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تطضؾی ضفتاض ّٕٖ ٚىطز رٕٟٛضیٞای آؾیای ٔطوعی پسؽ زظ فطٚپاقسی قسٛضٚی ؾساتك
٘كاٖ ٔیزٞس زیٗ وكٛضٞا رٟتٌیطیٞا  ٚزؾتطزتػیٞای ٔتفاٚت ٌ ٚاٞی زظ زٚلات ٔتًسازی ضز زض
ؾیاؾت ذاضری ذٛز زتراش ٕ٘ٛزٜز٘س .زظ رّٕٔ ٝیتٛزٖ ت ٝزؾتطزتػی زتحاز  ٚزئتالف تا زیٍط وكٛضٞا
زقاضٕٛ٘ ٜز و ٝتا تٛر ٝت ٝيٗف تٙیازی زض تیكتط ظٔیٞٝٙای ؾیاؾی ،زٔٙیتی ،زلتهاز ززذّی ٘ ٚیع
تا تٛر ٝت ٝتٟسیسزت زٔٙیتی و ٝزظ ٘احی ٝضٚؾیٔ ٝتٛر ٝآٟ٘ا تسٛز ،تسٖٙ ٝسٛزٖ یسه زؾستطزتػی وّسی
ٕٛٞزض ٜزض زؾتٛض واض زیپّٕاؾی زِٚتٞای ُٔٙم ٝتٛزٜزؾت .تا زیٗ ٚرٛز زتحازٞسا  ٚزئستالفٞسا زض
زیٗ ُٔٙم ٝتا تٛر ٝت ٝتغییطزت ٘اٌٟا٘ی زض رٟت ٌیسطی ٞسای زیسٗ وكسٛضٞا زظ زٚزْ  ٚلسٛزْ وسافی
تطذٛضززض ٘ثٛز ٜزؾت .تا زیسٗ تٛيسی  ،ؾسٛازَ زیسٗ ٔماِس ٝآٖ زؾست وس ٝزنس ٛزیسسٌاٍ٘ ٚ ٜسطـ
حىٔٛتٞای ُٔٙم ٝآؾیای ٔطوعی ت ٝزتحازٞا  ٚزئتالفٞا چٍ ٝ٘ٛزؾت؟ زض پاؾد ت ٝزیٗ ؾٛازَ تایس
زقاض ٜززقت ّٖیطغٓ ٚرٛز تٟسیسزت ززذّی  ٚذاضری ؤ ٝتٛر ٝزیٗ وكٛضٞا ٔی تاقس ،تسِیُ زیٗ
و ٝزض حاَ حايط تیكتطیٗ تٟسیسزت زظ ٘احی ٝززذُ  ٚآٖ ّٖ ٓٞی" ٝحىٔٛتٞای" رٕٟٛضی ٞسای
آؾیای ٔطوعی زؾت ِ ،صز ضٞثطزٖ ُٔٙمٕٞ ٝىاضی زض لاِة زتحازٞا ضز تطزؾاؼ ٔیعزٖ وٕىی و ٝتسٝ
حفّ  ٚتمای "حىٔٛت" آٟ٘ا ٔیٕ٘ایسٔ ،یؾٙزٙس .زضٚزلسٕ "زٔٙیست ضغیسٓ" ٔؿسلّٝزی زؾست وسٝ
حىٔٛتٞای ُٔٙم ٝتیكتطیٗ زِٛٚیت ضز زض ؾیاؾت ٞسای ززذّسی  ٚذساضری ذسٛز تسطزی آٖ لائسُ
ٞؿتٙس .تط زیٗ زؾاؼ ٔالحٓٔ ٝیٌطزز ،تٛزفمات  ٚزتحازٞا زض ُٔٙم ٝآؾیای ٔطوعی ظٔا٘ی قسىُ
ٔیٌیط٘س  ٚظٔا٘ی زیٍط زچاض ضوٛز ٔیق٘ٛس  ٚتٟٙا زتحازٞسایی وس ٝتیكستطیٗ وٕسه ضز تس ٝحفسّ
حىٔٛتٞای ضٞثطزٖ ُٔٙم ٝتٕٙایٙس زظ زٚزْ پایسزضتطی تطذٛضززض ذٛزٙٞس تٛز.

واصگان کلیذی :زٔٙیت ،آؾیای ٔطوعیٕٞ ،ىاضیٞای ُٔٙمٝزیٙٔ ،افٕ ّٔی  ٚزؾستطزتػی
زتحاز  ٚزئتالف
 1 زؾتازیاض ضٚزتٍ تیٗ زُِّٕ ٌط ّْٖٛ ٜٚؾیاؾی زز٘كٍا ٜزنفٟاٖ.
 2زز٘كزٛی واضقٙاؾی زضقس ضٚزتٍ تیٗ زُِّٕ زز٘كٍا ٜآظزز زؾالٔی ٚزحس قٟطيا.
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مقذمه
زؾاؾا وكٛضٞا لازض ٔیتاقٙس رٟتٌیطی ٞای ٔرتّفسی ضز زض ظٔیٙس ٝؾیاؾستذساضری
ذٛز ز٘ثإَ٘ایٙس .زض زیٗ ضزؾتا ٔیتٛزٖ ت ٝرٟتٌیطی زتحاز  ٚزئتالف زقاضٕٜٛ٘ز  ٚزیٗ ظٔسا٘ی
زؾت و ٝزِٚتی زضٔییاتس تس ٖٚپصیطـ تطذی تٟٗسزت یاضزی ٔماتّ ٝتا تٟسیسزت ذاضری یسا
زفأ زظ ٔٙافٕ ّٔی  ٚتحمك زٞسزف ؾیاؾست ذساضری ذسٛز ضز ٘رٛزٞسس ززقست( .لسٛزْ:1384
 )335آ٘چٔ ٝؿّٓ زؾت تٗمیة ٞط یه زظ زؾتطزتػیٞا زض رٟتٌیطی ٞسای ؾیاؾست ذساضری
وكٛضٞا زض رٟت تیكیٝٙوطزٖ زٔٙیت ٙٔ ٚافٕ ّٔی زؾت و ٝتط زؾساؼ ٘یاظٞسای آ٘ساٖ ٘ ٚسٔٛ
ٍ٘ا ٜآٟ٘ا تٔ ٝم ِٝٛزٔٙیت ٙٔ ٚافٕ ّٔیقاٖ نٛضت ٔیٌیسطز .تطزؾساؼ ٕٞسیٗ زیسسٌا ٜزِٚسیٗ
ْٚیف ٝزِٚتٕطززٖ یه وكٛض تمای آٖ ٔیتاقسٙٞ .سطی ویؿسیٙزط ٚظیسط زٔسٛض ذاضرس ٝؾساتك
آٔطیىا ٔٗتمس زؾت «:تمای یه ّٔت زِٚیٗ  ٚآذطیٗ ٔؿلِٛیت زؾت  ٚلاتسُ ؾساظـ ٘یؿست ٚ
ٕ٘یتٛزٖ آٖ ضز ت ٝذُط ز٘سزذت( ».تیّیؽ  ٚزؾٕیت)346 :1383
تط زیٗ زؾاؼ ٔیتٛزٖ ٘تیزٌ ٝطفت وكٛضٞا زض ز٘تراب ضفتساض ؾیاؾست ذساضری تسطزی
٘یُ تٙٔ ٝافٕ ّٔی ٞط چٙس زظ ز٘ترابٞای ٔتٗسسزی تطذٛضززض٘سس زٔسا تایسس زیسٗ ز٘ترسابٞسا ضز
زِٛٚیت تٙسی ٕ٘ایٙس  ٚتط ٔثٙای آ٘چ ٝشوط ٌطزیس زظ ٔٓٙسط زیسسٌا ٜضئاِیؿستی زِٚسیٗ زِٛٚیست
"تمای" یه وكٛض ٔیتاقس .زض ٚزلٕ تما ظٔ ٝحه َٛت ٝوّیٞ ٝسفٟای ّٔی تّمی ٔیٌطزز.
تس٘ثاَ زؾتمالَ  ٚرسزیی رٕٟسٛضی ٞسای آؾسیای ٔطوسعی زظ قسٛضٚی ؾساتك زض ؾساَ
 1991زیٗ وكٛضٞا رٟت تأیٗ ٔٙسافٕ ذسٛز زض حسٛظٞ ٜسای ٔرتّسف ؾیاؾسی ،زلتهسازی ٚ
زٔٙیتی  ٚت ٝزِیُ ٘اتٛز٘ی  ٚيٗف قسیس زض زیٗ حٛظٜٞا و ٝترف زٖٓٓ آٖ ت ٝرسای ٔا٘سس ٜزظ
قٛضٚی ؾاتك تٛز  ٚتركی زیٍط تراَط ٖسْ تزطت ٝوافی زض ّٕٔىت ززضی  ٚیا زؾست وسٓ زض
٘ثٛز  ٚفمسزٖ ٔمسٚضزت  ٚزٔىا٘ات ظْ زض زیٗ حٛظٜٞسا تسٛز زؾستطزتػی "زتحساز  ٚزئستالف" ضز
تطزی تیكی ٝٙوطزٖ ٔٙافٕ ّٔی ذٛز ز٘ثاَ ٕ٘ٛز٘س .زِثت ٝتٙاتط ز یُ زٔٙیتی  ٚترهٛل آ٘چسٝ
و ٝتطؼ زظ ؾیُطٔ ٜزسز ضٚؾیٖٛٙ ٝزٖ قسٍ٘ ،ا ٜت ٝغسطب زض ؾیاؾست ذساضری آٟ٘سا قسىُ
ٌطفت ٞط چٙس ٘یاظ قسیس ٔاِی  ٚوٕه ٞای زلتهازی  ٚرصزتیتٞای ٕٞىاضی تا غسطب ضز ٘یسع
٘ثایس زظ ٘ٓط زٚض ززقت .تسیٗ تطتیة ٌطزیف ت ٝؾٕت غطب زض زؾتٛض وساض زغّسة وكسٛضٞای
زؾتمالَ یافت ٝلطزض ٌطفت  ٚپیٕاٖ ٞای ز ٚیا چٙس را٘ث ٝتا وكٛضٞایی ٖال ٜٚتط ضٚؾیٗٙٔ ٝمسس
ٌطزیسٕٟٔ .تطیٗ تالـ زض زیٗ ظٔی ٝٙضز ٔیتٛزٖ قطوت زض تط٘أٔ ٝكاضوت تطزی نسّ ٘ 1ساتٛ
(1 Partnership For Peace)PFP
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زز٘ؿت .تٕأی زیٗ تالـٞا زض ضزؾتای تأیٗ زٔٙیتی تٛز و ٝزظ ؾٛی ضٚؾی ٝتٟسیس ٔیٌطزیس
 ٚیا زؾت وٓ زظ ؾٛی وكٛضٞای زؾتمالَ یافت ٝزی ٍٝ٘ٛٙزحؿاؼ ٔیقس.
تا زیٗ زٚناف زیٗ ؾٛزَ ُٔسط زؾست وس ٝحىٔٛست ٞسای ُٔٙمس ٝآؾسیای ٔطوسعی تسٝ
ٕٞىاضیٞا زظ چٓٙٔ ٝطی ٔیٍ٘ط٘س  ٚزیسٌا ٜآٟ٘ا چیؿت؟ زض پاؾد ت ٝزیٗ ؾٛزَ فطو ٔماِسٝ
تط آٖ زؾت و ٝضٞثطزٖ زیٗ رٕٟٛضیٞا تا تٛر ٝت ٝتٟسیسزتی وس ٝزظ ٘احیس ٝززذسُ ٘ؿسثت تسٝ
حىٔٛتٟای ذٛز زحؿاؼ ٔیوٙٙسٕٞ ،ىاضیٞا ضز تط زؾاؼ ٔیعزٖ وٕىی و ٝت ٝحفسّ  ٚتمسای
حىٔٛت قاٖ ٔیٕ٘ایٙس زضظیاتی ٔیوٙٙس.
منابغ تهذیذات ػلیه کشورهای منطقه
تا تٛر ٝتٌ٘ٛ ٝاٌ٘ٛی  ٚقست تٟسیسزت ّٖی ٝوكٛضٞای آؾیای ٔطوسعیٔ ،سی تسٛزٖ زیسٗ
تٟسیسزت ضز زض ؾُ ؾ ٝؾُ تٟسیسسزت زظ ؾسٛی لسسضتٞسای تسعضي ُٔٙمسٝزی  ٚززذّسی
تطضؾیٕ٘ٛز .زض زیٗ ضزؾتا فٛضیتطیٗ تٟسیسسزت ،تٟسیسسزت ززذّسی وسّٖ ٝیس ٝحىٔٛست ٞسای
ُٔٙمٔ ٝی تاقٙس ،زؾت.
الف .تهذیذات قذرتهای بشرگ
الف6-؛روسیه
پؽ زظ زؾتمالَ رٕٟٛضی ٞای آؾسیای ٔطوسعیٞ ،سط وسسزْ زظ زیسٗ وكسٛضٞا زؾستطزتػی
ٔتفاٚتی ضز زض لثاَ ضٚؾی ٝزض پیفٌطفتٙس .زض حاِی و ٝتطذسی زظ آ٘ساٖ ٔا٘ٙسس زظتىؿستاٖ تسٝ
قست تٕایالت ٚزٌطز٘ ٝزظ ضٚؾی ٝضز زض زؾتٛضواض ذٛز لطزضززز٘س .وكٛضٞایی چ ٖٛتاریىؿستاٖ
 ٚلعزلؿتاٖ ؾیاؾت ٕٞىاضی ٍٕٞ ٚطزیی تا ٔؿى ٛضز تٗمیة ٕ٘ٛز ،لطلیعؾتاٖ تٞ ٝسٓ پیٕسا٘ی
زؾتطزتػیه تطزی ضلیة زیٗ وكٛض یٗٙی آٔطیىا تثسیُ ٌطزیس  ٚتطوٕٙؿتاٖ ؾیاؾت تی َطفی
زض ُٔٙم ٝضز زتراش ٕ٘ٛز.
تٟط حاَ ٔؿى ٛزظ پؽ زؾتمالَ زیٗ وكٛضٞا ت ٝتٟسیسی ّٖی ٝآ٘اٖ تثسیٌُطزیسس .تطذسی
زٖتماز ززض٘س تیكتطیٗ  ٚتعضٌتسطیٗ تٟسیسس ذساضری ّٖیس ٝزٔٙیست ّٔسی وكسٛضٞای ُٔٙمس،ٝ
تٟسیسسی زؾسست وسس ٝزظ را٘سة ٕٞؿسسای ٝتعضٌتسسط یٗٙسی ضٚؾسسی ٝزحؿسساؼ ٔسیٌسسطززِ(.یسسه ٚ
ٔٛضٌاٖ )321 :1381پؽ زظ فطٚپاقی قٛضٚی زض زتتسز ؾیاؾت ٍ٘ا ٜت ٝغطب زظ ؾٛی تسٛضیؽ
یّتؿیٗ ضئیؽ رٕٟٛض پیكیٗ ضٚؾیٚ ٚ ٝظیطذاضرٚ ٝی وٛظیطف زض زؾستٛضواض زِٚسیٗ زِٚست
زیٗ وكٛض لطزضٌطفت .زیٗ زلسزْ تٖ ٝمیس ٜتؿیاضی تاٖج قس تا ضٚؾی ٝزظ ٔٙاَك زؾتمالَ یافتٝ
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غافُ تٕا٘س  ٚفطنتی ضز زض زذتیاض ؾایط لسضتٞا تطزی ٘فٛش زض ُٔٙمس ٝلطزضزٞسس .زٔسا تس ٝظٚزی تسا
َط زوتطیٗ " ذاضد ٘عزیه" ٚ1تٗطیف آٖ تٖٛٙ ٝزٖ ُٔٙم ٝحیاتی زٔٙیتی  ٚتٟسیسزتی ؤ ٝؿسىٛ
تا فٗاِیت لسضتٞای فطزُٔٙم ٝزی ت ٝذهٛل آٔطیىسا زظ زیسٗ ٘احیس ٝزحؿساؼ ٕ٘سٛز یسه زیسسٌاٜ
زٚضزؾیا ٌطزیی زض ٔماتُ زیسٌا ٜآتال٘تیه ٌطزیی تس ٝنسٛضتی لسضتٕٙسس زض ؾیاؾست ذساضری زیسٗ
وكٛض ْٟٛض ٕ٘ٛز .وٛظیطفٚ ،ظیط ذاضر ٝضٚؾی ،ٝزض ظٔاٖ یّتؿسیٗ تسط زیسٗ تساٚض تسٛز وسٙٔ«:ٝسافٕ
حیاتی ضٚؾسی ٝزض زیسٗ ُٔٙمسٔ ٝتٕطوسع قسس ٚ ٜزظ زیسٗ ٘احیس٘ ٝیسع تٟسیسس ٔسیقسٛزِ( ».یسه ٚ
ٔٛضٌاٖ .)310 :1381تسیٗ تطتیسة ٔسیتسٛزٖ ٌفست ٔٙسافٕ ّٔسی ضٚؾسی ٝزض تزسیسس ٍٕٞطزیسی
زلتهازی ،ؾیاؾی  ٚزؾتطزتػیه زض ٔیاٖ رٕٟٛضیٞای ؾاتك ٟ٘فت ٝزؾت.
ضٚؾی ٝزض حاَ حايط زض زغّة رٕٟٛضیٞای آؾیای ٔطوعی پایٍا٘ ٚ ٜیطٚی ٘ٓأی ززضز.
پاؾسزضی زظ ٔطظٞای رٛٙتی وكٛضٞای زظتىؿتاٖ  ٚتاریىؿتاٖ زض زٚض ٜحىٔٛت َاِثاٖ ٞط
چٙس تا زضذٛزؾت  ٚزراظ ٜوكٛضٞای ٔصوٛض تٛز ،زٔا زظ ؾٛی ضٚؾی ٝت ٝیه فطنت ٔٙاؾة
تطزی حًٛض ٘ٓأی زیٗ وكٛض زض ٔیاٖ وكٛضٞای ُٔٙم ٝتثسیُ قس .زض حاَ حايط ضٚؾیٝ
تطزی ٍٕٞطزیی تا رٕٟٛضیٞای آؾیای ٔطوعی زظ زتعزضٞای ٔرتّفی تٟطٔ ٜیٌیطز ،یىی زظ آٟ٘ا
چاضچٛب ٕٞىاضیٞای زؾت ٝرٕٗی ٔیتاقس قأُ پیٕاٟ٘ای ز ٚیا چٙس را٘ثٝزی چٖٛ
ؾاظٔاٖ وكٛضٞای ٔكتطن زِٕٙافٕ ،2رأٗ ٝزلتهازی زٚضزؾیا  ...ٚزِثتٕٟٔ ٝتطیٗ آٟ٘ا ؾاظٔاٖ
ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای زؾت.
یىی زظ ٕٟٔتطیٗ تالـ ٞای ضٚؾی ٝتطزی تاظ ٌطزز٘سٖ رٕٟٛضیٞای رسز قس ٜت ٝؾسٕت
ذٛز تكىیُ ؾاظٔاٖ وكٛضٞای ٔكتطن زِٕٙافٕ زض ؾساَ  1991تسٛز .زیسٗ ؾساظ  ٚوساض تسٝ
ٖمیس ٜتطذی یىی زظ زتعزضٞایی زؾت وسٔ ٝؿسى ٛتٛؾسیّ ٝآٟ٘سا تٙاؾسد رعئسی ٔ ٚحسسٚز یسه
زٔپطزَٛضی ضٚؾی ،یا حسزلُ حٛظ٘ ٜفٛش تٗطیف  ٚتٗیسیٗ قسس ٜزلیسك ضز زض ؾطزؾسط لّٕسطٚی
زتحاز قٛضٚی ؾاتك زیزاز وطزِ(.یه ٛٔ ٚضٌاِٖٚ )300 :1381سی تسا زیسٗ حساَ تایسس تٛرسٝ
ززقت زلتهازٞای يٗیف رٕٟٛضی ٞای زیٗ ُٔٙمٍ٘ ٝطز٘یٞای ٔطزْ٘ ،رثٍاٖ  ٚضٞثطزٖ آٟ٘سا
زظ ٚزتؿتٍی ز٘حهاضی ٔزسز ت ٝضٚؾی ٚ ٝتطؼ زظ آیٙس ،ٜتٛ٘ ٝت ٝذٛز ض٘ٚس ٍٕٞطزیی ٔیاٖ زیٗ
رٛزٕٔ ضز زقٛزض ٔیؾاظز.

1 Near Abroad
)2 Commonwealth of Independent States (CIS
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زظ زیٍط تٟسیسزتی و ٝزظ را٘ة ضٚؾی ٝزحؿاؼ ٔسیٌسطزز ٚرسٛز زلّیست تسعضي ضٚؼ زض
رٕٟٛضی ٞای آؾیای ٔطوعی ٔیتاقس و ٝتٗٛٙزٖ یىی زظ زٞطْٞای فكساض ضٚؾسی ٝتس ٝحؿساب
ٔیآیٙسٓٞ .زو ٖٛٙزض حسٚز  30زضنس زظ رٕٗیت لعزلؿتاٖ تیف زظ ٔ 4/5یّی٘ ٖٛفسط 12/5
زضنس زظ رٕٗیت لطلیعؾتاٖ تیف زظ ٞ 650عزض ٘فط  5/5زضنس زظ رٕٗیت زظتىؿتاٖ تیف زظ
ٔ 1/5یّی٘ ٖٛفط  4زضنس زظ رٕٗیت تطوٕٙؿتاٖ تسیف زظ ٞ 200سعزض ٘فسط  ٚزض حسسٚز 1/1
زضنس زظ رٕٗیت تاریىؿتاٖ تیف زظٞ 80عزض ٘فط زظ رٕٗیت زیٗ وكسٛضٞا ضز ؾساوٙیٗ ضٚؼ
تكىیُ ٔیزٙٞس )CIA: 19/05/2007( .زیٗ زلّیت ٔیتٛز٘س زظ ؾٛی ضٚؾی ٝتسٖٙ ٝسٛزٖ
یه زٞطْ فكاضّٖی ٝحىٔٛت ٞای ُٔٙم ٝزؾتفاز ٜقٛز تٛیػ ٜزظ ظٔا٘ی و ٝزِٚت ٔؿى ٛحٕایست
زظ ضٚؼتثاضٞای وكٛضٞای تاظ ٜزؾتمالَ یافت ٝضز ْٚیف ٝذسٛز ٔسیزز٘سس  ٚتسطزی آٟ٘سا تاتٗیست
ًٔاٖف ضٚؾی ٘یع زض ٘ٓط ٌطفت ٝزؾت.
ّٖیطغٓ زیٗ تٟسیسزتٔ ،ؿىٕٛٞ ٛزض ٜآٔاز ٜتٛز ٜزؾت تا تیكتطیٗ وٕه ضز ت ٝحىٔٛتٞسای
آؾیای ٔطوعی تطزی حفّ  ٚتما ت ٝآ٘اٖ تٕٙایس .ضٚؾی ٝتیكتطیٗ وٕسه ضز (زظ وٕسهٞسای ٔساِی
ٌطفت ٝتا ؾایط وٕه ٞا) تطزی تمای ؾیاؾی حىٔٛتٞای ُٔٙمس ٝززقست ٝزؾست .زظ ؾسٛی زیٍسط
زلتهاز تكست ٔتٕطوع زتحاز قٛضٚی  ٚزؾستٍاٜٞسای زٔٙیست ّٔسی ،تكسىیالت ٕٟٔسی ضز تسطزی
وكٛضٞای تاظ ٜزؾتمالَ یافت ٝتط رای ٌصزقت ،ٝزٔسا زیسٗ تكسىیالت تسطزی ز٘زساْ ٔأٛضیستٞسا ٚ
ْٚایف ذٛز تٟ٘ ٝازٞای ٔىُٕ زض ضٚؾیٚ ٝزتؿتٝز٘سٔ .ؿىٕٞ ٛچٙیٗ ٔایسُ  ٚلسازض تسٛز ٜزؾست
تطزی تمای ؾیاؾی ززذُ حىٔٛت ٞای تاظ ٜزؾتمالَ یافت ٝوٕه ٘ٓأی ٔؿتمیٓ ٕ٘ایس  ٚت ٝتمسا
ته ته زًٖای زئتالف ٞای حٕایتی و ٝحىٕطز٘اٖ ضز حفّ ٔی وٙسس ،وٕسه ٔؿستمیٓ ٕ٘ایسس ٚ
وٕه ٞای ٔاِی ت ٝزؾتٍاٜٞای ؾیاؾی و ٝزئتالفٞای حساوٓ ضز زض لسسضت ٍ٘سٔ ٝسیززضز زُٖسا
وٙس .زظ ؾٛیی ضٚؾی ٝوٕتط زظ وكٛضٞای فطز ُٔٙمٝزی زیٍطٍ٘ ،طزٖ ضً٘ پصیطی ٞسای زذاللسی ٚ
زیسئِٛٛغیىی حىٔٛتٞای را٘كیٗ تٛز ٜزؾتِ(.یه ٛٔ ٚضٌاٖ)322-324 :1381
تا ٚرٛز زیٗ ٕٞىاضی تا ضٚؾسی ٝتسطزی وكسٛضٞای ُٔٙمسٕٞ ٝچٙساٖ ززضزی ضیؿسهٞسا ٚ
ٔراَطزت زٔٙیتی ٔیتاقس .تطزی ضفٕ زیٗ ٔراَطزت  ٚتٟسیسزت رٕٟٛضی ٞای آؾیای ٔطوسعی
ٕٞىاضی تا ضٚؾی ٝضز زیٗتاض زض لاِة یه ؾاظ  ٚواض ُٔٙمٝزی رسیس  ٚتسا حًسٛض یسه وكسٛض
فطزُٔٙمٝزی چ ٖٛچیٗ  ٚزض چاضچٛب ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای ز٘ثاَ ٕ٘ٛزٜز٘س .زضٚزلٕ زیٗ
وكٛضٞا تا زؾتفاز ٜزظ حًٛض وكٛضی ٔا٘ٙس چیٗ تٖٛ٘ ٝی لهس زیزاز ٔٛزظ٘ ٝتا ضٚؾی ٝضز ززض٘س.
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تٙاتطزیٗ ٔكاٞسٔ ٜیقٛز ٖالٜٚتط ضفسٕ ٍ٘طز٘سی ٞسای ذسٛز ،زظ وٕسهٞسای ضٚؾسی ٚ ٝؾساظٔاٖ
قاٍٟ٘ای ٘یع تطزی وٕه ت ٝتمای ذٛز زؾتفازٔ ٜیوٙٙس.
الف4-؛آمزیکا
ٕٞاُ٘ٛض و ٝشوط قس حًٛض آٔطیىا زض ُٔٙمٕٞ ٝعٔساٖ تسا تسالـ ٞسای رٕٟسٛضی ٞسای
آؾیای ٔطوعی تطزی ضٞایی زظ ٘فٛش ضٚؾی ٝتٛز .پسؽ زظ زؾستمالَ ،زیسٗ وكسٛضٞا تسالـٞسا ٚ
زلسزٔات ٌؿتطزٜزی ضز تطزی ضٞایی زظ ؾسُّ٘ ٚ ٝفسٛش ؾسٙتی ضٚؾسی ٝز٘زساْ ززز٘سس ٕ٘٘ٛس ٝآٖ
ٕٞىاضی  ٚزؾتمثاَ زظ حًٛض وكٛضٞای فطز ُٔٙمسٝزی ،تسٚ ٝیسػ ٜزیسا ت ٔتحسس ٜآٔطیىسا وسٝ
تٛز٘ایی ضلاتت تا ضٚؾی ٝضز ززقت ،تٛز .زظ ؾٛی زیٍط تا فطٚپاقی قٛضٚی  ٚت ٝذهٛل زظ ٘یٕسٝ
ز 1990 ٝٞت ٝتٗس ٚزقٍٙتٗ حًٛض ٘ ٚفٛش زض وكسٛضٞای را٘كسیٗ ضز زظ رّٕس ٝزِٛٚیستٞسای
ذٛز لطزض ززز .زِثت ٝزیٗ حًٛض تا زؾستمثاَ زِٚستٞسای آؾسیای ٔطوسعی تسطزی زیزساز ٔٛزظ٘سٝ
تاضٚؾی ٝزض ُٔٙمٕٞ ٝطز ٜقس .زِٚست آٔطیىسا ٘یسع تٛز٘ؿست تٛزفمسات ٟٔسٓ  ٚزؾستطزتػیىی تسا
وكٛضٞای ُٔٙمٗٙٔ ٝمس ٕ٘ایس ٕٝ٘ٛ٘ ،تاضظ آٖ تاؾیؽ ز ٚپایٍآ٘ ٜأی زض ٔٙاؼ لطلیعؾستاٖ
 ٚزیٍطی زض ذاٖ آتاز زظتىؿتاٖ تٛز(یعزز٘ی  .) 96:1384زیٗ ٔٛيس ٔٛزظ ؾسٛی وكسٛضٞای
ُٔٙم ٝزلسزٔی زض رٟت تأیٗ زٔٙیت تفؿیط ٔیٌطزیس زٔا تٟسیسزتی رایٍعیٗ ٖأسُ زٔٙیتسی
قس.
زظ ٕٟٔتطیٗ زیٗ حٛززث تطٚظ ز٘مسالب ٞسای ضٍ٘سی زض وكسٛضٞای زوسطزیٌٗ ،طرؿستاٖ ٚ
لطلیعؾتاٖ ٔی تاقس و ٝضٞثطزٖ حىٔٛتٞای آؾیای ٔطوعی ضز ٔتٛر٘ ٝمسف آٔطیىسا زض زیسٗ
حٛززث ٕ٘ٛز .تٖٛٙ ٝزٖ ٕٖ٘ ٝ٘ٛؿٍط آلایف ضئیؽ رٕٟٛض تط وٙاض قس ٜلطلیعؾتاٖ زض رطیساٖ
ز٘مالب ِ ٝزی زض زیٗ وكٛضَ ،ی ؾرٙطز٘ی زض ضٚؾی ٝزٖالْ ززقت « :زلیما یه ٞفت ٝلثسُ زظ
ٚل ٔٛزیٗ حٛززث زض قثى ٝرٟا٘ی زیٙتط٘ت ٘مك ٝزیٗ ز٘مالب ٔٙتكط قس ٜتٛز  ٚزیسٗ ٘مكس ٝضز
زؾتفٗ یاً٘ ؾفیط آٔطیىا زض تیكىه تسٚیٗ وطز ٜتٛز...زیٗ ز٘مسالب زلیمسا تسط زؾساؼ ٕٞساٖ
٘مك ٝآلای ی ً٘ٛنٛضت ٌطفت ( ».ت٘ ٝمُ زظ قزاٖی .)40 :1384زٔا تسٞ ٝسط حساَ ٘ثایسس زظ
ضیكٞ ٝای ؾیاؾی ،زرتٕاٖی  ٚزلتهازی زض ٖٚزیٗ رٛزٕٔ غافُ ٔا٘س ظیطز وس ٝزظ ٖٛزٔسُ ٟٔسٓ
قىٌُیطی زیٗ ز٘مالبٞا ٔیتاقٙس(زتٛزِىاظیٗ .)193 :1384زوٙس ٖٛضٚقسٗ قسس ٜزؾست وسٝ
قاِٛز ٜزرتٕاٖی زیٗ ز٘مالبٞا ٔٗٙىؽ وٙٙس ٜؾطقت زرتٕاٖی زیٗ رٛزٕٔ ٔیتاقس.
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ٕ٘ ٝ٘ٛزیٍط تطٚظ حٛززث ز٘سیزاٖ زض زظتىؿتاٖ ٔیتاقس َی آٖ حىٔٛت زؾسالْ وسطیٓ زف
ت ٝؾطوٛب قسیس ٔراِفاٖ ت ٝتٟا٘ٔ ٝثاضظ ٜتا تطٚضیؿٓ پطززذت .زیٗ ُٖٕ تا ؾٛء زؾتفاز ٜزیسٗ
ضغیٓ زظ قطزیٍ  ٚؾىٛت ٘ؿثی ٚزقٍٙتٗ زض ٔٛضز ضٖایت حمٛق تكط زض ُٔٙم ٝتٗس زظ حسٛززث 11
ؾپتأثط  2001تٛز .زٔا زیٗ زٔط ٔإ٘ زظ آٖ ٘كس تا تٗسٞا ٟ٘ازٞای حمٛق تكط تیٗ زِّّٕی آٔطیىسا ضز
ت ٝز٘تماز زظ ّٖٕىطز تاقىٙس ٚزززض ٕ٘ٙایس .زض پی زیٗ ٚلایٕ ٖسٜزی تط زیسٗ ٖمیسسٜز٘سس وس ٝزیسٗ زٔسط
تاٖج ٍ٘طز٘ی زِٚت وطیٓ زف قس  ٚآٍ٘ ٝ٘ٛوس ٝحٕایست آٔطیىسا زض ز٘مالتسات ضٍ٘سی زض ٌطرؿستاٖ،
زوطزیٗ  ٚلطلیعؾتاٖ فاـ ٌطزیس حتسی ٚزقسٍٙتٗ ضز ٔست ٟٓتس ٝتسأیٗ ٔساِی قٛضقسیاٖ ٕ٘سٛز ٚ
ذٛزؾتاض ترّی ٝپایٍاٛٞ ٜزیی ذاٖ آتاز تٛؾٍ ٚزقٍٙتٗ ٌطزیس)Beehner:2006( .
تسیٗ تطتیة ،آٔطیىا و ٝظٔا٘ی ٖأُ تأیٗ زٔٙیت رٕٟٛضیٞای آؾسیای ٔطوسعی تّمسی
ٔیٌطزیس زو ٖٛٙتا ؾٛءْٗ  ٚتس ٌٕا٘ی ت ٝآٖ ٍ٘طیؿتٔ ٝیقسٛز .تط٘أسٞٝسای زیسٗ وكسٛض زض
ٔٛضز ٌؿتطـ زٔٛوطزؾی  ٚحمٛق تكط زظ رّٕسٕٟٔ ٝتسطیٗ ٍ٘طز٘سیٞسای وكسٛضٞای ُٔٙمسٝ
ٔیتاقس ٔ ٚیتٛز٘س زظ ٖٛزُٔ ٚزٌطزیی آٟ٘ا زظ آٔطیىا ٔحؿٛب قٛز.
الف8-؛ تهذیذات منطقهای
زظ رّٕٖٛ ٝزُٔ تٟسیسظز ّٖی ٝرٕٟٛضی ٞای آؾسیای ٔطوسعی ذسٛز وكسٛضٞای ُٔٙمسٝ
ٔیتاقٙس .ضلاتت ٔیاٖ لعزلؿتاٖ  ٚزظتىؿتاٖ تط ؾط لسضت زض ُٔٙمٕٛٞ ٝزض ٜزظ رّٕسٔ ٝؿسایُ
ٔ ٟٓزیٗ ُٔٙم ٝت ٝحؿاب ٔیآیس .زیٗ ٖأُ زظ رّٕٛٔ ٝزٕ٘ ٕٔٞ ٟٓىاضی زض آؾسیای ٔطوسعی
٘یع ت ٝحؿاب ٔیآیسٚ .رٛز زذتالفات ٔطظی  ٚتطذی زٚلات زضيی ّٖیطغٓ تٛزفمات تُٕٗ آٔسٜ
ٛٙٞظ  ٓٞرع ٍ٘طز٘ی ٞای زِٚت ٞای ُٔٙمٔ ٝیتاقسس .تاریىؿستاٖ ٔسیتٛز٘سس ٔسسٖی ترساضزی
تاضیری و ٝلؿٕت زٖٓٓ آٖ زض زظتىؿتاٖ زؾت تاقس  ٚلعزقٞا ٘یع ٔیتٛز٘ٙسس ٔسسٖی تاقسىٙس
پایترت زظتىؿتاٖ تاقسٙس( .آِیؿس ٚ 59-60 :1382ٖٛتسٞٛطٚ )165 :1383رسٛزٌسطٞ ٜٚسای
ٔراِف ٞط حىٔٛت زض ززذُ ذان وكٛض زیٍط  ٚزتٟأساتی وس ٝوكسٛضٞا تس ٝحٕایست زظ زیسٗ
ٌطٜٞٚا ت٘ ٓٞ ٝؿثت ٔیزٙٞس زظ زیٗ ٔٛزضز زؾت .تطذی زیٍط زظ زذتالفات ٔطتس ٌٛتس ٝحًسٛض
زلّیت ٞای لٔٛی ٘ ٚػززی یه وكٛض زض ززذسُ وكسٛض زیٍسط زؾست چٙا٘چس ٝرسس٘ 1َٚكساٖ
ٔیزٞس زض تطذی زظ زیٗ وكٛضٞا زیٗ زلّیتٞا ترف تعضٌی زظ رٕٗیت ضز تكىیُ ٔیزٙٞس.
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جذول  :1درصذ اقلیتهای قومی در کشورهای منطقه:
زلّیت
وكٛض

ضٚؾی

زظته

لطلیع

تاریه

لعزق

تطوٕٗ

ؾایط

لعزلؿتاٖ

%30

%3

------

-------

%53

------

% 14

لطلیعؾتاٖ

%12/5

%13/8

%64/9

-------

-------

------

%8/8

تاریىؿتاٖ

%1/1

%15/3

%1/1

%79/9

-------

------

%2/6

تطوٕٙؿتاٖ

%4

%5

------

-------

-------

%85

%6

زظتىؿتاٖ

%6

%80

------

%5

%3

------

%6

ٔٙثٕ:

)http//www.freedom house.org; country report.htm,retrieved(05/02/2008

زیٗ ت ٔٛٙلٔٛی ٘ ٚػززی ٚؾیٕ ،زظ رّٕٔ ٝؿایُ زٔٙیتی تؿیاض ُٔٙٔ ٟٓم ٝتكٕاض ٔیضٚز ٚ
ٔیتٛز٘س تٖٛ٘ ٝی زٞطْ فكاض یه وكٛض تط ّٖی ٝوكٛض ٔیعتاٖ تثسیُ قٛز .تٖٛٙ ٝزٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزلّیت
تعضي ضٚؼ ؾاوٗ زض لعزلؿتاٖ ٕٛٞزض ٜزظ زٞطْٞای فكاض ضٚؾیّٖ ٝی ٝزیٗ وكٛض تحؿاب
ٔیآیسٌٛ(.زتای)222 :1382،
ضلاتت لسیٕی ٔیاٖ زظتىؿتاٖ  ٚلعزلؿتاٖ تط ؾط ضٞثسطی ُٔٙمس٘ ٝیسع زظ ٔؿسایُ ٟٔسٓ
ٔیتاقس وٕٛٞ ٝزض ٜض٘ٚس ٕٞىاضیٞا زض ُٔٙم ٝضز زچساض چساِف وسطز ٜزؾست .زظ ذسٛز ضز٘سسٖ
ٕٞؿایٍاٖ تط٘أ ٝزٔٙیتی راضی تاقىٙس زؾت و ٝحتی قأُ زذاِت زض وكسٛضٞای ٕٞؿسایٝ
ت ٝذهٛل ٍٙٞأی وٙٔ ٝافٕ ذٛز ضز زض ٔٗطو تٟسیس تثیٙس ٘یسع ٔسیقسٛز .تسط زیسٗ زؾساؼ
ٍٙٞأیى٘ ٝیطٞٚای رٍٕٕٗ٘ ٝا٘ی زض  1999ت ٝلطلیعؾستاٖ پٙاٙٞسس ٜقسس٘س ،زِٚست تاقسىٙس
چٙس ضٚؾتای لطلیعی ضز ت ٝزقتثا ٜت ٝتٟا٘ٔ ٝیعتا٘ی زظ زیٗ ٘یطٞٚا تٕثاضزٖ وطز٘س  ٚتّفاتی ضز تٝ
تاض آٚضز٘س( .آِیؿ)55 :1382 ،ٖٛ
ٕٞچٙیٗ تحطزٖ آب ت ٝذهٛل زضیاچ ٝآضزَ زظ رّٕٔ ٝسٛزضز ٟٔسٓ تسٙفظزی آیٙسس٘ ٜعزیسه
ٔیاٖ وكٛضٞای ُٔٙم ٝتكٕاضٔیضٚز.
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تٟسیس زیٍط ُٔٙمٔ ٝطت ٌٛت ٝزٚضَ ٜاِثاٖ زض زفغا٘ؿتاٖ تٛز تاضٞسا ٞكسسزض ززز نسحٝٙ
تٗسی ٔثاضظ ٜتطزی"پاوی زؾالْ"  ،زظتىؿستاٖ ذٛزٞسس تٛزِ(.سٛویٗ ٔ ٚاچِٛؿسىی)15 :1384،
ٕٞچٙیٗ زؾتز٘سزظی ٘یطٞٚای َاِثاٖ تٔ ٝطظٞای رٛٙتی وكٛضٞای ٕٞؿای ٝتا زفغا٘ؿستاٖ زظ
رّٕ ٝتٟسیسزتی تٛز و ٝزظ را٘ة حىٔٛت َاِثاٖ ّٖی ٝزیٗ وكٛضٞا نٛضتٌطفت.
ب.تهذیذات داخلی
تا ٚرٛز ٖٛزُٔ ذساضری وس ٝزٔٙیست ّٔسی رٕٟسٛضی ٞسای آؾسیای ٔطوسعی ضز تٟسیسس
ٔیوٙسٔ ،یتٛزٖ ززٖا ٕ٘ٛز ،فٛضیتطیٗ تٟسیسزت زض حساَ حايسط ٘س ٝزظ ذساضد تّىس ٝزظ زضٖٚ
ذٛز حىٔٛت زیٗ وكٛضٞا زؾت .زض حاَ حايط ضغیسٓ ٞسای زلتسسزض ٌسطزی ُٔٙمس ٝتعضٌتسطیٗ
تٟسیس ضز زظ ٘احی ٝتٕایالت ٔطت ٌٛت "ٝتطٚضیؿٓ ،زفطزَی ٌطی  ٚرسزیی َّثی" ّٖی ٝحىٔٛت
ذٛز ٔیزز٘ٙسٚ .رٛز ٌطٟٞٚای ٔراِف٘ ،اقی زظ ٕٞیٗ تٕایالت زؾت زیٗ ٌطٜٞٚسا ٖٕسستا زض
زض " ٜفطغا٘ٔ "ٝتٕطوع ٔی تاقٙس .زیٗ زض ٜزض حاَ حايسط وسا٘ ٖٛفٗاِیستٞسای تٙیازٌطزیا٘سٝ
تكٕاض ٔیضٚز و ٝزض َٔ َٛطظٞای ؾ ٝوكسٛض لطلیعؾستاٖ ،تاریىؿستاٖ  ٚزظتىؿستاٖ زٔتسسزز
ززضز .زِثت٘ ٝیطٞٚای آٟ٘ا زض ؾطزؾط ُٔٙم ٝپطزوٙس ٜزؾتٍ٘ .طز٘ی زظ زیٗ ٌطٜٞٚا  ٚفٗاِیستٞسای
آٟ٘ا تا حسی تٛز و ٝحتی ضؤؾایرٕٟٛض لطلیعؾتاٖ  ٚزظتىؿتاٖ زض چاضچٛب ؾسٙسی فٗساَ
ؾاذتٗ ٔؿاٖی ٔكتطن زض ظٔیٔ ٝٙثاضظ ٜتا تطٚضیؿٓ تیٗ زُِّٕ  ٚزفطزٌ ٌطزیسی ٔسصٞثی وسٝ
تٟسیسی تطزی زٔٙیت  ٚحثات ُٔٙم ٝت ٝقٕاض ٔیضٚز ،يطٚضی تطقٕطز٘سٕٞ .چٙیٗ زض زٖالٔیٝ
زی و ٝزِٚت لطلیعؾتاٖ ٔٙتكسط ٕ٘سٛز ،زٖسالْ وسطز ،لطلیعؾستاٖ  ٚزظتىؿستاٖ ٍ٘سطزٖ ضقسس
تٟسیسزتی زض ضزتُ ٝتا زفطزٌ ٌطزیی ٔصٞثی زض ُٔٙم ٚ ٝزظ رّٕ ٝزظ ؾسٛی "حسعب زِتحطیسط" ٚ
ؾایط ؾاظٔاٖٞای زفطزٌ ٌطزی ٔصٞثی ٔیتاقٙس(.ذثطٌعزضی ضیا ٘ٚٛؾتی)1384/07/18:
تٟسیسزت ززذّی  ٚذاضری تٌٝ٘ٛ ٝزی زؾت و ٝپؽ زظ تكىیُ پیٕاٖ زٔٙیتزؾتٝرٕٗی1
 ٚتكسسىیُ " ٘یسسطٚی زؾسستمطزض ؾسسطیٕ" زض تیكسسىه  ٚپایٍسساٜٞسسای ٘ٓسسأی زض لطلیعؾسستاٖ ٚ
تاریىؿتاٖ  ٚت ٝز٘ثاَ آٖ ز٘زاْ تٕطیٗ ٞای ٘ٓأی « ضٚتػ  »2004زض لطلیعؾتاٖ (تسا ٞسسف
ٔماتّ ٝتا تٟسیسزت ٖٕستا تطٚضیؿتی  ٚتطز٘سزظز٘ )ٝتساویف ضیسیؽ رٕٟسٛض لطلیعؾستاٖ يسٕٗ
زٖالْ زیٙى ٝزیٗ ؾاظٔاٖ یه ؾٍٙط زٔٙیتی زؾت ،زحؿاؾات ذسٛز ضز زیٍ٘ٛٙس ٝتیساٖ ززقست« :

(Collective Security Treaty Organization)CSTO
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زو ٖٛٙوكٛضٞای ًٖ ٛؾاظٔاٖ پیٕاٖ زٔٙیت زؾت ٝرٕٗی  ٓٞیه ؾپط لاتُ زَٕیٙساٖ ٞ ٚسٓ
یه قٕكیط ز٘تماْ ر ٛززض٘س٘ (».مُ زظ زٚیٛزی)152 :1385
زظ رّٕٕٟٔ ٝتطیٗ ٌطٞ ٜٚای تٟسیس وٙٙس ،ٜرٙثف زؾالٔی زظتىؿتاٖ ٚ 1حعب زِتحطیسط
ٞؿتٙس و ٝتس ٝؾساظٔا٘سٞی فٗاِیست ٞسای تطز٘سزظز٘س ٝزض تیكستط وكسٛضٞای ُٔٙمس ٝتسٚ ٝیسػٜ
زظتىؿتاٖ ٔتٔ ٟٓیتاقٙس .تٟسیسزتی و ٝزظ را٘ة زیٗ ٌطٜٞٚسا ٔتٛرس ٝحىٔٛست ٞسای ُٔٙمسٝ
زؾت ،تا آٖ ز٘سزظ ٜزٕٞیست ززض٘سس وس ٝزؾسالْ وسطیٓ زف ضز تس ٝپطذاقسٍطی ٚز ززقستٚ .ی زض
ؾرٙطز٘ی تط ّٖی ٝزؾالٍٔطزیاٖ زفطزَی زٖالْ وطز " :چٙیٗ وؿا٘ی تایس تا ٌّ ِٝٛوكست ٝقس٘ٛس
زٌط ظْ قسٛز ذسٛزْ زیسٗ وساض ضز ز٘زساْ ذسٛز ٓٞززز(».تس٘ ٝمسُ زظ یعزز٘سیٚ .)49 :1386ی
ٕٞچٙیٗ ٔیپصیطز و ٝیه قرهیت آتٛضیت ٝزؾت  ٚزٖٕاَ ذٛز ضز زی ٍٝ٘ٛٙتٛریسٔ ٝسیوٙسس:
« (ٚرٛز)یه لسضت زرطزیی ٘یطٙٔٚس تطزی رّسٌٛیطی زظ ذس٘ٛطیعی  ٚزیزساز تٛزفسك  ٚنسّ ٚ
حثات زض ؾطظٔیٗ ٔا يطٚضی زؾتٔ ...راِفیٗ ٔسٗ ٔایّٙسس وسطیٓ زف ضز یسه زیىتساتٛض تهسٛض
ٕ٘ایٙسٔ ٗٔ .یپصیطْ زٖٕاَ ٔٗ تا حسٚزی زلتسزض ٌطزیا٘ ٝزؾت زٔا ٔٗ زیٗ زٖٕاَ ضز تٓٙٔ ٝسٛض
پیكطفت زلتهازی  ٚوأیاتی ٔطزْ ذٛز ز٘زاْ ٔیز٘(».ٓٞمُ زظ)Yazdani2003
زِثت ٝزیٗ ٌ ٝ٘ٛزٖٕاَ تٟٙا ٔرتم زظتىؿستاٖ ٘یؿست تسٖٙ ٝسٛزٖ ٕ٘٘ٛس ٝزض تطوٕٙؿستاٖ
٘یاظف ضئیؽرٕٟٛض فمیس پیكیٗ ،ویف قرهیتی ظیازی ضز زٚتاض ٜزحیا ٕ٘ٛز ٜتٛز ٚی ذسٛز
ضز پسض تطوٕٗ ٞا(تطوٕٗ تاقی) ٔسی ٘أیسس .پٛؾستطٞای تسعضي ٚی ؾساذتٕاٖٞسای ٖٕسٔٛی
ؾطزؾط وكٛض ضز آضزؾت ٚ ٝتٙسیؽ ٞای َالیی ضئیؽ رٕٟٛض زض ٖكك آتساز ٞ ٚسط رسای زیٍسط
٘هة قس ٜتٛز .نسٞا ٔىاٖ زض وكٛض تطزی تٗس زظ ٔطي ز٘ ٚأٍصزضی قس ٜز٘س .وتاب ٚی تا ٘اْ
« ضٚحٕٙا » تَٛ ٝض لاتُ تٛرٟی تٖٛٙ ٝزٖ یه وتاب َ ٓٞطزظ تا لطآٖ پصیطفتس ٝقسس ٜزؾست.
٘یاظف ٕٞچٙیٗ ٔاٞ ٜسای ؾساَ  ٚضٚظٞسای ٞفتس ٝضز تس٘ ٝساْ ٔسازضـ  ٚزرسسزز لٟطٔساٖ ذسٛز
٘أٍصزضی ٕ٘ٛز ٜتٛز)Yazdani2003( .
زض ٚزلٕ وسیف قرهسیتی زیزساز قسس ٜزظ ؾسٛی تیكستط ضٞثسطزٖ وكسٛضٞای ُٔٙمسٝ
آؾیای ٔطوعی تاٖج ٌطزیس تا ضغیٓٞای زلتسزض ٌطز  ٚتٕأیت ذٛزٞی ضز تٛرٛز آٚض٘س و ٝتٟٙسا
ٕٞیٗ ٖأُ تطزی ٘كاٖ زززٖ ٔیعزٖ تٟسیسزت ززذّی ّٖی ٝآٖ حىٔٛتٞا وسافی تاقسس وس ٝزض
پاضٜزی زظ ٔٛزلٕ ٘یع تٙٔ ٝهْٟٛ ٝض ضؾیس ٜز٘س .قٛضقٟای ؾساَ  1999زض لطلیعؾستاٖ ٘یسع زظ
رّٕ ٝزٖتطزيات ّٖی ٝحىٔٛتٞای غیطزٔىطزتیه ُٔٙمٔ ٝیتاقس ٚ .زِثت ٝزلسسزٔات تس ٝقسست
)Islamic Movement of Uzbekistan)IMU
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ؾطوٛتٍطزیا٘ ٝزِٚت تاقىٙس زض لتُ ٖاْ قٟط ز٘سیزاٖ ضز ٘ثایس زظ یاز تطزٞ .ط چٙس و ٝزظ ؾسٛی
زِٚت زیٗ وكٛض ،زلسزٔی تطٚضیؿتی  ٚؾٙاضیٛیی ٔكات ٝآ٘چس ٝزض لطلیعؾستاٖ(ز٘مالب ِسٝزی)
زتفاق زفتازٖٛٙ ،زٖ ٌطزیس (ٔٛؾسٛی .)24 :1384،زیسٗ تٟسیسسزت ززذّسی ٖٕسستا ضیكسٞ ٝسای
ؾیاؾی ،زرتٕاٖی  ٚزلتهازی ززذّی ززض٘س  ٚتیكتط زض ٘تیز ٝؾیاؾتٞای ضٞثطزٖ وكسٛضٞای
ُٔٙمٔ ٝیتاقٙس .زظ ؾٛی زیٍط زٚيأ ٘اتؿأاٖ زلتهازی ٘یعٙٔ ،زط ت٘ ٝا آضزٔیٞا ٘ ٚاضيسایتی
ٔطزْ وكٛضٞای ُٔٙم٘ ٝؿثت ت ٝؾیاؾتٞای زِٚت ٞای ذٛز ٔیٌطزز .آٔاض  ٚزضلاْ ٔطتسٌٛ
ت ٝزٚيأ زلتهازی چكٓ ز٘سزظ چٙسزٖ زٔیسٚزض وٙٙس ٜزی ضز ٘كاٖ ٕ٘یزٞسٍ٘ ( .ا ٜوٙیسس تسٝ
رس َٚقٕاض)2 ٜ
جذول  :2اوضاع اقتصادی کشورهای منطقه اس نگاه آمار تا سال 2227
GDP
(ٔیّیاضز
ز ض)

ضزیف

وكٛض

1

زظتىؿتاٖ

10/78 27/327/134

2

لعزلؿتاٖ

60/03 15/284/929

3

تاریىؿتاٖ

7/276/598

4

لطلیعؾتاٖ

5/284/149

2/458

5

تطوٕٙؿتاٖ

5/297/228

16/62

ٔٙثٕ:

رٕٗیت

٘طخ تیىاضی

٘طخ تٛضْ

ظیط ذٍ
فمط

%2

%7/6

%33

%7/1

%5/9

%19

2/267

%12

%9/8

%64

%18

%6/4

%42

%62

%11/3

%27

(http:// www.cia.gov/world factbook.htm, retrieved ( 28/01/2008

زٚيأ ٚذیٓ ٘ ٚاتؿأاٖ زلتهازی ٍٙٞای پیچیس ٜتط تٓ٘ ٝسط ذٛزٞسآٔسس وس ٝتسٖٙ ٝسٛزٖ
ٖأّی زض رٟت ٌطزیف زفطزز ٘ا ضزيی ت ٝؾٕت فٗاِیت ٞای تطز٘سزظز٘ ٝتثسیُ ٌطزز  ٚزظ َطفسی
تاٖج ٌؿتطـ لاچاق ٔٛزز ٔرسض  ٚتزاضت حانُ زظ آٖ ٘ ٚیع زفسعزیف ٌ ٚؿستطـ تٟسیسسزت
ٌطزز.
زض وٙسساض زٚيسسأ ٘اتؿسسأاٖ زلتهسسازی ،زظ ِحسساِ ؾیاؾسسی  ٚآظززیٞسسای ٔسسس٘ی ،زیسسٗ
رٕٟٛضیٞا واض٘أ ٝچٙسزٖ راِثی ٘سزض٘سٔ .اٞیت ضغیٓ ٞای ُٔٙم ٝتا ٔثا٘ی  ٚزن َٛزٔىطزؾی

 /44فصلنامه آسیای مزکشی و قفقاس ،شماره  ،16بهار6831

ٔیا٘ ٝچٙسزٖ ذٛتی ٘سزض٘س آظززی ٞای ٔس٘ی قأُ آظززی تیاٖ ُٔ ٚثٖٛات  ٚزحسعزب  ٚؾسایط
ٔثا٘ی زٔىطزتیه زض زیٗ وكٛضٞا ٖٕٔٛا ذاؾتٍاٞی ٘سزض٘س  ٚزیٗ ٖأُ تٛ٘ ٝت ٝذٛز تاٖج شده
زؾت تا فٗاِیت ٞای ظیسط ظٔیٙسی  ٚتسط ز٘سزظز٘س ٝزض زیسٗ وكسٛضٞا ضٚظ تس ٝضٚظ تیكستط ٌسطزز ٚ
ٌطٞ ٜٚای ٔراِف حىٔٛتٞای ُٔٙم٘ ٝیسع ٌؿستطـ یاتٙسس .زیسٗ ٔؿسلّ٘ ٝیسع ذسٛز زظ رّٕسٝ
تعضٌتطیٗ تٟسیسزت ززذّی ّٖی ٝحىٔٛت ٞای وكٛضٞای آؾیای ٔطوعی ت ٝحؿاب ٔسیآیسس.
ٍ٘اٞی ت ٝرس ٚ 3 َٚت ٝآٔاض زضزئ ٝقس ٜتٛؾٍ ٟ٘ازٞای فٗاَ زض ظٔی ٝٙآظززی ٞسای ؾیاؾسی ٚ
ٔس٘ی ٔا ضز زض زیٗ ظٔی ٝٙتٟتط ضٔ ٖٕٛٙٞیوٙس:
رس :3 َٚزضر ٝتٙسی آظززیٞای ٔس٘ی زض رٕٟٛضیٞای آؾیای ٔطوعی زظ یه تا ٞكت ٞسط
چ ٝتٖ ٝسز ٞكت ٘عزیىتط تاقٙس ،زظ آظززی وٕتطی تطذٛضززض٘س.
F (Free), PF (Partly Free) and NF (Not Free).
وكٛض

2005

2004

2003

2002

2001

1993

لعزلؿتاٖ

5/5
NF

5/5
NF

5/5
NF

5/5
NF

6/5
NF

6/5
NF

6/5
NF

5/5
NF

لطلیعؾتاٖ

4/5
PF

4/5
PF

5/5
NF

5/5
NF

6/5
NF

6/5
NF

6/5
NF

4/2
PF

تاریىؿتاٖ

5/5
NF

5/5
NF

5/5
NF

5/5
NF

6/5
NF

6/6
NF

6/6
NF

6/6
NF

تطوٕٙؿتاٖ

7
NF

7
NF

7
NF

7
NF

7
NF

7/7
NF

7/7
NF

7/6
NF

زظتىؿتاٖ

7
NF

7
NF

6/5
NF

6/5
NF

7/6
NF

7/6
NF

7/6
NF

6/6
NF

ٔٙثٕ:

2007

2006

)http://www.freedom house.org/country report.htm, retrieved (30/01/2008

تطزؾاؼ آ٘چٌ ٝفت ٝقس زٚيأ ٘اتؿأاٖ زلتهازی  ٚؾیاؾی زظ رّٕٔ ٝحطنٞا ٔ ٚكٛقٞای
ٔطزْ ُٔٙم ٝتطزی ٌطزیف ت ٝؾٕت ٌطٜٞٚا  ٚفٗاِیتٞای تطز٘سزظزّٖ٘ ٝی ٝحىٔٛتٞای
رٕٟٛضیٞای آؾیای ٔطوعی زؾت .تٞ ٝط رٟت زض حاَ حايط تٟسیسزت تٙیازٌطزیا٘ ٚ ٝتطٚضیؿتی
ٕٞچٙاٖ تٖٛٙ ٝزٖ تیكتطیٗ  ٚتعضٌتطیٗ تٟسیسزت ت ٝقٕاض ٔیض٘ٚس .زیٗ تٟسیسزت ت ٝز٘سزظٜزی ٟٔٓ
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 ٚتاحیط ٌصزض٘س وٍٙٞ ٝأیو ٝآٔطیىا لهس ززقت ٔا٘ٛض ؾٙتطزؾثت 1ضز زض ؾاَ  1998زض لؿٕت
قٕاَ تاقىٙس تطٌعزض ٕ٘ایس ،زِٚت زظتىؿتاٖ ٔهطز٘ ٝذٛزؾتاض تطٌعزضی آٖ زض زض ٜفطغا٘ٝ
تٛز.وطیٓزف لهس ززقت زظ زیٗ ٔا٘ٛض رٟت ؾطوٛب ٌطٜٞٚای ٔراِف ذٛز زؾتفازٕ٘ ٜایس.
(تتی  ٚتطز٘ؿ)128 :1380ٖٛ
همکاریهای منطقهای؛ گامی در جهت حفظ حکومت ها
تُٛضوّی تا ٚرٛز زذتالفات ٖٕیك ٔیاٖ وكٛضٞای ُٔٙم ٝزٔىاٖ تسطٚظ ٕٞىساضیٞسا زض
ؾسُ ٚؾسسیٕ تمطیثسا ٔكسسىُ تسٓ٘ ٝسسط ٔسیضؾسسس .تؿسیاضی زظ زیسسٗ زذتالفسات تسس ٝتفسساٚت زض
زیسٌاٞ ٜای آٟ٘ا تط ٔیٌطزز .زض ٔزٕ ،ٔٛزذتالف تیٗ وكٛضٞای ُٔٙم ،ٝزظ رّٕ ٝزذستالف زض
زضظیاتیٞا زظ تٟسیس  ٚزِٛٚیتی و ٝزیٗ وكٛضٞا ٖٕٔٛا ت « ٝزٔٙیت ضغیٓ » ٔسیزٙٞسسٌ ،ؿستطـ
ؾاذتاضٞای ٘ٓأی -زٔٙیتسی ٔكستطن  ٚز٘زساْ پسطٚغٞ ٜسای زٔٙیتسی ٔكستطن ٔ ٚسصزوط ٜزض
ذهٛل حسٚز ٔطظٞای ٔكتطن ضز تا ٔكىُ ٕٞطز ٜؾاذت ٝزؾت.
ّٖیطغٓ تٕأیذهٔٛتٞا ٔ ٚكىالت زض ظٔیٕٞ ٝٙىاضی ٔیاٖ زِٚت ٞای آؾیای ٔطوسعی
یه ٖأُ ٔ ٚ ٟٓزض ٚزلٕ یه ٘فٕ ٔكتطن ٚرٛز ززضز و ٝآٟ٘ا ضز ٚزضززض تٕٞ ٝىاضی ٔسیٕ٘ایسس
 ٚآٖ ،زض زضر ٝز َٚحفّ  ٚتمای حىٔٛت ذٛز وٕٖ ٝستا زظ یه ٘احی ٝتٟسیسس ٔسیٌسطزز  ٚزظ
آٖ تحت ٖٛٙزٖ " تطٚضیؿٓ ،زفطزٌ ٌطزیی  ٚرسزیی َّثی" ٘اْ ٔیتط٘سٔ .ؿایُ آؾیای ٔطوعی
ت ٝزِیُ پیچیسٌی  ٚزض  ٓٞتٙیسٌی تٌٝ٘ٛ ٝزی ٞؿستٙس وس ٝتس ٝتٟٙسایی لاتسُ حسُ  ٚفهسُ
ٕ٘یتاقٙسٚ .رٛز تٟسیسزت ٔكتطن ت ٝذهٛل زض ظٔی ٝٙتٙیازٌطزیی  ٚزفطزَیٌطی ٘ ٚساتٛز٘ی
وكٛضٞای ُٔٙمٕٞ ،ٝىاضی ٚتالقی زؾت ٝرٕٗی ضز ٔیَّثس .تٙاتطزیٗ رٕٟٛضیٞسای ُٔٙمسٝ
ّٖیطغٓ تٕأیذهٔٛتٞا  ٚزقٛزضیٞا زض ظٔیٕٞ ٝٙىساضی ،چساض ٜضز زض زلسسزْ زؾست ٝرٕٗسی
یافت ٝز٘س .تسیٗ تطتیة زؾتفاز ٜزظ ؾاظ  ٚواضٞای رٕٗی ُٔٙمٝزی ٔٛضز تٛر ٝلطزضٌطفت ٝزؾت.
ز٘فزاضٞای ؾاَ 1999زض تاقىٙس  ٚیٛضـ زؾالْ ٌطزیاٖ زض ٕٞاٖ ؾاَ تُٙٔ ٝمس ٝتساتىٗ
زض لطلیعؾتاٖ  ٚزض ٘عزیىی تاریىؿتاٖ ،ضٚؾایرٕٟٛض وكٛضٞای آؾیای ٔطوعی ضز ٚزززضوطز تسا
تٟسیس زؾالٍٔطزیاٖ ضز رسی تسز٘ٙس .زض ٚزلٕ ضقس زیٗ تٟسیسزت ٔیتٛز٘س ٖأُ  ٚزٍ٘یعٜزی تسطزی
٘عزیىی ٕٞ ٚىاضی وكٛضٞای ُٔٙم ٝتاقس .زلسزٔات رٙثف زؾالٔی زظتىؿتاٖ  ٚحسعب زِتحطیسط
و ٝزظ ؾاَ  ٚ 1999ترهٛل زض ظٔاٖ ضٚی واض آٔسٖ َاِثاٖ زض زفغا٘ؿستاٖ قسست تیكستطی
Centrasbat.
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یافت ٕٛٞزض ٜزظ تٟسیسزت زؾاؾی ّٖی ٝتٕأی وكٛضٞای ُٔٙمٔ ٝی تاقسس .تٟسیسسزت زیسٗ زٚ
ٌط ٜٚتٌٝ٘ٛ ٝزی زؾت و ٝزض حاِیىٞ ٝسف ذٛز ضز تطز٘سسزظی حىٔٛست وسطیٓزف زض زظتىؿستاٖ
ٔیزز٘س ،حعب زِتحطیط ٞسف ذٛز ضز زؾتمطزض وكٛضٞای زؾالٔی زض تٕاْ ُٔٙم ٚ ٝحتی زحیای
ذالفت تعضي زؾالٔی زض ؾطزؾط رٟاٖ زؾالْ ٔیزز٘س( .آِیؿس ٚ ٖٛرا٘ؿس)83-85 :1382ٖٛ
تطزیٗ زؾاؼ ٚرٛز تٟسیس ٔكتطن یٗٙی تطٚضیؿٓ ،زفطزَیٌطی  ٚتٙیاز ٌطزیسی ّٖیسطغٓ ٕٞسٝ
زقٕٙیٞا زض ٟ٘ایت تاٖج زیزاز ٘سٖٛی ٕٞىساضی زض ٔیساٖ رٕٟسٛضیٞسای آؾسیای ٔطوسعی
ٌطزیس ٜزؾت .زٔا تٓ٘ ٝط ٔی ضؾس زیٗ ٕٞىاضیٞا زلسزٔی ٘س ٝزض رٟست ٔٙسافٕ ّٔسی وكسٛضٞا
تّىّٕٖ ٝی زض ضزؾتای حفّ  ٚتمای حىٔٛتٞای ُٔٙم ٝتاقس.
زظ زتتسزی زؾتمالَ رٕٟٛضی ٞای آؾیای ٔطوعی تا و ٖٛٙچٙسسیٗ پیٕساٖ  ٚزتحازیسٚ ٝ
ٔٛزفمتٙأ ٝزظ ؾٛی زیٗ وكٛضٞا تكىیُ ٌطزیس وٞ ٝط وسزْ زض ٔمُٗی زٔىاٖ ْٟٛض یافتٙسس ٚ
ؾط ز٘زاْ ٘یع زض ُٖٕ تا ضوٛز ٔٛزرٌ ٝطزیس٘س  ٚیا زلُ آٍ٘٘ٛس ٝوس ٝز٘تٓساض ٔسیضفست ٖٕسُ
ٕ٘ٛٙز٘س .زظ رّٕ ٝزیٗ ؾاظٔاٖ ٞا ،ؾاظٔاٖ وكٛضٞای ٔؿتمُ ٔكتطن زِٕٙافٕ ،ؾاظٔاٖ پیٕساٖ
زٔٙیت زؾت ٝرٕٗی ،رأٗ ٝزلتهازی زٚضزؾیا ،1ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی آؾسیای ٔطوسعی ٔ 2سیتسٛزٖ
٘اْتطز .زٔا زض زیٗ ٔیاٖ ٔیتٛزٖ ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای 3ضز ؾاظٔا٘ی ٘ؿثتا ٔٛفك زض ظٔیٙسٝ
زیزاز حؽ ٕٞىاضی ٍٕٞ ٚطزیی زض ٔیاٖ رٕٟٛضی ٞای آؾیای ٔطوعی زز٘ؿت .زیسٗ ؾساظٔاٖ
زض زتتسز ت ٝزِیُ حُ  ٚفهُ ٔؿسایُ ٔسطظی تسٚ ٝرسٛز آٔسس زٔسا تسا ٌصقست ظٔساٖ  ٚوؿسة
ٔٛفمیتٞای ذٛتی و ٝزض زیٗ ظٔی ٝٙحانُ ٕ٘ٛز ٜتٛز زض ؾاَ ٚ 2221تا پسصیطـ زظتىؿستاٖ
تٗطیف ٔزسزی زظ واضوطز  ٚزٞسزف ضز تطزی ذٛز ٖٛٙزٖ ٕ٘ٛز تا راییى ٝزو ٖٛٙزیٗ ؾاظٔاٖ تسٝ
ٖٛٙزٖ یه ؾاظٔاٖ ُٔٙٔ ٟٓمٝزی تثسیُ قس ٜزؾت .زض زیٙزا ظْ زؾت زظ زیسٌا ٜوكسٛضٞای
ُٔٙم ٝآؾیای ٔطوعی ٕٞىاضیٞا تطضؾی ق٘ٛس تسا زض یساتیٓ تس ٝچس ٝزِیسُ زض زیسٗ ُٔٙمسٝ
ٕٞىاضیٞا ظٔا٘ی ْٟٛض ٔیوٙٙس  ٚظٔا٘ی زیٍط زچاض ضوٛز ٔیق٘ٛس.

1

Eurasian Economic Community.
)Central Asian Cooperation Organization.(CACO
)3 Shanghai Cooperation Organization.(SCO
2

همکاریها و اتحادها در منطقه آسیای مزکشی :نگاه حکومتهایمنطقه48 /

همکاریهای منطقهای :بزرسی مختصز نظزی
َثك آ٘چسٌ ٝفتسٝقسس تسأیٗ زٔٙیست  ٚتمسای یسه وكسٛض زظ رّٕس ٝزِٚسیٗ ْٚیفسٚ ٝ
زِٛٚیت ٞای ٞط وكٛضی ت ٝحؿاب ٔیآیس  ٚضٚـ ٞای تأیٗ آٖ ٘یع زض وكٛضٞای ٔرتّسف تسا
 ٓٞتفاٚت ززضز .زٔا زض ٘ٓاْ تیٗ زُِّٕ وٙس٘ٛی وكسٛضٞا تسطزی تسأیٗ زٔٙیست  ٚضؾسیسٖ تسٝ
زٞسزف ذٛز٘ ،اچاض تٕٞ ٝىاضی تا زیٍطزٖ ٔیتاقٙس .پؽ زِٚتٟا ٘اٌعیط٘سس تطذسی زظ ٕٟٔتسطیٗ
زٞسزف ذٛز ضز زظ َطیك ٕٞىاضی تا ؾایطیٗ ز٘ثاَ ٕ٘ایٙسس ظیسطز زؾاؾسا تطذسی زظ زیسٗ زٞسسزف
ٔیتٛز٘ٙس ززضزی ٘ماٌ ٔكتطن تا زٞسزف زیٍطزٖ ززقت ٝتاقٙس  ٚیا تُٛض وّی ت ٝتٟٙسایی لاتسُ
زؾتیاتی ٘ثاقٙس.
تطزؾاؼ تحّیّی و ٝتطی تٛظزٖ زضزئٔ ٝیزٞس آٖ ٌط ٜٚزظ زِٚتٞایی و ٝزغسغس ٝزنسّی ٚ
زٔٙیتی ،آ٘اٖ ضز ت٘ ٝحٛی ت ٝیىسیٍط پی٘ٛس ٔیزٞس ،زٔٙیت ّٔی آ٘اٖ ٕ٘یتٛز٘س ت ٝنٛضت ٚزلسٕ
تیٙا٘ ٝزی رسز زظ یىسیٍط ٔٛضز تٛر ٝلطزضٌیطز .تطزؾاؼ زیٗ تحّیُ تؿیاضی زظ زِٚتٞسا ضٚزتسٍ
زٔٙیتی ذٛیف ضز ُٔٙمٝزی تٗطیف ٔیوٙٙس( .لٛزْ )362 :1384تسیٗ تطتیة ٔیتسٛزٖ ٌفست
و ٝیىی زظ زغسغٞ ٝای زٔٙیتی زِٚتٞای ُٔٙم ٝآؾیای ٔطوعی ٔؿلّ ٝتطٚضیؿٓ ،زفطزٌٌطزیسی
 ٚتزعیَّ ٝثی زؾت و ٝت ٝقىُ پیچیسٜزی زٔٙیت زیٗ وكٛضٞا ضز زض ٓٞتٙیسٜزؾت تسٌ٘ٛ ٝسٝ
زی و ٝحُ زیٗ ٔؿائُ زؾاؾا تٛؾیّ ٝیه ٕٞىاضی زؾتٝرٕٗی ٔیؿط ذٛزٞستٛز .تسیٗ تطتیة
زیٗ وكٛضٞا ت ٝزِیُ زض  ٓٞتٙیسٌی ٔؿایُ زٔٙیتی ذٛز ،ضٚزتٍ زٔٙیتسی ذسٛیف ضز زض لاِسة
ُٔٙمٝزی تٗطیف ٕ٘ٛز ٚ ٜتطزی تأیٗ آٖ ؾساظ ٚوساضی ُٔٙمسٝزی ضز زض٘ٓسط ذٛزٙٞسس ٌطفست.
تٙاتطزیٗ يطٚضت ٕٞىاضیٞا  ٚزتحازٞا زض زیٗ ُٔٙم ٝتیف زظ ٞط ظٔا٘ی زحؿاؼ ٔیقٛز.
زیٗ رٕٟٛضیٞا تا تٛر ٝت ٝيٗف ٞای زؾاؾی زض تیكتط ظٔیٞ ٝٙای زٔٙیتسی ،ؾیاؾسی ٚ
زلتهازی ٘اچاض زظ ٕٞىاضی تا زیٍطزٖ ٔیتاقٙسٍ٘ .اٞی ت ٝتاضید ؾیاؾی رٛزٖ زیٗ وكٛضٞا زض
ظٔیٕٞ ٝٙىاضی  ٚزتحاز تا ؾایط لسضتٞا زیٗ ٔؿلّ ٝضز ضٚقٗ ٔیٕ٘ایس .زٔا آ٘چسٔ ٝؿسّٓ زؾست
ضٞثطزٖ زیٗ وكٛضٞا ت ٝزتحازٞا  ٚزئتالفٞا ،ت ٝآٖ ز٘سزظ ٜپایثٙس ٔ ٚمیس٘سس وس ٝتسطزی حفسّ ٚ
تمای حىٔٛت آٟ٘ا يطٚضی زؾت .زض ٚزلٕ قطٌ زؾاؾی زیٗ ضٞثسطزٖ تسطزی ٕٞىساضی  ٚزتحساز
ٔیعزٖ ز٘تفاٖی زؾت و ٝتطزی حىٔٛت آٟ٘ا ززضز .تٙا تطزیٗ قاٞس آٖ ٞؿتیٓ و ٝزیسٗ وكسٛضٞا
تٔ ٝمٕٞ ِٝٛىاضی تٔ ٝخات ٝزتعزضی ٘س ٝتسطزی تسأیٗ زٔٙیست ّٔسی تّىس ٝتسطزی تسأیٗ زٔٙیست
حىٔٛتٞای ذٛز ٍ٘أ ٜیوٙٙس.
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تا زیٗ حاَ زض تحج ٍٕٞطزیی ٕٞ ٚىاضیٞا تایس تٛر ٝززقت٘ ،رؿت ٕٞىساضی ّٖٕسی
ززَّٚثا٘ ٝزؾت وَ ٝی آٖ زِٚتٞا تهٕیٓ ٔیٌیط٘سس تركسی زظ زلتسسزض  ٚحاوٕیست ذسٛز ضز
تَٛ ٝض ززَّٚثا٘ ٝتٟ٘ ٝازٞای فطزّٔی زض لاِة زتحازٞسا  ٚیسا ٟ٘ازٞسای فطزّٔسی ز٘تمساَ زٙٞسس.
تٙاتطزیٗ تا تٛر ٝتٔ ٝاٞیت ضغیٓ ٞای غیط زٔٛوطزت ُٔٙم ٝآؾیای ٔطوعی ٔؿلّ ٝزیٗ زؾت وٝ
ضٞثطزٖ زیٗ ُٔٙم ٝتا چ ٝحس ضيایت ذٛزٙٞس ززز و ٝتركی زظ حاوٕیت ذٛز ضز تسٟ٘ ٝازٞسای
فطزّٔی ضلیة ز٘تماَ زٙٞس؟ ز ْٚزیٙىٍٕٞ ٝطزیی  ٚزتحازٞا تسٛیػ ٜزض ُٔٙمس ٝآؾسیای ٔطوسعی
تكست تحت تاٴحیط ٖٛزُٔ ؾیاؾی ٔیتاقٙس .زض٘ؿت ٞاؼ ٍٕٞطزیسی ضز یسه فطآیٙسس ؾیاؾسی
ٔیزز٘س  ٚتطزیٗ زٖتماز زؾت ،زض نٛضتیى ٝضٞثطزٖ ض٘ٚس ٍٕٞطزیسی ضز تس٘ ٝفسٕ ذسٛز ٘سز٘ٙسس زظ
قسىٌُیسطی آٖ رّسٌٛیطی ذٛزٙٞسس ٕ٘سٛزٖ(.ثسزِس ٝذسا٘ی )124 :1383تسیٍ٘ٛٙس ٝضٞثسسطزٖ
زِٚتٞای آؾیای ٔطوعی زٌط پیٛؾتٗ ت ٝزتحازٞا ٕٞ ٚىاضیٞا ضز ٖسأّی زض رٟست تس ٝذُسط
زفتازٖ زٔٙیت ضغیٓ ذٛز تسز٘ٙس ضفتاض ٚزٌطزیا٘ ٝزی ضز زض لثاَ آٟ٘ا زظ ذسٛز ٘كساٖ ذٛزٙٞسس ززز.
تسیٗ تطتیة ٍ٘ا ٜوكٛضٞا ُٔٙم ٝتٕٞ ٝىاضیٞا ٖٕٔٛا ٍ٘اٞی حسزلُ ٌطز زؾت.
تط ٕٞیٗ زؾاؼ شوط زیٗ ٘ىت ٝيسطٚضی زؾست وس ٝؾساذتاض ُٔٙمس ٝتٛؾسیّ ٝتٗسأالت
حىٔٛتٞا  ٝ٘ ٚوكٛضٞا  ٚیا رٛزٕٔ ،تٗطیف ٔیقٛزٞ .سف ویفی  ٚوٛتأ ٜست زیٗ حىٕطز٘اٖ
تٗس زظ قٛضٚی حفّ لسسضت زؾست یٗٙسی تًسٕیٗ تمسا ؾیاؾسی ذسٛز زض وكسٛضٞای رسیسس
ٔیزز٘ٙس .تٙاتطزیٗ ٔیتٛزٖ ٌفت و ٝپیف تیٙی فیّیپ ری ضٚزض تا حسٚز ظیازی زضؾت تسٛزٜ
زؾت و ٝآٖ زؾت ٝزظ زٍِٞٛای زتحاز تیٗ حىٔٛتی و ٝت ٝزززٔ ٝحیات ززذّی حىٕطز٘اٖ پؽ زظ
قٛضٚی وٕه وطزٜز٘س ،زحتٕاَ تیكتطی ٔیضٚز و ٝپایسزض تٕا٘ٙس .تٙا تطزیٗ ،ؾاذتاض زئتالفٞسا
ٔیاٖ حىٔٛت ٞای را٘كیٗ قٛضٚی ؾاتك ٔٗٙىؽ وٙٙس ٜوٕىی زؾت و ٝآٟ٘ا ت ٝتما ؾیاؾی
ززذّی زیٗ حىٔٛتٞا ٔیوٙٙس (ِیه ٛٔ ٚضٌاٖ .)321-322 :1381
تٙاتطزیٗ ٔیتٛزٖ ٘تیزٌ ٝطفت و ٝزض ؾاذتاض ؾیاؾی زی وس ٝتٗسأالت ٔ ٚسطزٚززت زض
آٖ تط زؾاؼ ؾٛز  ٚظیاٖ ٚزضز ٜت ٝحىٔٛتٞای ضٞثطزٖ  ٝ٘ ٚوكٛضٞا ؾٙزیسٔ ٜیقسٛز ٔمِٛسٝ
ٕٞىاضی ٍٕٞ ٚطزیی ٘یع ت ٌٝ٘ٛ ٝزی زیٍط تٗطیف ٔیقٛز .زِثت ٝقایس زؾتس َ قٛز وٙٔ ٝسافٕ
تؿیاضی زظ ٌصض زیٗ ٕٞىاضی ٘هیة وكٛضٞا ٔ ٚطزٔاٖ آٖ ٘یع ٔسیقسٛز ،زٔسا تایسس ٌفست وسٝ
ٔیعزٖ ضيایتٕٙسی ٔ ٚكطٖٚیت ٘ٓاْ زظ رّٕ ٝتٟسیسزتی زؾست وس ٝزض زیسٗ وكسٛضٞا ٕٞسٛضزٜ
ٚرٛز ززضز .ضٞثطزٖ زیٗ ٔٙاَك زض حمیمت یه ٘فٕ ز ٚرا٘ث ٝضز زظ َطیك زیٗ زتحازٞا تٗمیسة
ٔیوٙٙس.
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ٖال ٜٚتط زیٗ تایس زض ٘ٓط ززقت ؤ ٝیعزٖ وٕىی وس ٝزتحازٞسا  ٚزئستالفٞسا تس ٝحفسّ
ضغیٓٞای ُٔٙم ٝآؾسیای ٔطوسعی ٔسیٕ٘ایٙسسٖ ،سأّی تٗیسیٗ وٙٙسس ٚ ٜزؾاؾسی زض زضظیساتی
زِٚت ٞای ُٔٙم ٝزظ آٟ٘ا ت ٝقٕاض ٔیضٚز .تٙاتطزیٗ زتحازٞایی و ٝتیكتطیٗ وٕسه ضز تس ٝتمسای
حىٔٛت ٞای ُٔٙم ٝتٕٙایٙس زظ قا٘ؽ تیكتطی تطزی زضٌیسط ٕ٘سٛزٖ زیسٗ وكسٛضٞا تطذسٛضززض
ذٛزٙٞس تٛز .پؽ تٗزة آٚض ٘یؿت و ٝزض یه ظٔاٖ قساٞس ٕٞىساضی ٞسای ٔمُٗسی زظ ؾسٛی
وكٛضٞای ُٔٙم ٝتاقیٓ .تٗٛٙزٖ ٔخاَ ٔمأات ٘ٓأی رٕٟٛضی ٞای آؾسیای ٔطوسعی زتسطزظ
ٔیوٙٙسو ٝتٛزفمات ز ٚرا٘ث ٝتا زیسا ت ٔتحسس ٚ ٜتطویس٘ ٝؿسثت تس ٝقسطوت زض تط٘أسٞٝسای
" ٔكاضوت تطزی نّ " ٘اتٙٔ ٛافٕ ؾیاؾی ّٕٖ ٚیاتی تیكستطی تسطزی آٟ٘سا ززضز .زٔسا زض ٖسیٗ
حاَ تا ٘عزیه قسٖ ٘یطٞٚای َاِثاٖ تٔ ٝطظٞای آ٘اٖ حٕایت ضٚؾی ٝتیكتط زحؿاؼ ٔی قٛز
(تتی  ٚتطز٘ؿ .)116-117 :1380ٖٛزیٗ زض حاِی زؾت و ٝتسٖ ٝمیسس ٜتطذسی تُسٛض تٙسالى
آٔیعی ،زض حاِیى ٝضٚؾی ٝتیكتطیٗ  ٚتعضٌتطیٗ تٟسیس زٔٙیت ّٔی ذساضری ّٖیس ٝتؿسیاضی زظ
زیٗ رٕٟٛضی ٞا ٔی تاقس ،زِٚتٟای زیٗ وكٛضٞا تُٛض فعزیٙسس ٜزی زض حساَ چسطذف تؿسٛی
ضٚؾی ٝتٖٛٙ ٝزٖ يأٗ تمای ذٛز ٞؿتٙسِ( .یه ٛٔ ٚضٌاٖ)321 :1381
تُٛض وّی تطتیثات ُٔٙمٝزی چٙس را٘ث ٝزظ رٟت ؾیاؾی تٛیػ ٜزض آؾیای ٔطوسعی تسٝ
ٚزؾُ ٝضغیٓ ٞای آتٛضیت ٝیا ضیاؾت رٕٟٛضی تؿیاض لٛی ٔحسٚزیت ززض٘س .زیٗ زٔسط ضٞثسطزٖ ضز
٘ؿثت ت ٝتٙای ؾاظٔاٖ ٞای ُٔٙمٝزی زؾاؾی ٟ٘ازی ٝٙیا رٟت زیزاز ٔىسا٘یعْ ٞسای ٔؿستحىٓ
تطزی لطزضزززٞا تی ٔیُ ٕ٘ٛز ٜزؾت .زض ٚزلسٕ آٟ٘سا ٕٞساُ٘ٛض وس ٝزظ ؾسپطزٖ لسسضت تس ٝیسه
ؾاظٔاٖ ُٔٙمٝزی زوطز ٜززض٘س زظ ٚزٌصزضی لسضت ت ٝیه ؾاظٔاٖ ضلیسة زض وكسٛض ٘یسع زٔتٙسأ
ٔیٕ٘ایٙس .زظ ٘ٓط آٟ٘ا زٔٙیت ضغیٓ ززضزی زٕٞیت تیكتطی ٘ؿثت ت ٝزٔٙیت ٖٕسٔٛی ٔسیتاقسس
(آِیؿ ٚ ٖٛرا٘ؿ .)86 :1382ٖٛزض زیٙزسا تسطزی ُٔاِٗسٔ ٝسٛضزی  ٚزضن تٟتسط ٔٛيس ٔٛتسٝ
تطضؾی زرٕاِی یه ٕٞىاضی ُٔٙمٝزی زض غاِة یه ٘ٓٓ ُٔٙمٝزی ذٛزٞیٓ پطززذت.
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ساسمان همکاری شانگهای؛ ساسو کاری در جهت کمک به بقای حکومتهاای منطقاه
(مطالؼه موردی)
تا تٛر ٝت ٝآ٘چ ٝزقاض ٜقسس تسأیٗ زٔٙیست حىٔٛتٟسای آؾسیای ٔطوسعی ٕٞسٛزض ٜرسعء
ٍ٘طز٘یٞا  ٚزِٛٚیت ٞای زنسّی ضٞثسطزٖ آٟ٘سا ٔسی تاقسس ٘ ٚیسع شوسط قسس وس ٝضٞثسطزٖ زیسٗ
حىٔٛتٞا زٍِٞٛای زتحاز ضز تط زؾاؼ ٔیعزٖ وٕىی و ٝت ٝتما  ٚحفّ حىٔٛت آٟ٘ا ٔی وٙٙسس
تطضؾی ٔیٕ٘ایٙس .
ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قساٍٟ٘ای ،ؾساظٔا٘ی تسا وساضوطز زٔٙیتسی تسٕٞٝسطز ٜزیٍسط واضوطزٞسا
ٔیتاقس .زِثتٕٛٞ ٝزضٔ ٜؿایُ زٔٙیتی رعء زِٛٚیتٞای زنّی آٖ ت ٝقٕاض ٔیضٚز .زیٗ ؾاظٔاٖ
تٛز٘ؿتٝزؾت تا قٙاؾایی ٘یاظٞای زٔٙیتی وكٛضٞای ُٔٙم ٚ ٝزیزاز زٍ٘یعٜٞای زٔٙیتسی ،تسطزی
زًٖا تٛیػ ٜوكٛضٞای وٛچه  ٚيٗیف آؾیای ٔطوعی رصزتیتٞای تؿیاضی ضز زیزاز ٕ٘ایس تسٝ
َٛضی و ٝزو ٖٛٙقاٞس ٕٞىاضی ٘ؿثتا ذٛتی ٔیاٖ زیٗ رٕٟٛضیٞا  ٚؾاظٔاٖ ٔی تاقسیٓ .زض
زیٙزا قایس زیٗ ؾٛزَ ُٔط قٛز ،تا ٚرٛز تٟسیسزت ضٚؾی٘ ٝؿثت ت ٝرٕٟسٛضیٞسای آؾسیای
ٔطوعی ،تٝچّٖ ٝت زیٗ رٕٟٛضیٞا زو ٖٛٙتا ٔؿى ٛزض لاِة زیٗ ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی ٔسیوٙٙسس؟
پاؾد ٘یع تا تٛر ٝت ٝتطضؾی زیسٌا ٜزِٚتٞای زیٗ ُٔٙم٘ ٝؿثت تٕٞ ٝىاضیٞا ضٚقسٗ زؾست
زتحازٞایی و ٝت ٝحفّ  ٚتمای حىٔٛت آٟ٘ا وٕسه تٕٙایسس زظ قسا٘ؽ ٕٞىساضی تسا آٟ٘سا ٘یسع
تطذٛضززض ذٛزٞس تٛز.
زٔا تٞ ٝط حاَ تایس زض ٘ٓط ٌطفت تا تٕأیٔٙافٗی و ٝحىٔٛتٞسای آؾسیای ٔطوسعی زظ
ضٍٞصض ٕٞىاضی تا ضٚؾی ٝزضلاِة ؾاظٔاٖ قاٍٟ٘ای زضیافت ٔیززض٘سسٍ٘ ،طز٘سی زٔٙیتسی آ٘ساٖ
٘ؿثت ت ٝزؾتیال رٛیی ضٚؾی ٚ ٝتٟسیسزت زظ ؾٛی آٖ ٕٞچٙاٖ پا تطرا ذٛزٞسس تسٛز  ٚتٕسأی
زتحازٞا  ٚپیٕاٖٞای زیٗ وكٛضٞا تا ٔؿى ٛضز تحت زِكٗأ لطزض ٔیزٞسس .زظ َطفسی ٘سا تطزتسطی
ٔكرم ٔیاٖ زیٗ وكٛضٞا  ٚضٚؾی ٝ٘ ٝتٟٙا لسضت چا٘ ٝظ٘ی آٟ٘ا ضز قسیسز وساٞف ٔسیزٞسس
تّى ٝزض ؾاظ  ٚواضٞای ُٔٙم ٝزیی و ٝتا حًٛض ضٚؾسیٔ ٝسیتاقسس ،زیسٗ وكسٛض فٗاِیستٞسا ٚ
ٕٞىاضیٞا ضز تحت زِكٗأ لطزض ٔیزٞس ٕٝ٘ٛ٘ .تاضظ آٖ ؾساظٔاٖ وكسٛضٞای ٔكستطن زِٕٙسافٕ
ٔیتاقس و ٝزض آٖ ضٚؾی ٝلسضت زٔ َٚیتاقس.
ِصز تطزی ضفٕ  ٚیا زؾت وٓ واٞف زیٗ ٍ٘طز٘سیٞسا وكسٛضٞای ُٔٙمس ٝآؾسیای ٔطوسعی
تس٘ثاَ آٖ زؾت ٝزظ زتحازٞایی ٞؿتٙس و ٝت٘ ٝسٖٛی تتٛز٘ٙسس زض ٔماتسُ ضٚؾسی ٝتسٛزظٖ تطلسطزض
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ٕ٘ایٙسٍٙٞ .أی وٛٔ ٝي ٔٛؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای ُٔط ٌطزیس زیسٗ وكسٛضٞا زظ حًسٛض
چیٗ تٖٛٙ ٝزٖ ٖأّی ؤ ٝیتٛز٘س تٛزظٖ ٔٛضز ٘ٓط ضز تطلطزض ٕ٘ایس زؾتمثاَ ٕ٘ٛز٘س.
شوط زیٗ ٘ىت ٝيطٚضی زؾت و ٝتحج زنّی زض زیٙزا پطززذتٗ ت ٝؾاظٔاٖ قاٍٟ٘ای تُسٛض
ٔفهُ ٘یؿت تّى ٝت ٝز٘ثاَ یافتٗ زٍ٘یعٞ ٜایی ٞؿتیٓ وس ٝچسطز تسا ٚرسٛز ٚزٌطزیسی زتتسسزیی
رٕٟٛضی ٞای آؾیای ٔطوعی زظ ضٚؾی ،ٝزو ٖٛٙزیٗ رٕٟٛضیٞا ٔزسزز تٕٞ ٝىاضی ٘ ٚعزیىسی
تا ٔؿى ٛضٚی آٚضزٜز٘س؟ زض زیٗ ضزؾتإٞ ،چٙاٖ زیٗ فطو و ٝزِٚتٞای ُٔٙم ٝت ٝقسطوت زض
زتحازٞا ٕٞ ٚىاضیٞایی و ٝت ٝحفّ حىٔٛتقاٖ وٕه ٔیٕ٘ایٙس ٖالل٘ ٝكاٖ ٔیزٙٞس ،لاتُ
تٛر ٝزؾت .تٙاتطزیٗ زض زیٙزا ٔماِ ٝت ٝز٘ثاَ قٙاؾایی ٔٙافٗی ٔیتاقسس وس ٝزیسٗ وكسٛضٞا زظ
ضٍٞصض ٕٞىاضی تا ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای زضیافت ٔیززض٘س.
٘ىت ٝزیٍطی و ٝظْ زؾت لثُ زظ تحج ضزرٕ تس ٝؾساظٔاٖ ٕٞىساضی قساٍٟ٘ای یسازآٚضی
ٌطزز زیٗ زؾت٘ ،یاظٞای رٕٟٛضی ٞای ُٔٙمَ ٝیف ٚؾیٗی زظ حسٛظٞ ٜسای ٔرتّسف زٔٙیتسی،
ؾیاؾی  ٚزلتهازی ضز قأُ ٔیٌطزز و ٝزض زیٗ ضزؾتا زتحازٞا  ٚپیٕاٖ ٞای ٌصقتٞ ٝط وسسزْ
تركی زظ آٖ ضز تط آٚضزٕٛ٘ ٜزٜز٘س زٔا زٔتیاظ ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قساٍٟ٘ای ٘ؿسثت تس ٝآٟ٘سا زیسٗ
زؾت و ٝزوخط زیٗ حٛظٜٞا ضز زض واضوطزٞای ذٛز ٔس٘ٓط لطزضزززٜزؾت.
ٚرٛز تطذی زظ پیٕاٖ ٞسا  ٚؾساظ ٚواضٞسای ٕٞىساضی زض ٌصقست ،ٝواض٘أس ٝزضذكسا٘ی زظ
ٕٞىاضی ٔیاٖ وكٛضٞای ُٔٙم ٝضز ت ٝرای ٍ٘صزقست ٝزؾستٕ٘ٛ٘ .سٞ ٝسای تساضظ زیسٗ زتحازٞسا
ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی وكٛضٞای ٔكتطن زِٕٙافٕٚ ،زحس «ؾٙتطزؾثت» و ٝتٟٙسا تس ٝیسه ؾّؿسّٝ
ّٖٕیسسات ٔحسسسٚز زض لعزلؿسستاٖ  ٚزظتىؿسستاٖ زلسسسزْ ٕ٘سسٛز ،زتحازیسس ٝزٚضزؾسسیا وسس ٝتسس ٝزِیسسُ
وكٕىفٞای ٔیاٖ لعزلؿتاٖ  ٚزظتىؿتاٖ تط ؾط ضٞثطی ُٔٙم ٝزچاض ضوٛز ٌكستٕٞ ،ىساضی
زلتهازی آؾیای ٔطوعی 1و ٝزض ؾاَ 2221ت ٝؾاظٔاٖ ٕٞىاضی آؾیای ٔطوعی 2تغییط ٘اْززز
 ٚؾاظٔاٖ پیٕاٖ زٔٙیت زؾت ٝرٕٗی ٔیتاقٙس .زیٗ ؾاظٔاٖٞا ٞسط وسسزْ تركسی زظ ٘یاظٞسای
رٕٟٛضی ٞای آؾیای ٔطوعی ضز تطآٚضزٔ ٜیوطز٘س .زٔا ٔیتٛزٖ ززٖسا ٕ٘سٛز ؾساظٔاٖ ٕٞىساضی
قاٍٟ٘ای تٟٙا زئتالفی زؾت و ٝتا زضن تٕأی ٘یاظٞای وكٛضٞای ُٔٙم ٝؾٗی ززضز  ٕٝٞآٟ٘سا
ضز ٔٛضز تٛر ٝلطزض زٞس.

)Central Asia Economic Cooperation.(CAEC
)(CACO

1
2
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تا زیٗ تٛنیف ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای ٖسال ٜٚتسط ٔؿسایُ زٔٙیتسی وس ٝؾس ًٙتٙسای
تاؾیؽ آٖ تٛز ،ٜزٞسزف ٔ ٚؿایُ زیٍطی زظ رّٕسٔ ٝؿسایُ زلتهسازی  ٚفطٍٙٞسی ضز ٘یسع ٚزضز
حٛظٞ ٜای واضوطزی ذٛز ٕ٘ٛز ٜزؾتِ .صز ت ٝزِیُ ؾاظٔا٘ی ٔتفاٚت  ٚززضزی واضوطزی تٟتسط زظ
زؾالف ذٛز ٔی تاقس .زض زیٙزا زض ز ٚترف ت ٝتطضؾی واضوطزٞا ٙٔ ٚافٗی وس ٝزیسٗ ؾساظٔاٖ
تطزی زًٖای ذٛز زض ُٔٙم ٝآؾیای ٔطوعی تٕٞ ٝطز ٜززقتٔ ٝی پطززظیٓ.
 -6منافغ امنیتی -سیاسی
زیٗ ٔٙافٕ زض ٚزلٕ زنّی تطیٗ  ٚحیاتی تطیٗ ٔٙافٗی ٞؿتٙس و ٝؾاظٔاٖ قاٍٟ٘ای تسطزی
رٕٟٛضی ٞای آؾیای ٔطوعی ت ٝزضٔغاٖ ٔی آٚضزٚ .رٛز ؾاظ  ٚواضٞای زٔٙیتی زض زیٗ ؾاظٔاٖ
لاتُ ٔالحٓٔ ٝی تاقسٚ .رٛز ؾاذتاض ُٔٙمٝزی يس تطٚضیؿتی 1زض تاقىٙس زلسزْ ٕٟٔی تطزی
ٔثاضظ ٜتا ٌطٞ ٜٚای تطٚضیؿتی زؾت وَ ٝثك آ٘چٌ ٝفت ٝقس زظ رّٕس ٝتٟسیسسزت تسعضي تسطزی
حىٔٛت ٞای آؾیای ٔطوعی ت ٝحؿاب ٔی آیسس .ز٘زساْ ٔا٘ٛضٞسای ٖٕسس ٜيسس تطٚضیؿستی زض
ززذُ ذان وكٛضٞای ًٖ٘ ٛیع زظ زیٗ ٔسٛزضز زؾست .تسَٛ ٝضیىس ٝؾساظٔاٖ زض َسی ؾساِٟای
ٛٔ 2005-2006فك قس ٜزؾت تا زرطزی ّٖٕیات يس تطٚضیؿتی زض ٔطظٞای وكٛضٞای ًٖسٛ
زظ ّٕٖ 130یات يس تطٚضیؿتی رٌّٛیطی ٕ٘ایس(رٕساٖ تیىسف ٚ )51 :1385تسٛ٘ ٝتس ٝذسٛز
ٔٛفمیت تعضٌی ،ت ٝذهٛل تطزی زًٖای وٛچه ُٔٙم ٝآؾیای ٔطوعی ت ٝحؿاب ٔی آیس .
زظ َطف زیٍط تا رسی قسٖ تٟسیسزت تطٚضیؿتی ،زیسٗ ؾساظٔاٖ ٌساْٞسای تّٙسسی ضز زض
رٟت ٔثاضظ ٜتا تطٚضیؿٓ تطززقت ٝزؾست .یىسی زظ ٕٟٔتسطیٗ ٔسٛزضز ،زؾستٛض رّؿس ٝؾساظٔاٖ
ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای زض زرالؼ آؾستا٘ ٝزض ؾساَ  ، 2005زؾستطزتػی زلسسزْ رٕٗسی زض ٔماتسُ
تَٛل ٝذاضری زظ ٘احی ٝتطٚضیؿٓ تیٗ زُِّٕ  ٚیا تٛؾَّٗ ٝثی تٛز ٜزؾت .ؾاظٔاٖ ٔثاضظّٖ ٜیٝ
تطٚضیؿٓ ،رسزیی َّثی ٘ػززی  ٚزفطزٌٌطزیی ضز تٚ ٝیػ ٜپؽ زظ زرالؼ آؾستا٘ ٝزفسعٚز ٜزؾست.
ضٞثطزٖ وكٛضٞای ًٖ ٛؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای ٔتٟٗس قس٘س و ٝزلسزٔات ٔكتطن ذسٛز ضز
رٟت تأیٗ حثات زض ُٔٙمٔ ، ٝثاضظ ٜتا تطٚضیؿٓ  ٚرسزیی َّثسی  ٚزفسطزٌ ٌطزیسی ٕٞاٙٞسً
ٕ٘ٛزٚ ٜحست ٕٞ ٚىاضی تیٗ زًٖا ضز زضتما زٙٞس( .ضٚزیٙتؿىی)241 :1384
یکی دیگر از بسرگتریه موفقیتهای سازمان همکاری شاوگهای ،موفقید نن در لدم میدایم
مرزی میان کشورهای همیایه با کشور چیه در نسیای مرکسی بود اس .ایه اقدها تاٖج زیزاز

)Regional Anti Terrorism Structure.(RAT

1
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آضزٔف زض زٔتسزز ٔطظٞای زیٗ رٕٟٛضیٞا  ٚواٞف تٙف ٞایی قس ؤ ٝی تٛز٘ؿت ت ٝیىی زظ
تعضٌتطیٗ ًٔٗالت زیٗ وكٛضٞا تثسیُ ٌطزز.
زض ٔٛضزی زیٍط ؾاظٔاٖ تٛز٘ؿت ٝزؾت تطذی زظ ٍ٘طز٘ی ٞای وكٛضٞای ًٖس ٛضز زظ حًسٛض
٘یطٞٚای تیٍا٘ ٝزض ززذسُ تطذسی زظ وكسٛضٞا وساٞف زٞسس .تُسٛض ٔخساَ زض تیا٘یس ٝزرسالؼ
2006ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای آٔس ٜزؾت و ٝزًٖای ؾاظٔاٖ ،ؾطظٔیٗ ذٛز ضز زض رٟت تٝ
ذُطز٘سزذتٗ حاوٕیت ،زٔٙیت یا تٕأیت زضيی زیٍط زًٖا ت ٝواض ٕ٘ی تط٘س  ٚت ٝؾاظٔاٖٞا یسا
زیٍط ٌطٜٞٚا و ٝحًٛض آٟ٘ا ٔٙافٕ زیٍط زًٖا ضز ت ٝذُط تیٙسزظز ،زراظ ٜفٗاِیست ٕ٘سی زٙٞسس.
( )China view: 15/06/2006زیٗ ٔؿسلّ ٝتٕٗٙسای تًسٕیٗ ّٖٕسی زؾست وس ٝزًٖسای
ؾاظٔاٖ تٔ ٓٞ ٝی زٙٞس تا زظ ززذُ ذان ذٛز زراظ ٜفٗاِیست تس ٝزیٍسط ٘یطٞٚسا ّٖیس ٝوكسٛض
زیٍطی ضز ٘سٙٞس .قثی ٝت ٝآ٘چ ٝو ٝزض ظٔاٖ حّٕ ٝآٔطیىا ت ٝزفغا٘ؿتاٖ ضخ ززز یٗٙی زؾستفازٜ
زظ پایٍاٞ ٜای ٘ٓأی ٔٙاؼ  ٚذاٖ آتاز زض رٟت حّٕس ٝتس ٝزفغا٘ؿستاٖ( .یعزز٘سی )94 :1384
ٕٞچٙیٗ ٚرٛز ٘كؿتٞا  ٚزیسسزضٞایی وس ٝزض ظٔیٙسٞٝسای ٔرتّسف تس ٝذهسٛل زض ظٔیٙسٝ
ٕٞىاضی ٞای زٔٙیتی تطٌعزض ٔی ٌطزز زظ زٍ٘یعٞ ٜسای ٟٔسٓ تسطزی رّسة ٕٞىساضی وكسٛضٞای
ُٔٙم ٝت ٝحؿاب ٔی آیس.
 -4منافغ اقتصادی
ؾسساظٔاٖ ٕٞىسساضی قسساٍٟ٘ای زظ َطیسسك زیزسساز زٍ٘یسسعٜٞسسای زلتهسسازی تٛز٘ؿسست ؾسسُ
ٕٞىاضیٞا ضز ٔیاٖ زًٖا ٌؿتطـ زٞس .زض ظٔی ٝٙتزاضت حزسٓ ٕٞىساضیٞسا ٘ؿسثتا زٔیسسٚزض
وٙٙس ٜزؾت تٗٛٙزٖ ٕ٘ ٝ٘ٛزض ؾاَ  2005حزٓ ٔثاز ت تزاضی ٔیساٖ چسیٗ  ٚپسٙذ وكسٛض
زیٍط ًٖ ٛؾاظٔاٖ تمطیثا تٔ 38 ٝیّیاضز ز ض ضؾیس و ٝتیف زظ  %22وُ ٔثاز ت ؾساظٔاٖ ضز
تكىیُ ٔی ززز ٔثاز ت تزاضی ضٚؾی ٝتا زیٍط وكسٛضٞای ًٖس٘ ٛیسع زظ ٔ 26یّیساضز ز ض زض
ؾسساَ  2001تسس ٝتسسیف زظ ٔ 41یّیسساضز ز ض زض ؾسساَ  2005ضؾسسیسٛ٘( .ضِیٙسسً)82 :1385
ٕٞچٙیٗ پطٚغٞ ٜای تؿیاضی زض ظٔی ٝٙؾطٔایٌ ٝصزضی ت ٝذهٛل زظ ؾٛی چسیٗ  ٚضٚؾسی ٝزض
وكٛضٞای ُٔٙم ٝتٚ ٝیػ ٜزض پطٚغٞ ٜای ٔطت ٌٛت ٝترف ز٘طغی ،حٕسُ ٘ ٚمسُٕٞ ،ىساضیٞسای
تیٗ تا٘ىی  ٚآٔٛظـ زض زؾت زرطز ٔی تاقس .تٙاتطزیٗ ٔكاٞسٔ ٜی قٛز ز٘ٗماز تٛزفك ٘أٞٝسای
تزاضی ٔیاٖ زًٖا  ٚفٗاِیت ٞای زلتهازی ؾاظٔاٖ زٍ٘یع ٜزی تطزی رّة وكٛضٞای يسٗیف زض
آؾسسسیای ٔطوسسسعی ٔسسسی قسسسٛز تسسسا تسسسٌ ٝؿسسستطـ ٕٞىسسساضیٞسسسا وٕسسسه ٕ٘ایٙسسسس.
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( )Paramonov2007:47-73زیٗ زٔط تا تٛر ٝت ٝآؾیة پصیط تٛزٖ زیٗ وكٛضٞا زض ظٔیٙسٝ
زلتهازی و ٝضیك ٝتؿیاضی زظ تٟسیسزت ززذّی ّٖی ٝحىٔٛستٞسای ٔحّسی ٔسی تاقسس وٕسه
قایا٘ی ت ٝتٛؾٗ ٝزلتهازی زًٖا ذٛزٞس ٕ٘ٛز.
زیٗ ؾاظٔاٖ ززضزی یه واضوطز زٌٚا٘ ٝتطزی وكٛضٞای ُٔٙمسٔ ٝسی تاقسس زظ یسه ؾسٛ
زضذٛزؾت ضٚؾیٔ ٝثٙی تط زیزاز یه ؾاذتاض ٍٕٞطز ضز تطآٚضزٕٛ٘ ٜز ٚ ٜزظ ؾٛی زیٍط ضٞثسطزٖ
رٕٟٛضی ٞای ُٔٙم ٝآؾیای ٔطوعی ،زض حاَ حايط زیٗ ؾساظٔاٖ ضز یسه پیٕساٖ لاتسُ زتىسا
تطزی تأیٗ ٔٙافٕ ذٛز ٔیزز٘ٙس.
تٙاتطزیٗ ؾساظٔاٖ ٕٞىساضی قساٍٟ٘ای تٛز٘ؿست ٝزؾست وٕسه ٞسای ٕٟٔسی زض تیكستط
ظٔیٞ ٝٙای زٔٙیتی ،زلتهازی ،ؾیاؾی  ٚحتی فطٍٙٞی ت ٝوكٛضٞای ُٔٙمس ٝآؾسیای ٔطوسعی
زضزئ ٝزٞس .زیٗ زلسزٔات ٔؿّٕا وٕه قایا٘ی ت ٝواٞف تٟسیسزت ّٖیس ٝضٞثسطزٖ زیسٗ وكسٛضٞا
ٕ٘ٛز ٜزؾتِ .صز زض ٔی یاتیٓ زظ رّٕ ٝزٍ٘یعٞ ٜای زنسّی ٕٞىساضی ٞسای زؾست ٝرٕٗسی تسطزی
وكٛضٞای آؾیای ٔطوعی ،تالـ زض رٟت تأیٗ زٔٙیت حىٔٛت زیٗ وكٛضٞا ٔی تاقس.
تسیٗ تطتیة ٔزسزز تط زیٗ فطيی ٝتاویس ٔی قٛز ،زتحازٞایی و ٝتیكتطیٗ وٕسه ضز
ت ٝتما  ٚحفّ حىٔٛتٟای وكٛضٞای ُٔٙم ٝززقت ٝتاقٙس ،زظ قسا٘ؽ تیكستطی تسطزی پایسسزضی
تطذٛضززض ذٛزٙٞس تٛز .تط زیٗ زؾاؼ زٌط ترسٛزٞیٓ زضظیساتی ٔرتهسطی زظ فٗاِیتٟسای ؾساظٔاٖ
ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای ززقت ٝتاقیٓٔ ،كاٞسٔ ٜی وٙیٓ زیٗ ؾاظٔاٖ زض ٔمایؿ ٝتسا ؾساظٔاٖ ٞسای
پیكسسیٗ ذسسٛز زظ زٚزْ ٛٔ ٚفمیسست تیكسستطی زض رّسسة ٕٞىسساضی ٔیسساٖ رٕٟسسٛضیٞسسای
آؾیای ٔطوعی تطذٛضززض تٛز ٜزؾت.
نتیجه گیزی
حفّ زٔٙیت  ٚتمای حىٔٛتٞا زض ُٔٙم ٝآؾیای ٔطوعی تسٖ ٝسأّی تٗیسیٗ وٙٙسس ٜزض
زیسٌا ٜوكٛضٞای زیٗ ُٔٙم٘ ٝؿثت تٕٞ ٝىساضیٞسا  ٚزتحازٞسا تثسسیُ ٌطزیسس ٜزؾست .زیسٗ
ٔؿلّ ٝتٛ٘ ٝت ٝذٛز تاٖج پیطٚی زظ زٍِٛیی ٘ا ٔٙاؾة زض رٟت ز٘تراب ٕٞىساضیٞسا زض ٔیساٖ
زِٚتٟای آؾیای ٔطوعی قسٕٛٞ ٚ ٜزض ٜلٛزْ  ٚزٚزْ ٕٞىاضیٞا  ٚزتحازٞا ضز زض زیٗ ُٔٙم ٝتٝ
ذُط ٔیز٘سزظز .تسیٗ تطتیة ضٞثطزٖ آؾیای ٔطوعی ت ٝزٍِٞٛای زتحاز تٔ ٝا٘ٙسس زتسعزضی تسطزی
تأیٗ زٔٙیت ذٛز ٔی ٍ٘ط٘سِ .صز ٕٞىاضی زظ زیسٌا ٜزیٗ وكٛضٞا تا ظٔا٘ی ٔیؿط زؾت و ٝتسٝ
َٛض ٔؿتمیٓ ت ٝحفّ  ٚتمای حىٔٛت ٞای آٟ٘ا وٕه ٕ٘ایسس .زِثتس ٝزیسٗ ٔؿسلّ ٝتاٖسج تسطٚظ
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چطذفٞای ٘اٌٟا٘ی زض ؾیاؾت ذاضری تؿیاضی زظ زیٗ وكٛضٞا ٌطزیسٔ ٚ ٜیعزٖ پایثٙسی تسٝ
ٕٞىاضیٞا  ٚزتحازٞا ضز تحت زِكٗأ لطزض ززز ،ٜت ٌٝ٘ٛ ٝزی و ٝزتحازٞسایی وس ٝظٔسا٘ی ٔسٛضز
تٛر ٚ ٝزؾتمثاَ زیٗ رٕٟٛضیٞا تسٛز زض ظٔساٖ زیٍسط زٕٞیست  ٚرسصزتیت ذسٛز ضز زظ زؾست
ٔیزٙٞس.
تسیٗ تطتیة تسٚزْ زیٗ ٍ٘طـ ت ٝزٍِٞٛای زتحاز ٕٞ ٚىاضی زض زضزظ ٔسست ٘س ٝتٟٙسا تسٝ
زفعزیف ٔٙافٕ ّٔی وكٛضٞای ُٔٙم ٝوٕه ٕ٘ی وٙس تّى ٝحتی زض پاضٜزی ٔسٛزضز تسٚ ٝزوسٙف
ّٖیٙٔ ٝافٕ ّٔی  ٚتیكتط زض ضزؾتای تأیٗ زٔٙیت حىٔٛتٞا زِٚت ٞای آؾیای ٔطوعی ٖٕسُ
ٔی ٕ٘ایسِ .صز تایس ز٘تٓاض ززقت تٟٙا تغییسط  ٚتحس َٛزض ؾسُ ضٞثسطی زِٚست ٞسای ُٔٙمسٝ
ٔیتٛز٘س ٔٙزط ت ٝتغییط زض ٍ٘٘ ٔٛطـ حىٔٛتٞا ٘ؿثت تٔ ٝمٕٞ ِٝٛىاضیٞا  ٚزتحازٞا زض زیٗ
ُٔٙم ٝقٛز.
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 .1زتٛزِىاظیٗ ،غِٚسیعتیه  ٚزز٘یّٚٛیچ ،آِىؽ( )1384ز٘مالب ٞای ضٍ٘یٗ ُّٖ  ٚزٍ٘یعٞ ٜسای ٚزلٗسی .فهسّٙأٝ
ُٔاِٗات آؾیای ٔطوعی  ٚلفماظ ،قٕاض ،51ٜپاییع .

 .2آِیؿ ،ٖٛضٚی ٚ .را٘ؿِٙ ،ٖٛا( )1382زٔٙیت زض آؾیای ٔطوعی :چاضچٛب ٘ٛیٗ
ٔحٕسضيا زتیطی .تٟطزٖ :ز٘تكاضزت ٚظزضت زٔٛض ذاضر .ٝ

تسیٗزِّّٕسی .تطرٕسٝ

 .3تتی ،ضزتیٗ  ٚتطز٘ؿ،ٖٛضزقُ(٘ )1382كا٘ٞ ٝای ٔث٘ ٟٓات ٛزض لفماظ  ٚآؾسیای ٔطوسعی .فهسّٙأُٔ ٝاِٗسات
آؾیای ٔطوعی  ٚلفماظ ،قٕاض 33ٜتٟاض  .

 .4تٞٛط ،آ٘ت(ٕٞ )1383ىاضی ُٔٙمٝزی  ٚغئٛپّیتیه رسیس زض آؾیای ٔطوسعی .فهسّٙأُٔ ٝاِٗسات آؾسیای
ٔطوعی  ٚلفماظ ،قٕاض ،45ٜتٟاض .

 .5تیّیؽ ،راٖ  ٚزؾٕیت ،زؾتی) 1383(ٛرٟسا٘ی قسسٖ ؾیاؾست:ضٚزتٍ تسیٗ زِّٕسُ زض ٖهسط ٘سٛیٗ .تطرٕسٝ
زتٛزِماؾٓ ضز ٜچٕٙی ٚزیٍطزٖ.تٟطزٖٛٔ:ؾؿ ٝفطٍٙٞی ُٔاِٗات  ٚتحمیمات تیٗ زِّّٕی زتطزض ٔٗانط تٟطزٖ .

 .6ذثط ٌعزضی ضیا ٘ٚٛؾتی( ،)1384/27/18لطلیعؾتاٖ  ٚزظتىؿتاٖ ٍ٘طزٖ ضقس تٟسیسزتی زض ضزتُ ٝتسا زفسطزٌ
ٌطزیسسسسسسی ٔسسسسسسصٞثی زض ُٔٙمسسسسسسٞ ٝؿسسسسسستٙس .تسسسسسسط ٌطفتسسسسسس ٝزض تسسسسسساضید  1386/21/18زظ:
.http://www.pe.rian.ru/Persian.html
 .7زززز٘سیف ،پطٚیٗ( ) 1384ض٘ٚس تىٛیٗ ؾیاؾتٟای ضٚؾی ٝزض آؾیای ٔطوعی .فهسّٙأُٔ ٝاِٗسات آؾسیای
ٔطوعی  ٚلفماظ ،قٕاض 51ٜپاییع .

 .8زٚیٛزی ،ضزٔا وا٘ت( ) 1385ؾاظٔاٖ ٕٞىاضی قاٍٟ٘ای :تمٛیت ٔكاضوت تطزی ٕٞىاضی ُٔٙمٝزی .تطرٕسٝ

فإَ ٝؾّ ُا٘ی .فهّٙأُٔ ٝاِٗات آؾیای ٔطوعی  ٚلفماظ ،قٕاض .9 .55ٜضٚزیٙتؿىی ،آضتٓ( )1384ضٚؾسیٚ ٝ
آؾیای ٔطوعی .فهّٙأُٔ ٝاِٗات آؾیای ٔطوعی  ٚلفماظ ،قٕاض 51ٜپاییع .

 .12قسزاٖیٔ ،حٕسسس حؿسیٗ( ) 1384ز٘مسسالب ِس ٝزی لطلیعؾسستاٖ .فهسّٙأُٔ ٝاِٗسسات آؾسیای ٔطوسسعی ٚ

لفماظ،قٕاض ،49ٜتٟاض .

ٖ .11ثسزِ ٝذا٘یّٖ ،ی(ٓ٘)1382طیٞٝای زٔٙیت .تٟطز٘ه ٔٛؾؿ ٝفطٍٙٞی ُٔاِٗات  ٚتحمیمسات تسیٗزِّّٕسی
زتطزض ٔٗانط تٟطزٖ .
 .12لٛزْٖ ،ثسزِّٗی( )1384ضٚزتٍ تیٗ زُِّٕٓ٘ :طیٞٝا  ٚضٚیىطزٞا .تٟطزٖ:ؾاظٔاٖ ُٔاِٗ ٚ ٝتسٚیٗ وتة ّْٖٛ
ز٘ؿا٘ی زز٘كٍاٟٞا(ؾٕت) .
 .13لٛزْٖ ،ثس زِّٗی( ) 1381زن َٛؾیاؾت ذاضری  ٚؾیاؾت تیٗ زُِّٕ .تٟطزٖ:ؾساظٔاٖ ُٔاِٗس ٚ ٝتسسٚیٗ
وتة ّٖ ْٛز٘ؿا٘ی زز٘كٍاٟٞا(ؾٕت) .
ٌٛ .14زتای ،ریٕع.زی( )1382تٗاضو ٞای ُٔٙمٝزی .تطرٕٔ ٝحٕسس ضيسا ؾسٗیس آتسازی.تٟطزٖ :پػٞٚكسىسٜ
ُٔاِٗات ضزٞثطزی .

ِٛ .15ویٗ ،زِىؿا٘سض  ٚزیٕیطٚٚیچ ٔ ٚاچِٛؿىی ،آِىسؽ( )1384تسِٛتٗ ٚیػ:ٜؾساظٔاٖ ٕٞىساضی قساٍٟ٘ای:
زٚضٕ٘ای تٛؾٗ.ٝتطرٕ ٝتیٛز وأطزٖ .تٟطزٖٛٔ :ؾؿ ٝفطٍٙٞی ُٔاِٗسات  ٚتحمیمسات تسیٗزِّّٕسی زتسطزض ٔٗانسط
تٟطزٖ .

18 / نگاه حکومتهایمنطقه:همکاریها و اتحادها در منطقه آسیای مزکشی
ٝ تطرٕس.ٗیٛسا٘ی ٘سٟیت ؾساظی زض رٙٔزی زُٝمٙٔ ایٟٕٓ٘)1381(ْز.پاتطیه،ٖضٌاٛٔ ٚ زی.یسٛ زی، ِیه.16
 .ثطزیٞ ُٔاِٗات ضزٜكىسٞٚ پػ:ٖطزٟت.ظ آتازیٚما٘ی فیطٞؾیس رالَ ز
 ُٔاِٗات آؾیای ٔطوسعیٝٔاّٙ ) زظتىؿتاٖ زض ٔؿیطز٘مالب یا زنالحات ؟ فه1384(َٛ ؾیس ضؾ،یٛؾٛٔ .17

 .اضٟ ت49ٜقٕاض، لفماظٚ

ٚ  ُٔاِٗسات آؾسیای ٔطوسعیٝٔاّٙ فه.ایٍٟٕ٘ىاضی قاٞ ٖ ؾاظٔاٚ  ) تزاضت1385( ؼٛ ٘یى،ًٙضِیٛ٘ .18

 .اضٟ ت55 ٜ قٕاض،لفماظ

-س؟ زَالٖات ؾیاؾیٙای زٔىطزتیه زض آؾیای ٔطوعی واضٌط ٕ٘یزفتٟٔ) چطز ضفط1386(ِٝایتزٖٙ ، یعزز٘ی.19
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