مىاسبات امىیتی چیه با جمهًریهای آسیای مزکشی
پس اس جىگ سزد
احسان راساوی
چیٗ  ٚوؾٛرٞای آعیای ٔزوشی پی٘ٛدٞای تاریخی لابُ تٛخٟی باا یىادیٍز شتؽاو ٚ ٝشتر٘اد
پظ تس خاتٕ ٝخ ًٙعزشٙٔ ،اعبات ٔیاٖ چیٗ با خٕٟٛریٞای آعیای ٔزوشی شر ّزفٞٝاای ٌ٘ٛااٌٖٛ
رؽد چؾٍٕیزی شتؽو ٝتعت تیٗ ٔماِ ٝبا رٚیىزشی ٚتلِ ٌزتیا٘ ،ٝبز تیاٗ رازك تعاوٛتر ؽاد ٜتعات واٝ
تٔٙیتٕٟٔ ،وزیٗ پای ٝرٚتبو چیٗ با وؾٛرٞای آعیای ٔزوشی ٔایباؽاد  ٚعاایز تٞادتا تیاٗ وؾاٛر شر
ٔٙيم ٝتحت تاثیز تیٗ ّأُ لزتر شتر٘د
بز تیٗ تعاطٛ٘ ،ؽوار حامز ٔیوٛؽد تا ٘مؼ ٔؤِفٞٝایی چ ٖٛتٔٙیت ٔازسی  ٚتزٚریغآ رت شر
ٔٙاعبات ٔیاٖ چیٗ  ٚشِٚتٞای آعیای ٔزوشی ٔٛرش واٚػ لزتر شتش ٚ ٜرتٞبزشٞای پىٗ رت بازتی راایك
آٔدٖ بز چاِؼٞای تٔٙیت ٔٙيمٝتی ٌ ٚغوزػ تْأالت تٔٙیوی با وؾٛرٞای ٕٞغای ،ٝبزرعی ٕ٘اید

ياصگان کلیدیی :چایٗ ،آعایای ٔزواشی ،تٔٙیات ٔازسی ،تزٚریغآ ،عایٗ ویا٘اً،
عاسٔاٖ تزوغواٖ ؽزلی
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مقیمه
بی تغزتق ،چیٗ یىی تس وٟٗتزیٗ تٕدٖٞای خٟاٖ تعت؛ تٌز چ ٝتیٗ وؾٛر شر ىاَٛ
لزٖ ٘ٛسش ٚ ٓٞتٚتیُ عد ٜبیغوٓ ٔیالشی شعات خاٛػ تراٌ َٛزشیاد ،تٔاا شر شٞاٞٝاای تخیاز،
شرخؾؼ شٚبار ٜچیٗ رت ؽاٞد بٛش ٚ ٜبزخی ٌٕا٘اٞٝاا حااوی تس آٖ تعات وا ٝچایٗ" ،غاَٛ
تلوقاشی لزٖ خدید" ) ٚ (Shambaugh, 1995تحوٕاالً تبزلدرت تلوقاشی خٟااٖ شر عااَ
 0202خٛتٞد بٛش ) (Holz, 2005, Prefaceخْٕیت ٔ ٚغاحت چیٗ ،تٔزٚس ب ٝآٖ خایٍاٜ
ٕٔواسی شر ٔیاٖ لدرت ٞای خٟا٘ی شتش ٜتعت ٚ 1تیٗ وؾٛر رٚس ب ٝرٚس بز ٌغاوز٘ ٜفاٛخ خاٛش
شر ّزفٞٝای ٌ٘ٛأٌ ٖٛیترشتید ( (Bergsten & others, 2008, Preface

یىاای تس

ٔٙاىك ٕٟٔی و ٝب ٝآٚرش ٌا ٜرلابت چیٗ با عایز لدرتٞای بشري تبدیُ ؽد ٜتعات ،آعایای
ٔزوشی ٔی باؽد ىی عاَٞای تخیز ،ترشتیؼ ٔحغٛط حناٛر چایٗ شر آعایای ٔزواشی تیاٗ
وؾٛر رت بّ ٝأّی تاثیزٌذتر  ٚباسیٍزی ٔ ٟٓشر چؾٓ ت٘دتس عیاعای ،تعاوزتتضیه  ٚتلوقااشی
ٔٙيم ٝتبدیُ وزش ٜتعت ) (Laruelle and Peyrouse, 2009:7

چیٗ  ٚآعیای ٔزوشی بِ ٝحاً خغزتریایی ٕٞدٛتر ٞغوٙد  ٚباا بایؼ تس ٞ3اشتر ویّأٛوز
ٔزس ٔؾوزن ،چیٗ ْٔبز ٕٟٔی بزتی شعوزعی ٔٙيما ٝبا ٝآ ٞاای آستش ٔایباؽاد ٕٞاٍ٘٘ٛا ٝواٝ
آعاایای ٔزوااشی بااّٙ ٝااٛتٖ " لّااآ آعاایای باعااواٖ" )" ٚ (Aydin, 2000:33خاااش ٜتبزیؾاآ
خدید"ٕٞ ،2چٙاٖ شر تغٟیُ ترتباه چیٗ با ترٚپا  ٚآعیای غزبی شترتی تٕٞیت رزتٚت٘ی تعت
تس َ٘ز عیاعی ،چیٗ  ٚآعیای ٔزوشی پی٘ٛدٞای شیزیٝٙتی با یىادیٍز شتؽاو ٚ ٝشر حااَ
حامز ٘یش شیدٌاٜٞای ٔؾابٟی شر خقٛؿ ٔغایُ ٔٙيمٝتی  ٚخٟا٘ی شتر٘د چیٗ ٔیتٛت٘د بازتی
تیٗ وؾٛرٞأ ،أٙی ّّیٞ ٝضٔ٘ٛیغٓ لدرتٞای بشري ،حارٌ ٔٙارْی لدرتٕٙد شر ّزفا ٝخٟاا٘ی
٘ ٚیزٚی ٔثبوی شر عاسٔاٖ ُّٔ  ٚعایز عاسٔاٖٞاای بایٗ تِّّٕای باؽاد شر حااِی وا ٝوؾاٛرٞای
 .1چیي با بیؼ اس  9,596,000کیلَهتز هزبع هغاحت ،چْارهیي کؾَر ٍ باا موییتاب باابر باز ً 1,330,000,000فاز
(بزآٍرد مَالی ً ،) 2010خغتیي کؾَر دًیا اعتً .گاُ کٌیذ بِ:
The World Fact Book of the Central Intelligence Agency,
URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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آعیای ٔزوشی ٘یش بٔ ٝثابٔ ٝزوش ثمُ تٚرتعیایی ٚ ٚس٘ ٝتْاشَ لدرتٞاای باشري ،خایٍاا ٜلاباُ
تٛخٟی شر ٍ٘ا ٜشِٚوٕزشتٖ چیٗ شتر٘د
ٔشتیای ٔومابُ تلوقاشی چیٗ  ٚآعیای ٔزوشی ٘یش غیز لابُ ت٘ىار تعت بزتی چیٗٔ ،اٛتش خااْ
 ٚباستر ٔقزا پٙدأ ٜیّی٘ ٖٛفزی تیٗ ٔٙيم ٝبغیار ٚعٛع ٝتٍ٘یش ٔیباؽد ٔٙابِ ت٘زصی آعیای ٔزواشی
تس َ٘ز پىٗ و ٝتا عاَ ٔ 2020دبٛر خٛتٞد بٛش  ۵۶شرفد تس ٘یاسٔٙدیٞاای ٘فات خااْ خاٛش رت تس
خارج تأٔیٗ وٙد ،بغیار ٔ ٟٓلّٕدتش ٔیٌزشش (ؽیزٔحٕدی )8811 ،تحویاج ر ٚب ٝتراشتیؼ چایٗ باٝ
ٔٙابِ ٌاسی ب ٝىٛر حوٓ یىی شیٍز تس ّٛتُٔ وؾؼ تیٗ وؾٛر بٙٔ ٝابِ آعیای ٔزواشی شر شٞاٝ
آتی خٛتٞد بٛش ) (Mahnovski & Others, 2006:41تس عٛیی شیٍاز تِٛیادتت فاْٙوی ٚ
رزآٚرشٞ ٜای وؾاٚرسی چیٙی ٘یش بزتی خٛتِٔ آعیای ٔزوشی خذتبیت رزتٚت٘ی شترش تس ِحاً
تٔٙیوی ٙٔ ،ٓٞاارِ چایٗ  ٚوؾاٛرٞای آعایای ٔزواشی تس ٕٞشٛؽاا٘ی لاباُ تاٛخٟی بزخاٛرشتر
ٔی باؽٙد تحزوات ٌزٜٞٚای لٔٛی تدشی ٝىّآ ،ترزتىیٔ ٖٛذٞبی  ٚتزٚریغتٞای رزتّٔیوای،
ٔٙبِ ٍ٘زت٘یٞای ٔؾابٟی بزتی ٞز ش ٚىزا بٛش ٚ ٜتعمزتر ثبات شر آعیای ٔزوشی ٔ ٚزسٞاای
غزبای چایٗ رت با ٝمازٚرتی حیااتی بازتی آ٘ااٖ تبادیُ وازش ٜتعات (Zhuangzhi,
)2007:41, 46

تس تبودتی ش ،90 ٝٞآعیای ٔزوشی ب ٝعزّت شر وا٘ ٖٛتٛخٟات تلوقاشی چیٗ لزتر ٌزرواٝ
تعت بی ؽه ،تدارت ٔزسی یىای تس ٕٟٔوازیٗ تبْااش رٚتباو چایٗ باا ٕٞغاایٍاٖ آٖ شر آعایای
ٔزوشی بٛش ٜتعت شر عاَ  ،1989تدارت ٔزسی تیاِت عیٗویاً٘ باا آعایای ٔزواشی ،تٟٙاا باٝ
ٔ 118/5یّی ٖٛشالر باِغ ٌزشید تیٗ رلٓ با رزٚپاؽی تتحاش خٕاٞیز ؽاٛرٚی ،ر٘ٚادی رشتیٙاد ٜرت ىای
وزش ٜتعت ب ٝىٛری و ٝتٔزٚس ٜتدارت ٔزسی بیؼ تس  60شرفد حدآ تداارت خاارخی ٔٙيما ٝرت
ب ٝخٛش تخوقاؿ شتش ٜتعت تس آٖ سٔاٖ تاو ،ٖٛٙچیٗ ب ٝشٔٚیٗ ؽزیه تلوقاشی وؾاٛرٞای آعایای
ٔزوشی پظ تس رٚعی ٝتبدیُ ؽد ٜتعت ) 1 (Hyer, 2010شر عاَ  ، 2008حدآ وّای تداارت
ٔ یاٖ چیٗ  ٚوؾٛرٞای آعیای ٔزوشی تس ٔزس ٔ 25یّیارش شالر رزتتز ررات  ٚتیاٗ وؾاٛر باا

 .1اهزٍس موَْری خلق چیي هْوتزیي ؽزیک تجاری قشاقغاتاى اعات ٍ  25درصاذ حجان تجاارا خاارمب
قزقیشعتاى را ًیش در اختیار دارد.
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رافّ ٝت٘ادوی (حادٚش ٔ 2یّیاارش شالر) بْاد تس رٚعای ٝلازتر ٌزرات (The European
)Union’s statistics, 2009

تس ىزری تیاالت ٔوحد ،ٜشیٍز رلیآ ٔ ٟٓتعوزتتضیه چیٗ شر آعیای ٔزوشی تعت تیاٗ
تٔز بٚ ٝیض ٜشر پی حنٛر َ٘أی آٔزیىا شر ترغا٘غواٖ وٛٔ ٝخبات ٘فاٛخ بیؾاوز تیاٗ وؾاٛر رت شر
آعیای ٔزوشی رزت ٓٞآٚرش ،ٜخدی تز ؽاد ٜتعات شر حااِی وا ٝتیااالت ٔوحاد ٜتس ٘ششیاه شر
ترغا٘غواٖ  ٚآعیایٔزوشی شرٌیاز ؽاد ٜتعاتٔ ،مأاات پىاٗ ٘یاش تس ٘یاات تحوٕااِی آٔزیىاا شر
ٔحافز ٜتعوزتتضیه چیٗ بیٕٙان ٔیباؽٙد تس تیٗ ر ٚتحدید ٘فٛخ عاایز لادرتٞاای باشري ٚ
تمٛیت ثبات شر ىٔ َٛزسٞا ب ٝیىی تس ٕٟٔوزیٗ تٞادتا چایٗ شر آعایای ٔزواشی تبادیُ ؽادٜ
تعاات ٌغااوزػ تٟدیااد ٌاازٜٞٚااای تزٚریغااوی ّّیاا ٝحاوٕیاات چاایٗ بااز ماازٚرت تمٛیاات
ٕٞىاریٞای تٔٙیوی تیٗ وؾٛر با لزلیشعاواٖ ،لشتلغاواٖ ،تاخیىغاواٖ  ٚتسبىغاواٖ تراشٚش ٜتعات
تدت ْٚبیثباتی شر آعیای ٔزوشیٕٞ ،چٙیٗ ٔغوّشْ تشتٔ ٚ ٝپزرً٘تز ؽدٖ حنٛر تیاالت ٔوحدٜ
شر تیٗ ٔٙيمٔ ٝیباؽد چیٗ ٘غبت بٔ ٝمافاد تیااالت ٔوحاد ٜشر آعایای ٔزواشی بادبیٗ باٛشٚ ٜ
ٕٛٞتر ٜوٛؽید ٜتا آ٘دا ؤٕ ٝىٗ تعت ٘فٛخ تیٗ وؾٛر رت شر ٔٙيم ٝوااٞؼ شٞاد تیاٗ ٍ٘زت٘ای
با ىزح تحوٕاَ تغییز تٕزوش آٔزیىا ٘ ٚات ٛتس ترٚپا ب ٝآعیای ٔزوشی تراشتیؼ یاروا ٚ ٝپىاٗ رت باٝ
رفد وزشٖ شلیك تحزوات ٘یزٞٚای آٔزیىایی شر ٔٙيمٚ ٝتشتؽو ٝتعت ٌغوزػ ٘ماؼ ٘یزٞٚاای
حارٌ فّح ٘ات ٛشر ترغا٘غواٖ  ٓٞب ٝرٚؽٙی تعبا ٘ارتحوی ٔمأات چیٙی رت رازت ٓٞآٚرش ٜتعات
چیٗ ٕٞچ ٖٛرٚعیْٔ ٝومد تعت و ٝحنٛر َ٘أیااٖ آٔزیىاایی شر آعایای ٔزواشی ٔایبایغات
وٛتأ ٜدت باؽد بز تعاط تعودالَ چیٗ تس آ٘دا وٙٔ ٝيم ٝبزتی تٛعْ ٝتلوقاشی ٘یاسٔٙد عزٔایٝ
ٌذتری خارخی تعت ،حنٛر َ٘أی آٔزیىا ٔااِ٘ ّٕادٜتی شر تیاٗ ٔغایز با ٝحغاا ٔایآیاد
ٞزچٙد شر عاَٞای آتیٙٔ ،ارِ چیٗ شر آعیای ٔزوشی تحت تاثیز تیاٗ ٍ٘زت٘ایٞاا لازتر خٛتٞاد
شتؽت ِٚی تیٗ ٔٛم٘ ُٛالل تٕٞیت بغیار سیاش ٔٙارِ تلوقااشی تیاٗ وؾاٛر شر ٔٙيما٘ ٝخٛتٞاد
بٛش )(Lal, 2006:3

رٚؽٗ تعت وٙٔ ٝارِ چیٗ شر آعیای ٔزوشی تْییٗ وٙٙد ٜعیاعت  ٚتٞدتا آٖ شر تیاٗ
ٔٙيمٔ ٝیباؽد بٙا بَ٘ ٝز بغایاری تس ٔحممااٖ عیاعات خاارخی چایٗ ،تنإیٗ تٔٙیات ٔٙيماٝتی
ٕٛٞترٕٟٔ ٜوزیٗ شغدغ ٝپىٗ شر آعیای ٔزوشی بٛش ٜتعت بز تیٗ تعاط تس ٔیاٖ تبْاش ٌ٘ٛااٌٖٛ
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 ٚشر  ٓٞتٙیدٙٔ ٜاارِ چایٗ شر آعایای ٔزواشی آ٘چا ٝشر پای خٛتٞاد آٔادٍ٘ ،ااٞی تخٕااِی باٝ
تخوالرات ٔزسی  ٚتزٚریغٓ بّٛٙ ٝتٖ ش ٚچاِؼ ّٕد ٜتٔٙیوی چیٗ شر تیاٗ ٔٙيما ٚ ٝرتٜوارٞاایی
و ٝتیٗ وؾٛر بزتی ٔمابّ ٝبا تیٗ چاِؼٞا ٔٛرش تعوفاش ٜلزتر شتش ٜتعتٔ 1،یباؽد ٘ٛؽاوار حاماز
خٛتٞد وٛؽید تا مٕٗ ٔزٚری وٛتاا ٜباز خاو ٔؾای ٘اٛیٗ عیاعات خاارخی پىاٗ شر آعایای
ٔزوشیّّٕ ،ىزش رْاال٘ ٝشعوٍا ٜشیشّٕاعی چیٗ رت شر تبدیُ چااِؼٞاای یااش ؽاد ٜبأ ٝحّٕای
بزتی بغو ٘فٛخٌ ،غوزػ تؾزیه ٔغاّی  ٚتٛعْ ٝرٚتباو شٚخا٘با ٚ ٝچٙدخا٘با ٝشر تیاٗ ٔٙيماٝ
ٔٛرش بزرعی لزتر شٞد
ديپلماسی چیه در آسیای مزکشی
ٍ٘ا ٚ ٜعیاعت پىٗ شر لباَ وؾٛرٞای آعیای ٔزواشی تس سٔااٖ تعاومالَ آٟ٘اا تاا با ٝتٔازٚس
پیٛعااو ٝشر حاااَ تغییااز  ٚتحاا َٛبااٛش ٚ ٜىیااآ آٖ ،تااالػ باازتی ٘فااٛخ شر تٚتیااُ شٞاا 90 ٝتااا تيبیااك
ٚتلٌِزتیا٘ ٝبا ؽزتیو بیٗ تِّّٕی پغاا  11عاشوأبز رت شر باز ٌزروا ٝتعات )ٞ (Niquet, 2006زچٙاد
وغی ٕ٘یتٛت٘د تشّا وٙد و ٝچیٗ تعوزتتضی وأالً ٔؾخـ ٔ ٚد٘ٚی رت شر آعیای ٔزوشی شترش،
با تیٗ حاَ تیٗ تٔز ٕ٘ی تٛت٘د بْٙٔ ٝای عازشرٌٕی تعاوزتتضیه پىاٗ شر تیاٗ ٔٙيما ٝتْبیاز ؽاٛش
چٙیٗ عیاعوی تس تیٗ ٚتلْیت عزچؾٕٔ ٝیٌیزش و ٝ٘ ٝتِٛٚیتٞاای عیاعات خاارخی چایٗ ٘ ٚاٝ
ؽزتیو شِٚتٞای آعیای ٔزوشی ٞیچٍا ٜثابت  ٚتیغوا ٘بٛشٜت٘د
بدیٟی تعت و ٝتیٗ ٔٙيم ٝبزتی چیٗ بِ ٝحاً عیاعی -تعاوزتتضیه ،تٔٙیوای  ٚتلوقااشی
شترتی ترسػ بغیاری تعت تعومزتر ثبات شر عازحدتت  ٚتعاواٖٞاای ٔازسی ،تٛعاْ ٝتداارت ٚ
رٚتبو تلوقاشی ،تنٕیٗ تٔٙیت ت٘زصی  ٚترتمای خایٍاا ٜتعاوزتتضیه شر تزتیباات ٔٙيماٝتی تٞآ
ٔحٛرٞای عیاعت خارخی چیٗ رت شر لباَ خٕٟٛریٞای آعیای ٔزوشی تؾاىیُ شتش ٜتعات تس
تیٗ َٔٙز ،تٕٞیت ٞز یه تس وؾٛرٞای تیٗ ٔٙيم ٝبزتی پىٗ بغو ٝب ٝچؾٓ ت٘دتس تلوقاشیٔ ،یاشتٖ
 .1السم بِ تَضیح ًیغت کِ هَارد یاد ؽذُ تٌْا ًاظز بز بخؾب اس ابیاد رٍابظ اهٌیتب چیي با دٍبتّای آعایای هزکاشی
اعت .اس مولِ هْوتزیي ابیادی کِ خارج اس گغتزُ بحث حاضز قزار گزفتِ اعت ،هبتَاى باِ هغاابِ رقابات اعاتزاتضیک
قذراّای بشرگً ،قؼ باسیگزاى هٌغقِای ٍ بِ ٍیضُ پیاهذّای اهٌیتب حضَر آهزیکا در آعیای هزکشی بزای چیي اؽاارُ
کزد.
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بٟزٜٙٔدی تس ٔٙابِ ت٘زصی  ٚتٛتٖ باِم ٜٛبزتی تاثیزٌذتری باز تٔٙیات شتخّای چایٗٔ ،وغیاز خٛتٞاد
بٛش
ٞزچٙد ٔٙارِ خاؿ ،تبْاش  ٚخّٜٞٛایی ٚیض ٜب ٝشیشّٕاعی پىٗ شر آعیایٔزوشی بخؾیدٜ
تعت ،تٔا بیتزشید عیاعت چیٗ شر تیٗ ٔٙيم ٝبخؼ خدتیی ٘اپذیزی تس تعوزتتضی بیٗ تِّّٕی تیاٗ
وؾٛر ٔیباؽد چیٗ شر تیٗ ٔٙيم ٝبیؼ تس آ٘ى ٝشر فدش تّٕااَ  ٚبغاو ٘فاٛخ عیاعای باؽاد باٝ
ٌٝ٘ٛتی شرٌٖٚزتیا٘ ٝشر پی بازآٚرشٖ ٘یاسٞاای ّٕٔاٛط تلوقااشی  ٚتٔٙیوای خاٛش تعات چٙایٗ
تشّایی ب ٝرٚؽٙی شر تناش با َ٘ز پضٞٚؾٍزت٘ی ٔیباؽد ؤْ ٝومد٘د ٞدا تفّی چیٗ تیداش یه
حٛس ٜت٘حقاری ٘فٛخ شر ٔٙيم ٚ ٝوٙوزَ وؾاٛرٞای آعایای ٔزواشی تعات تحّیٍّازتٖ غزبای،
تٛعْ٘ ٝفٛخ تلوقاشی چیٗ رت شر آعیای ٔزوشی ّ٘ٛی "تداٚس تلوقاشی" لّٕدتش وزشٜت٘د (تیازتٖ

ؽزلی ٚ )1388 ،با ٍ٘اٞی بدبیٙا٘ ٝتٕایُ شتر٘د و ٝرروارٞای ٔٙيمٝتی پىٗ رت ب ٝالیاٞٝاای پٟٙااٖ
عیاعی ٘غبت شتش ٚ ٜتحّیُٞای خٛش رت بز تیٗ

پیؼ رزك تغزتق آٔیش تعوٛتر وٙٙد وا ٝچایٗ

یه "شِٚت ؽزٚر"ٙٔ ٚ 1بِ تٟدید لابُ تٛخٟی بزتی عایز وؾٛرٞا  ٚبٚ ٝیاضٕٞ ٜغاایٍاٖ خاٛش
ٔیباؽد ٕٞا٘يٛر وٛٞ ٝتؽ ًٙستئ ٛب ٝشرعوی تعودالَ وزش ٜتعت بَ٘ ٝز ٔیرعد و ٝتیاٗ ترازتش
بد ٖٚتٛخ ٝب ٝسٔیٞٝٙای پیچید ٜعیاعت خارخی چیٗ شر ترسیابی ٔمافاد  ٚتٛت٘ااییٞاای ٚتلْای
تیٗ وؾٛر تا حدی شچار وح رٕٟای ؽاد ٚ ٜبا ٝتحّیاُٞاایی غّاو ٌٕ ٚازت ٜوٙٙاد ٜرعایدٜت٘اد
ٚتلْیت تیٗ تعت و ٝپىٗ تاو٘ ٖٛٙؾا٘ ٝلابُ تٛخٟی شتَ بز ٘یات تٛعْ ٝىّبا٘ٙٔ ٝيماٝتی تس خاٛش
بزٚس ٘دتش ٜتعت بّ ٝال ،ٜٚشعت وٓ شر ؽزتیو رّْی تیٗ وؾٛر ٍزریت  ٚلدرت واری رت بازتی
تیداش حٛس ٜت٘حقاری ٘فٛخ شر آعیای ٔزوشی ٘دترش چٙیٗ تالؽی ٔغاوّشْ وٛتاا ٜوازشٖ شعات
عایز لدرتٞای بشري تس رٍٞذر رٚیارٚیی ٔغومیٓ با آٟ٘ا تعت  ٚتیٗ چیشی ٔیباؽد وا ٝچایٗ
ب ٝخد تس آٖ تخوٙا ٔیوٙد پىٗ بٌ٘ٛ ٝاٝتی بغایار ٔحواىا٘إّ ٚ ٝاٌُزتیا٘ا ٝپیٛعاو ٝوٛؽایدٜ
تعت تا تس تزٚیح تیٗ حظ و ٝچیٗ شر فادش با ٝچااِؼ وؾایدٖ  ٚخاایٍشیٙی رلباای خاٛش شر
آعیای ٔزوشی تعت ،خٌّٛیزی ٕ٘اید )(Zhao, 2007:157

. Rogue (Pariah) State

1
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ٞزتط تس ّّٕىزش رْاال٘ ٝچیٗ شر آعیای ٔزوشی تعاعاً ٘اؽی تس رؽد ر ٚب ٝتراشتیؼ تیاٗ
وؾٛر شر تلوقاش  ٚعیاعت خٟا٘ی تعت تیٗ تٔز شِٚوٕازشتٖ چیٙای رت باز آٖ شتؽات تاا شر عااَ
ٔ 2003یالشی رٚیىزشی ٘ ٛرت شر عیاعت خارخی خاٛش باز پایإٞ" ٝداٛتری شٚعاوا٘ ،ٝآرتْ ٚ
پٛیا"  1تْزیآ  ٚب ٝوار ٌیز٘د تتخاخ چٙیٗ رٚیىزشی ٌٛت ٜآٖ بٛش و ٝپىٗ ب ٝشرن ّٕیكتازی
تس ت٘وَارتت ٍ٘ ٚزت٘یٞای ىبیْی ٕٞغایٍاٖ خٛش تس تٛعْ ٝؽواباٖ چیٗ شعت یاروأ ٚ ٝایوٛؽاد
تا رٚتبو خٛش رت با آ٘اٖ با تٛخ ٝبٔ ٝمونیات خدید ٔدادشتً تْزیاآ ٕ٘ایاد باز تیاٗ تعااط  ٚباٝ
َٔٛٙر تٛعْٞ ٝز چ ٝبیؾوز رٚتبو ،چیٗ ٔیبایغت ب ٝخای تٕزوش فازا باز شغدغاٞٝاا ٙٔ ٚاارِ
خٛش بیؼ تس ٌذؽو ٝب ٝخٛتعوٞٝای ٕٞغایٍاٖ خٛش تٛخا ٝوٙاد ٚخا ٝت َٚشیشّٕاعای ٔشباٛر باٝ
رٚؽٙی ٘اٍز ب ٝتفاِت شتشٖ چیٗ ب ٝرٚتبو ٔغإِت آٔیش  ٚپزٞیش تس ٔخافإٔ ٝایباؽاد شٔٚایٗ
ٚخ ٝآٖ ،تِمای تحغاط تٔٙیت ب ٝشِٚتٞای ٕٞغای ٝرت ٔٛرش تأویاد لازتر ٔایشٞاد تس آ٘داا واٝ
چیٗ بِ ٝحاً ؽاخقٞٝای لدرت ّٔی رافّ ٝلابُ تٛخٟی با ٕٞغایٍاٖ خاٛش شترش  ٚتیاٗ تٔاز باٝ
تحغاط مْآ  ٚآعیآ پذیزی شر تیٗ وؾٛرٞا شتٔٗ سش ٚ ٜتعبا تحزیه  ٚعّآ تّوٕاش آٟ٘اا
رت رزتٔ ٓٞیآٚرش ،پىٗ ٔیوٛؽد ٍ٘زت٘یٞای شِٚتٞای ٕٞدٛتر خاٛش رت شر تیاٗ رتعاوا ٔزتفاِ
عاسش ٚخ ٝعٔٛی و ٝشر شیشّٕاعای چایٗ شر

آعایای ٔزواشی ٔفٟا٘ ْٛغابواً خدیادی شترش،

بیؾوز رً٘  ٚبٛیی تلوقاشی شتؽؤ ٚ ٝبوٙی بز تیٗ تید ٜتعت و ٝچیٗ ٔیبایغت باا وٕاه بیؾاوز
بٕٞ ٝغایٍاٖ ،آ٘اٖ رت ٘یش شر بٟزٜٙٔدی تس ثٕزتت رؽد خٛش عاٟیٓ ٕ٘ایاد تیاٗ بْاد ٕٞچٙایٗ باز
ترشتیؼ ٕٞىاریٞای شٚخا٘ب ٝتلوقاشی با ٕٞغایٍاٖ  ٚباذَ تٛخا ٝبیؾاوز باٙٔ ٝاارِ آ٘ااٖ تأویاد
ٔیوٙد  ٚشر فدش تعت تا تس تیٗ رٍٞذر تْ٘ياا بیؾوزی شر لباَ تلوقاشٞای وٛچه ٔ ٚوٛعو
ٔٙيمٝتی و ٝیارتی رلابت با چیٗ رت ٘دتر٘د ب ٝخزج شٞد )(Zhao, 2007:158-9

چیه ،امىیت ي آسیای مزکشی

. The Amicable, Tranquil and Prosperous Neighborhood

1
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ٕٞا٘يٛر وٌ ٝفو ٝؽدٕٟٔ ،وزیٗ شغدغ ٝچیٗ شر آعیای ٔزوشی تنٕیٗ تٔٙیت ٔٙيماٝتی
تعت ٍ٘زت٘یٞای چیٗ تس تیٗ َٔٙز حاٚی ش ٚبْد تعاعی بٛش ٜو ٝشر شٔ ٚميِ ٔخوّاآ تااریخی
لابُ ترسیابی تعت:
 ٔٙالؾات ٔزسی با شِٚتٞای ٘ ٛبٙیاش آعیای ٔزوشی ()1990-1997 تزٚریغٓ خدتیی ىّآ شر تیاِت عیٗ ویاً٘ ( 1997تا و)ٖٛٙپىااٗ بااا شریاراات ٚتلااِ بیٙا٘اا ٝرتبياأ ٝغااومیٓ ّاادْ ثبااات شر آعاایای ٔزوااشی  ٚحنااٛر
ٌغوزشٜتز لدرتٞای خارخی  ٚبٚ ٝیض ٜآٔزیىا شر ٔٙيم ،ٝتاالػ شیشّٕاتیاه ٚعایْی رت خٟات
ٔٙيمٝتی وزشٖ ٞز چ ٝبیؾوز شغدغٞٝای یاش ؽد ٜعأاٖ شتش ٜتعت با تیٗ حاَ باَ٘ ٝاز ٔایرعاد
وٞ ٝزچٙد و ٝوار٘أ ٝتیٗ وؾٛر شر ٔميِ سٔا٘ی ٘خغت ،شرخؾااٖ باٛشِٚ ٜایىٗ شر سٔیٙا ٝرراِ
ٔؤثز ٔغاِ ٝتزٚریغٓ شر ٔٙاىك ؽٕاَ غزبی خٛش ب ٝعزت٘داْ لابُ لبِٛی ٘زعید ٜتعت
الف) امىیت مزسی

یىی تس تٞدتا ثابتٔ ،حٛری  ٚبّٙدٔدت شیشّٕاعای چایٗ شر آعایای ٔزواشی تنإیٗ
تٔٙیت شر ٔزسٞای ٔؾوزن با لزلیشعواٖ ،لشتلغواٖ  ٚتاخیىغواٖ بٛش ٜتعات شر تیاٗ رتعاوا چایٗ
تالػ وزش ٜبا غیزَ٘أی وازشٖ ٔزسٞاای خاٛش باا تیاٗ ٕٞغاایٍاٖ تس ىزیاك تیدااش

عااس ٚ

وارٞای تٔٙیت شعو ٝخْٕی ٕٞچ ٖٛعاسٔاٖ ٕٞىاری ؽااٍٟ٘ای  ٚتبااشَ شیادترٞای پای شر پای
ٔیاٖ ٔمأات ّاِی رتب ٝتس ٍزریتٞای ٔؾوزن با ٕٞغایٍاٖ خٛش ب ٝبٟوزیٗ ٘ح ٛبٟزٌ ٜیزش
ٔٛم ُٛحُ  ٚرقُ ٔٙالؾات ٔازسی چایٗ باا آعایای ٔزواشی عاابمٝتی شیزیٙا ٝشترش
٘خغویٗ تالػٞای تیٗ وؾٛر شر لاِآ حمٛق بایٗ تِّٕاُ رت ٔایتاٛتٖ شر تٚتعاو عاد٘ ٜاٛسشٓٞ
ٔیالشی شید سٔا٘ی و ٝتٔشزتتٛری چیٗ ٔیوٛؽید تخوالرات ٔزسی خاٛش رت باا رٚعای ٝتاشتری تس
ىزیك ْٔاٞدتت شٚخا٘ب ٝب ٝعزت٘داْ بزعا٘د تیٗ تخوالرات شر شٚر ٜحاوٕیت َ٘اْ وٕ٘ٛیغاوی شر
ٞز ش ٚوؾٛر  ٚشر رزتس  ٚرزٚش شٚر ٜخ ًٙعزش ٞیچٍا ٜب ٝىٛر وأُ تس ٔیاٖ ٘زرت با رزٚپاؽی
وٕ٘ٛیغٓٔ ،ذتوزتت ٔزسی چیٗ -ؽٛرٚی ٘یٕ ٝتٕاْ ٔا٘د تٌزچٌ ٝفوٍ ٛبز عز ٔٙالؾات ٔازسی
ٔیاٖ ش ٚوؾٛر  ٚتْ٘ماش ْٔاٞدٚ ، 1989 ٜمْیت بخاؼ ؽازلی ٔزسٞاا رت رٚؽاٗ وازش ٜباٛش ،تٔاا
ٔزسٞای غزبی ٕٞچٙاٖ بالتىّیآ ٔا٘د ٚ ٜپیدتیؼ شِٚتٞای خدید شر آعیای ٔزوشی ٔغااِ ٝرت
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پیچیدٜتز عاخو ٝبٛش ٔزسٞای چیٗ با ٕٞغایٍاٖ خدید خٛش ؽأُ  1700ویّأٛوز باا لشتلغاواٖ،
 1000ویّٔٛوز با لزلیشعواٖ  ٚحدٚش  450ویّٔٛوز با تاخیىغواٖ ٔیٌزشید شِٚاتٞاای ٔشباٛر
شر ٟ٘ایت تقٕیٓ ٌزروٙد ؤ ٝغأِ ٝزسٞای خٛش با چیٗ رت شر لاِآ یه بد٘ٚ ٝتحد حُ  ٚرقاُ
ٕ٘ایٙد عزت٘داْ شر عاَ  ،1994چیٗ با تیٗ وؾٛرٞا شر ٔٛرش بخؼ غزبی ٔزسٞا ب ٝتٛترك رعید؛
خایی و ٝلزیآ ب ٝعی عاَ ؽاٞد فآ آرتیی ٌغوزش٘ ٜیزٞٚای َ٘أی چیٗ  ٚؽٛرٚی بٛشیٓ باا
تیٗ حاَ ٘یاس ب ٝتیداش یه ٔىا٘یغٓ عاسٔا٘ی خٟت تنٕیٗ تٔٙیتٕٞ ،چٙاٖ تحغاط ٔایٌزشیاد
شر تیٗ رتعوا ،چیٗ ،رٚعی ،ٝلشتلغواٖ ،لزلیشعواٖ  ٚتاخیىغواٖ شر آٚریُ ْٔ" 1996اٞد ٜتْٕیاك
تّوٕاش َ٘أی شر ٔٙاىك ٔزسی" 1رت ب ٝتٔنا رعا٘د٘د ؤ ٝؾوُٕ بز ٔٛترش سیز بٛش:
٘ 1یزٞٚای َ٘أی ٔزسی ٘باید ب ٝیىدیٍز حّٕ ٝوٙٙد؛
ٞ 2یچ یه تس ىزاٞای ْٔاٞد ٜحك ت٘داْ رسٔایؼ َ٘أی ّّی ٝیىدیٍز رت ٘دترش؛
 3حدٓ ،بْد  ٚتْدتش رسٔایؼٞا ٔیبایغت واٞؼ یابد؛
 4ىزریٗ ٔیبایغت یىدیٍز رت ٘غبت بٞ ٝزٌ ٝ٘ٛتحزن َ٘أی بز٘أٝریشی ؽد ٜشر رافاّٝ
یه فد ویّٔٛوزی ٔزسٞای ٔؾوزن ،آٌإ٘ ٜایٙد؛
 5ىزریٗ لزترشتش ٔیبایغت تس وؾاٛرٞایی وا ٝشر رسٔاایؼٞاای خاٛش تس ٕٟٔاات خٍٙای
تعوفاشٔ ٜیوٙٙد ،بّٛٙ ٝتٖ ٘اٍز شّٛت ب ُّٕ ٝآٚر٘د؛
 6تٔناوٙٙدٌاٖ ٔی بایغت تس ٔباشرت ب ٝتلدتٔات َ٘أی ٔخاىز ٜآٔیش تخوٙا وٙٙد؛
 7ترتباىات شٚعوا٘ٔ ٝیاٖ ٘یزٞٚای َ٘أی ٔزسی ٔی بایغات تمٛیات ؽاٛش (Zhao,
)2007:140

یه عاَ بْد ٘یش وؾٛر ٞای یاش ؽد ،ٜپیٕااٖ شیٍازی ْٔٙماد وزش٘اد وا ٝباٛٔ ٝخاآ آٖ
ٔوْٟد ٔیؽد٘د ٘یزٞٚای َ٘أی خٛش رت شر ىٔ َٛزسٞای ٔؾاوزن تاا حاد ٔوْاارا شِٚاتٞاای
شٚعت واٞؼ شٙٞد  2لزترشتش ٔشبٛر تقزیح ٔیوزش و ٝتْدتش وُ ٘یزٞٚای ب ٝوار ٌزروا ٝؽادٜ

1

. The Treaty on Deepening Military Trust in Border Regions

. The Treaty on Reduction of Military Forces in Border Regions
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تٛعو ٞز وؾٛر شر ٔٙاىك ٔزسی (تّٓ تس سٔیٙای ٞ ٚاٛتیی) ٘بایاد تس ٘ 130400فاز با ٝتستی ٞاز
یه فد ویّٔٛوز ٔزس ٔؾوزن ،تداٚس وٙد )(Ibid:170

ْٔاٞدتت یاش ؽد ٜشر تیداش تٔٙیت ٔزسی ٔیاٖ چیٗ ،رٚعی ٚ ٝشِٚتٞای آعیای ٔزواشی
باا باایؼ تس  7300ویّاأٛوز ٔاازس ٔؾااوزن تاااثیز بغااشتیی ٌذتؽااو ٝتعاات تْ٘ماااش تیااٗ ْٔاٞاادتت
ٍ٘زت٘یٞای ٔزسی چیٗ رت شر ىٔ َٛزسٞای ؽٕاَ غزبی و ٝبِ ٝحاً تاریخی پیٛعوٙٔ ٝالؾ ٝآٔیاش
 ٚخدتَ بزتٍ٘یش بٛشٜت٘د تا حد سیاشی تخفیآ شتش
با رزٚوؼ وزشٖ تخوالرات ٔزسی چیٗ با شِٚتٞاای آعایای ٔزواشی شر عااَ ،1997
تیٗ ٔغاِ ٝتس تِٛٚیت شیشّٕاعی چیٗ خارج ٌزشید  ٚخای خٛش رت ب ٝشغدغٕٟٔ ٝوز تیٗ وؾٛر شر
ٔبارس ٜبا تزٚریغٓ شتش شر عاَ  ،1998بیا٘یٔ ٝؾوزن ٌزٛٔ ٜٚع ْٛبا ٝؽااٍٟ٘ای  5شر إِٓااتی،
تّالْ ٔی وزش و ٝبازتی ٘خغاویٗ باار وؾاٛرٞای ّنا( ٛچایٗ ،رٚعای ،ٝلزلیشعاواٖ ،لشتلغاواٖ ٚ
تسبىغواٖ) بزتی ٘بزش ّّی ٝتزٚریغٓ ٔوحد خٛتٙٞد ؽد  ٚبٞ ٝایچ رٚی تخااس٘ ٜخٛتٙٞاد شتش وا ٝتس
خان آٟ٘ا خٟت رْاِیتٞایی و ٝحاوٕیت ،تٔٙیت  َٓ٘ ٚتخوٕااّی شیٍاز تّناا رت بأ ٝخااىزٜ
ت٘دتسش ،تعاوفاش ٜؽاٛش تیاٗ وؾاٛرٞا شر صٚئاٗ  ،2001عااسٔاٖ ٕٞىااری ؽااٍٟ٘ای رت تاعایظ
وزش٘د  ٚوٛٙت٘غیٔ ٖٛبارسّّ ٜی ٝتزٚریغٓ ،خدتیی ىّبی  ٚترزته ٌزتیی رت ب ٝتقاٛیآ رعاا٘د٘د
تیٗ تٔز ب ٝرٚؽٙی ٘ؾاٖ تس تغییز خٟات ٔحغاٛط چایٗ  ٚوؾاٛرٞای آعایای ٔزواشی تس تٔٙیات
ٔزسی بٔ ٝبارس ٜبز مد تزٚریغٓ بٛش )(Ibid:178
ب) تزيريسم

شغدغٞٝای تٔٙیوی چیٗ شر لباَ ٕٞغایٍاٖ خاٛش شر آعایای ٔزواشی تس بغایاری خٟاات
ٔىُٕ تبْاش تلوقاشی رٚتبو تیٗ وؾٛر با آٟ٘اا تعات با ٝشیٍاز عاخٗ ،پىاٗ تٛعاْ ٝپی٘ٛادٞای
شٚخا٘ب ٝتلوقاشی خٛش رت با ٕٞغایٍا٘ؼ شر عاای ٝتمٛیات ٕٞىااریٞاای تٔٙیوای ش٘بااَ وازشٚ ٜ
پیٛعو ٝوٛؽید ٜتعت تا تس ٔدزتی رٚتبو شٚخا٘ب ٝیا چٙدخا٘ب ،ٝشِٚتٞای آعایای ٔزواشی رت باٝ
تْمیااآ  ٚعاازو ٛخاادتیی ىّباااٖ تٚیغااٛر تزغیااآ ٕ٘ایااد تس عاااَ  ،2001چاایٗ تس رٍٞااذر
ٔٛترموٙأٞٝای پّیغی -تٔٙیوی بٚ ٝیض ٜشر لاِاآ عااسٔاٖ ٕٞىااری ؽااٍٟ٘ای تٛت٘غاو ٝتْادتشی تس
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٘ارتمیاٖ شعوٍیز ؽد ٜتٚیغٛر رت تس وؾاٛرٞای ّنا ٛتعاوزشتش ٕ٘ایاد  1تس عااَ  ،2002چایٗ شر
ٚتوٙؼ با ٝآشْ ربااییٛٞ ،تپیٕاا رباایی  ٚعاایز تلادتٔات خؾا٘ٛت آٔیاش شر چٙاد رسٔاایؼ ماد
تزٚریغوی با ٕٞغایٍاٖ خٛش ٔؾاروت وزش ٜتعت ) (Lal, 2006:7شر عاَ  ،2006تسبىغواٖ،
تاخیىغواٖ  ٚلزلیشعواٖ ٔیشباٖ رسٔایؼٞای ٔؾاوزن ماد تزٚریغاوی باا چایٗ بٛش٘اد شر عااَ
٘ ،2007یش ش ٚرسٔایؼ شیٍز با حنٛر وؾٛرٞای ّن ٛعاسٔاٖ ٕٞىااری ؽااٍٟ٘ای ت٘دااْ ٌزرات
تا عاَ  ،2009تْدتش رسٔایؼٞای ش ٚخا٘ب ٚ ٝچٙدخا٘ب ٝچیٗ با شِٚاتٞاای ّنا ٛعااسٔاٖ ٕٞىااری
ؽاٍٟ٘ای تس بیغت ٔٛرش رزتتز ررت با تیٗ حاَ ،چٙیٗ تالػٞاایی ٞیچٛلات خااِی تس ٔؾااخز٘ ٜباٛشٜ
تعت باّٙ ٝاٛتٖ ٔثااَ شر عااَ  ،2009تاؽاىٙد تس ٔؾااروت شر رسٔاایؼ ماد تزٚریغاوی تّناای
عاسٔاٖ ٕٞىاری ؽاٍٟ٘ای و ٝشر تاخیىغواٖ ٘ ٚششیىی ٔزسٞای ترغا٘غواٖ بزٌشتر ٌزشید ،خاٛششتری
وزش تا بدیٗ ٚعیّ٘ ٝارمایوی خٛش رت تس عیاعتٞای شٚؽٙب ٝشر تٚج بحزتٖ ٔزباٛه بأ ٝزتواش بزلای _
آبی٘ ،ؾاٖ شٞد ) (Peyrouse, 2010:11شر تیٗ ٌٛٔ ٝ٘ٛترش چیٗ تالػ وزش ٜتاا ٕٞىااریٞاای
تٔٙیوی خٛش رت شر لاِآ ش ٚخا٘ب ٝتمٛیت ٕ٘اید

کمکهای فىی ي آمًسشی وظامی چیه به ديلتهای آسیای مزکشی
وٕهٞای رٙی  ٚآٔٛسؽی ،بْد شیٍازی تس ٕٞىااریٞاای شٚخا٘با ٝچایٗ  ٚوؾاٛرٞای
آعیای ٔزوشی شر سٔیَ٘ ٝٙأی تعت شر تیٗ رتعوا ،چیٗ با تّْایٓ ترغازتٖ تّشتٔای تس وؾاٛرٞای
ٕٞغای ٝبٚ ٝیض ٜلشتلغواٖ ،لزلیشعواٖ  ٚتاخیىغواٖ تالػ وزش ٜتاا تیاٗ وؾاٛرٞا رت باا رٚػٞاای
ٌ٘ٛأٌ ٖٛبارس ٜبا تزٚریغٓ آؽٙا عاسش
بِ ٝحاً َ٘أی لشتلغواٖ ؽزیه ٕٟٔی بزتی چیٗ شر ٔٙيم ٝبٛش ٜتعت تس عاَ  2000بٝ
بْد ش ٚوؾٛر با ٞدا عزو ٛؽٛرؽیاٖ تٚیغاٛر ،لزترشتشٞاایی با ٝترسػ چٙادیٗ ٔیّیا ٖٛشالر

 .1عاسهاى ّوکاری ؽاًگْایّ ،وچٌیي ًْادی را تحت عٌَاى "عاختار ضذ تزٍریغتب هٌغقِ ای" تاعیظ کزد کاِ هقاز
آى در تاؽکٌذ ٍ ٍظیفِ اػ تغْیل ّوکاری هیاى اعضاا ٍ عاایز هَعغااا بایي ابوللاب در سهیٌاِ هزاارسُ باا تزٍریغان
هبباؽذ.
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تٔنا وزشٜت٘د تیٗ وؾٛر فزتحواً تٕایُ خٛش رت ب ٝشریارات وٕاهٞاای رٙای ٔ ٚااشی بیؾاوز تس
"ترتؼ آستشیبخؼ چیٗ" 1تّالْ وزش ٚ ٜتٔیدٚتر تعت بوٛت٘د تدٟیاشتت چیٙای رت وا ٝشر خزیااٖ
٘ٛعاسی َ٘أی تیاٗ وؾاٛر تس رش ٜخاارج ٔایؽا٘ٛد با ٝرتیٍااٖ شریارات ٕ٘ایاد (Peyrouse,

) 2008:5رٚتبو با چیٗ ،پظ تس رٚعی ٝشر شووزیٗ َ٘أی خدید آعوا٘ ،ٝتٕٞیات رزتٚت٘ای یارواٝ
تعت ٕٞچٙیٗ تس عاَ  2008ب ٝبْد  ٚبا ترشتیؼ تدارت ٔٛتش ٔخدر٘ ،یزٞٚای چایٗ  ٚلشتلغاواٖ
شر چٙدیٗ ّّٕیات ٔؾوزن ّّی ٝعٛشتٌزتٖ ٔٛتش ٔخدر با یىدیٍز ٕٞىاری وزشٜت٘د
وٕهٞای َ٘أی چیٗ ب ٝعاایز وؾاٛرٞای آعایای ٔزواشی ٔحادٚشتز باٛش ٜتعات شر
٘ؾغت ٚسرتی شراُ چیٗ  ٚتزوٕٙغواٖ شر عاَ  ،2007یه عاَ پاظ تس تْ٘مااش لازترشتش ٌااسی
پىّٗ -ؾك آباش ٔمزر ؽد و ٝچیٗ ترتؼ تزوٕٙغواٖ رت ٔدٟش وزش ٚ ٜیه ٚتْ ٔ 3یّیارش شالری
رت خٟت تٛعاْ ٝعااخوار َ٘اأی شر تخویاار تیاٗ وؾاٛر لازتر شٞاد ٞادا چایٗ تس ترتئا ٝچٙایٗ
ٔغاّدتٞایی تنٕیٗ تٔٙیت تأعیغات ت٘زصی تزوٕٙغواٖ شر ٔمابُ ٞز ٌ ٝ٘ٛحّٕ ٝتحوٕااِی باٛش
)(Ibid:12

چیٗ ٕٞچٙیٗ وٛؽید ٜتعات تاا پی٘ٛادٞای َ٘اأی خاٛش رت باا ش ٚوؾاٛر ٕٞغاای ٝخاٛش
لزلیشعواٖ  ٚتاخیىغواٖ ٌغوزػ شٞد شر عاَ  ،2005شیدتر رعٕی ٚسیز شراُ چایٗ تس شٚؽاٙبٝ
ب ٝتْ٘ماش چٙدیٗ ت ٛترمٙإٔٞ ٝىاری َ٘اأی شر سٔیٙأ ٝمابّا ٝباا تزٚریغآ ،لاچااق ٔاٛتش ٔخادر ٚ
خٙایات عااسٔاٖ یاروأ ٝیااٖ ش ٚوؾاٛر ت٘دأیاد ) (McDermott, 2005شر رافاّ ٝعااَٞاای
 1993تا ٔ 2008یالشی چیٗ بیؼ تس ٔ 15یّی ٖٛشالر وٕه َ٘أی شر تخویار تاخیىغاواٖ لازتر
شتش ٜتعت شر عاَ  ٚ 2009شر لاِآ وٕه چیٗ ب ٝتٛعْ٘ ٝیزٞٚای َ٘أی ٔٙيم ،ٝپىاٗ ٔوْٟاد
ب ٝپزشتخت ٔ 1/5یّی ٖٛشالر شیٍز ب ٝشٚؽاٙب ٝؽاد شر ّٕاُ ّاال ٜٚباز تٛترمٙأا 2002 ٝچایٗ-
لزلیشعواٖ ،پىٗ وٕهٞای رٙی َ٘أی ب ٝترسػ ٔ 1/2یّی ٖٛشالر شر تخویاار بیؾاىه لازتر شتش
شر عاَ ٘ 2008یش چیٗ ٔحِٕٝٛتی ٔوؾىُ تس ٚعایو ٘مّی ٚ ٝتدٟیشتت رتیا٘ٝتی ب ٝترسػ تمزیبی
ٞ 700شتر شالر ب ٝلزلیشعواٖ تحٛیُ شتش تٔاا رٚتباو َ٘اأی تسبىغاواٖ  ٚچایٗ ٞیچٍاأ ٜواٛتسٖ
٘بٛش ٜتعت چیٗ شر عاَ ٔ 0222یالشی سٔا٘ی و ٝتقٕیٓ ب ٝآغاس ٕٞىاری َ٘أی باا وؾاٛرٞای
). The People’s Liberation Army (PLA
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آعیای ٔزوشی ٌزرتٔ ،ماشیزی تعّح ٝعبه ب ٝتیاٗ خٕٟاٛری تحٛیاُ شتش شر عااَ ٘ 2009یاش شر
پی تْ٘ماش تٛترمٙأَ٘ ٝأی خدیدی ٔیاٖ ش ٚوؾٛر ،شِٚتچیٗ ٔوْٟد ٌزشیاد تاا تّوبااری بااِغ باز 3/7
ٔیّی ٖٛشالر بازتی خزیاد تدٟیاشتت باسرعای ٔازسی شر تخویاار تسبىغاواٖ لازتر شٞاد (Peyrouse,
)2010:12

مساله سیه کیاوگ
پىٗ بِ ٝحاً تاریخیٔ ،ؾاىالت رزتٚت٘ای شر تشغااْ عایٗ ویا٘اً شر پیىاز ٜعیاعای ٚ
رزٍٙٞی خأْ ٝچیٙی شتؽو ٝتعت تیٗ ٔغاِ ٝباز رٚتباو چایٗ باا ٕٞغاایٍاٖ خاٛش شر

آعایای

ٔزوشی ٘یش تثز ٌذتؽو ٝتعت تیٗ تعواٖ و ٝبا ٝفاٛرت رعإی ٔٙيما ٝخٛشٔخواار تٚیغاٛر عایٗ
ویاً٘٘ 1أیدٔ ٜیؽٛش با لزلیشعواٖ ،لشتلغواٖ  ٚتاخیىغواٖ ٞآ ٔازس تعات تٚیغٛرٞاا ٔزشٔاا٘ی
تزن تبار ٔیباؽٙد و ٝچیٙیٞا تس عاَ  1759بزتی ٘خغویٗ بار حاوٕیات خاٛش رت باز تیاٗ ٔٙيماٝ
بزلزتر وزش٘د بٝرغٓ ّٚدٜٞای خٛشٔخواری و ٝتٛعو ٔمأات حش وٕ٘ٛیغت چیٗ با ٝتلّیاتٞاای
لٔٛی شتش ٜؽد ،عیٗ ویاً٘ شر عاَ 1949با چیٗ تشغاْ ٌزشیاد  ٚشر شٞأ 50ٝایالشی پىاٗ بز٘أاٝ
"ٟٔاخزت تٛشٜتی چیٙیٞای "ٞاٖ تبار" رت با ٝعایٗ ویا٘اً آغااس وازش  ٚباا تیاٗ تلادتْ با ٝخؾآ ٚ
٘ارمایوی بیؾوز ٔزشْ تیٗ ٔٙيم ٝتس شِٚت ٔزوشی شتٔٗ سش تٌز چ ٝتٚیغٛرٞا تس َ٘از تااریخی توثزیات
عاوٙاٖ عیٗویاً٘ رت تؾىیُ ٔیشتش٘د ،تٔا تٔزٚس٘ ٜضتش چیٙی بیؼ تس ٘یٕای تس خْٕیات تیاٗ تیاِات رت
تؾىیُ ٔیشٞد  ٚبیؾوز ٔٙافآ شِٚوی  ٚتخزتیی رت ٘یش شر تخویار ٌزرو ٝتعت شر پی تٙؼٞاای چایٗ ٚ
ؽٛرٚی شر ى َٛخ ًٙعزش ،آعیای ٔزوشی ب ٝپٙاٍٞا٘ ٜارتمیاٖ چیٙی بادَ ؽاد شر عااَ  1962باٝ
تحزیه تتحاش خٕاٞیز ؽٛرٚی بیؼ تس پٙداٞ ٜشتر تٗ تس تلّیاتٞاای لأٛی عایٗ ویا٘اً با ٝآعایای
ٔزوشی عزتسیز ؽد٘د ) (Zhao, 2007:143پظ تس خزٚج ؽٛرٚی تس ترغا٘غواٖ ،رزٚپاؽی تتحااش
خٕاٞیز ؽٛرٚی  ٚتعومالَ خٕٟٛریٞای آعیای ٔزوشی خٙبؼ تعاومالَ ىّبا٘أ ٝازشْ تٚیغاٛر،
رٚحی ٚ ٝلدرت بیؾوزی ٌزرت مْآٞای شتخّی شِٚاتٞاای ٘ا ٛپاای آعایای ٔزواشی باّا

. The Xinjiang Uighur Autonomous Region
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خالء لدرت شر ٔٙيم ٝؽد ٚ ٜباّ
رْاِیتٞای خٛش شر عزتاعز ٔٙيمٝ

ٌزشید٘د وٌ ٝزٜٞٚای تٙادرٔ ٚدااَ بیؾاوزی بازتی تٛعاْٝ
بیابٙد )(Zhao, 2007:142

تحٛالت آعیای ٔزوشی شر ش 90 ٝٞب ٝرٚؽٙی ٘مؼ تیٗ ٔٙيم ٝرت شر ٔٛم ُٛتحزواات
لٔٛی شر عیٗ ویاً٘ آؽىار عاخت بدیٗ تزتیآ" ،خٙبؼ تعالٔی تزوغواٖ ؽزلی" 1رْاَ ؽاد
٘ ٚیزٞٚای آٖ شر وٙار خٍٙدٛیااٖ ترغااٖ آٔاٛسػ شید٘اد  2تیاٗ خٙابؼٔ ،غاوِٛیت بغایاری تس
ّّٕیاتٞای تزٚریغوی رت و ٝشر عیٗ ویاً٘  ٚشر ىٔ َٛزسٞای آعیای ٔزوشی ت٘داْ ٔایؽاد،
بز ّٟدٌ ٜزرت آٟ٘ا تس عیٗ ویا٘اً با ٝوؾاٛرٞای ٕٞغاای٘ ٝفاٛخ ٔایوزش٘اد شر عااَ 1990
رٚیارٚیی ؽٛرؽیاٖ با ٘یزٞٚای شِٚوای شر عایٗ ویا٘اً با ٝوؾاو ٝؽادٖ شعات وآ پٙداا ٜتاٗ
ت٘دأید ٔمأات چیٗ ٕٞچٙیٗ ٔغوِٛیت یه عّغّٝ

بٕآ ٌذتریٞای عااَ  1997پىاٗ

 ٚبغیاری شیٍز تس ت٘فدارٞا  ٚتزٚرٞای فٛرت ٌزروا ٝشر عایٗ ویا٘اً رت با ٝتٚیغٛرٞاا ٘غابت

1

)East Turkistan Islamic Movement (ETIM
 .2تزکغتاى ؽزقب ،هْوتزیي مٌزؼ مذایب خَاُ چیي در ؽوال غزب ایي کؾَر در عَل قزى بیغتن بَدُ کِ با تَماِ
بِ ٍیضگبّای صئَپلی تیک ،فزٌّگب ٍ سباًب خَد ّوَارُ کَؽیذُ اعت دٍبتب هغاتقل را در آى هٌغقاِ تاعایظ ًوایاذ.
هٌغقِ ؽوال غزبب چیي ،عزسهیٌب اعت ٍعیع بِ دٍر اس هزاکش صٌیتب ٍ بِ بحاػ اقلیواب خؾاي باا موییات هتٌاَ .
اصغالح تزکغتاى ؽزقبً ،خغتیي بار تَعظ یک هحقق رٍط بِ کار گزفتِ ؽذ ٍ بِ بخؼّایب اس آعیای هزکشی اؽاارُ
هب کزد کِ تحت حاکویت چیي قزار داؽتٌذّ .واًغَر کِ آعیای هزکشی ،تزکغتاى غزبب ًاهیذُ هب ؽذ ٍ تحت عالغِ
رٍطّا بَد .مٌزؼ تزکغتاى ؽزقب در عیي کیاًگ چایي ،ابتاذا در  ٍ 8388باا حوایات قاذراّاای خاارمب اعاالم
هَمَدیت کزد ٍ موَْری تزکغتاى ؽزقب را در کاؽب ٍاقع در مٌَب غزبب عیي کیاًگ تاعیظ ًواَد .باا ایاي حاال،
چٌذ هاُ بیؾتز دٍام ًیاٍرد ٍ عزًگَى ؽذ .در عال  ، 8311یک ؽَرػ هغالحاًِ باز ضاذ حکَهات کاَهیي تاًاگ باِ
اعتقزار دٍبارُ موَْری تزکغتاى ؽزقب هٌجز ؽذ کِ آى ّن هذا سیادی بز عز کار ًواًذ .اس سهااى تاعایظ موْاَری
خلق چیي تا دِّ  ،8312هٌغقِ عیي کیاًگ ؽاّذ بیؼ اس  02ؽَرػ گغتزدُ بَدُ اعت .بزخب هٌاابع احیاای ایاي
مٌزؼ را بِ حغي هحغَم در عال  8338هزبَط داًغتِ ٍ هیتقذًذ کِ گغاتزػ خاظ هؾاب افازاط گزایاًاِ مٌازؼ
هذکَر تا حذ سیادی هیلَل پیًَذّای آى با عزاى عابزاى ٍ کوکّای هابب اعاهِ بي الدى رّزز ابقاعذُ بَدُ اعت .بازای
هثال ًگاُ کٌیذ بِ:
Colin Mackerras, (Winter 2004). Ethnicity in China: The Case of Xinjiang. Harvard
Asia Quarterly. http://www4.ncsu.edu/~dnschmid/mackerras.htm. Retrieved 2006-1215.
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شتش٘د ٔ 1غاِ ٝخٙبؼ تعالٔی تزوغواٖ ؽزلی ،ب ٝعزّت ب ٝیه ٍ٘زت٘ی بشري بزتی شِٚت چایٗ
تبدیُ ؽد ٚتوٙؼ رٞبزتٖ چیٗ ،عزو ٛبیرحٕا٘ ٝخدتیی ىّباٖ  ٚترزتشی باٛش ٜوا ٝبا٘ ٝاّٛی
شر ٘ا آرتٔیٞای ٘ضتشی شعت شتؽو ٝت٘د رروار چیٗ شر لباَ تدشی ٝىّباٖ عیٗ ویا٘اً باز رٚتباو
تیٗ وؾٛر با شِٚتٞای آعیای ٔزوشی وٍٕٞ ٝی شترتی تلّیت تٚیغٛر شر شتخاُ ٔزسٞاای خاٛش
ٞغوٙد ٘یاش تاثیزٌاذتر باٛش ٜتعات شر لزلیشعاواٖ ،حادٚش پٙدااٞ ٜاشتر ٔغإّاٖ تٚیغاٛر س٘ادٌی
ٔیوٙٙد ( (Marat, 2009پىٗ ٕٛٞتر ٜبیؾىه رت بزتی عختتاز وازشٖ ّزفا ٝباز خادتیی
ىّباٖ تٚیغٛر تحت رؾار لزتر شتش ٜتعت شِٚات لزلیشعاواٖ ٞآ تلادتٔاتی رت خٟات عازوٚ ٛ
باسشتؽت تٚیغٛرٞای َٔ ٖٛٙبٕٞ ٝىاری با خٙبؼ تعالٔی تزوغواٖ ؽزلی فٛرت شتش ٜتعت باٝ
َ٘ز ٔیرعد تا پیؼ تس  11عشوأبز  ،2001چیٗ با تٛخ ٝب ٝحغاعیت ٔٛمٔ ُٛایُ ٘باٛش تقاٛیز
ثبات شتخّیؼ شر ّزف ٝبیٗتُِّٕ ٔخدٚػ ؽاٛش ِاذت تس تْ٘ىااط رْاِیاتٞاای خٙابؼ تعاالٔی
تزوغااواٖ ؽاازلی تخوٙااا ٔاایواازش  ٚباازتی ٔمابّاا ٝبااا تیااٗ خٙاابؼ تس شیٍااز وؾااٛرٞا وٕااه
ٕ٘یخٛتعت ِٚی پظ تس حاشث ٝتزٚریغوی  11عشوأبزٔ ،باح

ٔزبٛه ب ٝخادتیی ىّبااٖ تٚیغاٛر

تٛعو چیٗ ّّٙی ٌزشید تحوٕاالً ّّت چزخؼ شر ٍ٘زػ رٞبازتٖ چیٙای تیاٗ باٛش وا ٝباَ٘ ٝاز
ٔیرعید ،بیٗ تِّّٕی ؽدٖ ٔٛم ُٛتزٚریغآ  ٚلازتر ٌازروٗ رْاِیات خٙابؼ تعاالٔی تزوغاواٖ
ؽزلی شر شعوٛروار ٔبارس ٜبیٗتِّّٕی ّّی ٝتزٚریغٓ شر ٟٔار آٖ ٔؤثزتز ٚتلِ ؽٛش
شر لزلیشعواٖ ٘یش با ترشتیؼ ٔیشتٖ خؾ٘ٛت ٌزٜٞٚای عویش ٜخا ،ٛعازو ٛآٟ٘اا بایؼ تس
پیؼ شر شعوٛر وار شِٚات ٔزواشی تیاٗ وؾاٛر لازتر ٌزرات شر صٚئاٗ  2002خادتیی ىّبااٖ
تٚیغٛر ب ٝلوُ وٙغ َٛچیٗ شر بیؾىه ٔو ٟٓؽد٘د  ٚشر ٔارط عاَ بْد ٘یش حّٕا ٝتزٚریغاوی باٝ
یه تتٛبٛط ٔغارزتی وٙٔ ٝدز ب ٝوؾو ٝؽدٖ  21عز٘ؾیٗ چیٙی آٖ ٌزشید ب ٝآ٘ااٖ ٘غابت شتشٜ
ؽد با تیٙىٞ ٝیچ ٔدرن رٚؽٙی شتَ بز شعت شتؽوٗ ؽٛرؽیاٖ تٚیغاٛر شر ّّٕیااتٞاای ٔشباٛر
ترتئ٘ ٝؾد ،بغیاری تس حٕالت تزٚریغوی بْدی شر بیؾىه  ٚتٚػ ٘یش ب ٝآ٘اٖ ٔٙوغآ ٌزشید شر

 .1گفتِ هب ؽَد کِ ایي گزٍُ تٌْا در فاصلِ عالّای  1990تا  2001هیالدی هزاادرا باِ اًجاام بایؼ اس  200فقازُ
عولیاا تزٍریغتب در عیي کیاًگ کزدُ اعت کِ بِ کؾتِ ؽذى  162تي ٍ هجزٍحیت  440تاي اًجاهیاذُ اعاتً .گااُ
کٌیذ بِ(Zhao, 2007:142-143) :
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٘ٛتٔبز  2003شِٚت لزلیشعواٖ با ٕٔ ُٛٙعاخوٗ رْاِیت ٌزٜٞٚای ٔخوّفی چ ٖٛعاسٔاٖ تعاالٔی
تزوغواٖ ،1حش تعالٔی تزوغواٖ ؽزلی ٚ 2عاسٔاٖ آستشیبخؼ تزوغاواٖ ؽازلی ،3تاالػٞاای
خٛش رت بَٛٙٔ ٝر ٔمابّ ٝبا تٚیغٛرٞا  ٚعایز خدتییىّباٖ رْاَ شر شتخاُ ٔزسٞاای خاٛش ٌغاوزػ
شتش بٌٝ٘ٛ ٝتی ٔؾاب ٝشر تسبىغواٖ٘ ،اآرتٔیٞای ٔأ ٜی  2005ت٘دیداٖ و ٝبٙا بٌ ٝفوأ ٝمأاات
رعٕی تیٗ وؾٛر شعت وٓ  187وؾو ٝبز خای ٌذتؽت بٌ ٝزٜٞٚاای تٙادرٚی تعاالٔی ٘غابت
شتش ٜؽد  ٚب ٝتدتبیز ٔحدٚشوٙٙد ٜبیؾوز ّّی ٝرْاِیت تیاٗ ٌازٜٞٚاا ٔٙداز ٌزشیاد با ٝش٘بااَ تیاٗ
تلدتٔات حش تِوحزیز  ٚعاایز خٙابؼٞاای تعاالٍٔزت ٘یاش شر لشتلغاواٖ  ٚعاایز خٕٟاٛریٞاای
آعاایای ٔزوااشی رٚس باا ٝرٚسّ ،زفاا ٝرت بااز رْاِیااتٞااای خااٛش تٙااًتااز یاروٙااد (Brown,
)2009:142-3

پظ تس ٚل ُٛت٘مال الِ ٝشر لزلیشعواٖ ٍ٘زت٘یٞای چیٗ شر خقٛؿ تٛت٘ایی ٕٞغاایٍاٖ
خٛش شر وٙوزَ رْاِیت ٞای تدشیا ٝىّبااٖ شر ىأ َٛزسٞاای ٔؾاوزن ،تراشتیؼ یارات تیٍ٘ٛٙاٝ
پٙدتؽااؤ ٝاایؽااد واا ٝبزخاای شیٍااز تس عاااسٔاٖٞااای خاادتیی ىّااآ چاا ٖٛعاااسٔاٖ آستشیاابخؼ
تٚیغٛرعواٖ ٚ 4خبٔ ٟٝوحد ت٘مالبی تزوغواٖ ؽزلی 5تس شتخُ خان لشتلغاواٖ شعات بإّّ ٝیاات
ٔیس٘ٙد ()Karavan 2002

شر حاَ حامز  ٓٞلزلیشعواٖ  ٓٞ ٚلشتلغواٖ تدتبیز عخوٍیزت٘ٝتزی رت خٟت وٙوزَ ٔزسٞا ٚ
خٌّٛیزی تس ٚرٚش تٚیغٛرٞا ب ٝوار بغاو ٝت٘اد تیاٗ شر حااِی تعات وا ٝتاا پایؼ تس  11عاشوأبز
 2001ترزتش آستشت٘ ٝشر تیٗ ٔزسٞا تزشش ٔیوزش٘د بی تزشید پىٗ شر خٙثای وازشٖ ٍزریات تیاٗ
وؾٛرٞا شر تیفای ٘مؼ رْاَ شر ٘اآرتٔیٞای تیاِات عایٗ ویا٘اً ٔٛراك ّٕاُ وازش ٜتعات باٝ
ّٛٙتٖ ٕ٘ ٝ٘ٛشر خزیاٖ عزو ٛؽٛرػ خٛالی  2009شر تٚرٔٚچای شِٚاتٞاای لزلیشعاواٖ ٚ
لشتلغواٖ با ٚخٛش تیٙى ٝبا تّوزتمات ٌغوزش ٜتلّیت تٚیغٛر شر شتخُ ٔزسٞای خٛش ٔٛتخ ٝبٛش٘د،
1

.The Islamic Organization of Turkistan (formerly the Islamic Movement of
)]Uzbekistan [IMU
2
. The Eastern Turkistan Islamic Party
3
.The Eastern Turkistan Liberation Organization
4
.The Uighurstan Liberation Organization
5
.The United Revolutionary Front of East Turkistan
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تزخیح شتش٘د و ٝعیاعت عىٛت رت شر پیؼ بٍیز٘د شر حمیمت تیٗ ت٘فْاَ ٘اؽای تس آٖ باٛش واٝ
تیٗ شِٚتٞا بٞ ٝیچ ٚخٔ ٝایُ ٘بٛش٘د و ٝرٚتبو ٟٔآ شٚخا٘با ٚ ٝچٙدخا٘با ٝخاٛش رت باا پىاٗ باٝ
ٔخاىز ٜبیا٘دتس٘د
تأٔیٗ تٔٙیت  ٚثبات شر عایٗ ویا٘اً بازتی ٔٙاارِ تعاوزتتضیه چایٗ مازٚرتی حیااتی شترش
پایٍاٜٞای ٔٛؽىی باِغویه بغیاری شر تیٗ تعواٖ ٚتلِ ؽد ٚ ٜبزخی تس آسٔایؾات تتٕای چایٗ ٘یاش شر
تیٗ ٔٙيم ٝفٛرت ٌزرو ٝتعت عیٗ ویاً٘ ٕٞچٙیٗ شر چؾٓ ت٘دتس ت٘زصی چیٗ ٔ ٟٓلّٕدتش ٔایؽاٛش
بزآٚرشٞا حاوی تس آٖ تعت و ٝتیٗ ٔٙيم ٝشترتی خخایز لابُ تٛخٟی باِغ بز ٔ 20/9یّیارش تاٗ ٘فات ٚ
 10/8تزیّیٔ ٖٛوز ٔىْآ ٌاس ٔیباؽد ) (Sina, 2009تیٗ ٔیشتٖ ،تمزیباً  25شرفاد واُ خخاایز
چیٗ ٔایباؽاد ) (China Internet Information Centerباّ ٝاالّ ٜٚباٛر ٞاز خاو ِِٛا ٝتس
لشتلغواٖ ب ٝچیٗ خش تس ٔغیز عیٗ ویاً٘ لابُ تقٛر ٘خٛتٞد بٛش تس تیٗ ر ٚشر یه ش ٝٞتخیزٔ ،غااِٝ
آیٙد ٜتلوقاشی عیٗ ویاً٘ بزتی شِٚت ٔزوشی چیٗ تٕٞیوای ّٔای یاروا ٝتعات پىاٗ ٔایوٛؽاد باا
تخزتی ىزح "پٛیؼ بشري تٛعْ ٝغزبی" 1وا ٝتخازتی آٖ تس عااَ  2000آغااس ؽاد ٚ ٜبایؼ تس شٚ
ثّ ٔغاحت چیٗ رت شر بز ٔیٌیزش ،عیٗ ویاً٘ رت ب ٝیه لياآ لاباُ تٛخا ٝفاْٙوی  ٚوؾااٚرسی
تبدیُ ٕ٘اید ٕٞچٙیٗ بز تعاط تیٗ پزٚص ٜبّٙدپزٚتست٘ ،ٝتیاِت عیٗ ویاً٘ لزتر تعات وا٘ ٝماؼ یاه
ْٔبز ٔ ٟٓتداری  ٚت٘زصی رت بزتی تلوقاش ّٔی چیٗ تیفاا وٙاد تحماك چٙایٗ ٞادری شر ٌازٚی تٛعاْٝ
تْأالت ٕٞ ٚىاریٞای ٔیاٖ چیٗ  ٚوؾاٛرٞای آعایای ٔزواشی خٛتٞاد باٛش چیاشی وا ٝتس آٖ شر
ِفاٍیٞای ٔمأات پىٗ تحت ّٛٙتٖ ٔٙارِ تٛعْ ٝیه "پُ سٔیٙی تٚرتعیایی" 2یاش ٔیؽاٛش  ٚشر َ٘از
شترش تلوقاشٞای بشري ترٚپا ،ؽزق  ٚخ ٛٙآعیا رت ب ٝیىدیٍز ٚفُ وٙد )(Clarke, 2010
تٌزچ ٝتبوىار تٛعْ ٝغزبی چیٗ ٍاٞزتً ٔاٞیوی تلوقاشی شترش ،با تیٗ حاَ بٔ ٝثاب ٝپُ ٘فاٛخ
چیٗ ب ٝآعیای ٔزوشی ،حاٚی ٔمافد تٔٙیوی ٕٟٔی ٘یش ٔیباؽد ٕٞا٘يٛر وا ٝعااسٔاٖ ٕٞىااری
ؽاٍٟ٘ای با تٛترمٙأاٞٝاای تٔٙیوای چٙدخا٘با ٝخاٛش ؽاأُ ٔفااشی تعات وا ٝفااشرتت چایٗ باٝ
وؾٛرٞای ٕٞغای ٝرت تمٛیت ٔیوٙد چیٗ شر ّیٗ تٛعاْ ٝباسترٞاای خاٛش شر آعایای ٔزواشی،
. The Great Western Development Drive
. The Eurasian Land Bridge

1
2
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تٛت٘غو ٝرؾار رت بز ؽٛرؽیاٖ تزوغواٖ ؽازلی تس ىزیاك تّناای عااسٔاٖ ٕٞىااری ؽااٍٟ٘ای باٝ
ٔیشتٖ لابُ تٛخٟی ترشتیؼ شٞد تیٗ وؾٛر با عزٔایٌ ٝذتری شر تٛعْ ٝسیزعاختٞاای حٕاُ ٚ
٘مُ ٓٞ ،ت٘وماَ واالٞای تِٛیدی خٛش رت ب ٝآعایای ٔزواشی ٞ ٚآ ٚترشتت ٔاٛتش خااْ رت تس تیاٗ
ٔٙيم ٝتغٟیُ ٕ٘ٛش ٜتعت تیٗ ىزح ٕٞچٙیٗ شر خذ ٔٛتش تِٚیٔ ٝاٛرش ٘یااس تلوقااش بخاؼٞاای
ؽزلی چیٗ تس تزوغواٖ ؽزلی تاثیز بغاشتیی شتؽاو ٝتعات باّ ٝاال ٜٚتخازتی بز٘أاٞٝاایی تس تیاٗ
شعتٔ ،غوّشْ ٟٔاخزت ٚعیِ وارٌزتٖ چیٙی " ٞاٖ تبار " ب ٝؽٕاَ غاز  ٚوٕز٘اًتاز ؽادٖ
تٕزوش لٔٛیوی تٚیغٛرٞای تیٗ ٔٙيمٔ ٝیباؽد
با تیٗ  ،ٕٝٞتٚیغٛرٞای تزوغواٖ ؽزلی پیٛعو ٚ ٝتس رٚی ّٕد ٘اشیدٌ ٜزرو ٝؽدٜت٘اد تٚیغٛرٞاا تس
شتخُ  ٚخارج ٔزسٞای تزوغواٖٞ ،دا رؾارٞای رشتیٙد ٜعیاعی لزتر ٌزروٝت٘اد ٞ ٚیچٍاا ٜتیاٗ رزفات
رت ٘یارواا ٝت٘ااد تااا شر ر٘ٚااد تقاإیٓ عاااسی باازتی عاازسٔیٗ خااٛش ٘مااؼ ٔحغٛعاای شتؽااو ٝباؽااٙد آٟ٘ااا تس
رزفتٞایی و ٝباسترٞای ٌغوزش ٜآعیای ٔزوشی  ٚىزحٞایی َ٘یز پٛیؼ باشري تٛعاْ ٝغزبای تیدااش
وزش ،ٜوٙار ٌذتؽو ٝؽدٜت٘د تس تیٗ ٌذؽو ٝبا ترشتیؼ ٕٞىاریٞای چایٗ  ٚشِٚاتٞاای آعایای ٔزواشی
شر ٔحز ْٚعاخوٗ تٚیغٛرٞا تس حمٛق ىبیْی خٛش ،تیٗ تلّیت ٔغّٕاٖ ٞایچ آیٙاد ٜرٚؽاٙی رت پایؼ رٚی
خٛش ٕ٘ی بیٙد )ٕٞ (Szadziewski, 2009:217-218اٍ٘ ٝ٘ٛو ٝتٚرعٕٗ ٔیٌٛیاد" :باز ٔبٙاای
ٚتلْیات فزا خغزتریایی  ٚتلوقاشی بَ٘ ٝاز ٔای رعاد وا ٝچایٗ ٌغاوزػ ٘فاٛخ شر آعایای
ٔزوشی رت شر شرتسٔدت ب ٝخاٛبی ش٘بااَ خٛتٞاد وازش  ٚشِٚاتٞاای آعایای ٔزواشی ٘یاش باا
ٌغوزػ پی٘ٛدٞای خٛش با چایٗ باٌ ٝاز ٜخاٛرشٖ ٞاز چا ٝبیؾاوز عااخوارٞای حٕاُ ٘ ٚماُ ٚ
تلوقاشٞای شر حاَ تٛعْ ٝخٛش با تیٗ وؾاٛر وٕاه خٛتٙٞاد وازش " (Oresman, 2004:
)402

بز تیٗ تعاط ،بزخی ٔحمماٖ بز تیٗ باٚر٘د و ٝىزحٞایی َ٘یز پٛیؼ باشري تٛعاْ ٝغزبای ٚ
عاسٔاٖ ٕٞىاری ؽاٍٟ٘ای ،تٌزچ ٝبٌ ٝغوزػ رٚتبو چیٗ با آعیای ٔزوشی وٕاه رزتٚت٘ای وازش،ٜ
تٔا بزتی ٔٙارِ تلوقاشی ،عیاعی  ٚتخوٕاّی تلّیات تٚیغاٛر ٔناز باٛش ٜتعات ٔٙومادتٖ پاٛیؼ تٛعاْٝ
غزبی ،آٖ رت ىزحی تٕزوشٌزت لّٕدتش ٔیوٙٙد و ٝتٚیغٛرٞا رت با ٝبااسی ٕ٘ایٌیازش تیاٗ ترازتش چٙایٗ
تعودالَ ٔی وٙٙد وٞ ٝز چٙد پٛیؼ تٛعاْ ٝغزبای شر ٔمااْ َ٘ازٔ ،بوٙای باز عیاعاوی سیزبٙاایی خٟات
تٛعْٙٔ ٝاىك غزبی چیٗ تس رٍٞاذر بٟباٛش سیزعااختٞاای تلوقااشی ،آٔٛسؽای ،سیغات ٔحیيای ٚ
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تىِٛٛٙصیه ٔیباؽد ،تٔا شر ُّٕ شر پی خذ ٞز چ ٝبیؾوز ثازٚت ٙٔ ٚاابِ ىبیْای تزوغاواٖ ؽازلی
بزتی تأٔیٗ عٛخت ٔٛتٛر تلوقاش ر ٚب ٝرؽد چیٗ ؽزلی تعات باز تیاٗ تعااط ،تٚیغٛرٞاا شر بٟوازیٗ
حاِت تس ٔٙارِ حاؽیٝتی تیٗ ىزح عٛش خٛتٙٞد بزش  ٚتٛعْٞ ٝزٌش تٛخی ٝوٙٙاد٘ ٜمال حماٛق بؾاز ٚ
خؾ٘ٛت ٘خٛتٞد بٛش و ٝب ٝىٛر عاسٔاٖ یاروّّ ٝی ٝتلّیت تٚیغٛر شر تزوغاواٖ ؽازلی تّٕااَ ٔایؽاٛش
) (UHRP, 2009:3ىبك َ٘ز تیٗ ترزتش ،چٙیٗ تبوىارتتی تٟٙاا شر فاٛرتی ٔایتٛت٘ٙاد شر تعاومزتر
ثبات شر ٔٙيم ٝتزوغواٖ ؽزلی ٔؤثز ٚتلِ ؽ٘ٛد و ٝشرٌیز عااخوٗ تٚیغٛرٞاا شر ؽاىُ شٞای باٝ
آیٙااد ٜعیاعاای  ٚتلوقاااشی عاازسٔیٗ آٟ٘ااا رت ٘یااش ٔااٛرش تٛخاا ٝلاازتر شٙٞااد (Szadziewski,
)2009:218

وتیجه گیزی
تس َٔٙز عیاعای ،عیاعات حغاٗ ٕٞداٛتری چایٗ باَٙٔ ٝاٛر تراشتیؼ رٚتباو ش ٚخا٘با ٝباا
شِٚتٞای ٕٞغای ٝشر بّٙد ٔدت ب ٝتخزت شرآٔد ٜتعت بز تیٗ تعاط ،پىاٗ خٛتٞاد وٛؽاید تاا مإٗ
تحوزتْ ب ٝحاوٕیت  ٚتٕأیت ترمی وؾٛرٞای آعیای ٔزوشی ٘ ٚیاش رتٜٞاایی وا ٝعیاعاوٕدترتٖ تیاٗ
وؾٛرٞا بزتی ٘یُ ب ٝتٛعّْٔ ٝی تخویار ٔی وٙٙد تس ىزیاك تراشتیؼ تبااشَ شیادتر باا ٔمأاات عیاعای ٚ
تْ٘ماش تفا٘ٓٞأٞٝای ٔخوّآ شر عيٛح ٌ٘ٛاٌٛٔ ،ٖٛخبات ٌغوزػ شرن شٚخا٘با ٝباا تیاٗ وؾاٛرٞا
رت رزت ٓٞآٚرش چیٗ ٔایُ تعت تاا ٔٙيما  ٝآعایای ٔزواشی رت باا تٛخا ٝبأ ٝالحَاات تٔٙیوای ٙٔ ٚاارِ
تعوزتتضیه خٛش باثبات ٍ٘ ٝشترش بز تیٗ ٔبٙا ،خٛش رت ّٔشْ ٔیشت٘د تا تٔٙیات رت شر وؾاٛرٞای آعایای
ٔزوشی بزلزتر عاسش؛ آرتٔؼ ٔٙاىك ٔزسی رت تحىیٓ وٙد؛ ٕٞىاریٞای َ٘أی خٛش رت با شِٚاتٞاای
تیٗ ٔٙيم ٝتٛعْ ٝشٞد تا تس تیٗ رٍٞذر ٔغیز تئاوالا خادتیی ىّبااٖ تٚیغاٛر رت باا ٕٞغاایٍاٖ ٔغادٚش
ٕ٘اید؛ آعیای ٔزوشی رت غیز ٞغوٝتی ّ ٚاری تس ٔاٛتش ٔخادر ٍ٘ا ٝشترش  ٚشر وٙاار تٛعاْ ٝرٚتباو شٚ
خا٘ب ٝرت ٜرت بزتی ٌغوزػ چٙدخا٘بٌ ٝزتیای ٕٞاٛتر عااسش شر حمیمات ،آعایای ٔزواشی شر عیاعات
ٔٙيمٝتی پىٗ ٕٞچٙاٖ ٚتخد ٘مؾی بغیار رْاال٘ ٝتعت  ٚبز تٕٞیات تیاٗ ٘ماؼ باٚ ٝیاض ٜشر سٔیٙاٞٝاای
تلوقاشی بٔ ٝزٚر سٔاٖ ترشٚش ٜخٛتٞاد ؽاد چٟاار وؾاٛر تس وؾاٛرٞای آعایای ٔزواشی شر عااسٔاٖ
ٕٞىاری ؽاٍٟ٘ای ّنٞ ٛغوٙد  ٚتیٗ ٔٛم ُٛبٔ ٝیشتٖ سیاشی بز ٘حا ٜٛتْأاُ پىاٗ باا تیاٗ وؾاٛرٞا
ٔؤثز ٔیباؽد با تیٗ ٚفآ ،چایٗ بازتی تٛعاْ ٝثباات ٔٙيماٝتی ٘ ٚیاش ٔبااشالت رزٍٙٞای  ٚتدااری،
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ٕٞىاری ٘ششیه با وُ شِٚتٞای ٔٙيم ٝرت شر شعوٛر واار خاٛش خٛتٞاد شتؽات بایتزشیاد ،تادتْٚ
رٚتبو و٘ٛٙی شر لاِآ عاسٔاٖ ٕٞىاری ؽاٍٟ٘ای ب٘ ٝفِ ٍٕٞزتیی تلوقاشی ٔٙيم ٝتی تعت  ٚبا ٝرراِ
ٔؾىالت ٔؾوزن چیٗ  ٚوؾٛرٞای آعیای ٔزوشی شر سٔیٞ ٝٙاای تٛعاْ ٚ ٝتٔٙیات وٕاه خٛتٞاد
وزش )(Zhuangzhi, 2007: 62, 63

تس ىزری با ٍ٘ا ٜب ٝتٔزٚس آعیای ٔزوشی پای ٔایبازیٓ وا ٝتیاٗ ٔٙيما ٝپٙاٍٞااٞی بازتی
رزتریاااٖ چیٙاای  ٚپااُ ترتباااىی خٙاابؼ تعااالٔی تزوغااواٖ ؽاازلی بااا عااایز ٌاازٜٞٚااای تٙاادرٚ ٚ
تزٚریغتٞای بیٗتِّّٕی تعت ٞز چٙد بَ٘ ٝز ٔیرعد و ٝتیاٗ خٙابؼ باد ٖٚحٕایات خاارخی
لاشر ب ٝتٛعْ ٝشتٔ ٝٙرْاِیتٞای خٛش ٘یغت با تیٗ حااَ تقاٛر ریؾاٝواٗ وازشٖ تیاٗ خٙابؼ تس
ىزیك عزو٘ ٛیش عاش ٜتٍ٘ارت٘ ٝخٛتٞد بٛش عیٗ ویاً٘ ب ٝعاشٌی ٔٙشٚی ٘خٛتٞد ؽد چزت واٝ
٘مؼ غیز لابُ ت٘ىاری شر چؾٓ ت٘دتس تٛعْ ٝتدارت ٔزسی چیٗ شترش تٍ٘یش ٜبٙیااشیٗ ٌازٜٞٚاای
تدشی ٝىّآ ،تاعیظ یه حىٔٛت تعالٔی شر تزوغاواٖ ؽازلی تعات  ٚچٙایٗ خٛتعاوی شترتی
ٔبا٘ی رّغفی ْٛٙٔ ٚی خافی تعت بٙاابزتیٗ ٞزٌ٘ٛا ٝرٚیىازش ٔااشی ٔا٘ٙاد تٛعاْ ٝتلوقااشی ٚ
بٟبٛش عيح س٘دٌی عاوٙاٖ عیٗ ویاً٘ تٌز چٔ ٝیتٛت٘د آتؼ ٘ارمایویٞا رت تغىیٗ شٞاد ،تٔاا
٘خٛتٞد تٛت٘غت ریؾٞٝای غیز ٔاشی خٙبؼٞای تیٗ ٔٙيم ٝرت تس بیٗ ببزش حوای تیاٗ ٘یاش ٔحوٕاُ
خٛتٞد بٛش و ٝتٛعْ ٝتلوقاشی ،آٌاٞیٞای لٔٛی رت باال بزشٚ ٚ ٜمِ رت ٚخیٓتز وٙد (Zhao,
)2007:142

وٛتا ٜعخٗ تیٙى ،ٝتٌزچ ٝچیٗ شر عاَٞای آتی ب ٝتٕزوش بز ٔغایُ لأٛی وا ٝعایٗویا٘اً
رت ب ٝآعیای ٔزوشی پی٘ٛد ٔیشٞد ،تشتٔ ٝخٛتٞد شتش  ٚبٝرغٓ تیٙى ٝتیداش یه ٌز ٜٚرْاَ بز مد
تزٚریغٓ ،تدشی ٝىّبی  ٚترزته ٌزتیی باا ٔؾااروت شِٚاتٞاای ٕٞغاایٕٞ ،ٝچٙااٖ شر رٟزعات
تٞدتا بّٙد ٔدت پىٗ شر آعیای ٔزوشی بالی خٛتٞد ٔا٘د با تیٗ حاَ بَ٘ ٝز ٔایرعاد وا ٝتیاٗ
وؾٛر شعت وٓ تا آیٙد ٜلابُ پیؼ بیٙی ،تاٛتٖ حاُ  ٚرقاُ وأاُ ٔٙالؾا ٝتزوغاواٖ ؽازلی رت
٘خٛتٞد شتؽت
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