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Abstract
The Shanghai Cooperation Organization was established in 1996 at the
initiative of China to solve border problems of five neighboring countries.
Nearly a quarter century after its creation, it has become a major regional
organization expanding most of Eurasia. With 20 percent of the world’s oil
and 50 percent of the world’s gas reserves, it has the potential to become one
of the world’s largest international economic and energy hubs in the coming
decades, managing and controlling much of the world’s energy. Extensive
geographical Territory, large population, vast energy resources, possessions
of nuclear weapons, strong armed forces, veto power of two of its member
countries in the United Nations Security Council, and other factors, give the
organization this great economic, political, and military potentials. SCO has
the largest gas producing and the largest energy consumers countries among
its members. After a brief review of developments in the Shanghai
Cooperation Organization, this paper examines the organization’s
capabilities in terms of economic and energy security and shows how this
limited regional agreement has become a huge regional cooperation
organization. In this article, we also review the energy routes in the Shanghai
Cooperation Organization’s vast geography. We look at the various regional,
ethnic, and political conflicts that have a negative effect on the
Organizations internal dynamic. We especially examine the policies of its
two giant partners, namely, China and the Russian Federation.
We also review the evolution of the organization’s goals and priorities,
ranging from resolving border disputes between China and Russia to
economic cooperation and securing energy lines. This paper suggests that
despite its great potentials, this organization will not be able to materialize
this potential. This study shows that after nearly a quarter of a century, the
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Shanghai Cooperation Organization has not been able to materialize its huge
potential. The reasons may be found in two important political and economic
factors. A prerequisite for economic success of such associations or unions is
complementary economies, where each country contributes to the union
what other member countries lack. In today’s globalized world, however,
countries of the Shanghai Cooperation Organization look elsewhere for
cooperation. China’s economy, for example, is more tied to the huge US
market than to its allies in SCO. Russia’s huge energy resources, in turn, are
aimed more at the European market, rather than at China’s.
Politically, unlike EU member states that have a liberal democratic
system and a common ideology, members of the Shanghai Organization
have different worldviews and different governmental and ideological
systems. Political instability in some of SCO countries has been an
additional obstacle to realization of the mentioned potential. Regional
conflicts, frozen and active, such as those in Nagorno-Karabakh, Abkhazia,
and the Sinkiang region further inhibit free and safe multilateral economic
cooperation.
The initial goals and priorities of the Shanghai Cooperation Organization
have evolved during the past quarter of century because of economic,
political, and security dynamics of this vast region in a globalized world.
The huge potential envisioned by many of policymakers in the organization
has not materialized.
Keywords: China, Energy Security, Energy Transmission Lines, Regional
Conflicts in the Caucasus, Russia, Shanghai Cooperation.
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تحول اولویتها در سازمان همکاري شانگهاي از زمان تأسيس تا سال 9131
فرهاد عطایی



استاد روابط بینالملل ،دانشگاه تهران

سميه زنگنه
دانشجوی دکتری مطالعات منطقهای ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -8031/30/30 :تاریخ تصویب)8033/39/93 :

چکيده
سازمان همکاری شانگهای در سال  8330به ابتکار چین و با هدف حل مشککتت مکرزی جکنش کشکور
همسایه تشکیل شد و امروز جس از  90سال به جیمان منطقهای بزرگی تبدیل شده است .این سازمان بکا
دراختیارداشتن  93درصد ذخایر نفتی و  03درصد ذخایر گاز جهان ،قابلیت آن را دارد که در دهههکای
آینده به یکی از بزرگترین قطبهای بینالمللی اقتصادی و انکریی تبکدیل شکود و مکدیریت و کنتکرل
بخش عظیمی از انریی جهانی را در اختیار بگیرد .بررسی اطتعات آماری مربوط به کشکورهای عوکو
سازمان همکاری شانگهای نشان میدهد که اعوای این سازمان قابلیکت آن را دارنکد ککه در دهکههکای
آینده به یکی از بزرگترین قطبهای بینالمللی اقتصادی ،تجاری ،سکرمایهگکااری خکارجی ،انکریی و
نظامی در جهان تبدیل شوند .قلمرو جغرافیایی وسیع ،جمعیت زیاد ،منابع انریی گسکترده ،سکت هکای
هستهای ،نیروهای مسلح ،حق وتو در شورای امنیت و عاملهای دیگر به این سازمان ظرفیت اقتصادی،
سیاسی و نظامی باالیی میبخشد .این سکازمان هکب بکزرگتکرین تولیدکننکدۀ گکاز و هکب بکزرگتکرین
مصرفکننده را در خود دارد ،بنابراین جایۀ اصلی رقابتهای آینده بهسوی مدیریت منابع انکریی اسکت.
این نوشتار جس از مرور تحولهای گاشتۀ سازمان همکاری شانگهای ،قابلیکتهکای ایکن سکازمان را از
جنبههای اقتصادی و تأمین امنیت انریی بررسی میکند و نشان میدهکد چگونکه ایکن جیمکان منطقکهای
محدود ،به یک سازمان همکاری منطقه ای بزرگ تبدیل شده است .فرضیۀ نوشتار این است که با وجود
ظرفیتهای بسیار ،این سازمان به یک قطب اقتصادی و راهبردی جهانی تبدیل نخواهد شد.

واژگان اصلی
امنیت انریی ،چین ،خطوط انتقال انریی ،روسیه ،سازمان شانگهای ،نزاعهای منطقهای قفقاز.

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
حوزۀ سازمان شانگهای از دریای بالتیک تا دریای چین ،از سیبری تکا خلکیش فکار و خلکیش بنگکال
گسترده است .این سازمان از نظر جغرافیایی 03 ،میلیکون کیلکومتر مربکع وسکعت و  9،3میلیکارد نفکر
جمعیت دارد ،یعنی حدود  44درصد جمعیت جهان را دارد و از نظر انریی ،با احتساب ایکران ،ایکن
سازمان  93درصد نفت و  03درصد گاز جهان را در اختیار دارد .سازمان شانگهای هب بکزرگتکرین
تولیدکنندۀ گاز و هب بزرگترین مصرفکننده را در خکود دارد .در سکال  9330میکزان مصکرف گکاز
جهان  39میلیارد متر مکعب در روز بوده است .با رشد  4درصدی که برای گاز جکیشبینکی شکده ،در
سال  9303این میزان به بیش از  830میلیارد متر مکعب در روز خواهد رسید .همچنکین ،جکیشبینکی
میشود در هفتاد سال آینده نفت همچنان در تأمین انریی جهان سهمی ویژه داشکته باشکد (

Global

 .)Security, 2017چین تا سال  9393به بزرگترین اقتصاد جهان تبکدیل خواهکد شکد .روسکیه هکب
میکوشد تا سال  9390به چهارمین اقتصاد جهان تبدیل شود .این بدان معنی است که ایکن کشکورها
در عرصۀ تأمین و مصرف انریی سهمی بسیار بزرگ خواهند داشت .این سکازمان از سکال  8330تکا
 9338درگیر تروریسب و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بود ،اما یک تغییر جهکت بکهسکوی کارکردهکای
اقتصادی در سازمان اتفاق افتاده است .بهنظر میرسد در قالب سازمان شانگهای کشورهایی ککه هکب
بزرگترین تولیدکننده و هب بزرگترین مصرفکنندۀ انریی جهان هستند ،در صکورت بکهککارگرفتن
سیاستهای هماهنگ میتوانند در موقعیتی واقع شوند که مدیریت و کنترل بخش بزرگکی از انکریی
مورد نیاز جهان را در اختیار بگیرند .در جدیکدترین قطعنامکۀ سکازمان شکانگهای در سکال  9383در
بیشکک بر جلوگیری از گسترش عقاید افراطگرایی ،تروریسب در اینترنت و همچنین اسکتفادهنککردن
از فناوری اطتعات برای ارتکاب جرائب تأکید شد.
این نوشتار به این موضوع بسیار مهب میجردازد و با بررسی تحولهای حوزۀ انریی جهکانی
از یکسو و بیانیهها و مواضع اعتمی سازمان شانگهای از سوی دیگر ،میکوشد نشکانههکایی از
تحول در اولویتهای این سازمان بیابد .یافتههای این نوشتار نشان از تغییر اولویتها از تکأمین
امنیت مرزی به تأمین امنیت خطوط انتقال انریی و مدیریت انریی جهانی دارد.
امنيت انرژي

8

ایدۀ امنیت انریی با شکلگیری آیانس بکینالمللکی انکریی مطکر شکد ککه امنیکت انکریی را
 (IEA) International Energy Agency .8یک سازمان مستقل بیندولتی است که در سال  8334در جی بحکران
نفتی سال  8330بنیانگااری شد که دبیرخانۀ آن در جاریس است.
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ککرده اسکت .از آنجکایی ککه

نفتوگاز بیشترین سهب را در تأمین انریی جهان دارد ،امنیت انریی بیشتر به نفتوگاز مربکوط
میشود .مفهوم امنیت انریی در طول زمان تغییر یافته و اکنون شامل امنیت عرضه و نیز امنیکت
تقاضای انریی است .برای مصرفکنندگان ،امنیت انریی یعنی انریی با قیمت مناسب ،در زمان
مورد نظر و بهصورت مداوم قابل دسترسی باشد .اما از دید عرضهکنندگان ،امنیت یعنکی تکداوم
تقاضا برای انریی ( .)Yigit, 2012: 12-13آیانس بینالمللی انریی 8سه راه برای افزایش امنیت

انریی ارائه داده است:
 .8تنوع منابع ،افزایش کارایی و انعطافجایری در حوزۀ انریی؛
 .9حفظ ظرفیت مازاد تولید انریی برای مواقع اضطراری؛
 .0گسترش همکاری بینالمللی با همۀ کنشگران جهانی در بازارهای انریی (

Yigit, 2012:

.)12-13
مسيرهاي انتقال انرژي در محدودة سازمان همکاري شانگهاي
در حوزۀ جغرافیایی سازمان شانگهای خطوط مختل

انتقال انکریی وجکود دارد ککه در تکأمین

انریی جهانی سهب مهمی دارند :خط لولۀ نفت قزاقستان و روسکیه و بنکدر نوروسیسکک ،خکط
لولۀ نفت قزاقستان و چین ،خط لولۀ نفت سیبری شرقی و اقیانو آرام ،خط لولکۀ کنسرسکیوم
خزر ،خط لولۀ گاز آسیای مرکزی و چین ،خط لولۀ گاز تاجی ،خط لولۀ گاز صکلح ،خکط لولکۀ
گاز آسیای مرکزی ،خط لولۀ ماورای افغانستان ،خط لولۀ چین ،خکط لولکۀ گکاز ترکمنسکتان بکه
چین و خط لولۀ گاز ازبکستان و چین ).(Rahman, 2011:70
امنيت انرژي و نزاعهاي منطقهاي در اوراسيا
با نگاهی به مفهوم امنیت انریی و منازعات منطقهای در منطقۀ اوراسیا ،سه موضوع مهب مطکر
میشود :اول ،مناطق تولید انریی در اوراسیا؛ دوم ،در چه کشوری منابع انریی به بازار خکارجی
منتقل میشود و کنشگران اجتماعی این چارچوب ساختاری حملونقل انریی و توزیع سکود را
چگونه میبیننکد ( .)Kanet and Sussex, 2016: 16در بحک امنیکت انکریی بکرای کشکورهای
واردکننده ،مسئلۀ مهب این است که کشور تولیدکننده ،امنیت و ثبات سیاسی و اقتصکادی داشکته
باشد .مایکل را  ،جیمز دی فایرون و دیوید الیتین استدالل میکنند که بکین «تولیکد نفکت بکا
شروع جنکگ داخلکی» ارتبکاط وجکود دارد ( .)Fearon and Laitin, 2011: 200برخکی از ایکن
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مفاهیب نظری که بیانگر ارتباط میان انریی و مناقشههکا اسکت در مکورد منطقکۀ اوراسکیا صکدق
میکند.
الف) بحران چچن و تأثير آن بر توزیع انرژي
نفتوگاز طبیعی از مهبترین ذخایر چچن است و با توجه به وجود مخازن نفتی ،صکنایع نفکت
و جتروشیمی و جاالیشگاه ،مهبترین بخش صنعت را در این جمهوری تشکیل مکیدهکد .بنکا بکه
ادعای چچنی ها  33درصد سوخت هواجیماهای روسیه از این جمهکوری تکأمین مکیشکود .امکا
مسئوالن چچن مدعی هستند که هیچگاه از ثروتی که دولت مرکزی روسکیه از سکرزمین آنهکا
استخراج میکند ،سهب مناسبی دریافت نککردهانکد ) .(Mohapatra, 2018: 104چچکن یککی از
مسیرهای حملونقل نفکتوگکاز بکه اروجکا اسکت و ایکن موضکوع بیکانگر اهمیکت راهبکردی و
موقعیت یئوجلیتیک آن است .تجزیۀ چچنسکتان ،توانکایی روسکیه را در صکدور نفکتوگکاز بکه
بازار اروجا کاهش خواهد داد .روسیه در جی آن است که همچنان این مسکیر را در کنتکرل خکود
داشته باشکد .از سکوی دیگکر ،اسکتقتل چچکن ممککن اسکت بکه واککنشهکای زنجیکرهای در
دیگر مناطق مسلماننشین روسیه ،بهویژه تاتارستان منجر شکود .بحکران چچکن نمونکۀ روشکنی
است که در آن بحران هویت ،توزیع منابع و اختتفهای محلی به درگیری منجکر شکده اسکت
).)Forsberg and Herd, 2005: 461
ب) اوستياي جنوبی ،مسألۀ هویت و سياست خط لولۀ انرژي
برختف چچن که در آن افراطگرایی تولید انریی و مسیرهای انتقال انریی را تهدید مکیکنکد،
درگیری در اوستیای جنوبی بهدلیل تعکار

هویکت بکوده اسکت (

Aris and Snetkov, 2013:

 .)213بحران اوستیای جنوبی که منجر به درگیری نظامی میان روسیه و گرجستان شد ،از زمکان
فروجاشی اتحاد شوروی تاکنون به یکی از بحرانهای جیچیده در منطقۀ قفقاز تبدیل شکده اسکت
( .)Francis, 2008با گاشت بیش از یازده سال از این بحران ،هنوز ایکن وضکعیت بهبکود جیکدا
نکرده است .منازعه در اوستیای جنوبی موجب ناامنی خط انتقال انکریی شکد و از عامکلهکای
ایجاد مسیر جایگزین باکو ،تفلیس و جیحان بود .این خط لوله ،نفت جمهوری آذربایجکان را از
راه گرجستان به بندر جیحان ،و از آنجا بهوسیلۀ تانکر به بازارهای بینالمللی منتقل میکند .این
خط لوله همچنین سبب کاهش نقش روسیه بهعنوان تأمینکنندۀ اصلی انریی در اتحادیۀ اروجکا
میشود (.)Francis, 2008

تحول اولویتها در سازمان همکاري شانگهاي از زمان تأسيس تا سال 9131

341

ج) امنيت انرژي و بحران كریمه
شبهجزیرۀ کریمه برای روسیه و اروجا اهمیت راهبردی دارد .کریمه مکرز خشککی ککوچکی بکا
اوکراین دارد و مهبترین بندرهای دریای سیاه در آن قرار دارند .همچنین کریمکه منطقکۀ حایکل
میان دریای سیاه و دریای آزوف است که یکی از مهبتکرین منکاطق دریکایی و بنکدری روسکیه
است و بخش عمدهای از حملونقل دریایی روسیه از این منطقه انجکام مکیشکود .ایکن منطقکه
مزیت مهمی برای روسیه در مسیرهای انتقال انریی بکهمنظکور اهکرم فشکاری علیکه کشکورهای
اروجایی است ( .)Judge and Sharples, 2014: 18بعد از جیوست کریمه به روسیه ،اولین ککاری
که دولت کریمه انجام داد ،تحویل نفتوگاز چرنومور ،شرکت دولتی اوکراینی که از میدانهای
نفتوگاز کریمه بهرهبرداری میکرد ،به کرملین بود .شرکت گاز کریمه مسئول اکتشکاف انکریی
در ساحل دریای سیاه بود .بنا بر سند راهبرد جیشنویس انریی تا سال  9303که دولت اوکراین
ارائه داد ،ساحل دریای سیاه حدود  4تا  80تریلیون مترمکعب گاز دارد و توانایی تولید حکدود
 3تا  3میلیارد متر مکعب گاز تا سال  9303را دارد .عتوه بر منابع انریی نفتوگاز ،این منطقکه
توانایی تولید  033مگاوات برق را دارد ( .)Van de Graaf and Colgan, 2017: 3جس از بحران
کریمه ،ظهور دوبارۀ نوعی از تعار

های قومی و ملی در منطقه بکه چشکب مکیخکورد ککه بکر

امنیت انریی اوراسیا تأثیر مستقیب میگاارد.
د) حملونقل انرژي ،هویت و نزاع قرهباغ كوهستانی
تهدیکد امنیتکی ناشکی از تشدید مناقشۀ قرهباغ ،مختلککردن طکر هکای انکریی مکورد حمایکت
غرب در منطقکه را در جی داشته است .این مناقشه که با فروجاشی اتحاد شکوروی شکعلهور شکد
در سال  8334بکه آتکشبکس منجر شد و در حکال حاضر وضعیت نکه جنکگ و نکه صکلح بکر
منطقه حاکب است .منطقۀ درگیری در چندکیلومتری مسیرهای عبور انریی از دریکای خکزر بکه
بازار اروجای غربکی قرار دارد و آغاز دوبارۀ مناقشۀ قکرهبککاغ مککیتوانککد بککه نککاامنی مککسیر
جمهککوری آذربایجککان و سککرانجام انصککراف کشککورهای شکککرق خکککزر بکککه انتقکککال منکککابع
هیکدروکربنی از مکسیر جمهوی آذربایجان منجر شود ).)Ipek, 2009: 229
ه) منابع انرژي و گسترش افراطگرایی در قزاقستان
در سالهای اخیر ،قزاقستان به مرکز فعالیتهای افراطگرایانه تبدیل شده است .حملکۀ تروریسکتی
در منطقۀ غنی از انریی آکتوب در یوئیۀ  9380و تنهکا یکک مکاه جکس از آن در آلمکاتی ،جایتخکت
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جیشین قزاقستان ،نمونهای از اینگونه اقکدام هکا امنیکت انکریی قزاقسکتان را بکه خطکر مکیانکدازد.
افراطگرایی که در سال  9380در آلماتی و آکتوب رخ داد ،یکادآور حادثکهای اسکت ککه در سکال
 9388اتفاق افتاد .با استفاده از ناآرامیهای اجتماعی ،گروههای متعلق به جندالخلیفه فعالیکتهکای
تروریستی خود را در آکتوب انجام دادند .این منطقۀ غنی از نفت بهویژه منطقکهای ککه بکه قفقکاز
شمالی نزدیک است ،همیشه بهدلیل توزیع نشدن عادالنۀ درآمد نفت میکان مکردم منطقکه و رککود
اقتصادی سبب شده است تعداد قابل توجهی از جمعیت ،نسبت به دولت احسا

بیگکانگی کننکد

و به حمایت از نیروهای افراطی و گروههای تروریستی روی بیاورند .در آینکده در غکرب آسکیا و
قفقاز شمالی ،افراطگرایان ممکن است تتش کنند تا کنتکرل تأسیسکات نفتکی قزاقسکتان را بکرای
تأمین هزینههایشان بهدست بگیرند (.)Umbach and Raszewski, 2016: 4-5
سازمان همکاري شانگهاي
سازمان همکاری شانگهای از نهادهای منطقهای است که موفقیت نسکبی داشکته اسکت .زمینکۀ
شکلگیکری سکازمان بکه سکال  8313و سکفرگورباچ

بکه چکین بکاز مکیگکردد .در آن سکفر،

گفتوگوهایی در سطح مقامهای بلندمرتبه برای همکاری در زمینۀ مبارزه بکا مسکلمانانی انجکام
شد که در دو سوی مرز علیه دولتهای مرکزی فعالیت میکردند .با فروجاشی اتحاد شوروی و
تقسیب قلمروی آن به جانزده کشور مستقل ،اختتفهای مرزی میان کشکورهای منطقکه بکا چکین
همچنان به قوت خود باقی بود تا اینکه در  90آوریل  8330جنش کشور هب مکرز روسکیه ،چکین،
قزاقستان ،قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای گردهب آمدند و گروه موسوم به «شکانگهای
 »0را با هدف حل اختتفهای مرزی و منطقهای ،تقویت اعتماد متقابل و خلع ست در مرزهای
خود تأسیس کردند .در جنجمین نشست سکران کشکورهای «شکانگهای  »0در  80یوئکن ،9338
اعوا درخواست کشور غیرهبمرز با خود ،یعنی ازبکستان را بکرای عوکویت دائکب جایرفتنکد و
بهدنبال آن با صدور بیانیهای تشکیل سازمان همکاری شانگهای را اعتم کردند .این سکازمان در
سال  9334مغولستان و یک سال بعد ایران ،هند و جاکستان را بهعنوان اعوای ناظر جکایرفت .در
سال  9381هند و جاکستان بهعنوان اعوای اصلی جایرفته شدند .در حکال حاضکر ،سکازمان 89
عوو شامل  1عوو دائب روسیه ،چکین ،قزاقسکتان ،قرقیزسکتان ،تاجیکسکتان ،ازبکسکتان ،هنکد و
جاکستان و  4عوو ناظر ،مغولستان ،ایران ،افغانستان و روسیۀ سفید دارد ).(Yigit, 2012: 14-15
هدفهای اعتنی سازمان شانگهای به مرور تغییر ککرد و امکروزه بکه چهکار دسکته تقسکیب
میشود .8 :تقویت اعتماد متقابل و روابط دوستانه با همسایگان در میکان کشکورهای عوکو؛ .9
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تککرویش همکککاری در سیاسککت ،تجککارت و اقتصککاد ،علککب و فنککاوری ،فرهنککگ و همچنککین
آموزشوجرورش ،انریی ،حملونقل ،گردشگری و حفاظت از محیط زیست؛  .0همکاری بکرای
حفظ صلح ،امنیت و ثبات منطقهای؛  .4حرکت بهسوی ایجاد نوعی مردمسکاالری جدیکد ،نظکب
بینالمللی سیاسی و اقتصادی منطقی.
سیاست داخلی سازمان براسا

اصول اعتماد متقابل ،سود متقابل ،حقوق برابر ،همکاری و

احترام به تنوع فرهنگها است .باالترین مرجع تصمیبگیری در سازمان شکانگهای شکورا اسکت
که یکبار در سال نشست دارد و در مورد مسائل راهبردی و همککاری چندجانبکه در سکازمان
تصمیب میگیرد .سازمان دو نهاد دائمی دارد ،دبیرخانه در جکن و نهاد منطقهای ضدتروریسب در
تاشکند

)).(Shanghai Cooperation Organisation, 2019 (a

بيانيهها و قطعنامههاي سازمان همکاري شانگهاي در سالهاي  3116تا 9131
 .3مرحلۀ اول از سال  3116تا سال  ،9111همکاري و حلوفصل مسائل مرزي :در مرحلکۀ
نخست ،اعوای سازمان در این موارد به توافق رسیدند :مطلعکردن اعوا از فعالیتهای نظکامی
که در محدودۀ  833کیلومتری مرزهایشان انجام مکیشکود ،دعکوت از اعوکا بکرای شکرکت در
رزمایش مشترک ،ممنوعیت رزمایش در مرزهای مشترک و حملۀ نظکامی بکه یککدیگر ،ککاهش
نیروهای نظامی در مرزها ،مبارزه با جرائب سازمانیافتکه در منکاطق مکرزی ،جکایرش ازبکسکتان
بهعنوان عوو ناظر در سال  ،9333تغییر نام جیمان شانگهای جنش به سکازمان شکانگهای جکنش در
سال .(Shanghai Cooperation Organisation, 2000) 9333
 .9مرحلۀ دوم از سال  9113تا  ،9114همکاريهاي امنيتی و اقتصاادي :در ایکن مرحلکه بکا
توجه به اینکه نگرانیها دربارۀ مسائل مرزی تا حدی مرتفکع شکده بکود ،کشکورهای عوکو بکه
همکاری در زمینههای دیگر توجه کردند .در ششمین نشست سران ککه در روزهکای  84و 80
یوئن  9338در شانگهای چین تشکیل شد در مورد ساختار موجود و توسکعۀ آن ،مسکائل مهکب
منطقهای و بینالمللی و همکاری های اقتصادی و امنیتی بح و تبادل نظر شد و اسکناد مهمکی
اموا شد که مهبترین آنها سند توافقنامۀ مبارزه با تروریسب بینالمللی ،افکراطگرایکی دینکی و
قاچاق مواد مخدر و ست بود .در این نشسکت ،ازبکسکتان بکهعنکوان ششکمین عوکو مجمکع
شانگهای جکنش جایرفتکه شکد .کشکورهای عوکو سکازمان شکانگهای بکه موضکوع تروریسکب یکا
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استمگرایی افراطکی فقکط از منظکر امنیکت داخلکی نگکاه مکیکننکد (

Shanghai Cooperation

.)Organisation, 2004
 .1مرحلۀ سوم از سال  9115تا  ،9111گسترش حوزة فعاليت سازمان شاانگهاي :سکازمان
شانگهای بهتدریش در حال تبدیلشدن از یک سازمان منطقهای به سکازمانی فرامنطقکهای اسکت.
جایرش عوویت سه کشور ایران ،هند و جاکستان بهصورت ناظر در سکازمان شکانگهای از نظکر
همکاریهای منطقهای ،توانمندیها و ظرفیتهای این سازمان را بهطور درخور توجهی افزایش
میدهد .در نشست سال  9331سران سازمان شانگهای ،چند تفاهبنامه برای تحکیب و گسترش
همکاری در زمینۀ مسائل امنیتی و اقتصادی اموا شد .دعوت از رئیسجمهور افغانسکتان نشکانۀ
توجه سازمان به بحرانها و امنیت و ثبات در منطقۀ جیرامکونی بکود .در همکین زمینکه ،شکرکت
سیاناواوسی چین 8اعتم آمادگی کرد مبلغ  983میلیون دالر در میدانهای نفتوگاز ازبکسکتان
سرمایهگااری کند .همچنین چین اعتم آمادگی کرد که بزرگراهی به تاجیکسکتان بسکازد و در
نیروگاه برقی قزاقستان سرمایهگااری کند .جوتین در این نشست جیشنهاد تأسیس باشگاه انکریی
سازمان همکاری شانگهای را مطر کرد و خواستار توسعۀ همککاری در زمینکۀ حمکلونقکل و
ارتباطات شد ).(Shanghai Cooperation Organisation, 2009
 .4مرحلۀ چهارم در سال هاي  9111تا  ،9131گسترش همکاري هااي اقتصاادي و تاأمين
امنيت انرژي :انجام تکتشهکای مشکترک بکرای ارتقکای همککاریهکای چندجانبکۀ تجکاری و
اقتصادی ،با استفاده از حداکثر ظرفیت موجود و اطمینکان از اجکرای بکه موقکع عملیکات بکرای
حمایت از اجرای برنامۀ همکاریهای چندجانبۀ تجاری و اقتصادی و نظارت منظب در اجکرای
آن ،تبادل اطتعات و ایجاد زیرساختهای مناسب برای حملونقکل و امکور گمرککی در نقکاط
مرزی ،گسترش ظرفیت حملو نقل منطقه ،دسترسی به بازارهای جهانی ،توسعۀ زیرساختهای
اجتماعی ،ساخت مراکز مدرن بینالمللی تجاری و گردشگری ،سکاخت کارخانکههکای جدیکد،
معرفی فناوری جدید و صرفهجکویی در انکریی ،از جملکه انکرییهکای تجدیدجکایر از مکوارد
مصوب در این دوره بود.
سران دولتهای عوو سازمان شانگهای تأیید کردند حملونقل بکینالمللکی سکبب توسکعۀ
حملونقل جادهای ،بهبود ظرفیکت حمکلونقکل کشکورهای عوکو ،افکزایش حجکب تجکارت و
 .8شرکت ملی نفت فتت قارۀ چین (.)China National Offshore Oil Corporation
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سرمایهگااری متقابل در منطقه خواهد شد .بنابر راهبرد توسعۀ سازمان شانگهای تا سال ،9390
این سازمان میخواهد به سطح کیفکی جدیکدی از راه افکزایش همککاری در سیاسکت ،امنیکت،
اقتصاد ،توسعۀ فرهنگی و روابط بشردوسکتانه و مشکارکت بیشکتر در امکور منطقکه و حاکمیکت
جهانی دست یابد .تجارت و همکاری اقتصادی عنصر مهب ثبات در منطقۀ سازمان شکانگهای و
از ابزارهای دستیابی به جایداری درازمدت سازمان است .سران کشورهای عوو در سکال 9381
در بیانیهای دربارۀ «اقدام مشترک علیه تهدید مشترک در فوکای سکازمان شکانگهای» ،در مکورد

طراحکی عملیکات ویکژۀ مکرزی «همبسکتگی –  9383تکا  »9398بحک
).(Shanghai Cooperation Organisation, 2018

و تبکادل نظکر کردنکد

 .5مرحلۀ پنجم سال  ،9131تأكيد بار صالو و امنيات منطقاهاي و باينالمللای و امنيات
اطالعات :در این نشست دربارۀ موضوعهایی همچکون توسکعه ،اینترنکت و امنیکت اطتعکات،
حملونقل ،تدارکات ،مبارزه با خطرهایی که افغانستان را تهدید میکند و همکاریهکای امنیتکی
بح

و گفتوگو شد .سورونبای جینبکوف ،رئیسجمهور قرقیزستان ضکمن اشکاره بکه امنیکت

اطتعات در اینترنت گفت :اخبار و اطتعات نادرست در اینترنکت ،امنیکت کشکورها را تهدیکد
میکند .از فناوری اطتعات در جرم و جنایت ،تروریسب ،هدفهای سیاسی و نظکامی اسکتفاده
میشود .تأمین امنیت اطتعات باید یکی از مهبترین موضوعهای سازمان همککاری شکانگهای
باشد .والدیمیر جوتین ،در مورد امنیت اطتعات گفت :از کشکورهای عوکو سکازمان همککاری
شانگهای میخواهیب تا در زمینکۀ جلکوگیری از گسکترش عقایکد افکراطگرایکی و تروریسکب در
اینترنت و همچنین استفادهنکردن از فناوری اطتعات برای ارتکاب جرائب با هب همکاری کنند
)).(Shanghai Cooperation Organisation, 2019 (b
امنيت انرژي ،بعد جدید سياست امنيتی در سازمان شانگهاي
سکازمان همککاری شکانگهای بکرای تحقکق هکدفهکای جکیشبینکیشکده در اساسکنامه اقکدام بکه
نهادسازیهای متعددی در چارچوب هکدفهکا و سکاختار خکود ککرده اسکت .بکه منظکور تحقکق
هدفهای مندرج در مواد  8و  0اساسنامه که در آن به تشویق همکاری کارآمد منطقهای در حکوزۀ
انریی و کاربرد مؤثر زیرساختهای موجکود و توسکعۀ بخکش انکریی اشکاره شکده اسکت و نیکز
هماهنگکردن خطمشیهای عرضه و تقاضا ،تأمین امنیکت خطکوط انتقکال ،رشکد همککاریهکای
اقتصادی بین کشورهای عوو و سازگاری با تحولهای جدید در عرصۀ باشگاه انریی بکه جیشکنهاد
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والدیمیر جوتین ،رئیسجمهور روسیه در نشست سال  9330سران در آستانۀ قزاقستان به تصکویب
رهبکران کشکورهای عوکو رسکید ) .)Bambawale and Sovacool, 2010: 1950باشکگاه انکریی
سازمان همکاری شانگهای با حوکور کشکورهای چکین ،قزاقسکتان ،قرقیزسکتان ،روسکیه ،ترکیکه،
تاجیکستان ،افغانستان ،هند ،ایران ،مغولستان ،جاکستان ،روسکیۀ سکفید و سکریتنکا در سکال 9380
تأسیس شد .هدف این باشگاه ،گسترش گفتوگوها میان کشکورهای عوکو بکرای تکأمین امنیکت
انریی و بهروزرسانی وبگاههای مربوط به بخش انریی و امکان افزایش همکاری در زمینۀ انکریی
است .کشورهای عوو این باشگاه در کل  00درصد تولیکد نیکروی بکرق 90 ،درصکد تولیکد گکاز
طبیعی93،1 ،درصد تولید نفت و  03،90درصد تولید ذغال سنگ جهان را در اختیار دارنکد .ایکران
و روسیه باالترین ظرفیت انریی را دارند .ایران رتبۀ سوم ذخایر نفتی جهان و رتبۀ دوم گاز جهان
را دارد در کنار روسیه که دارای رتبۀ اول گاز و از کشورهای دارندۀ نفت است .کشورهای عوکو
 44درصد ذخایر گاز جهکان را در اختیکار دارنکد.

سازمان بیش از  99درصد ذخایر نفت و حدود
عتوه بر مسائل نظامی و سیاسی ،امنیت انریی که یکی از عاملهای اصلی سیاست امنیتی شکناخته
شده ،در سازمان شانگهای مورد توجه قرار گرفته است (.)De Haas, 2008: 20-21
جدول  .3جایگاه كشورهاي سازمان شانگهاي بر پایۀ توليد نفت در سال 9131
كشور

توليد نفت (بشکه/روز)

سرانه توليد نفت (بشکه)

روسیه

83،133،333

30،939

ایران

0،33،300

43،384

قزاقستان

8،030،833

11،010

چین

0،313،003

9،100

09،380

8،019

9،080،403

004

13،333

433

ازبکستان
هند
جاکستان

Source: BP.com, 2019: 14.

نقش روسيه و چين در قالب سازمان شانگهاي در تأمين امنيت انرژي
چین و روسیه دغدغۀ تأمین و فروش انریی را دارند ،بنابراین برای این کشورها مهب است ککه
خطوط انتقال انریی از کدام کشورها عبور میکند .از سکال  9333بکه بعکد روسکیه اقکدامهکای
زیادی را برای حفظ موقعیت یئوجلیتیک خود بهعنوان مسیر انتقالی بین اروجا و آسکیای مرککزی
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انجام داده است .از جملۀ این اقدامها سرمایهگکااری ایکن کشکور در چنکدین طکر بکزرگ در
کشورهای آسیای مرکزی اسکت .بکرای نمونکه ،در ازبکسکتان حکدود  9،3میلیکارد دالر توسکط
گازجروم و لوکاویل سرمایهگااری شده است .همچنین ،جوتین با رئکیسجمهکور ترکمنسکتان و
قزاقستان موافقتنامههایی را برای ساخت خط لولهای اموا کرد که گاز ترکمنستان و قزاقسکتان
را به شبکۀ خط لولۀ روسیه متصل مکیکنکد .سکهب روسکیه در سکاختار واردات اتحادیکۀ اروجکا
اهمیت دارد .برای نمونه ،در سال  9331کشورهای اروجایی  00درصد از نفت خود را از روسیه
وارد مککیکردنککد و سککهب روسککیه در واردات گککاز اتحادی کۀ اروجککا بککیش از  43درصککد اسککت
) .(Molchanov, 2017: 4از افزایش وابستگی اتحادیۀ اروجا به ذخائر نفتوگاز روسیه ،بهعنوان
ابزاری مؤثر در دست مسکو برای فشار سیاسی استفاده میشکود .اصکطت «جنکگ سکرد خکط
لوله» در واقع به رقابت بر سر خطوط لوله میان کشورهای اروجایی از یکسو و روسیه از سوی
دیگر اشاره دارد .کشورهای اروجایی بهدنبال تنوع مسیر برای جایگزینی مسیر روسیه هسکتند تکا
از وابستگی خود به روسیه بکاهند .روسیه نیز با حفکظ موقعیکت خکود و همچنکین بکا افکزایش
خطوط لوله بهدنبال حفظ انحصار خود در انتقال گاز منطقۀ آسیای مرککزی و قفقکاز بکه اروجکا
است .دولت روسیه برای جلوگیری از جیشروی غرب در ایکن منطقکه دسکت بکه دو اقکدام زده
است :اول اینکه بهدنبال ناامنکردن مسیرهایی است که غربیها برای کاهش وابستگی به روسیه
تأسیس کردهاند؛ دوم ،بهدنبال افزایش مسیرهای انتقال خود به غرب است .برای نمونه میتکوان
به خط لولۀ اروجای شمالی اشاره کرد ).(Papava and Tokmazishili, 2010: 23
چین کشوری جرجمعیت در شرق آسیا است که تأمین و امنیت انریی مهبترین عامل رشکد
اقتصادی و در نتیجه امنیت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی آن محسکوب مکیشکود .رهبکران ایکن
کشور در دهههای گاشته به خوبی اهمیت رشد و توسکعۀ اقتصکادی را در امنیکت اقتصکادی و
سیاسی کشورشان درک کردهاند .چین در چند دهۀ گاشته رشد اقتصادی نزدیک به  83درصکد
داشته است .از مهبترین عاملهای آن ثبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی این کشور بوده است.
از سوی دیگر ،حفظ این میزان رشد اقتصادی به تومین امنیت انریی بستگی دارد ،بهشکلی که
هرگونه خلل در عرصۀ انریی ،نه تنها رشد اقتصادی چین را متوق میسازد ،بلکه این کشکور
را با بحرانهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی روبهرو میکند .به همین دلیل ،حفظ امنیت انریی
از مهبترین هدفهای راهبردی و همچنکین اولویکتهکای سیاسکت خکارجی چکین محسکوب
میشود .دولت چین برای افزایش امنیت انریی سیاستهایی را در عرصۀ داخلی و بکینالمللکی
در اولویت قرار داده است .این سیاستها شامل متنوعسازی منابع سوخت ،تمرکز بکر تولیکدات
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داخلی انریی ،تأکید بر کارایی و بهرهوری ،ایجاد ذخکایر راهبکردی و سکرمایهگکااری در همکۀ
مناطق و کشورهای نفتخیز میشود). (Molchanov, 2017: 7
چین آسیای مرکزی را یکی از سه منطقۀ راهبردی خود مکیدانکد .اما سکایۀ نظکامی آمریککا
به بهانۀ «جنگ با تروریسب» در این منطقه سکنگینی مکیکنکد .آسیای مرکزی از نظر مکواد خکام
دومین منطقۀ حیاتی بعکد از خلکیش فکار

بککرای چکین محسکوب مکیشکود (

Koolaee and

 .)Tishehyar, 2013: 129در زمینۀ سرمایهگااری خارجی ،چین  13درصد از سرمایهگااری در
آسیای مرکزی را به خود اختصاص داده است .چین در ازبکستان نیز بهدنبال تأمین انریی مورد
نیاز خود است .ازبکستان ساالنه نزدیک به  03میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید و بخشکی از
آن را به چین و روسیه صادر میکند .راهبرد اقتصادی چین در این منطقه ،برای توسکعۀ منکاطق
غربی و کاهش تکنشهکای سیاسکی در سکینکیانکگ اسکت .از آنجا که عقبماندگی اقتصکادی
از مهبترین علتهای بروز شورش هکای اجتمکاعی و ظهکور اسکتم بنیکادگرا در ایککن منککاطق
محکسوب میشود ،کمک به توسکعۀ اقتصکادی در ایکن کشکورها نیکز موجکب افکزایش امنیکت
منطقهای خواهد شد .چین میخواهد در قالب سازمانهایی ماننکد سکازمان همکاری شکانگهای
و باشگاه انریی بکه هکدفهکای تکأمین امنیکت انککریی خککود در ایککن منطقککه دسککت یابکد
).(Bolonina, 2019: 4-6
طرح یک كمربند – یک راه
راهبرد جهانی چین در قالب این طر  ،ترسیب شده است .این ابتکار ،یکی از جلوههای قکدرت
نوظهور چین است که سه قارۀ آسیا ،اروجا و آفریقا را به یکدیگر متصکل مکیکنکد ککه در سکال
 9380ارائه شد .راه ابریشب جدید ،یک طر سرمایهگااری در زیربناهای اقتصادی بکیش از 00
کشور جهان و توسعۀ دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشب» و «راه ابریشب دریایی قرن
بیستویکب» است .این طر با هدف ارتقای جایگکاه چکین در معکادالت تجکاری و اقتصکادی
جهان و ایجاد شبکۀ حملونقل بین المللی بکه مرکزیکت ایکن کشکور ،چکین را قکادر مکیسکازد
کاالهایش را بهصورت زمینی و دریایی به کشورهای جهان در هر سکه قکاره برسکاند« .کمربنکد
اقتصادی» چین را از راه آسیای مرکزی و خاورمیانه به اروجای شرقی و غربی متصل مکیکنکد و
کشورهای قرقیزستان ،قزاقستان ،ازبکستان ،ایران ،ترکیه ،اوککراین ،لهسکتان ،بلژیکک ،فرانسکه و
ایتالیا را شامل میشود ) . (Chatzky and McBride, 2019: 3یکک بخکش اصکلی طکر  ،داالن
اقتصادی جاکستان و چین از سینکیانگ تا گوادر به ارزش  04میلیارد دالر است .همچنین ،یکک
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Zhou and

.)Others, 2015: 2
چین برای توسعۀ حملونقل کاال و انریی در این مسیرها سکرمایهگکااری مکیکنکد :آزادراه
مسکو به قازان در روسیه ،راه آهن قزاقستان از قورغا

به بندر آقتاو در ساحل دریای خکزر،

چند خط لولۀ گاز از ترکمنستان به چین ،خط آهن چین و قرقیزستان و ازبکسکتان ،خکط آهکن
ترانس آسیا از چین به اروجا از راه قزاقستان و روسیه ،راه آهن جادۀ ابریشب از چین به ایکران از
راه قزاقستان ،آزادراه چین به جاکستان ( .)Farchy and Others, 2016: 2-3چین ،همچنین بکرای
دستیابی به اقیانو هند از راه تنگۀ ماالکا ممکن است با هند دچکار چکالش شکود؛ بنکابراین در
طر راه ابریشب جدید تتش شده است ککه از راه داالن اقتصکادی جاکسکتان و چکین یکا از راه
بنگتدش ،راه دیگری به اقیانو

هند باز شود ).(Wong and Others, 2017: 9

نتيجه
در این نوشتار مسیرهای انتقال انریی در حوزۀ سازمان شانگهای ،نزاعهای منطقکهای تهدیدکننکدۀ
امنیت این مسیرها و نیز تحولهای دو دهۀ این سازمان را بررسی و هدفهکا و سیاسکتهکای دو
کشور تأثیرگاار چین و روسیه را در این سازمان بیکان ککردیب .در ایکن بررسکی روشکن شکد ککه
سازمان همکاری شانگهای از نظر جغرافیایی از وسیعترین جیمانهایی اسکت ککه تکاکنون تشککیل
شده است و بخش بزرگی از جمعیت جهان ،منابع انریی و بازار اقتصادی جهان را در خکود دارد.
همچنین ،تحول هدف های این سازمان از محدودۀ حل مشکتت مرزی دو کشور چین و روسکیه
تا همکاریهای اقتصادی و تأمین امنیت خطوط انتقال انریی را بیان کردیب .مجموع این عامکلهکا
نشان میدهد که این سازمان ظرفیت تبدیلشدن به بزرگترین قطب انریی ،اقتصادی و راهبکردی
جهان را دارد .اما جس از گاشت حدود ربع قرن ،سازمان شکانگهای بکه چنکین جایگکاهی دسکت
نیافته است .علت آن را دو عامل مهب سیاسکی و اقتصکادی بایکد یافکت .از نظکر اقتصکادی ،شکرط
موفقیت یک جیمان منطقهای آن است که اقتصادهای کشورهای عوو باید بهنوعی مکمل یککدیگر
باشند و رونق اقتصادی و نیازهای این کشورها در داخل خود سازمان قابل تکأمین باشکد .ایکن در
مورد جیمان شانگهای صدق نمیکند .برای نمونه ،در این دنیای جهانیشده ،اقتصاد چکین بکیش از
آنکه با کشورهای هب جیمانش در شانگهای مرتبط باشکد ،بکه بکازار بکزرگ ایکاالت متحکد آمریککا
گرهخورده است .از سوی دیگر ،قدرت بزرگ روسیه برای صدور انریی و بهدسکتآوردن درآمکد
به مشتریان اروجاییاش وابسته است تا به چین.
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 برختف کشورهای عوو اتحادیۀ اروجکا ککه نظکام لیبکرال دمکراتیکک و،از نظر سیاسی نیز
 اعوکای سکازمان شکانگهای جهکانبینکی و نظکامهکای حککومتی و،ایدئولویی مشکترک دارنکد
 الزامهای جهانیشدن در این روزگار یارگیری و همکاری در صحنۀ.ایدئولوییک متفاوتی دارند
بینالمللی خاصی را به کشورها تحمیل میکند که لزوماً هبسکو بکا ضکرورتهکای یکک جیمکان
 سکال90  با آنکه هکدفهکای سکازمان همککاری شکانگهای در، به همین دلیل.منطقهای نیست
 تبدیلشدن آن به یک جیمان ابرقدرت در جهان بعید،گاشته متحول شده است و گسترش یافته
.بهنظر میرسد
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