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همیاهی های ظاها م ن با سادستان ن نکرنن نب بهان برقرنهی هننبوس دکلیمات وک توا
به نهرنب با سوکاکا هوا ن فورنبن فرندهواکا همورن بوود نسوت بوا نکون حوا  ،نکون
همیاهیها همونه تنننم دنشته نست به عنونن مو وه هواتوونن بوه نفوزنکش سوخح
همیای ظاها م ن ن سادستان ا دهه نی ر ن داهش سخح نکن هناسبا

بوا نکورنن

ده دهه گذشته به دل ل هحنندکتهای اشا نب قخعناهههای شوهنی نهن ت ده بر اهوه
هستهنی نکرنن ن نفزنکش دنباه آن بعن نب بر اهه جواهع نقوننم هشوترت ده  ١4ژنک وه
 2٠١5نشاه دنشت نب نکن مش ن ننب ،نگر همیاهیهای گسوترد ظواها هن کیوا نب
نبعاد هه نلنوی هننبس دنلتها ده س است ب ننلمیل ده ظر بن رک  ،سونلا دوه بوه
ذهن هاهسن نکن نست ده هنخق سشت همیاهی ظاها م ن بوا نکورنن ن سادسوتان هن
 پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیی

باکن هبتنا بر نتحاد نسترنترکک دن ست کا شرندت ظاها؟ ده ساسخ بوه نکون سرسوش،
هنافع ژکوسی ت ک م ن همچون «هنکرکت هقابت با هنن»« ،س و ن نهن ت هیوا مو ن بوا
ژکوسی ت ک نهن ت هنخاه جنوب آس ا»« ،نسترنتری دهکاکا وکن» هواتون ون ده فهو ن
نندانی هنخق همیاهیهای ظاها م ن با نکرنن ن سادستان قابل تأهل باشنن
مد ر

رقاب

با هگد :به وه سنتا ،ب ج ر نی نب هقابتهای نسترنترکک بو ن

هنن ن م ن نجود دنشوته دوه سادسوتان نبزنهس اسوت یواهجا مو ن بورنی ههواه ن
هنکرکت هقابت با هنن بود نست بنوابرنکن ،هننبوس نسوترنترکک دن دشووه مو ن ن
سادستان بر هبنای هحاسبا

ننقعب نا ه ژکونسترنترکک اشوا نب نکون تهنکون هشوترت
دکنر ،م ن کک سادستان قنهتمنن ن حتا هسویح

(هنن) شیل گرفته نست به عباه

به سالحهای نتما هن برنی حفظ تونبن قنه
هستهنی سادستان برنی تغ ر هعادچ
نها نکرنن به دل ل بردنشت هتفان

ده برنبر هنن ن نستفاد نب بابدنه ونگا

نهن تا هنخاه به سود یوکش ح واتا هوادن ون،

نب تهنکن ن هح س نهن تا یوود ن وز بوود منو ن

تهنکن هشتردا اش نسترنترکک ده نسترنتری دفاعا م ن نکفا مادنن با نجود نکن
ننقع ت ده نکرنن ن م ن هنف س است هحنندسابی نهرکیا بود ن به د با دواهش
فوذ ن سیخه نهرکیا ده هنا ق هختیف د ا هستنن ،نها م ن بوریالف نکورنن دشومن
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نهرکیا تیاا ماشود ،بییه همچون هق ور همتوای هشورنع آن بوه شوماه هواهند
بنابرنکن ،هر کک نب دن دشوه نکرنن ن مو ن ننلوکوتهوای هتفوانتا هن ده تعواهال
ب ننلمیل د با ها دننن ده بور ووع همیواهی ظواها دن دشووه توأب رن

هتفوانتا

هاگذنهد
پیوند امگی

ملی چی با ژئوپلیتیر امگی

مگطقه جگوب آسیا :م ن بوا هثیوث

تهنکن ترنهکس  ،جننکا یبا ن نفرنطگرنکا ده هنخاه س ند ا گ هونجه نست ن نکن
هثیث تهنکن ،نهن ت هیا نکن دشوه هن به ژکوسی ت ک نهن ت هنخاه جنوب آسو ا س و ون
هادهن با توجه به نکنیه هتخوو ن م نا ب ن گرن های جهادی آسو ای جنووبا ن
جنبش تردستان شرقا س و ن هستحی هاب ننن ،همیاهی ظاها با سادستان هن جهوت
هباهب با نکن هثیث تهنکن ن برقرنهی ببا

ده نهن ت هیا ن هنخاهنی ضورنهی تیاوا

ها دننن ده نکن هنستا ،کیا نب ننل ن ن ههمترکن نهوننف نسوترنترکک مو ن تضوم ن
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ببا

هرب کا جبهه غربا نکن دشوه نست ده حنند  ٣5٠٠د یووهتر هورب هشوترت بوا

جمهوهیهای آس ای هردزی 1دنهد ،ده حال یه هنف ژکونسترنترکک سادستان تضم ن
نهن ت  264٠د یوهتری ده هرب شوما غربوا بوا نفغا سوتان نسوت نب سووی دکنور،
نرن ا م ن بابت دنن شنن هن ن فعال وتهوای نقتووادی ده نکون هنخاوه بوه دل ول
بابباتا س اسا ن مالشهای نهن تا نب جمیه حفظ نهن ت سرسنل ن هادهوای م نوا
حاضر ده سادستان به نکر گرن هوای فعوا ده سوایت درکوننه نقتووادی مو ن-
سادستان ،نکن دشوه هن به سمت همیاهی عمیا با نهتش سادسوتان جهوت هبواهب بوا
هندکیال س نسالها ،برساکا گفتنوهای هادکنهشون ده به نوه هبواهب بوا ترنهکسو ،
برگزنهی هبهاکشهای ظاها ن تبواد ن العوا

ن هیا سو هوای همیواهی سووق

هاهن
استراتکی در ا ی نو
ه الدی ن یووصاً س
تحوچ

ن تهنکنن

چی  :جمهوهی ییق م ن ده دنه س

نب سوا 2٠٠٠

نب حادبه  ١١سلتاهبر ده ساسوخ بوه شورنکس ووکن برآهون نب
جنکن نهن تا بوا نعموا تغ ورن

ن نصوالحا

ده یوس هشوا

نسترنترکک ،وسابی نهتش 2هن ده دستوهداه قرنه دند نست دسوتوهنلعمل نسوترنتری
ظاها جنکن م ن ده یود نب آن تحت عنونن «هأهوهکتهای جنکن تاهکخا» نهتوش
ییق م ن ام هابرد ،عمنتاً حو هحوه نفزنکش اش ب ننلمییا نهتش ییوق مو ن،
حضوه گسترد نهتش دهکاکا ییق مو ن ده هنوا ق ههو ن بحرن وا د وا ،نفوزنکش
همیاهی ب ننلمییا با قنه های ظاها جهان ،تثب ت تماه ت نهضا ده هنا ق هوهد
شن نست ده نکن هنستا ،حضوه گسترد ن هشاهدت فعا

ورنی دهکواکا مو ن ده

نق ا وس هنن هاتون ن ه به عنونن نسترنتری غ رهستا نفوزنکش هوقع وت مو ن ده
هناقشا

آبا ن رنف نکن دشوه با دشوههای جنوب شرق آس ا ده ظر گرفته شود ن

ه داهش آس رسذکری یخوط دهکاکا مو ن نب تننوه هاچدوا بوه عنوونن بخشوا نب
نسترنتری نهن ت دهکاکا نکن دشوه به هنظوه تأه ن نهن وت ن تنووع ن ورژی بوه شوماه
هند ده ماهموب نکن نسترنتری ،دشوه سادستان به عنونن شرکک نصیا بوود نسوت
ن تحی ینرنن غربا نکن دشوه هن بخشا نب نسترنتری «هشتهنی نب هرننهکن» بوه شوماه
)1. Central Asia Countries (CARS
2. PLA
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هناقشه ،فرهو بننی ن هفهومسابی عمی ا های ظاها غ ر نب جنوگ صووه بنونی
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آنهد  ،سرنژ بننه گونده هن سنگبنای نکن نسترنتری بیننهن

جهت تبنکل شنن بوه

ساکنا رنی دهکاکا م ن ده نق ا وس هنن ده ظر گرفتهن ن نکن دهحوالا نسوت دوه
سخح همیاهی دهکاکا نکرنن ن م ن ده ماهموب نسترنتری ظاها جنکن نکن دشوه
بس اه ساک ن بود نست به عنونن مو ه ،ده عمی ا های ب ننلمییوا هبواهب بوا دبدی
دهکاکا ده یی ج عنن ،رنی دهکاکا نهتش ییق مو ن نب سوا  2٠٠8نب بنونههای
هختیف ده یانهه ا ه دکننه درد ،نها نب بننه نکرنن تا سا  2٠١4دکننه یرد تنها بعن
نب هالقا های بو ن دن دشووه ده هوا  2٠١4ن بوه ت جوه هسو نن برجوام ،تعم وق
همیاهی دفاعا دن دشوه ده حوب های هختیوف نب جمیوه هبواهب بوا ترنهکسو ده
دستوهداه م ن قرنه گرفت
ده هجموع ،هجموعه نکن عونهل به هنافع ژکوسی ت ک م ن ده هنخاه جنوب آس ا
شیل دند ن سادسوتان هن بوه دنسوت ،هتحون ن شورکک نسوترنترکک قابول نعتمواد ن
هم شنا تبنکل درد نست به گو هنی ده نب کینکنر به عنونن هفاای دنهنن یوشا
ن ایوشا 1سخن هاگوکنن برنی سادستان ،حفظ نهن ت ن تماه ت نهضا نکن دشوه
ده هاابل هنن سنگبنای س است یاهجا سادستان بود ن آس رسذکری دفواعا آن ده
هاابل دشمن نصیا یود کعنا هنن ،نکن دشوه هن به نکجاد ن گسترش هننبوس ظواها
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با م ن برن ن خته نست س است م ن سبت به سادستان ز ده نهیه خست برآهون
نب تماکل آن برنی هتونبن دردن قنه

ظاها هنن به عنونن هوا ع نصویا ده س ن وری

نهننف نسترنترکک هنخاهنی یود بود نست بنابرنکن ،گسترش هننبس ظاها مو ن ن
سادستان ده سخح نسترنترکک به فع هر دن دشوه یونهن بود ،به گو هنی ده هنون ده
صوه

جنگ با کیا نب آ ها به وه بالاو با تهنکن نب دن جبهه هنبرن یونهون شون

نهووا نکوورنن بوورنی م و ن ب و ش نب آ یووه نهم ووت ژکوسی ت ووک دنشووته باشوون ،نهم ووت
ژکوندو وه ک دنهد ن گرمه بوه ظور هواهسون بوه د بوا فضوای جنکون سسوابرجام
بسترهای همیاهی ظاها دن دشوه دنباه نب سرگرفته شود ن هننبس ظاها نکورنن ن
م ن ب ش نب گذشته به زدکک شود ،نها به دل ل بردنشت هتفان

آ هوا نب تهنکون ن

هح س نهن تا یود به نحتما بکاد به سمت نکتالف ن نتحاد نسترنترکک سوق ابنن
1. all-weather friendship

