچٙیٗ وـٛسٞای ٔٙغمٝی آػیای ٔشوضی دس ػاَ  3156تٟٙها  2.2دسكهذ تِٛیهذ
٘فت خٟاٖ سا ت ٝخٛد اختلاف داد ٜتٛد٘ذ  ٚیه چٟاسْ ایهٗ ٘فهت تِٛیهذی سا ٘یهض خهٛد
ٔلشف وشد ٜتٛد٘ذٔ .یضاٖ تِٛیذ ٌاص عثیؼی دس ایٗ وـٛسٞا ٘یض  5.2دسكذ وُ تِٛیهذ ٌهاص
عثیؼی دس خٟاٖ تٛد ٜو٘ ٝضدیه ت ٝػ ٝچٟاسْ آٖ دس داخُ ایٗ وـٛسٞا تٔ ٝلهشف سػهیذٜ
اػت ).(BP Statistical Review of World Energy, 2011
اص ػٛی دیٍش ،ایٗ وـٛسٞا تا دؿٛاسیٞای تؼیاسی تشای ا٘تماَ ٔٙاتغ ا٘شطی خٛد تٝ
تاصاسٞای ٔلشف دس ٔٙاعك دیٍش خٟاٖ سٚتشٞ ٚؼتٙذٕٝٞ .ی ایٗ وـٛسٞا اص ٘ظش خغشافیایی
اص تاصاسٞای اكّی ٔلشف ا٘شطی دٚس٘ذ٘ .ه ٝتٟٙها دػتشػهی ایهٗ وـهٛسٞا ته ٝآتٟهای آصاد
تیٗإِّّی چٙذاٖ آػاٖ ٘یؼت ،تّى ٝصیشػاختٞای وافی تشای ا٘تماَ ا٘شطی اص سا ٜخظ ِِٝٛ
 ٚافضایؾ كادسات ا٘شطی اص ایٗ سا٘ ٜیض تا ٌزؿتٝای ٘ ٝچٙذاٖ دٚسٕٔ ،ىٗ ٘ثٛد ٜاػهت .دس
ٚالغ ،تا آ٘ى ٝایٗ وـٛسٞا خٛاٞاٖ ٔتٛٙع ػاصی ساٜٞای ا٘تمهاَ ا٘هشطی خهٛد ته ٝتاصاسٞهای
تیٗ إِّّی  ٚواٞؾ ٚاتؼتٍی ت ٝخغٛط ِ٘ ِٝٛفت ٌ ٚاص وه ٝاص خهان سٚػهیٔ ٝهیٌزس٘هذ،
ٞؼتٙذ  ٚدس ایٗ سا ٜپیشٚصیٞایی ٘یض ت ٝدػت آٚسدٜا٘ذ ،تا ایٗ ،ٕٝٞدؿٛاسی خّة ػهشٔایٝ
ٌزاسی خاسخی ،دػتیاتی ت ٝفٙاٚسیٞای سٚص  ٚت ٝدػت آٚسدٖ پـتیثا٘ی ػیاػهی اص ػهٛی
لذستٞای تضسي ٔٙغمٝای  ٚخٟا٘یٕٞ ،چٙاٖ ٔـىالتی سا تش ػهش سا ٜایهٗ وـهٛسٞا پذیهذ
آٚسدٜا٘ذ.
ػال ٜٚتش ایٗ تایذ ٌ٘ٛاٌ٘ٛیٞای فشٍٙٞیٔ ،زٞثی  ٚلٔٛی دس وـٛسٞای ایهٗ ٔٙغمهٝ
و ٝصٔیٝٙػاص تشٚص خًٞٙای ٌ٘ٛاٌ٘ ٚ ٖٛا أٗ ؿذٖ صٔی ٝٙتشای ػشٔایٌ ٝزاسی خهاسخی سا
فشا ٓٞآٚسد ٜاػت سا ٘یض افضٚد .حىٔٛتٞای التذاسٌشا و ٝت ٝؿیٜٞٛهای ػهٙتی ٕٞچٙهاٖ دس
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حاَ تالؽ تشای حىٕشٚایی تش ایٗ وـٛسٞا ٞؼتٙذ ٘یض تٛ٘ ٝت ٝخٛد تش ٚاٌشاییٞای ػیاػی
 ٚاختٕاػی دس ایٗ خٛأغ افضٚدٜا٘ذ.
تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ایٗ ٚالؼیتٞا ،چیٗ ٕ٘یتٛا٘ذ ا٘تظاس داؿت ٝتاؿذ و ٝدػهت وهٓ دس
وٛتأ ٜذت وـٛسٞای آػیای ٔشوضی تتٛا٘ٙذ ٘مـی وّیذی دس تأٔیٗ ا٘شطی ٔهٛسد ٘یهاص ایهٗ
وـٛس داؿت ٝتاؿٙذ .ا٘تماَ ا٘شطی اص ایٗ وـٛسٞا تٙٔ ٝاعك خٛٙتی  ٚؿشلی چیٗ و ٝتا وٕثٛد
ا٘شطی دػت  ٚپٙد٘ ٝشْ ٔیوٙٙذ ،اص ٘ظش التلادی ٘یض ٕ٘یتٛا٘ذ تٛخیٙٔ ٝغمی داؿهت ٝتاؿهذ.
دس ٚالغ ،حتی اٌش تتٛاٖ ٌاص عثیؼی سا اص آػیای ٔشوضی ته ٝػهیٗ ویا٘هً 1دس غهشب چهیٗ
سػا٘ذٞ ،ضی ٝٙی ا٘تماَ ایٗ واال اص ػیٗ ویاً٘ ت ٝؿاٍٟ٘ای تیؾ اص ا٘تماَ ٌاص عثیؼی ٔایغ اص
اػتشاِیا  ٚا٘ذ٘ٚضی اص سا ٜدسیا ت ٝؿاٍٟ٘ای خٛاٞذ تٛد.(Daojiong, 2006: 183) 2
اص آ٘دا و ٝافضایؾ ٘یاص چیٗ تٚ ٝاسدات ٘فت دس ػاَٞای آیٙذ ٜلاتُ پیؾ تیٙی اػت،
ایٗ وـٛس  ٓٞاو ٖٛٙدس حاَ د٘ثاَ وشدٖ ٔٙافغ خٛد دس صٔیٝٙی اػتخشاج  ٚتِٛیذ ایهٗ وهاال
دس خاٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛخٟاٖ اػت .تا ایٗ ،ٕٝٞت ٝسٚؿٙی ٔیتٛاٖ دیذ وٚ ٝاتؼهتٍی چهیٗ تهٝ
٘فت ٚاسداتی اص ٔٙغم ٝخّیح پاسع س ٚت ٝفض٘ٚی اػت .دس حاِی و ٝلضالؼهتاٖ تٟٙها وـهٛس
آػیای ٔشوضی اػت و ٝسٚصا٘ 5 ٝدسكذ ٘فت ٚاسداتی چیٗ سا ته ٝایهٗ وـهٛس ٔهیفشػهتذ،
چٟاس پٙدٓ ٚاسدات ٘فت چیٗ ٞش سٚص اص تٔ ٍٝٙاالوا ٔیٌزسد ٘ ٚضدیه ت 29 ٝدسكذ ٘فهت
ٔٛسد ٘یاص ایٗ وـٛس سا ٔٙغم ٝخّیح پاسع ت ٝتٟٙایی تأٔیٗ ٔیوٙذ ).(EIA, 2011
اٌش ت ٝیاد داؿت ٝتاؿیٓ و ٝكٙؼت پاالیؾ ٘فت چیٗ ٘یض تیـتش تها ٘فهت تها ػهِٛفٛس
تاالی تِٛیذ ؿذ ٜدس خّیح پاسع ٕٞخٛا٘ی داسد ،تٙاتشایٗ ٔهیتهٛاٖ دیهذ وه ٝخّهیح پهاسع
ٕٞچٙاٖ دس آیٙذ٘ ٜیض ٕٟٔتشیٗ ٔٙثغ تأٔیٗ ا٘شطی چیٗ ٔیٔا٘ذ.
1. Xinjiang

 .2تٙا ت ٝدادٜٞای آطا٘غ تیٗإِّّی ا٘شطی ،تیـتش ٌاص عثیؼی ٚاسداتی چیٗ ت ٝكٛست ٌاص ٔایغ اػت .تا تٛخ ٝت ٝػاخت پایا٘ٞٝای
٘ٛیٗ تثذیُ ٔایغ تٌ ٝاص دس ایٗ وـٛسٔ ،یتٛاٖ پیؾ تیٙی وشد و ٝدس ػاَٞای آیٙذٔ ٜیضاٖ ٚاسدات ٌاص ٔایغ دس ایٗ وـٛس افضایؾ
خٛاٞذ یافت .د ٚؿشوت ٘فتی پتشٚچیٙا  ٚؿشوت ّٔی ٘فت فالت لاس ٜچیٗ ٘ . PetroChina & CNOOCیض لشاسدادٞای تّٙذ ٔذت
تاص ٜای دس صٔی ٝٙخشیذ ٌاص ٔایغ تا ؿشوتٞای ٔاِضیایی ،ا٘ذ٘ٚضیایی  ٚاػتشاِیایی تؼتٝا٘ذ ).(EIA/China, May 2011
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تا ایٗ ٍ٘اٌ ٜزسا تش ٔٙاتغ ا٘شطی وـٛسٞای آػیای ٔشوضی  ٚػ ٟٓآ٘هاٖ دس تاصاسٞهای
ا٘شطی چیٗ ،دس تخؾ پؼیٗ ت ٝتشسػی ػیاػتٞا  ٚساٞثشدٞای ا٘شطی چیٗ دس ایهٗ ٔٙغمهٝ
خٛاٞیٓ پشداخت.
سیاست اورشی چیه در کطًرَای آسیای مرکسی

چیٗ ٕٛٞاس ٜت ٝآػیای ٔشوضی ت ٝچـٓ عهشف تاصسٌها٘ی عثیؼهی خهٛد ٙٔ ٚغمهٝای وه ٝاص
فش ًٙٞچیٙی ٘فٛر تؼیاس پزیشفتٍ٘ ،ٝا ٜوشد ٜاػت .تؼیاسی اص واٖ٘ٞٛای تاصسٌها٘ی ٟٔهٓ دس
ایٗ ٔٙغم ،ٝدس حٛصٜی ػیٗ ویاً٘ چیٗ  ٚیا دس حاؿیٝی ٔشصٞای غشتی ایٗ وـٛس تٛدٜا٘ذ
 ٚتاصسٌا٘ی ٔیاٖ چیٙیٞا ٔ ٚشدٔاٖ آػیای ٔشوضی ٕٛٞاس ٜاص إٞیت ٚیظٜای تشخٛسداس تهٛدٜ
اػت.
أشٚص ٜچیٗ یىی اص تشخؼتٝتشیٗ ػشٔایٌ ٝزاساٖ دس تخهؾٞهای التلهادی آػهیای
ٔشوضی ،تٚ ٝیظ ٜدس صٔیٝٙی ا٘شطی ،ت ٝؿٕاس ٔیآیذ  ٚؿشوتٞای چیٙی دس تالؽ ٞؼتٙذ تها
ٕٟٔتههشیٗ ؿههشیه تاصسٌهها٘ی وـههٛسٞای ٔٙغمهه ،ٝتههٚ ٝیههظ ٜلضالؼههتاٖ ،دس صٔیٙههٝی ػههشٔایٝ
ٌزاسیٞای ا٘شطی تاؿٙذٕٟٔ .تشیٗ پشٚط ٜی ٔـتشن ا٘شطی ٔیاٖ لضالؼتاٖ  ٚچهیٗ ،ػهاخت
خظ ِ ِٝٛعٛال٘ی ا٘تماَ ٘فت لضالؼتاٖ ت ٝتاصاسٞای ا٘شطی چیٗ اػت .اِثت ،ٝاٌشچه ٝرشفیهت
ایٗ خظ ِٞ 599 ِٝٛضاس تـى ٝدس سٚص دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ،ٜأا تا ػاَ  3156تٟٙا دس حذٚد
ٞ 355ضاس تـى٘ ٝفت لضاق سٚصا٘ ٝاص ٔیاٖ ایٗ خظ ٌِ ِٝٛزس وشد ٚ ٜت ٝچیٗ سػهیذ ٜاػهت
).(EIA/ China, 2011

یىی اص ٔـىالت پیؾ سٚی واستشی ایٗ خظ ِ ِٝٛآٖ اػت و ٝاٌشچ ٝاص صٔیٗٞهای
ٔؼغحی دس اػتپٞای لضالؼتاٖ ٔیٌزسد ،أا ا٘تماَ ٘فت اص خظ ِِٝٛای ت ٝع َٛػهٞ ٝهضاس
ویّٔٛتش ،واسی دؿٛاس اػت .ػشٔای ػخت اػتپٞا دس ٔاٜٞهای صٔؼهتا٘ی ،ا٘تمهاَ ٘فهت تها
ویفیت پاییٗ  ٚداسای پاسافیٗ سا تا دؿٛاسی ٕٞشأ ٜیوٙذ؛ چٙا٘ى ٝدس صٔؼهتاٖ ٘ 3152فهت
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اص خّ ٛسفتٗ دس ِِٞٝٛا تاص ایؼتاد؛ ٕٞیٗ أش ٞضیٍٟ٘ ٝٙذاسی ِِٞٝٛا سا ٘یض افضایؾ ٔهیدٞهذ
).(Fishelson, 2007
افض ٖٚتش ایٗ ،اٌشچٔ ٝاِىیت ایٗ خظ ِ ِٝٛتٟٙا دس دػت ؿشوتٞای چیٙی  ٚلهضاق
اػت ،أا تیـتش ٘فتی و ٝتایذ اص آٖ ٌهزس وٙهذ ،اص ٔیهذاٖٞهای ٘فتهی تؼهتش ؿهٕاِی دسیهای
ٔاص٘ذساٖ خٛاٞذ آٔذ؛ و ٝدس صٔؼتاٖ آبٞای آٖ یخ ٔیص٘ٙذ  ٚا٘دهاْ ػّٕیهات اػهتخشاج ٚ
ا٘تماَ ٘فت اص ایٗ ٔٙغم٘ ،ٝیاصٔٙذ فٙاٚسی پیچیذٜای اػت و ٝچیٗ  ٚلضالؼهتاٖ ٙٞهٛص ته ٝآٖ
دػتشػی ٘ذاس٘ذ .دس ٚالغٞ ،یچ وذاْ اص دٔ ٚیذاٖ ٘فتی لضالؼتاٖ ،یؼٙی تٍٙیض ٚ 1واؿالاٖ ،2تٝ
دػت ؿشوتٞای لضاق یا چیٙی تٟشٜتهشداسی ٕ٘هیؿه٘ٛذ .سٞثهشی وٙؼشػهی ْٛواؿهالاٖ سا
ؿشوت ٘فتی ایتاِیایی اِ٘ی 3ت ٝدػهت داسد  ٚتیـهتش ٔیهذاٖٞهای ٘فتهی لضالؼهتاٖ دس دسیهای
ٔاص٘ذساٖ سا ؿشوت تٍٙیضؿهٛسٚاٚیُ 4وه ٝتها ٕٞىهاسی دِٚهت لضالؼهتاٖ  ٚؿهشوت ٘فتهی
ؿٛس 5ٖٚپایٌ ٝزاسی ؿذ ٜاػت ،ت ٝدػت داسد  ٚایٗ احتٕاَ دس ٞش صٔهاٖ ٚخهٛد داسد وهٝ
تخٛاٞذ ٘فت تِٛیذی خٛد سا اص ساٜٞایی وٛٔ ٝسد پـتیثا٘ی آٔشیىا اػت یا اص سا ٜوٙؼشػیْٛ
خظ ِِٝٛی واػ یٗ (ػی .پی .ػی) 6ت ٝتاصاسٞای ا٘شطی تفشػهتذ .اص ایهٗ س٘ ،ٚمهؾ ٘ ٚفهٛر
چیٗ دس لضالؼتاٖ  ٚدس دیذی والٖ تهش دس دسیهای ٔاص٘هذساٖ ،تهٚ ٝاػهغٝی حضهٛس دیٍهش
ؿشوت ٞای تضسي چٙذّٔیتی دس تخؾ ػشٔایٌ ٝزاسی ا٘شطی دس ایٗ ٔٙغمهٔ ،ٝحهذٚد ؿهذٜ
اػت.
تا ایٗ ٚخٛد ،چیٗ دس ػاَ  3155تٛا٘ؼت ٔاِىیت ؿشوت ٘فتی تیٗإِّّی پتشٚواص

7

سا ت ٝدػت آٚسد ).(Harun, 2007

1. Tengiz
2. Kashagan
3. Eni
4. Tengiz Chevrooil
5. Chevron
)6. Caspian Pipeline Consortium (CPC
7. Petrokaz
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ایٗ ؿشوت ،تضسٌتشیٗ ؿشوت ٔؼهتمُ ٘فتهی دس دٚساٖ اتحهاد ؿهٛسٚی تهٛد .چهیٗ
٘خؼت ٔ 5.35یّیاسد دالس تشای خشیذ آٖ  ٚػ غ ٔ 499یّیه ٖٛدالس دیٍهش تهشای وـهیذٖ
خظ ِِٝٛای و٘ ٝفت سا تٔ ٝشصٞای ایٗ وـٛس تشػا٘ذ ،پشداخت ).(Pala, 2007
تا دس ٘ظش ٌشفتٗ چٙیٗ ٞضیٞٝٙاییٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝتش٘أٞٝای چیٗ دس ایٗ ٔٙغمٝی
اػتشاتظیه اص خٟاٖ ،تؼیاس تّٙذپشٚاصا٘ ٝتش اص رشفیتٞای ا٘شطی ٔٛخٛد دس ایٗ ٔٙغم ٝاػت
 ٚؿایذ تتٛاٖ ٌفت و ٝچیٗ تا اخشای چٙیٗ تش٘أٞٝایی تیـتش ت ٝد٘ثهاَ سػهیذٖ ته ٝاٞهذاف
طئٛپّیتیه خٛد دس ایٗ حٛصٔ ٜیتاؿذ .تشای ٕ٘ ،ٝ٘ٛدسػت وشدٖ خظ ِِٝٛای و ٝلضالؼهتاٖ
 ٚچیٗ سا ت ٝیىذیٍش پی٘ٛذ دٞذ ،تیـهتش ٔهیتٛا٘هذ تهأٔیٗ وٙٙهذٜی ٔٙهافغ د ٚوـهٛس تهشای
سٚدسسٚیی تا ػیغشٜی سٚػی ٝتش ساٜٞای ا٘تماَ ا٘شطی اص ایٗ ٔٙغمه ٝته ٝدیٍهش ٘مهاط خٟهاٖ
تاؿذ.
ایٗ أش ٔحذٚد ت ٝلضالؼتاٖ ٕ٘یؿٛد ٕٞ ٚىاسیٞای ا٘شطی چیٗ تا تشوٕٙؼهتاٖ ٘یهض
دس آغاص ػذٛ٘ ٜیٗ ٔیالدی ٌؼتشؽ یافت ٝاػت .چیٙیٞا دس ػاَ  3152یهه لهشاسداد 323
ٔیّی ٖٛدالسی تشای صدٖ  32چا ٜعی ػ ٝػاَ دس ٔٙغمٝی یِٛٛتهاٖ خٙهٛتی 1تها تهشوٕٗٞها
تؼتٙذ .آٟ٘ا دس ػاَ ٘ 3155یض ٞضیٙهٞٝهای تؼهیاسی دس تشوٕٙؼهتاٖ وشد٘هذ  ٚدس حهذٚد 5
ٔیّیاسد دالس اػتثاس ت ٝدِٚت تشوٕٙؼتاٖ داد٘ذ تا اخاصٜی تٟش ٜتشداسی اص ٔیذاٖ ٌاصی یِٛٛتاٖ
خٛٙتی سا تٍیش٘ذ .پیؾ اص ایٗ ٘یض ؿشوت ّٔی ٘فت چیٗ 2یه لشاسداد ٔـاسوت دس تِٛیذ 3سا
سا دس ػاَ  3153تا تشوٕٙؼتاٖ تشای تٛػؼٝی ٔیذاٖ آٔٛدسیا 4تؼت ٝتٛد .تش پای ٝایٗ لشاسداد،
لشاسداد ،ؿشوت ّٔی ٘فت چهیٗ ٔهیتٛا٘ؼهت اص ػهاَ  3155ػهاال٘ 3.3 ٝتشیّیه ٖٛفهٛت
5

ٔىؼة ٌاص اص ایٗ ٔیذاٖٞا تا خظ ِ ِٝٛتٔ ٝشصٞهای چهیٗ تشػها٘ذ (Fars News Agency,

).2009
1. South Yolotan
2. CNPC
)3. Production Sharing Agreement (PSA
4. Amu’Darya
5. Tcf/y
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ایٗ خظ ِ٘ ،ِٝٛخؼهت  3599ویّهٔٛتش سا دس وـهٛسٞای تشوٕٙؼهتاٖ ،اصتىؼهتاٖ ٚ
لضالؼتاٖ عی ٔیوٙذ  ٚپغ اص ٚسٚد ت ٝخان چیٗ ،اص اػتاٖ غشتی ػیٗ ویاً٘ تها ٔشصٞهای
ؿشلی ایٗ وـٛس تایذ  2999ویّٔٛتش دیٍش سا پـت ػش تٍزاسد ).(Samandepe, 2009
ایٗ لشاسداد ٌاصی اص ایٗ خٟت تشای چیٙیٞا إٞیت داسد و ٝت ٝآٟ٘ا اخاصٔ ٜهیدٞهذ
تا ٔ ٓٞیذاٖٞای ٌاصی ٔٙغم ٝسا تٛػؼ ٝدٙٞذ  ٓٞ ٚخظ ِِٛهٝای خهذای اص خغهٛط ِِٛهٝی
سٚػی ٝدس آػیای ٔشوضی تؼاص٘ذ.
اص ػٛی دیٍش ،ؿشوت ّٔی ٘فت چیٗ  ٚؿشوت پتشٚچیٙا ٘یض ؿشوت خظ ِِٛهٌ ٝهاص
چیٗ -تشوٕٙؼتاٖ 1سا تشای ػاخت  2252ویّٔٛتش خهظ ِِٛه ٝتهشای ا٘تمهاَ ػهاال٘3939 ٝ
ٔیّیاسد فٛت ٔىؼة ٌاص اص ٔیذاٖٞای ٌاصی آٔٛدسیا تٙٔ ٝغم ٝاٚسٔٚچی 2دس غهشب چهیٗ ٚ
اص آ٘دا ت ٝخظ ِ ِٝٛػشاػشی غشتی-ؿشلی دس خان ایٗ وـٛس ،تش پا داؿتٝا٘ذ .چیٙیٞا تشای
اخشای ایٗ عشح تا ٞش ػ ٝوـٛس تشوٕٙؼتاٖ ،اصتىؼتاٖ  ٚلضالؼتاٖ لشاسداد تؼتٝا٘هذ  ٚپهیؾ
تیٙی ٔیؿٛد وٞ ٝضیٝٙی ػاخت ایٗ خظ ِ ِٝٛدس حذٚد ٔ 35یّیاسد دالس تاؿذ وه ٝؿهشوت
ّٔی ٘فت چیٗ ت ٝتٟٙایی پشداخت آٖ سا پزیشفت ٝاػت ).(EIA/Central Asia, 2008

چیٗ ػیاػتٞای ا٘شطی خٛد سا دس اصتىؼتاٖ ٘یض د٘ثاَ وشد ٜاػت .دس تاتؼتاٖ
 3151تٍٙٞ ٝاْ دیذاس  ٛٞخیٙتائ٘ ،3ٛخؼت ٚصیش چیٗ اص ایٗ وـٛس ،ؿشوت ّٔی ٘فت چیٗ
لشاسدادی سا تا ؿشوت دِٚتی ٘فت ٌ ٚاص اصتىؼتاٖ ،اصتِىِٙفتٍِاص 4تشای ٌؼتشؽ ٕٞىاسیٞای
ا٘شطی ٔیاٖ د ٚوـٛس تؼت .دس تاتؼتاٖ ٘ 3155یض ؿشوت ّٔی ٘فت چیٗ پزیشفت تا
لشاسدادی  22ػاِ ٝت ٝاسصؽ ٔ 399یّی ٖٛدالس سا تا اصتِىِٙفتٍِاص تشای تٛػؼٝی اِٚیٝی
ٔیذاٖٞای ٘فتی تخاسا  ٚخی ٜٛتثٙذد .پیؾ تیٙی ٔیؿٛد ایٗ دٔ ٚیذاٖ ٘فتی دس ٔدٕٛع دس
ػاَ  2932تتٛا٘ٙذ ٞ 29ضاس تـى٘ ٝفت دس سٚص تِٛیذ وٙٙذ ).(EIA/Central Asia, 2008

1. Sino-Turkmenistan Gas Pipe Corporation
2. Urumqui
3. Hu Jintao
4. Uzbekneftegaz
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دس تاتؼتاٖ  3156ؿشوت ّٔی ٘فت چیٗ تفا٘ ٓٞأٝی دیٍشی تا اصتىؼتاٖ ت ٝأضا
سػا٘ذ و ٝتش پای ٝآٖ ،اخاصٜی ا٘تماَ ػاال٘ٔ 129 ٝیّیاسد فٛت ٔىؼة ٌاص اص سا ٜخغٛط
ِِٝٛای و ٝاص ایٗ وـٛس ٔیٌزؿتٙذ سا ت ٝدػت آٚسد ).(EIA/China, 2011
دس ٔاٜٞای خشداد  ٚؿٟشیٛس ٘ 3152یض ؿشوت ّٔی ٘فت چیٗ د ٚتٛافمٙأ ٝدیٍش تها
اصتِىِٙفتٍِاص تشای وـف  ٚتٛػؼٝی رخایش ٘فتی دس پٙح حٛصٜی ٌ٘ٛاٌ ٖٛدس دسیای آساَ 1تهٝ
ٕٞشا ٜؿشوت سٚػی ِٛن اٚیُ ،2ؿهشوت ٔاِضیهایی پتش٘ٚهاع ٚ 3ؿهشوت ّٔهی ٘فهت وهشٜ
4

خٛٙتی ت ٝأضا سػا٘ذ ).(EIA/Central Asia, 2008

ؿشوت ّٔی ٘فت چیٗ ٕٞچٙیٗ ػض ٛوٙؼشػهیٔٛی ٔتـهىُ اص ؿهشوتٞهای ِهٛن
اٚیُ ،پتش٘ٚاع  ٚؿشوت ّٔی ٘فت وش ٜخٛٙتی ،تشای وـف ٘فت دس دسیهای آساَ  ٚفهالت
اٚػتیٛست ٔشوضی 5دس ایٗ دسیا اػت .عشفیٗ یه لشاسداد ٔـاسوت دس تِٛیذ  12ػاِ ٝسا دس
پایاٖ ػاَ  3152دس ایٗ حٛص ٜت ٝأضا سػا٘ذ٘ذ .اص ػٛی دیٍش ،ؿشوت ٘فتی ػیٛٙپه ٘یهض
دس ػاَ  3153یه لشاسداد ٔ 393یّی ٖٛدالسی تشای ص٘ذ ٜػاصی چاٜٞای ٘فت ٔٛخهٛد دس
اصتىؼتاٖ ،تا اصتِىِٙفتٍِاص تؼت 6.ا فض ٖٚتهش ایهٗ ،چهیٗ دس ٕٞهاٖ ػهاَ لهشاسداد دیٍهشی تها
اصتِىِٙفتٍِاص تشای ٔـهاسوت دس پهشٚطٜی اوتـهاف ٌهاص دس ؿهشق اػهتاٖ ٍٕ٘ٙهاٖ 7تؼهت.
)(EIA/Central Asia, February 2008

اص ػٛی دیٍش ،ؿثىٝی خظ ِِٝٛی ا٘تماَ ٘فت چیٗ -ایهشاٖ وه ٝعهشح آٖ ٔیهاٖ دٚ
وـٛس تٌ ٝفتٌٍ ٛزاؿت ٝؿذ ٜاػتٔ ،یتٛا٘ذ خایٍضیٗ دیٍشی تشای خغهٛط ِِٛهٝی ا٘تمهاَ
ا٘شطی تاؿذ و ٝت ٝدػت سٚعٞا یا ؿشوتٞای ٘فتی غشتی ػهاخت ٝؿهذٜا٘هذ .ایهٗ أهش تهٝ
واٞؾ ٚاتؼهتٍی تاصسٌها٘ی وـهٛسٞای آػهیای ٔشوهضی ته ٝسٚػهی ٝوٕهه خٛاٞهذ وهشد.

1. Aral Sea
2. Lukoil
3. Petronas
)4. South Korea’s National Oil Corporation (KNOC
5. Central Ustyurt plateau
6. Sinopec
7. Namangan
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ؿشوتٞای چیٙی  ٓٞاو ٖٛٙدس ایشاٖ دس حاَ ػاخت ؿثىٝی ا٘تماَ ٘فت اص ٘ىها ته ٝتٟهشاٖ
ٞؼتٙذ ).(Zahirinejad & Ghoble, 2010
ٕٞچٙیٗ دستاسٜی دسػت وهشدٖ خهظ ِِٛهٝای وهٙٔ ٝغمهٝی ػهیٗ ویا٘هً سا اص ساٜ
لضالؼتاٖ  ٚتشوٕٙؼتاٖ ت ٝایشاٖ  ٚتٙذسػثاع دس خّیح پهاسع پی٘ٛهذ دٞهذ ٘یهض ٌفتٍٞٛهایی
ا٘داْ ؿذ ٜاػت .اٌشچٕٞ ٝىاسی ایشاٖ  ٚچیٗ دس ایٗ صٔی ٝٙت ٝدالیُ ػیاػی  ٚتحشیٓٞهای
تیٗإِّّی ػّی ٝایشاٖ أشٚص ٜتا دؿٛاسیٞایی ٕٞشا ٜاػهت ،أها اخهشای چٙهیٗ عشحهی وهٝ
ٔیتٛاٖ آٖ سا «سا ٜاتشیـٓ ا٘شطی» ٘أیذٔ ،یتٛا٘ذ چیٗ سا دس خایٍإٟٔ ٜتشیٗ وـهٛس ا٘تمهاَ
دٙٞذٜی ا٘شطی اص آػیای ٔشوضی  ٚغشب آػیا ت ٝتاصاسٞای ؿشق آػیا لهشاس دٞهذ .دس ٚالهغ،
ایٗ ساٞشٚی ا٘شطی ،دس تّٙذٔذت ٔیتٛا٘ذ چیٗ سا دس وا٘ ٖٛپُ آػیایی ا٘هشطی لهشاس دادٚ ٜ
خّیح پاسع ،دسیای ٔاص٘ذساٖ ٙٔ ٚاتغ ا٘شطی سٚػی ٝسا ت ٝتاصاسٞای ٔلهشف دس وـهٛسٞایی
ٕٞچ ٖٛطاپٗ ،وش ٜخٛٙتیٙٞ ،ذٚػتاٖ  ٚخٛد چیٗ ٔتلُ ػاصد .اٌش چٙیٗ عشحی ته ٝاخهشا
دسآیذ ،چیٗ دس ایٗ حٛصٜی خغشافیایی ٘فٛر طئٛپّیتیىی ٚیظٜای ت ٝدػت خٛاٞذ آٚسد.
اِثت ٝتایذ ایٗ ٘ىت ٝسا ٘یض دس ٘ظش داؿت و ٝتا ٕٝٞی تالؽٞای ا٘داْ ؿهذ ٜاص ػهٛی
چیٗ ،ایٗ وـٛس ٕٞچٙاٖ دس ٔمایؼ ٝتا دیٍش وـٛسٞای ٔـاسوت وٙٙهذ ٜدس تخهؾ كهٙؼت
٘فت ٌ ٚاص آػیای ٔشوهضی ،تهاصیٍش وهٛچىی اػهت .تهشای ٕ٘٘ٛه ،ٝایهٗ وـهٛس تیـهتشیٗ
ٕٞىاسیٞای تاصسٌا٘ی سا تا لضالؼتاٖ داسد .أا حتی دس ایٗ ٔهٛسد ٘یهض سٚػهیٕٞ ٝچٙهاٖ تها
فاكّٝی تؼیاس اص چیٕٟٗٔ ،تشیٗ ؿشیه التلادی لضالؼتاٖ ت ٝؿٕاس ٔیسٚد .سٚػی ٝصٔیٝٙی
دػتشػی لضالؼتاٖ ت ٝتاصاسٞای خٟا٘ی ٘فت سا اص سا ٜدسیای ػیا ٜفشأ ٓٞیوٙذ .خظ ِِٝٛای
و٘ ٝفت لضالؼتاٖ سا اص ایٗ سا ٜت ٝدسیا ٔیسػا٘ذ ،دس ػاَ  3155تاصػاصی ؿهذ ٚ ٜرشفیهت
آٖ ت ٝسٚصا٘ٞ 399 ٝضاس تـى٘ ٝفت افضایؾ یافت ٝوه ٝتهیؾ اص  29دسكهذ ٘فهت كهادساتی
لضالؼتاٖ اػت ).(EIA/Kazakhstan, 2010
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دس صٔیٝٙی ػشٔایٌ ٝزاسی دس لضالؼتاٖ ٘یض وـٛسٞای غشتی ،تٚ ٝیظ ٜایهاالت ٔتحهذٜ
آٔشیىا ،ستثٝی ٘خؼت سا داسا ٞؼتٙذ  ٚپغ اص آٟ٘ا سٚػی ٚ ٝػ غ چیٗ خهای داس٘هذ .اِثتهٝ
اٌشچ ٝدس صٔیٞٝٙای ٔاِی ؿشوتٞای ٘فتی چیٙی آ٘مذس لٛی ٘یؼتٙذ و ٝتتٛا٘ٙذ تا غهَٞٛهای
تضسي ٘فتی دس خٟاٖ سلاتت وٙٙذ ،أا آٟ٘ا اص ٔضیت پـتیثا٘ی ػیاػی ٔ ٚاِی دِٚهت چهیٗ اص
پشٚطٜٞایـاٖ تشخٛسداس ٞؼتٙذ.
دس ٔدٕٛع ،خٛاػتٝی چیٗ تشای ٔـاسوت دس عشح خظ ِِٝٛی ا٘تماَ ٌهاص اص ایهشاٖ
ت ٝپاوؼتاٖ ٙٞ ٚذٚػتاٖ ٘ ٚیض تالؽ ایٗ وـهٛس تهشای افهضایؾ ٚاسدات ا٘هشطی اص آفشیمها ٚ
آٔشیىای التیٗ ،ت ٝخٛتی ٌٛیای آٖ اػت و ٝسٞثشی چیٗ ،تا ٕٞهٝی ػهشٔایٌ ٝهزاسیٞهای
ا٘داْ ؿذ ٜدس آػیای ٔشوضیٛٙٞ ،ص ت ٝد٘ثاَ یافتٗ خایٍضیٗٞایی دس ٌٛؿه ٚ ٝوٙهاس خٟهاٖ
تشای تأٔیٗ ٘یاصٞای ا٘شطی خٛد اػت.
مالحظات شئًپلیتیکی چیه در مىطقٍ سازمان َمکاری ضاوگُای

خایٍا ٜاػتشاتظیهٙٔ ،اتغ عثیؼی ،سلاتت تش ػش دسػت وشدٖ خغٛط ِِٝٛی ا٘تماَ ا٘هشطی ٚ
خٛاػتٝی تؼیاسی اص لذستٞای ٔٙغمٝای  ٚخٟا٘ی تشای داؿتٗ خای پایی دس ٔٙغم ٝآػیای
ٔشوضی و ٝدس لّة ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای خای ٌشفت ،ٝصٔی ٝٙػاص آٖ ؿذ ٜوه ٝتؼهیاسی
اص تحّیُ ٌشاٖ تاس دیٍش  ٚپغ اص فشٚپاؿی اتحاد ؿٛسٚی ،ت ٝػشاؽ ٘ظشیٝی تاصی تضسي دس
ایهٗ ٔٙغمه ٝاص خٟهاٖ تش٘ٚهذ(Cohen, 1996 & Ahrari and Beal, 1996 & Brzezinski, .
)1998 & Brysac and Meyer, 1999 & Rashid, 2000 & Edwards, 2003

تدشتٝی ػشٍ٘٘ٛی ػأا٘ٞ ٝای ػیاػی دس تشخی اص وـٛسٞای ٔٙغم ٝآػیای ٔشوهضی
 ٚلفماص اص سا ٜا٘مالبٞای سٍ٘ی ٘یض تؼذ تهاصٜای ته ٝایهٗ سلاتهتٞها داد ٜاػهت .دس دٞهٝی
 ،3149تؼیاسی اص تحّیٍّشاٖ تش ایٗ تاٚس تٛد٘ذ و ٝسلاتت اكّی دس ایٗ ٔٙغمٔ ٝیاٖ سٚػهیٝ
 ٚآٔشیىا اػت .أا پغ اص چٙذی ،چیٗ ٘یهض اص ساٌ ٜؼهتشؽ تاصسٌها٘ی ،تؼهتٗ لشاسدادٞهای
ػشٔایٌ ٝزاسی دس تخؾ ا٘شطیٕٞ ،ىاسی ٞهای ٘ظهأی  ٚتهش پها وهشدٖ ػهاصٔاٖ ٕٞىهاسی
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ؿاٍٟ٘ای ،حضٛس خٛد دس ایٗ ٔٙغمه ٝسا افهضایؾ داد .دس ٍ٘ها٘ ٜخؼهت ،ایٍ٘ٛٙه ٝته٘ ٝظهش
ٔیسػذ وٞ ٝذف وّیذی چیٗ دس آػیای ٔشوضی ،دػتشػی تٙٔ ٝهاتغ ا٘هشطی دس ایهٗ ٔٙغمهٝ
اػت .أا تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ایٗ ٚالؼیت وٙٔ ٝاتغ ٔٛخٛد دس ایهٗ ٔٙغمه ٝاص پهیؾ تیٙهیٞهای
ا٘داْ ؿذ ٜوٕتش اػت  ٚدؿٛاسی ٞای تؼیاسی ٘یهض تهش ػهش سا ٜسػها٘ذٖ آٟ٘ها ته ٝتاصاسٞهای
ٔلشف ٚخٛد داسد ،ت٘ ٝظش ٔیسػذ و ٝتشخی ٔالحظات طئٛپّیتیىی ٔیتٛا٘ٙذ دس پـت ػهش
ػیاػتٞای ا٘شطی چیٗ دس ایٗ ٔٙغم ٝتاؿٙذ.
دس صیش ت ٝتشخی اص ٕٟٔتشیٗ ٔالحظات طئهٛپّیتیىی دِٚهت چهیٗ دس ایهٗ ٔٙغمه ٝاص
خٟاٖ ٘ ٚیض سلاتتٞای ٔٙغمٝای  ٚتیٗإِّّی ؤ ٝیتٛا٘ٙذ تش سٞیافت ػیاػت ا٘هشطی چهیٗ
دس ٔٙغم ٝتأثیشٌزاس تاؿٙذٔ ،یپشداصیٓ.
مطکالت امىیتی چیه در مرزَای غربی

حضٛس سػٕی چیٗ دس آػیای ٔشوضی ،تالفاكّ ٝپغ اص فشٚپاؿی اتحاد ؿٛسٚی ،آغاص ؿهذ.
أا تٟٙا اص ػاَ  ٚ 3141ت ٝد٘ثاَ دیهذاس سػهٕی ِهی پٙهً٘ ،خؼهت ٚصیهش ٚلهت چهیٗ اص
وـٛسٞای ٔٙغم ٝتٛد و ٝسٚاتظ چیٗ تا وـٛسٞای ایٗ ٔٙغم ٝس ٚتٌ ٝؼتشؽ ٟ٘اد .دس ٚالهغ،
اص ٕٞاٖ دٚساٖ ،سٞثشاٖ پىٗ ٍ٘شاٖ تاال ٌشفتٗ ٘اأٙی دس  1199ویّٔٛتش ٔشصٞای غشتی خٛد
تا وـٛسٞای لضالؼتاٖ ،لشلیضػتاٖ  ٚتاخیىؼتاٖ تٚ ٝاػغٝی سٚیذادٞای ٘ٛیٗ  ٚؿىُ ٌیشی
خٕٟٛسیٞای ٔؼتمُ دس ایٗ ٔٙغم ٝتٛد٘ذ.
ت ٝد٘ثاَ دػتیاتی ٔشدْ آػیای ٔشوضی ت ٝاػتمالَ  ٚتـىیُ ٚاحذٞای ػیاػی ٔؼتمُ
پغ اص خذایی اص اتحاد ؿٛسٚی ،تشخی اص ٔشدْ ٔٙغم ٝػیٗ ویاً٘ چیٗ ٘یهض تهش ایهٗ تهاٚس
ؿذ٘ذ و ٝفشكتی ٔٙاػة تشای تشپاداسی دِٚت ٔؼّٕاٖ تشوؼتاٖ ؿشلی ،و ٝدس ػهاَ 3125
ت ٝصٚس ت ٝچیٗ پیٛػت ٝتٛد ،فشا ٓٞآٔذ ٜاػت .ایٗ أش صٔی ٝٙػاص تشپایی دٚتاسٜی تالؽٞهای
اػتمالَ خٛاٞا٘ ٝدس ایٗ ٔٙغم ٝپغ اص تیؾ اص چٟاس د ٝٞؿذ ).(Fueller & Starr, 2003
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دس ػاَٞای ٘خؼت دٔ 3149 ٝٞالحظات أٙیتی دس ٔٙاعك ٘اآساْ ػیٗ ویا٘هً تهاال
ٌشفت .ایٗ ٘اآسأیٞا تیـتش ت ٝدػت اٚیغٛسٞهای 1خهذایی خهٛا ٜوه ٝچـهٓ ته ٝپـهتیثا٘ی
ایغٛسٞای ٟٔاخش دس آػیای ٔشوضی داؿتٙذ ،ت ٝسا ٜافتاد ٜتٛد .حهذٚد ٞ 199هضاس اٚیغهٛس دس
لضالؼتاٖ  ٚلشلیضػتاٖ ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ؤ ٝیتٛا٘ٙذ تا ت ٝسا ٜا٘ذاختٗ حشوهتٞهای ػیاػهی،
ٍ٘شا٘یٞایی سا تشای چیٗ  ٚصٔأذاساٖ آػیای ٔشوضی پذیذ آٚس٘ذ ).(Szadziewski, 2011
تٙاتشایٗ ٔیتٛاٖ ػفش ِی پ ًٙت ٝایٗ ٔٙغم ٝسا دس چاسچٛب تمٛیت ٕٞىاسیٞا تشای
خٌّٛیشی اص تاال ٌشفتٗ خٙثؾٞای خهذایی خٛاٞا٘ه ٝدس ٔٙغمه ٝدیهذ .تش٘أهٝی «تٛػهؼٝی
غشب» چیٗ و ٝتشای تٟثٛد ٚضؼیت التلادی دس ٔٙغم ٝػهیٗ ویا٘هً  ٚوهاٞؾ تهٙؾٞهای
لٔٛی ٔ ٚزٞثی دس ایٗ ٔٙغم ٝت ٝاخشا دس آٔذ٘ ،یض تخـی اص ٕٞیٗ تش٘أ ٝت ٝؿهٕاس ٔهیسٚد
).(Andrews-Speed and others, 2002

دس ػفش ِی پ ًٙت ٝایٗ ٔٙغم ،ٝچیٗ چٙذیٗ لشاسداد تشای ػشٔایٌ ٝزاسی دس كهٙؼت
٘ٛپای ا٘شطی دس ایٗ ٔٙغم ٝتؼت؛ د ٚػهاَ پهغ اص آٖ ،دس  3142خیا٘هً صٔهیٗ ،2سیهیغ
خٕٟٛس چیٗ اص اصتىؼتاٖ ،لشلیضػتاٖ  ٚلضالؼهتاٖ دیهذٖ وهشد  ٚآؿهىاسا اص ایهٗ وـهٛسٞا
خٛاػت تا چیٗ سا دس خ ًٙتا خذایی خٛاٞی یاسی دٙٞذ  ٚساٜٞایی تهشای ٕٞىهاسیٞهای
أٙیتی تیـتش ٔیاٖ ایٗ وـٛسٞا ٌـٛد ٜؿٛد .ا٘ذوی پغ اص آٖ ،ؿشوت ّٔی ٘فت چهیٗ وهاس
خٛد سا دس لضالؼتاٖ آغاص وشد.
چیٗ ٕٞچٙیٗ ت ٝوـٛسٞای ٔٙغم ٝدستاس ٜی پـتیثا٘ی  ٚیا آٔهٛصؽ ؿٛسؿهیاٖ ػهیٗ
ویاً٘ دس خان خٛدٞ ،ـذاس داد .ایٗ ٞـذاس تٔ ٝؼٙای آٖ تٛد وه ٝاٌهش وـهٛسٞای آػهیای
ٔشوضی ت ٝخٛاػتٝی چیٗ ٌشدٖ ٟ٘ٙٙذ ،ایٗ وـٛس ت ٝتؼٟذات ٔاِی  ٚػشٔایٌ ٝهزاسی خهٛد
دس ایٗ وـٛسٞا ػُٕ ٘خٛاٞذ وشد .پغ اص آٖ ،چٙذیٗ ٔٛافمت ٘إٔٞ ٝىاسی ٔیهاٖ چهیٗ ٚ
وـٛسٞای آػیای ٔشوضی تشای ٔثاسص ٜتا خهذایی خٛاٞهاٖ ٌ ٚهشٜٞٚهای تشٚسیؼهتی ٘ ٚیهض
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ٌؼتشؽ ٕٞىاسیٞای ٘ظأی دس ٔٙاعك ٔشصی ،تؼت ٝؿذ .تایذ تٛخ ٝداؿت و ٝچیٗ ٔؼٕهٛال
دٚ ٚاط« ٜخذاییخٛا« ٚ »ٜتشٚسیؼت» سا ت ٝخای یىذیٍش ت ٝواس ٔیتشد  ٚایٗ أش اتضاسی تهٝ
دػت ایٗ وـٛس ٔیدٞذ تا حتی ٌشٜٞٚای آؿتی خ ٛو ٝت ٝد٘ثاَ تـىیُ دِٚت ٔؼهتمُ یها
خٛدٔختاسی تیـتش اص ساٜٞای غیش ٘ظأی ٞؼتٙذ سا ٘یض ػشوٛب وٙذ .تا ایٕٗٞه ،ٝلضالؼهتاٖ،
تاخیىؼتاٖ  ٚلشلیضػتاٖ پزیشفتٙذ و ٝچیٗ سا دس ایهٗ أهش یهاسی دٙٞهذ  ٚخّهٛی ػّٕیهات
٘ظأی خذایی خٛاٞاٖ سا تٍیش٘ذ .یىی اص ٕٟٔتشیٗ تالؽٞای ٔٙغمٝای تشای حُ ایٗ ٔـىُ
أٙیتی ،تیا٘یٝای اػت و ٝدس تیشٔا ٜػاَ  3146دس ؿٟش دٚؿٙث ،ٝپایتخت تاخیىؼتاٖ تٛػهظ
پٙح ػض٘ ٛخؼت ٌش ٜٚػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای كادس ؿذ ).(Najam, 2000
ایٗ تیا٘ی ٝآؿىاسا ت ٝتٟذیذٞای عاِثاٖ دس افغا٘ؼتاٖ ٘ ٚیض اٚج ٌهشفتٗ ٌهشایؾٞهای
خذایی خٛاٞا٘ ٝدس چیٗ  ٚآػیای ٔشوضی پشداخت ٝتهٛدٞ .هذف اص تیهش ٖٚدادٖ ایهٗ تیا٘یه،ٝ
ٕٞثؼتٍی تشای ٔثاسص ٜتا «خذاییخٛاٞی ،تشٚسیؼٓ  ٚتٙیادٌشایی»  ٚػشوٛب ٌشٜٞٚای فؼاَ
دس ایٗ ػ ٝصٔی ٝٙدس ٔٙغم ٝتٛد .ت ٝد٘ثهاَ ایهٗ تیا٘یه ،ٝیهه ٔشوهض ٔثهاسصٜی ٔٙغمهٝای ػّیهٝ
تشٚسیؼٓ٘ 1یض دس تاؿىٙذ ،پایتخت اصتىؼتاٖ ،تش پا ؿذ.
أشٚص ،ٜتشلشاسی أٙیت ٔٙغمٝای دس اػتاٖ آؿٛب صدٜی ػهیٗ ویا٘هً  ٚوـهٛسٞای
ٕٞؼایٝی آٖٔ ،ؼأِ ٝای خذی تشای چیٗ اػت .حضب وٕ٘ٛیؼت چیٗ ادػای خٛدٔختهاسی
اوثشیت ٔؼّٕاٖ ٌش ٜٚلٔٛی اٚیغٛس دس ػهیٗ ویا٘هً سا تٟذیهذ ٔؼهتمیٕی ػّیهٍٕٞ ٝشایهی
ػشصٔیٙی خٛدٔ ،ا٘ٙذ ادػای تثتیٞا  ٚتایٛا٘یٞأ ،یدا٘ذ .ایٗ ٘ىت ٝو ٝخغٛط ِِٛهٝی ا٘تمهاَ
ا٘شطی اص حٛص ٜی دسیای ٔاص٘ذساٖ ت ٝؿشق چیٗ ٘یض تایذ اص ایٗ ٔٙغمٝی ٘اآساْ تٍزس٘هذ ،تهش
ٍ٘شا٘ههیٞههای دِٚتٕههشداٖ چیٙههی ٔههیافضایههذ & )(Marketos, 2008) & (Tyler, 2003

).(Rudelson, 1997

)1. Regional Anti-Terrorist Structure (RATS
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دِٚت وٕ٘ٛیؼت چیٗ ،تؼیاس ٍ٘شاٖ واسٞای الّیت اٚیغٛس تشای ٌؼتشؽ پی٘ٛذ ٔیاٖ خهٛد
 ٚدیٍش «تشادساٖ تشن» دس ٔٙغم ٝآػیای ٔشوضی  ٚتالؽ تشای دػهتیاتی ته ٝاػهتمالَ  ٚخهذایی اص
چیٗ اػت .ؿٛسای دِٚتی چهیٗ 1دس دی ٔها 3153 ٜدس ٌضاسؿهی تها ٘هاْ «٘یشٞٚهای تشٚسیؼهت
تشوؼتاٖ ؿشلی ٕ٘یتٛا٘ٙذ تشای خٛد ٔل٘ٛیت دسػت وٙٙذ» ،تٌ ٝفتٗ فؼاِیتٞای تشٚسیؼتی ایهٗ
ٌشٜٞٚا اص  3136تاو ٖٛٙپشداخت ٝتٛد .دس ایٗ ٌضاسؽ آٔذ ٜتٛد و ٝتیؾ اص  299ػّٕیات ت ٝدػت
ایٗ ٌشٜٞٚا ا٘داْ ؿذٔ 332 ٚ ٜشد 559 ٚ ٜصخٕی تش خهای ٌزاؿهت ٝاػهت .ایهٗ واسٞها ؿهأُ
تٕةٌزاسی ،تشٚس ،یٛسؽٞای ٔؼّحا٘ ٝت ٝػاصٔاٖٞای دِٚتهیٔ ،ؼهٕ ْٛػهاصی افهشاد ،تشپهاداسی
پایٍاٜٞای آٔٛصؽ ٘ظأی  ٚت ٝسا ٜا٘ذاختٗ ؿهٛسؽٞهای ٌ٘ٛهأٌ ،ٖٛا٘ٙهذ آ٘چه ٝدس ییٙیٙهً 2دس
 3143سا دادٔ ،هههیؿهههذ

(Cheristoffersen, 2002) & (Congressional-Executive

).Commission on China, 2005
دس تیشٔاٞ 3155 ٜهشاع چهیٗ اص تشخهٛسد ٔیهاٖ ٔؼهّٕا٘اٖ اٚیغهٛس  ٚچیٙهیٞهای
٘ظادٞاٖ ،3ػشا٘داْ تٚ ٝالؼیت پیٛػت .اٚیغٛسٞا ؤ ٝذتٞا تهٛد اص ٘هاتشاتشیٞهای ػیاػهی،
فشٍٙٞههی ٔ ٚههزٞثی ٌالیهه ٝداؿههتٙذ ،چههاِؾ تضسٌههی تههشای دِٚههت چههیٗ پذیههذ آٚسد٘ههذ.
خـ٘ٛت ٞایی و ٝته ٝد٘ثهاَ آٖ دس پایتخهت ػهیٗ ویا٘هً سا داد ،یىهی اص خه٘ٛیٗ تهشیٗ
تشخٛسدٞا دس ػاَٞای ٌزؿت ٝدس چیٗ ت ٝؿٕاس ٔیآیذ ).(Eunjung Cha, 2009

ایٗ ٘اأٙیٞا عشحٞای چیٗ تشای ٌزس دادٖ خغهٛط ِِٛهٝی ا٘هشطی اص ٔٙغمه ٝػهیٗ
ویاً٘ سا ٘یض تا دؿٛاسیٞای تؼیاس سٚتشٔ ٚیوٙذ .ایٗ خغٛط ِٔ ِٝٛیتٛا٘ٙذ اٞهذاف خهٛتی
تشای خذایی خٛاٞاٖ تاؿٙذ ،تا تش٘أٞٝای تٛػؼٝی التلهادی چهیٗ سا تها دؿهٛاسی ٔٛاخهٝ
ٕ٘ایٙذ  ٚتش تٙؾٞای اختٕاػی تیافشیٙٙذ .تٚ ٝیظ ،ٜپهغ اص آ٘ىه ٝتهشجٞهای ٔشوهض تاصسٌها٘ی
خٟا٘ی دس ٘یٛیٛسن دس ؿٟشیٛس  3159فش ٚسیختٙذ  ٚآؿىاس ؿذ و ٝیه ٌش ٜٚوٛچهه أها
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تا اٍ٘یضٔ ،ٜیتٛا٘ٙذ ٚیشاٍ٘شیٞای تضسي پذیذ آٚس٘ذ ،صٔأذاساٖ چیٙهی تهیؾ اص ٌزؿهت ٝتهٝ
آػیة پزیشی خغٛط ِِٝٛی تذٍٟ٘ ٖٚثاٖ دس ساٞی تؼیاس عٛال٘ی پیتشد٘ذ.
تٙاتشایٗ ،حُ ٔـىُ ػیٗ ویا٘هً اص إٞیهت أٙیتهی تؼهیاس تهاالیی تهشای چیٙهیٞها
تشخٛسداس اػت .ت ٝایٗ تشتیةٔ ،یتٛاٖ ٌفت و ٝتش٘أٞٝای ا٘شطی چیٗ دس ٔٙغمٔ ،ٝیتٛا٘هذ
٘مـی ٔثثت دس تالؽ چیٗ تشای تشپاداسی أٙیت  ٚتٟثٛد سٚاتظ تا الّیتٞای لٔٛی دس ػیٗ
ویاً٘ تاصی وٙذ .اٌش چیٗ ٘خٛاٞذ اص ساٜٞای دٚػتا٘ ٝایٗ ٔـىُ سا تشعشف وٙهذٌ ،ضیٙهٝی
دیٍش اػتفاد ٜاص سٚؽٞای خـ٘ٛت تاس اػت ؤ ٝیتٛا٘ذ تٙؾٞایی خذی ٔیاٖ ایهٗ وـهٛس
تا وـٛسٞای آػیای ٔشوضی ٚ ،حتی تا وـٛسٞای اػالٔی  ٚدس ػغح خأؼٝی خٟا٘ی پذیهذ
آٚسد  ٚتٙاتشایٗ دػت یاصیذٖ ت ٝآٖ چٙذاٖ تا ٔٙافغ چیٗ ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد.
ایٗ یه ٚالؼیت اػت ؤ ٝیاٖ ٔشدْ ٔٙغم ٝػیٗ ویاً٘ ٔ ٚشدْ آٖ ػهٛی ٔشصٞها دس
آػیای ٔشوضی پی٘ٛذٞای لٔٛی ٘ ٚظادی ٘ضدیىی ٞؼت  ٚایٗ تٟٙا ٔشصٞای ػیاػهی ٞؼهتٙذ
و ٝآٟ٘ا سا اص پیٛػتٗ ت ٝیىذیٍش تاص داؿتٝا٘ذ .أشٚص ،ٜاٌشچ ٝدِٚتٞهای آػهیای ٔشوهضی اص
ادػاٞای خذایی خٛاٞا٘ٝی الّیت ٔؼّٕاٖ ایٗ ٔٙغم ٝپـتیثا٘ی ٕ٘یوٙٙهذ ،تؼهیاسی اص ٔهشدْ
ایههٗ وـههٛسٞا اص ایههذٜی دسػههت ؿههذٖ تشوؼههتاٖ ؿههشلی آؿههىاسا پـههتیثا٘ی ٔههیوٙٙههذ
(Swanstro¨m, 2001) & (See also: Swanstro¨m & Cornell, 2001) & (Millward,
).2007

تا ایٗ ،ٕٝٞاص ٍٙٞأی و ٝوـٛسٞای ػض٘ ٛات ٛتٔ ٝثاسص ٜتا ٌشٜٞٚای تشٚسیؼهتی دس
افغا٘ؼتاٖ ت ا خاػتٝا٘ذ ،چیٗ ٘یض فشكت آٖ سا یافت ٝتا ت ٝتٟا٘هٝی ٔثهاسص ٜتها تشٚسیؼهٓ ،تهٝ
ػشوٛب خٛاػتٞٝای ایٗ الّیتٞا ت شداصد.
ایاالت متحدٌ ي َمپیماوان اريپاییاش

ایاالت ٔتحذ ٜآٔشیىا  ٚاتحادی ٝاسٚپا تا افضایؾ حضٛس ٘ظأی خٛد دس آػهیای ٔشوهضی ،تهٝ
ٌٝ٘ٛای ٔؼٙاداس دس ػاَٞای اخیش پا ت ٝػشكٝی ػیاػت لذست دس ایٗ ٔٙغمٌ ٝزاسدٜا٘ذ .تها
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ٍ٘اٞی تٔ ٝؼادالت لذست ٕٞ ٚىاسیٞای وـٛسٞای ٔٙغم ٝتا لذستٞای غشتی ،ت ٝسٚؿهٙی
ٔیتٛاٖ دسیافت و ٝایٗ ٔٙغمه ٝاص چه ٝخایٍهاٚ ٜیهظٜای دس سٚیىشدٞهای أٙیتهی دس ػهغح
تیٗإِّّی تشخٛسداس اػتٕٝٞ .ی وـٛسٞای آػیای ٔشوضی ػض ٛػاصٔاٖ أٙیت ٕٞ ٚىاسی
اسٚپا٘ ٚ 1یض ٕٝٞی آٟ٘ا ػض ٛؿٛسای ٕٞىاسی آتال٘تیه ؿٕاِی ٚ 2تش٘أٝی ٔـاسوت تهشای
كّح ٘اتٞ 3ٛؼتٙذ ،و ٝخٛد ٌٛیای ٔالحظات أٙیتی اتحادی ٝاسٚپا ٘ ٚات ٛدس ایهٗ ٌٛؿه ٝاص
خٟاٖ اػت.
اص ػٛی دیٍشٕٞ ،ىاسی س ٚتٌ ٝؼتشؽ ٔیاٖ ٚاؿهٍٙتٗ  ٚدّٞهی ٘ه ٛوه ٝتها ٞهذف
«خٌّٛیشی اص افتادٖ آػیا ت ٝصیش ػّغٝی یه لذست تضسي ؤٕ ٝىٗ اػت دیٍشاٖ سا وٙهاس
تض٘ذ  ٚاص سٚؽٞای خـ٘ٛت آٔیض تشای ٔٙافغ خٛد تٟش ٜخٛیذ  ٚحضٛس آٔشیىأ ،تحهذیٙؾ
 ٚدیٍش لذستٞای ٔٙغم ٝای دس ایٗ ػشك ٝسا تٟذیذ ٕ٘ایذ»ٌٛ ،یای ؿىٌُیهشی پی٘ٛهذٞای
ٔٙغمٝای تاص ٜػّیٙٔ ٝافغ چیٗ اػت ).(Tellis, 2006

دس ایٗ ػاَٞا ،ایاالت ٔتحذ ٚ ٜاتحادی ٝاسٚپا ت ٝتٟا٘ٝی ٔثاسص ٜتا تشٚسیؼهٓ ،حضهٛس
خٛد دس آػیای ٔشوضی  ٚپی٘ٛذٞای ػیاػی ٘ ٚظأی خٛد تا وـهٛسٞای ٔٙغمه ٝسا افهضایؾ
دادٜا٘ذ .ایٗ دس حاِی اػت و ٝچیٗ ٘یض ٕٞچ ٖٛسٚػی ٝتیـتش ت ٝد٘ثاَ تشپاداسی یهه خٟهاٖ
چٙذلغثی اػت .تٙاتشایٗ ،حضٛس ٘ظأی ٌؼتشدٜی ایاالت ٔتحذ ٜآٔشیىا پغ اص سٚیهذادٞای
تشٚسیؼتی ؿٟشیٛس  3159دس ایٗ ٌٛؿ ٝاص خٟاٖ ،تشای چیٗ تٙٔ ٝضِٝی تىٕیُ ٔحاكهشٜی
ایٗ وـٛس اص ػٛی ٔشصٞای غشتی ،پغ اص دٞٝٞا حضٛس ٘ظأی آٔشیىا دس پایٍاٜٞای ٘ظأی
خٛد دس ٔشصٞای ؿشلی چیٗ اػت ).(Wishnick, 2009
تٙاتشایٗ ،چیٗ ت ٝد٘ثاَ واٞؾ حضٛس ٘ظأی آٔشیىها  ٚتشچیهذٖ ؿهذٖ پایٍهاٜٞهای
استؾ ایٗ وـٛس دس ٔٙغم ٝاػت .اص ایٗ س ،ٚچیٗ دس یه دٌ ٝٞزؿت ٝتٛخ ٝتیـتشی ٘ؼهثت
ت ٝآػیای ٔشوضی ٘ـاٖ داد ٜاػت.
)1. Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE
)2. North Atlantic Cooperation Council (NACC
3. NATO's Partnership for Peace (PfP) program
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اص ػٛی دیٍش ،چیٗ آٌا ٜاػت ؤ ٝـاسوت ٘یشٞٚای تیٗإِّّی دس تش٘أهٝی «خٙهً
تا تشٚس» ٔیتٛا٘ذ ثثات سا تٙٔ ٝغم ٝتاصٌشدا٘ذ ).(Marketos, 2008
ٔشصٞای چیٗ تا افغا٘ؼتاٖ دس د 3149 ٝٞغیش لاتُ وٙتشَ تٛد ،أا أشٚص ٜتٔ ٝشصٞایی
غیش لاتُ ٌزس تثذیُ ؿذ ٜا٘ذ .تا پهیؾ اص ایهٗ ،تؼهیاسی اص خهذایی خٛاٞهاٖ ته ٝافغا٘ؼهتاٖ
ٔیسفتٙذ ،ت ٝدػت ٘یشٞٚای عاِثاٖ  ٚاِماػذ ٜدٚسٔ ٜیدیذ٘هذ  ٚتهشای سٞاػهاصی ٔؼهّٕا٘اٖ
ػیٗ ویاً٘ ت ٝؿٟشٞای خٛد تاص ٔیٌـتٙذ .أا أشٚصٚ ٜسق تشٌـت ٝاػت  ٚدِٚت چیٗ تهٝ
ٌٝ٘ٛای تٙالض ٚاس ،تا آ٘ىٔ ٝخاِف حضٛس ایاالت ٔتحذ ٜدس ٔٙغم ٝاػت ،اص ػّٕیات ٘ظأی
ایٗ وـٛس دس افغا٘ؼتاٖ پـتیثا٘ی ٔیوٙذ ).(Chinese Ministry of Foreign Affairs, 2001

تیتشدیذ ٕٞا٘ٙذ خًٞٙای وشٚ ٚ ٜیتٙاْ ،ایٗ تاس ٘یض چیٗ چٙهذاٖ اص حضهٛس استهؾ
آٔشیىا دس وٙاس ٔشصٞای خٛد خـٛٙد ٘یؼت .تا ایٗ ،ٕٝٞایٗ وـٛس اص یه ػه ٛیهاسای آٖ سا
٘ذاسد و ٝت ٝتٟٙایی دس تشاتش خٛاػت ایاالت ٔتحذ ٚ ٜتؼیاسی دیٍش اص وـهٛسٞای لذستٕٙهذ
خٟاٖ تایؼتذ  ٚاص ػٛی دیٍشٙٔ ،افغ خٛد سا دس ػشوٛب ؿث٘ ٝظأیاٖ ٔؼّٕاٖ دس ٔٙغم ٝتهٝ
دػت ائتالف تیٗإِّّی ٔثاسص ٜتا تشٚسیؼٓ ٔیتیٙذ.
ٕٞچٙیٗ ت٘ ٝظش ٔیسػذ وٞ ٝذف ایاالت ٔتحذ ٚ ٜاتحادی ٝاسٚپا دس وٛتهأ ٜهذت آٖ
اػت و ٝپایٍاٞ ٜای ٘ظأی خٛد دس ٔٙغم ٝسا تشای ٔثاسص ٜتا عاِثاٖ ٍ٘ ٝداس٘ذ  ٚسٚاتظ خهٛد
سا تا ٔتحذیٙـاٖ دس آػیای ٔشوضی ٌؼتشؽ دٙٞذ ).(Blake, 2010

اص آ٘دا و ٝتشخی اص وـٛسٞای آػیای ٔشوضی ٍ٘شاٖ ٚاتؼتٍی تیؾ اص ا٘ذاص ٜت ٝچیٗ
ٞؼههتٙذ ،آٟ٘هها ٘یههض اص حضههٛس لههذستٞههای غشتههی دس ایههٗ ٔٙغمهه ٝاػههتمثاَ وههشدٜا٘ههذ
).(Oliker & Shlapak, 2005) & (Blank, 2007
ایٗ دس حاِی اػت و ٝوـٛسٞای غشتی تالؽ داس٘ذ تا سفته ٝسفته ٝدِٚهتٞهایی وهٝ
سٚؽٞای التذاسٌشایا٘ ٝسا وٙاس ٌزاؿت ،ٝاٍِٞٛای غشتی حىٕشا٘هی سا د٘ثهاَ ٔهیوٙٙهذ  ٚتهٝ
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ٔثاسص ٜتا تٙیادٌشایی دس ٔٙغمٔ ٝیپشداص٘ذ سا تش ػش واس آٚس٘ذِٛ .س٘ ٝوشا٘شٔ ،1ؼاٚ ٖٚصیش أٛس
خاسخ ٝایاالت ٔتحذ ٜدس أٛس ٔشدْ ػاالسی ،حمٛق تـش  ٚواسٌشاٖ ،دس ػهاَ ٌ 3151فتهٝ

تٛدٞ« :ذف اػتشاتظیه ٘خؼت ایاالت ٔتحذ ٜدس آػیای ٔشوضی ،سٚی واس آٔذٖ دِٚتٞایی
ٔؼتمُٔ ،شدْ ػاالس  ٚپایذاس و ٝخٛد سا ٔتؼٟهذ ته ٝا٘دهاْ اكهالحات ػیاػهی  ٚالتلهادی
ٔی دا٘ٙذ اػت .ایٗ أش صٔی ٝٙپذیذ آٔذٖ خٛأؼی ٌ٘ٛشا  ٚپیٛػتٗ آٟ٘ا ت ٝالتلهاد خٟها٘ی سا
فشأ ٓٞیوٙذ»).(Craner, 2004
آؿىاس اػت و ٝسٚی واس آٔذٖ چٙیٗ دِٚتٞایی دس ٔٙغم ٝتا ٔٙافغ چهیٗ  ٚسٚػهیٝ
ٕٞخٛا٘ی ٘ذاسد .تالؽ چیٗ تشای ٌؼتشؽ سٚاتظ دٚخا٘ث ٝتا وـٛسٞای آػیای ٔشوضی ٘یهض
دس تشاتش ٕٞىاسی ٔیاٖ آٟ٘ا تا ایاالت ٔتحذ ٜسً٘ تاخت ٝاػت .اص ایٗ سٚػهت وه ٝچهیٗ دس
تالؽ اػت تا دس چاسچٛب پیٕاٖ ٔٙغمٝای ؿاٍٟ٘ای ٔٙافغ خٛد سا دس تشاتش الذأات ایاالت
ٔتحذ ٜدس ایٗ ٔٙغم ٝتأٔیٗ ٕ٘ایذ.
رقابت چیه ي ريسیٍ در مىطقٍ سازمان َمکاری ضاوگُای

پغ اص فشٚپاؿهی اتحهاد ؿهٛسٚی ،سٚػهی ٝتهالؽ وهشد ٜاػهت تها ػهیغشٜی خهٛد سا تهش
تلٕیٌٓیشیٞای ػیاػی  ٚالتلادی دس ػشاػش آػیای ٔشوهضی  ٚلفمهاص ٍ٘ه ٝداسد .اٌشچهٝ
تشخی اص ایٗ وـٛسٞا تٛا٘ؼتٝا٘ذ تا وٙاس صدٖ ػأا٘ٞٝای التذاسٌشا  ٚپیٛػتٗ ت ٝػاصٔاٖٞهای
غشتی ٔا٘ٙذ اتحادی ٝاسٚپا ٘ ٚات ٛاص ٘فٛر سٚػی ٝدس وـهٛسٞای خهٛد تىاٙٞهذ ،تها ایهٕٗٞه،ٝ
سٚػیٕٞ ٝچٙاٖ ت ٝحضٛس خٛد دس ایٗ ٔٙغم ٝادأ ٝداد ٜاػهت .ایهٗ أهش تهٚ ٝیهظ ٜپهغ اص
پیشٚصی سٚػی ٝتش ٌشخؼتاٖ دس خٔ ًٙشداد ٔا ٚ 3154 ٜتؼتٗ لشاسدادٞای ٌ٘ٛاٌ٘ ٖٛفهت
ٌ ٚاص ٔیاٖ ٔؼى ٚ ٛوـٛسٞای آػیای ٔشوضی ٕ٘ٛد تیـتشی یافت ٝاػت.

1. Lorne Craner
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سٚػی ٝخٛد داسای رخایش تؼیاس ٔٙاتغ عثیؼی اػت  ٚت ٝتٟٙایی  2.3دسكذ رخایش ٘فت
خٟاٖ ) ٚ (BP, 2011تیؾ اص  22دسكذ رخایش ٌاص عثیؼی سا داسد ).(EIA/Russia, 2010

سٚػیٕٞ ٝچٙیٗ ؿثىٝای اص خغٛط ِ ِٝٛتشای ا٘تماَ ا٘شطی اص آػیای ٔشوضی ت ٝدیٍش
٘ماط خٟاٖ سا دس دػتشع داسد .أشٚص ٜا٘شطی ػ ًٙصیشتٙای پیـشفتٞای التلادی ٘ ٚفهٛر
ػیاػی ایٗ وـٛس دس ٔحیظ پیشأ ٖٛخٛد ت ٝؿٕاس ٔیآیذ  ٚتیـتش دسآٔذٞای اسصی دِٚت ٚ
٘یض تٛدخ ٝػاال٘ ٝآٖ ،اص سا ٜفشٚؽ ا٘شطی تأٔیٗ ٔیؿٛد.
سٚاتظ سٚػی ٚ ٝچیٗ دس ػاَٞای اخیش ت ٝعٛس چـٍٕیشی دس حٛصٜٞای ٌ٘ٛهأٌ ٖٛا٘ٙهذ
ا٘شطی ،تاصسٌا٘ی ،تشاتشی ٕٞ ٚىاسیٞای ٘ظأی ٌؼتشؽ یافت ٝاػهت .أها اٌشچه ٝاص دٞه3149 ٝ
تاوٌ ٖٛٙفتٍٞٛای تؼیاسی دس صٔیٝٙی ٕٞىاسیٞای ا٘شطی ٔیاٖ د ٚوـٛس ا٘داْ ؿذ ،ٜأا دس ػٕهُ
چٙذاٖ واسی پیؾ ٘شفت ٝاػت .اص ٘ظش ٔمأات ػاِیستث ٝچیٙی ،سٚػیٛٙٞ ٝص چٙهذاٖ لاتهُ اعٕیٙهاٖ
٘یؼت .آٟ٘ا تٚ ٝیظ ٜپغ اص آ٘ى ٝلشاسداد خظ ِ٘ ِٝٛفت پاػیفیه اص آِٖ طاپٗ ،سلیهة دیشیٙه ٝچهیٗ،
ؿذ دیٍش ت ٝسٚعٞا اػتٕاد چٙذا٘ی ٘ذاس٘ذ ).(Brooke, 2004) & (Jakobson & others, 2011
سٚػی٘ ٝیض ٍ٘شاٖ آٖ اػت و ٝافضایؾ حضٛس چیٗ دس ٔٙغم ،ٝت ٝخایٍا ٜایهٗ وـهٛس تهٝ
ػٛٙاٖ یه اتشلذست ٔٙغمٝای آػیة تض٘ذ .اص ایٗ ٍ٘ا ،ٜفشٚختٗ ا٘شطی ت ٝچیٗ  ٚوٕه ته ٝایهٗ
وـٛس تشای پیـثشد تش٘أٞٝای تٛػؼٝی التلادی اؽ ،چٙذاٖ تا ٔٙافغ سٚػیٕٞ ٝخٛا٘ی ٘ذاسد .دس
ٚالغ ،سٚاتظ سٚػی ٚ ٝچیٗ اص یه ػٕ٘ ٛایاٍ٘ش ساتغٝی د ٚلذست سلیة اػت و ٝت ٝیىذیٍش تٝ
دیذٜی تشدیذ ٔیٍ٘ش٘ذ  ٚاص ػٛی دیٍشٚ ،الؼیتٞای حاوٓ تش ػأا٘ ٝتیٗإِّّی ٙٔ ٚغمٝای آ٘اٖ
سا ٘اٌضیش اص ٕٞىاسی تا یىذیٍش وشد ٜاػت ).(Lo & Rothman, 2006
ٕٞچٙیٗ تالؽٞای چیٗ تشای ٕٞىاسی تا وـٛسٞای آػیای ٔشوهضی ٘یهض ٔهیتٛا٘هذ
٘ٛػی پا ٌزاؿتٗ دس حیاط خّٛت سٚعٞا خٛا٘ذ ٜؿٛد ).(Öğütçü & Ma, 2008
ایٗ دس حاِی اػت و ٝافضایؾ فؼاِیتٞای چیٗ دس آػیای ٔشوضی تا اػتمثاَ سٚتهشٚ
ؿذ ٜاػت .چیٗ ٔیتٛا٘ذ ا٘حلاس پذیذ آٔذ ٜت ٝدػت سٚػی ٝسا تـىٙذ ٌ ٚضیٞٝٙای تیـتشی
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دس پیؾ سٚی وـٛسٞای آػیای ٔشوضی تٍزاسد .ت ٝایٗ خاعش اػت و ٝافضایؾ حضٛس چیٗ
دس ٔٙغم ،ٝتا ٘اسضایتی ؿشوت سٚػی ٌاصپش 1ْٚو ٝػٕٟی تضسي اص لشاسدادٞای ا٘شطی ٔٙغمٝ
سا ت ٝخٛد اختلاف داد ،ٜسٚتش ٚؿذ ٜاػت ).(Wishnick, 2009
وـٛسٞای آػیای ٔشوضی ٕٞچٙیٗ دس تالؿٙذ تها تها ٍٟ٘ذاؿهت حضهٛس سٚػهی ٝدس
ٔٙغم ،ٝتٛاص٘ی دس تشاتش تماضاٞا  ٚفـاسٞای احتٕاِی ؤٕ ٝىٗ اػت اص ػٛی چیٗ دس آیٙذٜ
تش آٟ٘ا ٚاسد ؿٛد ،تشپا ٕ٘ایٙذ .اص ایٗ س ٚآ٘اٖ تأویذ سٚػهیٔ ٝثٙهی تهش ٔخهاِفتؾ تها حضهٛس
ٔؼتمُ چیٗ دس ػشٔایٌ ٝزاسیٞای تخؾ ا٘شطی دس ایٗ ٔٙغم ٝسا چٙذاٖ  ٓٞتهذ ٕ٘هیدا٘ٙهذ
).(Petersen & Barysch, 2011

اص ػٛی دیٍش ،چیٗ چٙذیٗ پیٕاٖ ٕٞىاسی ٘ظأی تا لضالؼتاٖ ،لشلیضػهتاٖ  ٚدیٍهش
وـٛسٞای ٔٙغم ٝتؼت ٝاػت .آؿىاس اػت و ٝأشٚص ٜچیٗ ت ٝتٟا٘ٝی حضٛس ایهاالت ٔتحهذٜ
دس ٔٙغم ،ٝپا ت ٝفضای حیاتی ٔٙافغ سٚػیٌ ٝزاؿت ٚ ٝتا افضایؾ ؿهٕاس ٔا٘ٛسٞهای ٘ظهأی ٚ
ٕٞىاسیٞای أٙیتی خٛد تا وـٛسٞای ٔٙغم ،ٝخای پای خٛد سا ٔحىٓ تش اص پیؾ ٔهیوٙهذ.
اص ایٗ چـٓا٘ذاص ،اٌشچ ٝصٔیٝٙی ٕٞىاسیٞای ٌؼتشدٜی التلادی  ٚػیاػی ٔیاٖ سٚػهیٚ ٝ
چیٗ دس ػاَٞای اخیش فشا ٓٞآٔذ ،ٜأا ایٗ دػت ٕٞىاسیٞای د ٚخا٘ثٔ ٝیاٖ ایٗ د ٚوـٛس
لذستٕٙذ ،تؼیاس ؿىٙٙذ ٜاػت ٘ ٚیاص تٌ ٝزس صٔاٖ تشای دػتیاتی ت ٝاتحادی ٚالؼی داسد.
مالحظات چیه دربارٌ سیاست وًیه َىديستان در مىطقٍ سازمان َمکاری ضاوگُای

ٙٞذ ت ٝػٛٙاٖ یه لذست ٞؼتٝای ٘ٛپذیذ ،تالؽ داسد تا ٘فٛر خٛد سا دس ٔٙغمهٝی ػهاصٔاٖ
ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای اص خٟاٖ افضایؾ دٞذ .اص ایٗ سٚػت وٙٞ ٝذ سا ٔیتهٛاٖ لهذست ٔماتهُ
لذست ٔٙغمٝای چیٗ دس آیٙذ ٜدا٘ؼت .پایٍاٜٞای ٛٞایی فشخٛس ٚ 2ػیٙی 3و ٝتاخیىؼتاٖ دس
اختیاس ٙٞذ ٌزاسد ،ٜت ٝاستؾ ایٗ وـٛس ػٕك  ٚدأٝٙی اػتشاتظیه تیـهتشی تهشای پیٍیهشی
1. Gazprom
2. Farkhor
3. Ayni
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٘مـی تضسٌتش دس آػیای خٛٙتی داد٘ ٚ ٜـاٖ اص تش٘أٞٝای ٌؼتشدٙٞ ٜذ تشای افضایؾ حضٛس
خٛد دس آػیای ٔشوضی داسد ).(Schafer & Hate, 2007) & (Sachdeva, 2006
ػضٛیت ٙٞذ دس ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای ٘یهض ٔهیتٛا٘هذ دس پیـهثشد تش٘أهٞٝهای
ٔٙغم ٝای ایٗ وـٛس ٔؤثش تاؿذ .دس تّٙذ ٔذت ،ایٗ أش ٔیتٛا٘ذ صٔی ٝٙػهاص تمٛیهت خایٍهاٜ
سٚػی ٝدس ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای ٘یض تـهٛد؛ چهشا وه ٝتها ٚخهٛد سٚاتهظ تاصسٌها٘ی دٚ
خا٘ثٝی ٔحذٚد ٔیاٖ ٙٞذ  ٚسٚػیٔ ،ٝیاٖ ایٗ د ٚوـٛس اص دیشتاص پی٘ٛذٞای لهٛی تشپها تهٛدٜ
اػت .ایٗ ٕٞىاس یٞا سا ٔیتٛاٖ دس ٕٞىاسی ٘ظأی دس تاخیىؼتاٖ ،ت ٝساٜا٘ذاصی ساٞهشٚی
ؿٕاَ-خٛٙب تا ٕٞشاٞی ایشاٖ ،ت ٝساٜا٘ذاصی پهشٚطٜٞهای ٔـهتشن ٘فهت ٌ ٚهاص دس آػهیای
ٔشوضی  ٚپـتیثا٘ی سٚػی ٝاص ٙٞذٚػتاٖ تهشای پیٛػهتٗ ایهٗ وـهٛس ته ٝػهاصٔاٖ ٕٞىهاسی
ؿاٍٟ٘ای دیذ ).(Aris, 2008
تٙاتشایٗ ،چیٗ ت ٝخٛتی آٌا ٜاػت وٞ ٝشچٙذ خٛد ٘مؾ یهه وـهٛس تٛإ٘ٙهذ سا دس
ٔٙغم ٝاٚساػیا تاصی ٔیوٙذ ،أا دّٞی ٔ ٚؼى٘ ٛیض ٕٞچٙاٖ واستٞای تؼیاسی تشای تاصی دس
دػت داس٘ذ.
اص ػٛی دیٍش ،سٚاتظ ٘ضدیه ٙٞذ تها وـهٛسٞای غشتهی ،تهٚ ٝیهظ ٜایهاالت ٔتحهذ،ٜ
فشكتٞای تاصٜای سا تشای پیـثشد ٔٙافغ ّٔی ٙٞذٚػهتاٖ دس چهاسچٛب طئهٛپّیتیىی ٘هٛیٗ
«آػیای خٛٙتی تضسٌتش»  ٚاص سا ٜافضایؾ ٕٞىاسیٞا  ٚپی٘ٛذٞا تا وـٛسٞای آػهیای ٔشوهضی
دس پیؾ سٚی ایٗ وـٛس ٌزاسد ٜاػت.
سازمان َمکاری ضاوگُای؛ سازيکاری مىاسب برای گسترش مىافع شئًپلیتیکی چیه

ٕٞىاسیٞای أٙیتی ٔیاٖ چیٗ  ٚوـٛسٞای آػیای ٔشوضی ٘خؼت دس چاسچٛب «ػهاصٚواس
ؿاٍٟ٘ای پٙح »1اص تٟاس  3142آغاص ؿذ .ایٗ پٙح وـهٛس ػثهاست تٛد٘هذ اص چهیٗ ،سٚػهی،ٝ

1. Shanghai Five Mechanism
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لضالؼتاٖ ،لشلیضػتاٖ  ٚتاخیىؼتاٖ٘ .خؼتیٗ ٞذف اص تـىیُ چٙیٗ ٌشٞٚهی ،حهُ  ٚفلهُ
اختالفات ٔشصی ٔیاٖ ایٗ وـٛسٞا ،تٚ ٝیظٔ ٜیاٖ چیٗ ٕٞ ٚؼهایٍا٘ؾ تهٛد .دس ایهٗ دٚساٖ،
فلُ ٘ٛیٙی دس سٚاتظ ٔیاٖ چیٗ  ٚسٚػی٘ ٝیض ٌـهٛد ٜؿهذ  ٚد ٚوـهٛس تها أضهای پیٕهاٖ
ٕٞىاسی اػتشاتظیه دس ػاَ  ،3159صٔیٝٙی پی٘ٛذ ٘ ٚضدیىی تیـهتش ٔیهاٖ خهٛد سا فهشآٞ
آٚسد٘ذ).(Garnett, 2001
تا پیٛػتٗ اصتىؼتاٖ ت ٝایٗ ٌش ٚ ٜٚتغییش ٘اْ آٖ ت ٝػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ایٞ ،ذف
اكّی اص ایٗ ٌشدٕٞایی ،تیؾ اص ٞش چیض ٔثاسص ٜتا «ػ٘ ٝیشٚی اٞشیٕٙی» تشٚسیؼهٓ ،خهذایی
خٛاٞی  ٚتٙیادٌشایی اػالْ ؿذ ٕٞ ٚیٗ صٔیٝٙای فشا ٓٞآٚسد تا ایٗ ػاصٔاٖ ته ٝػٙهٛاٖ یهه
ػاصٔاٖ ٔٙغمٝای تأثیشٌزاس ،فؼاِیت خٛد سا ادأ ٝدٞذ.
پغ اص سٚیذادٞای ؿٟشیٛسٔا ٚ 3159 ٜفشٚسیختٗ تشجٞای دٚلّ ،ٛاص آ٘دا و ٝصٔیٝٙ
تشای ٌؼتشؽ حضٛس ایاالت ٔتحذ ٜدس ایٗ ٔٙغم ٝفشا ٓٞآٔذ ٜتٛد ،چیٗ تا دس ٘ظهش ٌهشفتٗ
ایٗ أش ٘ ٚیض ٌؼتشؽ ٕٞىاسیٞا ٔیاٖ آٔشیىا ٙٞ ٚذٚػتاٖ ،تالؽ تیـتشی تهشای ٕٞىهاسی
تا سٚػی ٝاص خٛد ٘ـاٖ داد .ایٗ أش تیؾ اص ٞش چیض دس ٕٞىاسیٞای ٘ضدیه ٔیاٖ د ٚوـهٛس
دس چاسچٛب ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای ٌ ٚؼتشؽ ٕٞىاسیٞای ا٘شطی آٟ٘ا دس پشٚطٜٞهای
ٌ٘ٛإٌٛ٘ ٖٛد یافت ).(Aris, 2008

چیٗ ٕٞچٙیٗ دس ایٗ ػاَٞا خٛاػتاس آٖ ؿذ ٜاػت و ٝػاصٔاٖ ٕٞىهاسی ؿهاٍٟ٘ای
یه ٌش ٜٚواسی دس حٛصٜی ا٘شطی تـىیُ دٞذ تا پیـٟٙادٞای ٔشتٛط ته ٝػهاخت خغهٛط
ِِٝٛی ا٘تماَ ا٘شطی ٔیاٖ اػضا سا تشسػی وٙذ.(Blank, 2006) .
دس ٘ـؼت ػشاٖ ایٗ ػاصٔاٖ دس ػاَ  3152دس دٚؿٙث ٝپایتخت تاخیىؼتاٌٖ ،فتٍٛ
دستاسٜی ٕٞىاسی دس صٔی ٝٙی ا٘هشطی یىهی اص ٕٟٔتهشیٗ ٔٛضهٛػات ٔغهشح ؿهذ ٜدس ایهٗ
٘ـؼت تٛد .دس تیا٘یٝی پایا٘ی ایٗ ٘ـؼت ٘یض ٌفت ٝؿذ وٕٞ ٝىاسی دس حٛصٜی ا٘شطی یىی
اص اِٛٚیتٞای اكّی اػضا اػت  ٚدس آیٙذ ٜیه واسٌش ٜٚا٘هشطی تهشای تشسػهی چٍهٍ٘ٛی
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تـىیُ یه تاؿٍا ٜا٘شطی دس چاسچٛب ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿهاٍٟ٘ای ،دسػهت خٛاٞهذ ؿهذ
).(People’s Daily, 2006

ایٗ ٔٛضٛع دس ػش تش٘أٝی ٘ـؼتٞای ػشاٖ ایٗ وـٛسٞا دس ػاَٞای پؼیٗ خهای
ٌشفت .سٞثشاٖ ؿشوتوٙٙذ ٜدس ٘ـؼهت تیـهىه دس ػهاَ  3153تهش ِهضٍٕٞ ْٚشایهی دس
صٔیٝٙی ٕٞىاسیٞای ا٘شطی تأویذ وشد٘ذ .دس ٘ـؼت ػهشاٖ دس پىهٗ ته ٝػهاَ ٘ 3155یهض
ٚالدیٕیش پٛتیٗ٘ ،خؼت ٚصیش سٚػی ٝپیـٟٙاد دسػت وشدٖ یه ٔدٕغ ا٘شطی سا ت ٝاػضا داد
).(Mingwen, 2011

تا ایٗ ،ٕٝٞتایذ دا٘ؼت و ٝتا ٚخٛد ایٗ تأویذٞا ،تاو ٖٛٙتاصسٌا٘ی ،سٚاتظ التلادی ٚ
ٕٞىاسیٞای ا٘شطی دس ٔٙغمٝی ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ایٕٞ ،چٙاٖ دس چهاسچٛب سٚاتهظ
دٚخا٘ثٌ ٝؼتشؽ یافتٕٞ ٚ ٝىاسی ت ٝكٛست ٌشٞٚی  ٚدس ػغح ٔٙغمٝای وٕتش ا٘داْ ؿهذٜ
اػت.
وتیجٍگیری

پغ اص فشٚپاؿی اتحاد ؿٛسٚی ،تاس دیٍش تش إٞیت خایٍا ٜآػهیای ٔشوهضی دس صٔیٙهٞٝهای
التلادی ،ػیاػی ،فشٍٙٞی  ٚاػتشاتظیه افضٚد ٜؿذ .تا ٚخٛد ٘اأٙیٞای تؼیاس دس تشخهی اص
ٔٙاعك ایٗ حٛص ٜی خغشافیایی ،آػیای ٔشوضی تٛا٘ؼت ٝیه فشكت ػیاػی  ٚالتلادی تهاصٜ
تشای لذستٞای اسٚپایی ،دس ٕٞؼایٍی ٔشصٞای اسٚپا فشا ٓٞآٚسد .اٚساػیا و ٝتشای دٞهٞٝها
ت ٝخاعش خ ًٙػشد ٔیاٖ اتشلذستٞا اص ٌ ٓٞؼیخت ٝتٛد ،ایٙه تٛاٖ آٖ سا یافت ٝو ٝدس آیٙذٜ
صٔیٝٙی ٍٕٞشایی ٘ؼثی دس صٔیٞٝٙای التلادی  ٚأٙیتی ٔیاٖ وـٛسٞای ٔٙغم ٚ ٝلذستٞای
پیشأ٘ٛی سا فشا ٓٞوٙذ .أشٚص ٜوـٛسٞای تِٛیذوٙٙذٜی ا٘شطی ٔا٘ٙذ ایشاٖ ،سٚػهی ٚ ٝتشخهی
اص وـٛسٞای آػیای ٔشوضی ،دس وٙاس ٔلشف وٙٙذٌاٖ تهضسي ا٘هشطیٔ ،ا٘ٙهذ چهیٗٙٞ ،هذ ٚ
پاوؼتأٖ ،ی تٛا٘ٙذ دس وٙاس  ٚ ٓٞدس چاسچٛب ػهاصٔاٖ ٕٞىهاسی ؿهاٍٟ٘ای ٔٙظٔٛهٝای اص
ٔٙافغ ٔـتشن ٔ ٚىُٕ یىذیٍش سا پذیذ آٚسد ٚ ٜدس حٛصٜی أٙیت ا٘شطی تٕٞ ٝىاسی تا ٓٞ
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ت شداص٘ذ .اٌشچٕٞ ٝچٙاٖ سلاتتٞای ٔیاٖ وـٛسٞای ػض ٛایهٗ ػهاصٔاٖ پها تشخاػهت ،أها
ٕٞىاسی دس صٔیٝٙی ا٘شطی ٘ٛػی تاصی تا حاكُ خٕغ خثشی غیش كفش  ٚأهشی اػهت وهٝ
ٕٝٞی عشفٞا ٔی تٛا٘ٙذ ٔٙافغ خٛد سا اص ایٗ سٍٞزس تأٔیٗ وٙٙذ .افض ٖٚتش ایٗٛٔ ،اسدی ٘یض
ٚخٛد داسد ،وٕٝٞ ٝی وـٛسٞا تش ػش آٟ٘ا تٛافك داس٘ذ ،و ٝاص ٔیاٖ آٟ٘ا ٔیتٛاٖ اص تشپهاداسی
پایذاسی  ٚأٙیت ٔٙغمٝای ٘اْ تشد.
اٌشچٛٙٞ ٝص ،أا  ٚاٌشٞای تؼیاس دستاسٜی وأیاتی ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای ؿٙیذٜ
ٔیؿٛد ،أا تی تشدیذ چیٗ دس تالؽ اػت تا ایٗ ػاصٔاٖ سا لهٛیتش ٕ٘هٛد ٚ ٜدس چهاسچٛب
آٖٙٔ ،افغ خٛد سا پیؾ تشد .اص دیذ چیٗ ،ػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای ػاصٚواس خٛتی اػت تا
 ٓٞخّٛی ٌؼتشؽ خٙثؾ خذایی خٛاٞی اٚیغٛسٞا سا تٍیشد ٓٞ ،صٔیٝٙی دػتشػی تٙٔ ٝاتغ
ا٘شطی ٔٙغم ٝسا آػاٖ تش وٙذ  ٓٞ ٚتا ٌؼتشؽ ٕٞىاسیٞای التلادی ،خای پای ایٗ وـهٛس
دس آػیای ٔشوضی ٔحىٓ تش ؿٛد .ایٗ أش ٕٞچٙیٗ صٔیٙه ٝػهاص ٌؼهتشؽ حضهٛس چهیٗ دس
فضای اػتشاتظیه پیشأ ٖٛخٛد ٔیؿٛد و ٝپغ اص سٚیذادٞای ؿٟشیٛسٔا ٚ 3159 ٜحّٕٝی
٘ات ٛت ٝافغا٘ؼتاٖ ،وٓ سً٘ ؿذ ٜتٛد .آؿىاس اػت و ٝدس ایٗ ػاَٞها اص ٔیهضاٖ تشدیهذ  ٚدٚ
دِی وـٛسٞای آػیای ٔشوضی دس صٔیٝٙی ٕٞىاسی تا چیٗ ٘یض واػت ٝؿذ ٜاػت؛ ٞشچٙذ وٝ
آٟ٘ا ٕٞچٙاٖ چیٗ  ٚسٚػی ٝسا د ٚلذست تشتشی خ ٛدس ٔٙغمهٔ ٝهیتیٙٙهذ .ته ٝایهٗ تشتیهة،
تخـی اص ػُّ ٌؼتشؽ سٚاتظ چیٗ  ٚوـٛسٞای آػیای ٔشوضی دس یهه دٞهٝی ٌزؿهت ٝسا
ٔیتٛاٖ دس چاسچٛب ٕٞىاسیٞای أٙیتی دس دس ٖٚػاصٔاٖ ٕٞىاسی ؿاٍٟ٘ای دیذ.
ایٙه سٚؿٗ اػت و ٝاتتىاسٞای ٔـاسوتی چیٗ دس ایٗ ٔٙغم ،ٝتٟٙا ت ٝخاعش ٘یاص ایٗ
وـٛس ت ٝتأٔیٗ أٙیهت ا٘هشطی ٔهٛسد ٘یهاص خهٛد ٘یؼهت ٔ ٚالحظهات طئٛپّیتیههٌ ،ها ٜاص
ٔالحظات التلادی دس ایٗ صٔی ٝٙپیـی ٔیٌیش٘ذ .دی ّٕاػی ا٘هشطی چهیٗ دس تشاتهش آػهیای
ٔشوضی دس ٚالغ ایٗ وـٛس سا داسای ایٗ تٛاٖ ػاخت ٝتا دس ایٗ ػاَٞا ،خای پهای ٔحىٕهی
دس ٕٞىاسی ٞای التلادی  ٚأٙیتی تا وـهٛسٞای ٔٙغمه ٝتهشای خهٛد فهشا ٓٞوٙهذ .ػهشٔایٝ
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 تهاٝیهای آٖ اػهت وهٌٛ تیٛ خٝ تٝغمٙٔ ٗ چیٗ دس تخؾ ا٘شطی دس ایٜای ٌؼتشدٌٞزاسی
 تهاٚ ذٙؼتٞ طٛ یىذیٍش ٔشتٝاٖ تٟ اص خٝؿٌٛ ٗپّیتیه دس ایٛ طئٚ  ػیاػت ا٘شطیٜا٘ذاصٝچ
 اص ایهٗ أهش،ا٘یٟای خٞ سلاتتٚ ٔیٛ تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔؼایُ لٚ ٝ٘ؿیاساٛٞ ٗ چیٜا٘ذاصٝچ
ایٞسٛ ػهاصی وـهٝاتؼهتٚ های ٔهاِی تهشایٞ اص اتضاسٝا٘ؼتٖٛ تٛٙ پىٗ تاو. اػتٝ ٌشفتٜشٟت
یٝٙ ٌزاسی دس صٔیٝ یه ػش آٖ سا ػشٔایٝاتؼتٍیای وٚ یذ؛ٛ خٜشٟد تٛ خٝآػیای ٔشوضی ت
ٗهای ٘ظهأی ٔیهاٖ ایهٕٞىاسیٞ  ػش دیٍش آٖ ساٚ ذٞ ا٘تماَ ا٘شطی تـىیُ ٔیدٚ اػتخشاج
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