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مقدمه
اصطالح نارکوتروریسم 1برای اقداااا

تروریسد ا اج له در تدرورم

ربدایام و

ابارجه اس حانر ر برابر پ یس کشورهای ا بوع کر اج سوی سو اگران اوا اخدار
صور

ااگیر برکار گرف ر ااشو  .این اصطالح اولین بار اج سوی رئیسلههور

اسددبپ پددرو« 2ب واونددا تددری» ر سددال  1983اددیال ی بددرای توصددی

هددال

تروریستگونر ع یر پ یس ابارجه با اوا اخار 3این کشورها برکار بر ه شدا (

Bjo

.)rnehed, 2004: 305-306

ابارجه با اوا اخار 4اج له ر اهمترین بخش اج سیاسدت ال دا و لدارلا
هر کشوری بر ویژه ر اریکای التین و سیای ارکزی برشدهار ادارو  .اقداااا
تروریس ا ناشا اج فعالیت گروههای قاچاقچا اوا اخار ر این کشدورها باعد
شا کر ول هر ان این اناطپ اج اصطال ا بنا نارکو تروریسم کر ترکیبا اج قاچاق
اوا اخار و عهل تروریس ا ااباشا اس فا ه کنا .پیونا بین قاچداق ادوا اخدار
غیرقانونا و لر ساجاانیاف ر با تأاین االا تروریسم اسدل ر لایدای نیسدت .ر
 25سپ اابر  2018بیرکل ساجاان ا ل ر سخنرانا ر اجهع عهواا ساجاان ا لم
تأکیا کر کر تروریسم با لر ساجاانیاف ر بین اله ا و قاچاق انسانم اوا اخارم
اس حر و فسا بیش ر برهم پیوس ر است .ر این اور «لان براناولینو» 5اایر ف در
1. Narcoturism
2. Peru
3. the drug Enforcement police
4. Drug
5. John Brandolino

نارکو تروریسم و تهدیدهای پیشروی راهبرد سیاستخارجی چین در آسیای میانه 163

ساجاان ا ل ر اور اشکال
اج این تجار

اربوط بر اوا اخار و لر های ساجاانیاف ر ناشا

غیر قانونا بیان اشت کر "با ههکاری کشورها و ههچنین هایدت

این ف ر تهایاهای اربوط بر ص ح و اانیت و اسائل قوق بشر ناشا اج فعالیدت
نارکوتروریسمم برطرف اا شو " (.)Briefing, 2019
ر غیر این صور
ااشو  .چراکرم تجار

اسیرهای تجاری و اق صا ی با اشدکال

لدای اوالدر

لهانا اوا اخار بر چنداین اسدیر ا کدا اسدت کدر اج

طریپ ن اا توان اوا اخار غیراجاج را بر کشورهای غربا و یا اروپدایا عرهدر
کر  .و اج له ر کشورهایا کر ر اسیر تجار

لهانا اوا اخار بر انظور توجیع

و پخش ن قدرار ارندا شداال کشدورهای فریقدایا م اریکدای لندوبا و سدیا
ههچنین ونزوئال است کر اج پر تر ترین اسیرهای قاچاق اوا اخدار اداباشدنا.
بنابراین اج این طریپ اوا اخار را اج اسیر اذکور بر ایاال

ا حاه و اروپا ان قدال

اا هنا (.)Team, 2019
ر سالهای الیر اوهع بر نحو یگر اانیت و انافع کشدورهای لهدان را بدا
لطرهای لای اوالر کر ه است؛ جیرا نیروهای تروریس ا اج راه توجیدع و پخدش
اوا اخار ر اا الج را بر انظور انجا فعالیتهای هدا اانی دا لدو بدر سدت
ور ه و قار

اانور لو را و چناان کر هانا .یکا اج این اسیرها کر قاچاقچیان

اوا اخار عهاتاً اج نیروهای افراطا اذهبا و تروریس ا تشکیل ااشونا سدیای
ارکزی است .این اسل ر باع

شاه کر کشدورهای ههسدایر ایدن انطقدر اج له در

چین و روسیر و ههچنین ایران با لطرهای لای اوالر شونا .چراکر ارای انافع
و سراایرگذاریهایا عظیها ر بعا اق صا ی و سیاسا ر سیای ایانر اداباشدنا
کر ر این بین روسیر و چین بیش اج هر کشور یگری اج ایدن تهایداهای ادذکور
واههر ارنا (.), 2019Clarke
اج نجایا کر ر فرهنگ اس راتژیک روسیر و چین فظ انسجا و اتحا ا ا
را اج هروریا

اساسا اانیت ا ا کشور ت قا کر ه استم قاچداق ادوا اخدار و

تهایاهای ناشا اج فعالیت این گروهها را لزئا اج اهمترین تهایاهایا ادا انندا
کر اج طریپ سیای ارکزی اهکن است برای نهدا ایجدا کنندا .چراکدر ر چدین
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اناطپ ارجی ایغور و سدینک کیاندگ تحدت تدأمیر احدیی اانی دا سدیای ارکدزی
اق یتهای قواا و اذهبا ر این اناطپ اخالفت لو را ر ا وار اخ د
بددر اسد راتژیهددای ددزک دداکم بیددان اشد رانددا و بعًداً باعد
سرکوکهایا اج طرف پکن شاه و تحت تأمیر این اوهوعا

نسدبت

رگیددریهددا و

ولت ارکزی پکدن

روابی لو را با احیی اطراف اج له ر اسدیای ارکدزی تنظدیم اداکندا (

Clarke,

.)2017: 5
پژوهش اهر بر نبال پاسخ بر این سؤال ااباشا کر «پکدن بدرای کن درل و
اایریت نارکو تروریست برای س گاه یپ هاسا لو چر راهبدر ی اتخدا کدر ه
است؟ » راین راس ا با اس فا ه اج نظریر اواجنر تهایا این فرهیر اطرح اسدت کدرم
پکن تالش ااکنا کر با ایجا ائ الف و ههکاری با کشورهای اهم ایدن انطقدر اج
له ر روسیر و ایران ر قالب ساجاان ههکداری انطقدرای نظیدر شدانگهای و اکدو
توسعر سراایرگذاری های اق صدا ی ر ایدن انطقدر بدر انظدور توسدعر اق صدا ی
لههوریهای سیای ایانرم ر لهت اایریت و کن رل تهایاهای ناشا اج فعالیدت
این گروهها اقاااا

الج را انجا ها .این پژوهش بر روش «توصیفا  -تح ی ا»

انجا شاه و برای گرو وری اطالعا

اج اقداال

و ک داکهدا و ههچندین اندابع

این رن ا اس فا ه شاه است.
چارچوب نظری
ر ا اار این پرسش اطرح ااشدو کدر «راهبدر سیاسدتلدارلا چدین ر قبدال
تهایاهایا کر نارکو تروریسم برای این کشدور ر سدیای ارکدزی ار ر قالدب
کاا نظریر بیناله ا قابل تبیین و بررسا است؟» .بر نظر نویسناگان این پژوهش
هرچنا ااتوان سیاست لارلا کشورهای اذکور را ر قالب نظریرهدای اخ د
روابی بیناله ل تبیین و تح یل کر م ااا نظریر « اواجنر تهایا» 1اج ظرفیدت اناسدبا
برای پدر ال ن بدر ایدن اسدل ر برلدور ار اسدت .نظریدر اواجندر تهایدا یکدا اج
تلوریهایا است کر اج نظریر «واقع گرایا تاافعا» نشأ

گرف ر اسدت .تدا اوالدر

قرن بیس مم نظریر «اواجنر قوای واقعگرایان» یکا اج اهمترین نظریرها بدرای تبیدین
1. Threat balance
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روابی بین ولتها احسوک ااشا .اادا وقدایعا نظیدر فروپاشدا اتحدا لهداهیر
اهدم

شوروی و پایان نظا و قطبام تبایل شان ایاال ا حاه اریکا بر ابرقدار

نظا بیناله ل و نیز عا شکلگیری اواجنر ر برابر ن تا اوالر قرن بیسد م باعد
شا تا کاربر و قار

تبیین نظریر اواجندر قدوا توسدی بسدیاری اج نظریدرپدر اجان

روابی بیناله ل اور تر یا قرار گیر و ان قا هایا اج سوی نهدا بدر ایدن نظریدر
وار شو  .چراکدر پدس اج فروپاشدا اتحدا لهداهیر شدورویم بدا ولدو تبدایل
ایاال ا حاه بر قار
قار

اهم بیناله ام تهایل لای برای ایجا اواجنر بر ها ایدن

اج سوی یگر قار ها اشاهاه نشا (عباسدا و قیاسدام  .)177 :1392ایدن

عا تحقپ اواجنر ع یر س طر بالقوه ر اور ایاال ا حاه پس اج لنگ سر م یکدا
اج ا فکران اهم سنت واقعگرایا بر نا «اس فان والت» را بر سوی لابرلایا نقطدر
تهرکز واقعگرایا اج اواجنر قدار
اخروطا بر ا عای اوم نکا

بدر اواجندر تهایدا سدوق ا تدا بداین یال د

ابهم نلو واقعگرایا روشن شو  .او ااگویا بدا ایدن

رهیافت ااتوان این اهم را توهیح ا کر چرا اواجنر ائ الف 1ر اقطع کنونا نیدز
ع یر ایاال ا حاه صور

نهاگیر (لی لم .)31 :1389

والت اج له ر واقعگرایانا است کر با طدرح ایداههدای لایدا و ا فداو
نظریرهای سن ا واقعگرایا و

اج

ا واقعگرایا سال اری 2وال دز3م سدعا اشد ر تدا

پایرهای این نظریر را اس حکمتر نهایا .وی با نقا اصل اواجنر قوام با طرح نهدو ن
نظریر اواجنر تهایا ر عهل توانس ر است ابا
غناتر نهایا .نقطر احوری ابا

واقعگرایدا را ر دوجه اانی دا

وی بررسا ع ت اتحا هام ائ الفهای نظااا -

سیاسا 4باهاف ایجا اواجنرم ر واکنش بر ا ساس تهایدا اسدت .بدر اع قدا وی
برلالف نچر کر فکر ااشو م کشورها ر اقابل افزایش قار
اواجنر ااجننا .ر اقابل نچر باع

سایرین ست بدر

رکت کشورها بدر سدوی تدواجن اداگدر م

ایزان تهایای است کر رک ااکننا .جاانا کر تهایای ا ساس شا کشدورها یدا
1. Defensive Realism
2. Structural Realism
3. Waltz
4. Military-political alliances
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سعا ااکننا ر اقابل ن تواجن ایجا کننا یدا کدر بدر کشدور تهایاکننداه ا حدپ
شونا (ترابام 1384م .)21
اس فان والت اظهار اا ار جاانا کر کشوری بدا ان خداکهدای ا عدا بدرای
ائ الف اوالر ااشام احاسبر ایزان ریسک و سطح تهایدام بدر عندوان اهدمتدرین
عاال ر تصهیمگیری عهل اانهایا و نر قار  .برای اثال اگدر کشدوریم کشدور
یگر را تهایای اس قیم برای بقای لو ت قا نهایام باون ر نظر گدرف ن برتدری
قار

نفو کشور هافم تالش لواها کر اواجنر قدار  1ایجدا کندا .اج طدرف

یگر اگر کشوریم کشور یگر را اج هر له ا تهایا برای بقدا لدو ت قدا نکندام
نوعاً بر سهت اتخا راهبُر  2اواجنر قار
اور گف گو اج برتری احسوس قار

رکت نخواها کر م

دا اگدر کشدور

و نفو برلور ار باشا (ساجانا و یگدرانم

 .)157-158 :1389باین ترتیب اواجنر تهایا نوعا اج اواجنر است کر اع قا است
ائ الف لهت اواجندر 3ر قبدال تهایداا

شدکل اداگیدر و ندر صدرف قدار .

تهایدااتا کدر ادداتدوان اج قددار 4م اجداور 5م قاب یدتهددای تهدالها 6و نیددا
توسعرط بانر تهالها 7نشأ

بگیر (لی لم .)23 :1389

براساس اطالب فوق اگر یاگاه کنت وال ز ابنا بدر اینکدر کشدورها بدیش اج
نکر ر پا افزایش قار

لدو باشدنام بدر نبدال ل دوگیری اج افدزایش قدار

یگران و باال بر ن و فظ لایگاه لو ر نظا بیناله ل هس نا را اور پدذیرش
قرار هیمم بنابراین ایجا ائ الف و اتحا و ههچنین اواجنر ر اقابل انشدأ تهایدا
توسی کشورها را ای وان یک راهبُر انطقا ت قا کر  .ایجا اینگونر اواجنر کر بدر
صور

ائ الف و اتحا نهایان ااشو بر و شکل توسی کشورها ایجا ااشو .1

1. Balance of power
2. Strategy
3. Coalition for balance
4. The power
5. Proximity
6. Aggressive capabilities
7. Aggressive expansionist intentions

نارکو تروریسم و تهدیدهای پیشروی راهبرد سیاستخارجی چین در آسیای میانه 167

اواجنر رونگرا 1کر بدر اعندا افدزایش قدار

ال دا لدو کشدورها؛  .2اواجندر

برونگرا 2کر ههان ائ الف و اتحا است ( هقانا فیروج بدا یم  .)40 :1391اواجندر
تهایا اور تولر واقعگرایان تاافعا است .بنابراین نظریرپر اجان ن ایجا ائد الف
و اتحا ر اقابل هر گونر تهایا بر کشورها توصیر ااکنندا (هداای ا شدهیاانا و
ارا یم .)1395:94
برطور ک ا بایا اصول اهم و اور تاکیا ر نظریر اواجندر تهایدا را اینگوندر
شرح ا :
 ولتها ر اقابل طرفهایا ا حدا اداشدونا کدر انشدأ بیشد رین تهایدااحسوک ااشونا .بر عبار

یگر کشورها ر صدا ایدن اسدل ر نیسد نا کدر ر

اقابل کشور یگر ایجا ائ الف و اواجنر کننا .ب کر ولتها ر صا ااباشنا کدر
گسد رش اشدکل فدرین اسدتم ایجدا اواجندر و

ر اقابل تهایای کر بر احد

ائ الف کننا (ایکنبریم .)17-19 :1383
 -تهایا بر ایزان قار

ولدتهدا بسد گا نداار ؛ ب کدر ا راکدا اسدت کدر

ولتها ر روابی لو اج تهایا ارنا .بر نظر والتم ولتها برلالف نچر قدبال
ارسو بو ر اقابل قار
ب کر نچر باع

گرف ن یک کشور ایجا اواجندر و ائد الف نهداکنندا؛

ایجا اواجنر و ائ الف بین کشورهای ااشو م ایزان تهایا اسدت

کر رک اا کننا (.)walt,1979:132
 هر انااجه ایزان تهایا رک شاه بین کشورها شایاتر باشا انگیزه ولتهابرای ایجا اواجنر بیش ر ااشو  .یعنا ایجا اواجنر ر اقابل تهایاهای اش رک بر
ایزان قار

و انااجه تهایا بس گا ار  .یکا اج شرایی افدزایش اانیدت ر نظدا

اواجنر تهایا ن است کر اواجنر بر ولو ااه بر هنجار تبایل شو  .بر ایدن اعندا
کر جاانا اواجنر ایجا شام اصولا کر باع
هنجار تبایل شو  .ر این صور

ایجا اواجنر و ائ الف ااشو بایا بدر

اواجنر و اتحا ایجا شداه بدر اتحدا راهبدر ی

تبایل ااشو (.)walt, 1986: 11-21
1. Inner Balance
2. Outsourcing balance
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 اج یاگاه والتم تهایا اج « قارتهالها» و « نیا

ک ا»م «اجاور

لغرافیدایا»م « قدار

تجاوجکارانر» تشکیل ااشو (.)walt, 1986: 11-21

بر ههین انظور اوجانر تهایا ر شرایطا ایجا اداشدو کدر تهایداهایا ر
نز یکا ارج یک کشور ولو اش ر باشا؛ لذا ولت اذکور بر انظدور ادایریت و
کن رل تهایاهای ناشا اج فعالیت کشور تهایا فرین و یا نیروهای تروریس ا اقاا
بر ایجا راهبر ی اناسب برای س گاه سیاسدت لدارلا لدو اداکندا .اادروجه
تهایاهای تروریس ا بسیاری اج کشورهای لهان را ا ولر لو کر ه است .یکدا
اج اناطپ تهایاجا ر ن یجر فعالیت گروههای تروریس ا و قاچاقچیان ادوا اخدارم
انطقر سیای ارکزی ااباشا .نیروهای تروریس ا ر این انطقر بر انظدور تقویدت
لو و باال بر ن قار

اانور اج قاچاق اوا اخدار بدر عندوان یدک انبدع ر ادا

اس فا ه ااکننا کر کشورهای هم ارج با سیای ایانر را با نگراناهای ویدژه اوالدر
کر ه است .ولت چین اهمترین کشوری است کر تهایاهای سیای ارکزی را بدر
عنوان یک چالش برای لو با تولر بر هم ارج بو ن با ایدن انطقدر اعرفدا کدر ه
است .ر ا اار چرایا و چگونگا این تهایاها بررسا ااشو .
ارزیابی متغیرهای تهدیدساز نارکوتروریسم
تهایاجایا بر اساس نظریر اواجنر تهایام ترکیبا اج قدار
توانایاهای تهالهام قار

و سدایر عواادل نظیدر

نظااام نز یکا لغرافیدایا و اقاصدا تجداوج کاراندر

ا هالا است .برای فهم ایزان تهایا نارکوتروریسم سیای ارکزی برای پکن بایا
این چهار اوار تهایاجا اور بررسا قرار گیر .
الف) قدرت تاثیرگذاری نارکو تروریسم

اشکال

اق صا ی و فرهنگا اولو ر سیای ارکزی باعد

لوان این لههوریها و ههسایرهای نها نظیر ایاال
نیروهای تروریس ا و افراطا نظیر اعش شاه و تامیرا

سدوق یداف ن قشدر

سدینک کیاندگ و ایغدور بدر
جیا ی اج نهدا بگیرندا .و

این اسل ر ر رگیری سال 2017م این انطقر با پ یس چدین روشدن شدا .لندبش
سینکیانگ یک اسل ر لایا ر الل ارجهای چین نهاباشا و بدیش اج  50سدال
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است کر با ولت ارکزی پکن تحت تامیر لنبش اسالاا اجبکس ان ر اوالر هدر
 80و  90و نیز گروههای افراطا القائاه و زکال حریر بر انظور ایجا یک انطقدر
اس قل اج چین فعالیت لو را شروع کر ه است .لذا با تولر بر اینکر تجار
اخار باع

اوا

تقویت نیروهای تروریس ا و افراطا ر سیای ارکزی شداه اادروجه

لهاعت اح ا سین کیانگ نیز بر قار

عه یاتا نها بر انظور رسیان بدر اهدااف

لو ر ن یجر تامیری کر اج نیروهای تروریسد ا پذیرف دراندام افدزو ه شداه اسدت
(.)Sergio, 2018
ایجا شبکرهای ال هاعا و اجاجی نیز بر سرعت عهدل نهدا افدزو ه اسدت.
چراکر بر وسی ر این رنت و شبکرهای اربوط بر ن نیروهای افراطدا و قاچاقچیدان
اوا اخار بر اس هانان اناطپ ارجی چین تامیراتا سویا گذاش رانا .و شبکرهدای
گس ر ه تب یغاتا ر اناطپ ارجی چین بدر انظدور عًدوگیری ایجدا شداه اسدت
( .)Desheng, 2019بنا براین با تولر بر شواهای کر اطرح شا و ههینطدور تدامیری
کددر سددیای ارکددزی اج نیروهددای افراطددا لاورایانددر گرف ددر اسددت ای ددوان گفددت
تامیرپذیری تروریستهای سیای ایانر بر اناطپ پیرااون با تولر بر انابع االا کدر
اج طریپ قاچاق اوا اخار ر ال یار نها قدرار ا ه شداه اسدتم نسدبت بدر ا وار
اخ

و چناان شاه و این بر نوبر لو باع

اشکالتا چشمگیر بدرای روسدیر

و چین شاه است.
ب) مجاورت نارکوتروریسم آسیای مرکزی

سیای ارکزی بر یک انبع ارسال تروریست بر اناطپ پیراادون لدو تبدایل شداه
است

(2018

 .)Lemon,و گروههای افراطا ایدن انطقدر اج له در لندبش اسدالاا

اجبکس ان -زکال حریر -اعش-طالبان و فعالیت نها تجدار

و اسدیرهای ان قدال

انرژی کر اور تولر چین و اتحا یر اروپا است را با اشکال

لای اوالر کدر ه

است

(2019

 .(Mironova,بیش ر این نیروهای تروریس ا کر اج قاچاق ادوا اخدار

انابع االا لو را تااین اا کننا ر صا برانااجی ولتهای اخال

بدا فعالیدت

لو بر ااهانا .ر این قسهت بر اهمترین نیروهای تروریس ا کر اج طریپ قاچداق
اوا اخار ر صا رسیان بر اهااف سیاسا و اانی ا لو هس نا اشاره ااکنیم.
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 .1جنبش اسالمی آسیای مرکزی و یا جنبش اسالمی ازبکستان

این نیروها ر کشور اجبکس ان تالش کر نا کر کوات کریهوف 1را سداقی کنندا
ولا با تولر بر عا اوفقیت نها بر لهعیت القاعاه و طالبان ر پاکس ان پیوسد نا
) .(Kaura, 2018با تولر بر هدمگرایدا نیروهدای افراطدا سدیای ارکدزیم قدار
عه یاتا نها بر شکل لای افزایش یاف ر و این اسل ر باعد
کشورهای ینفع ر این انطقر اج له ر چین با اشکال
اجاور

این اشکال

اانی ا با ارجهای پکن باعد

اداشدو کدر اندافع
لای اوالر شو .
شداه اسدت کدر بدرای

تااین اانیت لطوط ان قال انرژی لو اج سیای ارکزی و ههچنین انداطپ ادرجی
لو با افزایش هزینر اوالر شو  .اج له ر گروههای یگدر کدر جیدر نظدر لندبش
اسالاا سیای ارکزی کر هم فعالیت تروریس ا ارنا و هم بر قاچاق اوا اخدار
اشغول هس نا گروه «لناالخ یفر» 2ااباشا .این گدروه بدر قاچداق ادوا اخدار و
اقاااا

و ترورهای ساجاان یاف ر 3اشغول هس نا لذا با افزایش انابع ادالا نهدا اج

طریپ قاچاق اوا اخار ایدزان تحرکدا

تروریسد ا لدو را ر اسدیای ارکدزی

توسعر ا هانا .و این اوهع باع

ااشو کر اانر و وسعت انطقر عه یاتا ن تا

(2018

بدا نز یدک شدان

ارجهای چین توسعر یابا

 .)Omelicheva,ر این صور

نارکوترویسمهای سیای ارکزی بر اناطپ ارجی چینم تجزیرط با و افدراطگرایدا
اذهبا ر این کشور و اناطپ اس هان نشین ایغو و سینکیانگ توسعر پیاا ااکنا.
با تولر بر تامیراتا کر این گروهها ر اجاور

ارجها پکن انجا ادا هندام پکدن

بایا هزینرهای تااین اانیت و نظااا لو را توسعر ها چرا کر اگر ایدن اقداا را
انجا ناها اجاور

این اشکال

اانی ا هزینرهای جیدا ی را بدرای چدین ایجدا

ااکننا.
 .2حزبالتحریر

1. Karimov
2. Jundal Khalifa
3. Organized assassinations
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زکال حریر یگر اسال گرای افراطا ر سیای ارکدزی بدر شدهار ادارو  .ایدن
زک اج اعروفترین و قارتهنداترین دزکهدا ر سدیای ارکدزی اداباشدا و
ههواره ااکوشا کر یک لالفت اسالاا را ر انطقر ایجدا کندا .دزک ادذکور
ارای برناارها و اس راتژیهای سر گانر بر انظور رسیان بر اهااف لو اسدت .اج
له ر اهمترین این برناارها ااتوان بر تاسدیس گروهدا بدر اسداس سدیره پیداابرم
ایجا یک کوات اسالاا اج طریپ بر ست ور ن هایت عهدواا لااعدر و اج
بین بر ن ولتهای کنونا و ا یای تفکرا

اسالاا اشاره کر (الوان کداظها و
تجدار

ههکارانم  .)1395قاچاق اوا اخار ر سیای ارکزی نر تنهدا باعد

ر

بین گروههای قواا و اذهبا اج له ر زکال حریر کر ارای پایگاه ال هداعا ر
بین پنج کشور سیای ارکزی و اناطپ اسد هان نشدین کشدورهای ههسدایر نظیدر
چچن و ایغور اا باشا نزاعهدای ا عدا ی را ایجدا کدر ه اسدت (

Omelicheva,

.)2018
 .3داعش

اعش نیز ر انطقر لاورایانر بر الل لههوریهای سیای ارکزی نفو کدر ه و
اانیت نها را با اشکال

لای اوالر کر ه است؛ لذا جاانا این اشدکل بدر یدک

تهایا اجاورتا برای چین تبایل ااشو کر کشورهای یگدر اج له در اریکدا و
اتحا یر اروپا کر لو را پرچهاار ابدارجه بدا اعدش اعرفدا کدر ه اندام ر صدا
اس فا ه ابزاری اج نها بر انظور توسعر نفو لو باشنا ).(Kukeyeva & et al, 2016
اوهاع اق صا ی ر این کشورها باع

شاه است کر بیش ر لوانان بدر گدروههدای

تروریس ا نظیر اعش بپیوناندا .و اج نظدر سیاسدا نیدز ایدن لههدوریهدا ارای
نظا های سکوالر و اق اارگرا ااباشنا کر اخالفین لو را سدرکوک اداکنندا .بدا
عًوگیری اعش اج این کشورها جاینر نفو نها و ایجا اشکال

اانی دا ر ایدن

انطقر فراهم شاه است (.)Mirovalev, 2018
برای نهونر «ااا ع ا ر هان»م رئیس لههدور تالیکسد ان بیدان اشدت کدر
نیروهای جیا ی اج کشورهای سیای ارکزی ر هایت اج گروه تروریس ا اعدش
ر اناطپ اخ

کش ر شاهانا .این باان اعناسدت کدر تهایداهای تروریسد ا ر
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سیای ارکزی بر ب وغ رسیاه و برای کشدورهایا کدر ر ایدن انطقدر ارای اندافع
اا باشنا بر ویژه اروپا و چین و ههچنین کشورهای نظیر ایران و روسیر لطرنداک
ااباشنا ).(Mohammadov & Ashrafi, 2017
 .4طالبان

طالبان اج له ر اهمترین نیروهایا یگر نیز ااباشا کر ر ایدن کشدور و اج اسدیر
کشورهای سیای ارکزی اقاا بر قاچاق اوا اخار ااکنا .این گدروه تروریسد ا
ر او  %60اج ر اا لو را بر انظدور توسدعر فعالیدت تروریسد ا ر سدیای
ارکزی اج طریپ قاچاق اوا اخار بر سدت ادا ور ) .(Woody, 2017طالبدان بدا
اس فا ه کر ن اج تولیا و پخش اوا اخار بر ایزان قار
تقویت نیروها و لریا تس یحا

اق صا ی لو بر انظور

ااافزایا .ولت ارکزی افغانس ان و پاکسد ان بدا

کهک کشورهای غربا ر صا هس نا کر اج این ایزان قار گیری طالبان و تولیا
اوا اخار ل وگیری کننا ولا اارهای ا عا نشان اا هنا کر نر تنها ل دوگیری
نکر هانا؛ ب کر بر ایزان ر ااجایا و ترانزیدت ن توسدی گدروه طالبدان اج طریدپ
کشورهای اسیای ارکزی افزو ه شاه است
اج بهانر ابارجه با تروریسم باع

)2018

 .(McCoy,بنابراین اس فا ه کر ن

نفو هر چر بیش ر رقبای چدین یعندا کشدورهای

غربا ر اسیای ارکزی شاه است و این کشورها اهکن است کر اج ایدن نیروهدای
تروریس ا و بر عبار

یگر نارکو تروریسم بر انظور فشار بر روسدیر و چدین ر

اسیای ارکزی اس فا ه کر ه و ر صا رسیان بر انافع ا ا لو باشنا.
پ) قابلیت تهاجمی نارکو تروریسم آسیای مرکزی

ههانگونر کر بیان شا بیش ر نیروهای افراطا و تروریسدتهدای اسدال گدرا کدر اج
قاچاق اوا اخار بر انظدور تقویدت بنیدر اق صدا ی لدو اسد فا ه اداکنندام بدا
ولتهای سکوالر این انطقر بر انظدور ایجدا یدک لالفدت اسدالاا ر سدیای
ارکزی رگیریهای اع ا ی ر ا وار اخ

اش رانا .برلا اج این کشدورهدای

نیز تنها راه و چاره لو را سرکوک این تنشها ادا انندا .لدذا بدا تولدر بدر ایدن
سرکوکهام لنبر اسال س یزی ولتهای این انطقر برای گروههای اذکور ر طا
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هرهای الیر افزایش یاف ر است .ااروجه گروههای اسال گرا کر ولو و یا یدا
نها وابس ر بر قاچاق اوا اخار استم چین را بر عنوان یک انبع اسدال سد یزی
ر سیای ایانر اعرفا کر هانا .بنابراین این تنش باع

شداه کدر ادولا اج چدین

س یزی و یا تظاهرا های گس ر ه ر قزاقس ان و سایر کشورهای این انطقدر ع یدر
پکن ایجا شو  .اهم ترین شعارهای این اسال گراها این بدو کدر پکدن ر سدین
کیانگ قزاقها و اس هانان را اجار اا ها و ر صا ااباشا کر سکوالریسم و یدا
کهونیسم را ر انطقر رواج ها .ههچنین یگر شعارهای این تظاهر کنناگان ایدن
است کر چیناها اشاعل اهم ر کشورهای سیای ارکدزی را ر سدت گرف در و
باع

بیکاری ار این انطقر شاه انا ( .), 2019Umarovبا تولر بر رویکر انفدا

کر نیروهای تروریس ا و اسال گراهای افراطا نسبت بدر چدین کسدب کدر هاندام
اهکن است بر انظور تخ یر اع راهدا

لدو ههچندین یدک واکدنش ا قابدل بدر

سرکوک اس هانان ایغور توسی چین نا اانا را ر ارجهای این کشور توسدعر و بدا
ارجبانان نها رگیر شونا.
برای نهونر و قار

تهدالها ندارکو تروریسدم سدیای ایاندرم اداتدوان بدر

عه یا های ان حاری ر اک بر  2013ر چین و ایداان تیاندانهن اشداره کدر  .ایدن
ه ر ان حاری و تنشهای اذکور بین چین و اسال گراهای سینکیاندگ ر ن یجدر
تامیرپذیری اج نارکوتروریسم های سیای ارکزی ایجا شاه کر با تولدر بدر ایدزان
تجار

قاچاق اوا اخار اج طریپ سیای ارکزی قار

اانور لو را بر چدین و

اناطپ ارجی ن با کشورهای سیای ارکزی افزایش ا هاندا .نهوندر یگدر اج ایدن
قار

اانور افراطگرایا ر چین این بو کرم ر اارس  2014م رسانر های ایدال ا

شین هوا گزارش ا نا کر هشت نفر اج سین کیانگ ه ر چاقوی اج پدیش تعیدین
شاه را ر ایس گاه راه هن کونهینگ غاج کر ه انا ملذا ر ایدن ه در تروریسد ا
 33نفر کش ر و  140جلها بر لای گذاشد نا .پکدن ر ن یجدر افدزایش هدال
تروریس ا تامیر پذیرف ر اج سیای ارکزی ر سال  2014شاها تشایا لشدونت ر
نوا ا ارجی لو با سیای ایانر بو م نهوندر بدارج اج ایدن هدال

بهدبگدذاری

ان حاری ر ایس گاه راه هن اریااچا لنوبا ر ااه وریل2014م کر سر نفر را بدر
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ق ل رسانا است .و یک ه ر ان حاری ر باجار اروایچا ر ااه ادر ههدین سدال م
کر انجر بر کش ر شان  31نفر و جلها شان  90نفر یگدر شدا (

Finley Joanne,

.)2019
ت) نیات تهاجمی نارکوتروریسم آسیای مرکزی

ع ارغم سیاست های تنا و لشنا کر ولتهدای سدیای ارکدزی ع یدر هرگوندر
اظاهر و ل وههای تروریسم و افراطگرایا اتخا ااکننام ااا احبوبیدت ایداههدا و
اوجههای تروریس ا ر انطقر ر ال افزایش بو ه و تروریستها و افراطگرایدان
ههچنان ارای پایگاه ال هاعا قابل قبدولا ر لههدوریهدای انطقدر هسد نا .بدر
شک ا کدر کشدورهای سدیای ارکدزی نهداتوانندا ابدارجه و سدرکوک نیورهدای
تروریس ا ر الل کشورهای لو و ههچندین ادایریت نهدا را نا یداه بگیرندا.
لها و ابارجه افراط گرایان اذهبا ر سیای ارکزی کر بدر وسدی ر قاچداق ادوا
اخار لو را اجهز ااکننا بر انظور نا اان کر ن اناطپ پیرااون لو ر شکل و
اح وا بر یک اار سیال و شناور تبایل شداه و ههدواره سدعا اداکنندا کدر عهدپ
فعالیت هدای لدو را توسدعر هندا .اگرچدر نهداتدوان اج ه در قریدبالوقدوع
تروریستها و افراط گرایان اذهبا بر کشورهای سیای ارکزی و ههسایرهای نان
اج له ر چین کر ارای ایالدت سدینکیاندگ اداباشدا و ایدن انطقدر لدو ارای
لهعیت قابل تولها اج افراطیون اذهبا است سخن گفتم اادا نهداتدوان ک هدان
کر کر شرایی بر سهت پیچیاه تر شان و وقوع سناریوهایا اشابر افغانیزاسدیون و
قرقیزیزاسیون ر انطقر سیای ارکزی پیش اارو کر ااتواننا ر شکل هدال
تروریس ا گاه و بیگاه ل وهگر

شونا.

راهبرد سیاستخارجی چین نسبت به آسیای مرکزی
ر ا وار اخ

سیای ارکزی

ا جاانا کر قسه ا اج اتحا لهداهیر شدوروی

بو برای چین اههیت ویژهای بر لاطر همارج بو ن و انابع اندرژی اولدو ر ن
اشت .ایزان اههیت این انطقر برای پکن با فروپاشا اتحا لهداهیر شدوروی بدر
نحو قابل چشمگیری افزایش پیاا کر  .جیرا این انطقر بعدا اج اسد قالل بدر انظدور
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تقویت بنیر اق صدا ی لدو بدر کشدورهای یگدر وار ا وسد اهای اق صدا ی و
تجاری شا بر ههین انظور بعا اج گذشت اا

کوتداها بدر ولدتهدای تجداری

اهها برای ههسایرهای لو اج له ر چین و روسیر تبایل شانا .لدذا رقابدت ر
بین نها نیز بر انظور س یابا بر انافع ا ا لو توسعر پیاا کر و چدین ر سدال
2013م فعالیت لو را بر گونرای با سابقر ر قالب افدزایش سدراایرگدذاریهدای
اق صا ی و تجاری بدر انظدور توسدعر جیرسدالتهدای ایدن کشدورها توسدعر ا
(.)Peyrouse, 2017
این فعالیتهای اذکور اور تاییا روسیر کر لو را ایراث ار لههوریهدای
اذکور ادا اندا قدرار نگرفدت و ر اقابدل ن اسدکو نیدز بدر ههدراه کشدورهای
یگراتحا یر اق صا ی اوراسیا ( )EEUرا ایجا کر تدا ر اسدائل تجداری سدیای
ایانر اج چین لا نهانا .ارتباطا

بیش ر و توسعر اناطپ جا تجاریم ر قالب لا ه

ابریشم و اتحا یر اق صا ی اوراسیا بر رغم وفدا اری بدر ازایدای اق صدا یم گداها
اوقا

باع

باج شان ارجهای ایدن کشدورها بدرای افدزایش قاچداق غیرقدانونا و

بر ویژه اوا اخار اور شاه است .ایدن نگراندا ادور تولدر بسدیاری اج انداطپ
اق صا ی (اج له ر قاره اریکا و اتحا یر اروپا روسدیر و چدین) قدرار گرف در و ر
ال اهر یک نگرانا ا هالا برای سیای ارکزی نیز ااباشا .جیرا ایدن انطقدر
ر ههسایگا افغانس انم بزرگترین تولیا کنناه تریاک و تولیدا کننداه هدروئین ر
لهان استم و بر ههین لیل بر یک اسیر هلونقل اناسب بدرای ترانزیدت ادوا
اخار غیرقانونا بر چین کر اکندون ر ایدان بدزرگتدرین باجارهدای ادوا اخدار
غیرقانونا تبایل شاه است (.)Peyrouse, 2017
ایزان وابس گا ژئوپ یکا سیای ایانر با چین برگونرای ااباشا کر هر گوندر
لاشر ر این روابدی باعد

بدر لطدر انداال ن اندافع طدرفین بدر ویدژه اانیدت

سراایرگذاریهای چین اا شو  .بر ههین انظدور پکدن یدک ههکداری و روابدی
یپ هاتیک س رلهعا ر اور تهایاا

اش رک چین و سیای ارکزی کر ر این

انطقر ولو ار با این کشورها اور تولدر لدو قدرار ا ه اسدت و تروریسدمم
افراطگرایام بنیا گرایا را اج له ر تهایاهای اش رک لدو و کشدورهای اسدیای
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ارکزی اعرفا کر ه است .بر ههین انظدور بایدا بیدان اشدت کدر نارکوتروریسدم
ااروجه با تولر بر افزایش تنشهای کشورهای لاورایانر با نیروهای تروریسد ا و
تکفیری و ههچنین تامیرپذیری بنیا گرایا سیای ارکزی اج ایدن نیروهدا بدر ویدژه
اعشم بر یک تهایا لای ر ارجهای چین و ههچنین برای لههوریهدای تداجه
اس قالل یاف ر سیای ارکزی تبایل شاه است (.)Peyrouse, 2018
جایگاه نارکوتروریسم در راهبرد سیاستخارجی چین
ااروجه چین با تولر بر انافع ا نوع لو یکا اج پرتحرک تدرین بداجیگران سدیای
ایانر ااباشا و ًور ن بر واسطر اب کار کهربنا و لا ه یا اب کدار لایدا لدا ه
ابریشم 1تعبیر اا شو  .طدرح کهربندا و لدا ه یدک طدرح گسد ر ه چیندا بدرای
ههکاری و همگرایا اق صا ی و تکنولوژی ایان ا تهای سیا بر انظور ادایریت
تهایاهای ناشا اج فعالیدت نارکوتروریسدم ر ایدن انطقدر اداباشدا .و نیدز ایدن

"کهربنا" اب کاری برای تأاین االام طرا ام سالت و بهدرهبدر اری اج االنهدای
هل و نقل و جیرسالت های لایا اداباشدا .اج ایدن طریدپ چدینم کشدورهای
سیای ایانرم روسیرم لاورایانر و اروپا را بر هدم ادارسدانا .و بدا تولدر بدر ایدن
هم گرایا اق صا ی و تجاری اذکور پکن ر این صا است کدر نارکوتروریسدم را
بر یک تهایا اش رک بر تولر بر لایگداه ن ر راهبدر سیاسدت لدارلا چدینم
برای کشورهایا نظیر روسیر و ایدران ههچندین کشدورهای اروپدایا اعرفدا کندا
(.)Pastreich, 2019
این راهبر ر سال 2013م توسی رئیسلههور «شا لینپینگ» اعال شاه کدر
و راه لایا تجار

جاینا و یگری ریایا کشور را با ههسایگان لو ر غرک

سیای ارکزیم لاور ایانر و اروپا بر سدهت ههکداری و ایجدا ائد الف ر ابعدا
اخ

بر ویژه اانی ا بر انظور کن رل قاچاقچیان اوا اخدار و اقداااا

یاف ر نها سوق اا ها« .نالا روالن»م تح یلگر ف ر ا دا تحقیقدا

سداجاان
سدیایا ر

این اور بیان کر کر"این یک پروژه اق صا ی نیسدتم یدک پدروژه ژئوپ ی یدک و
بسیار اس راتژیک است ".این راه تجاری باع

ااشدو کدر راهبدر چدین اج نظدر
1. Silk Road Initiative
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تاک یکا ر اق صا و اانیت تغییر کنا؛ چراکدر روابدی بدا انطقدر .سدر .نم سدیای
ارکزی و کشورهای اروپایا بر طور قابل تدولها بهبدو لواهدا یافدت .جیدرا بدا
عه ا شان و تقویت ههکاری اذکور کشورهایا کر ر بداال بدر ن اشداره کدر یم
چین بیش ر سدراایر لدو را ر توسدعر جیرسدالت و کن درل تهایداهایا کدر ر
ارجهای غربا پکن بر وسی ر نارکوتروریسم ایجا شاه ر لارج اج کشور هداایت
ااکنا .و اج این طریپ اق صا کشورهای سیای ایانر با روندپ قابدل چشدمگیدری
اوالر ااشونا و رونا عًوگیری نیروهای تروریس ا و قاچاقچیدان ادوا اخدار
ر این انطقر با اشکل اوالر ااشو "( .), 2016Lockhartچین ر قالب این لدا ه

اس راتژیک لو را ا عها کر ه کر اسیرهای هل نقل و تجاری ر سیای ارکزی
تأسیس کنا انظور اج ابعا اخ

تا اروپا را ر ابعا اخ

تأاین اانیت ر قبال

نارکوتروریسم این اسیر بر وسی ر ایجا ههکاری با کشدورهای سدیای ارکدزی و
روسیر ر برلا اج اوار ایران ر س ور کار اقااا

کشورهای ایدن انطقدر قدرار

گرف ر است (.), 2017anton
ادراک مشترک چین و روسیه از تهدیدهویتی نارکوتروریسم آسیای
مرکزی
بسیاری اج تح یلگران بر این باور ااباشنا کر تنش بین روسیر و چدین ر اسدیای
ارکزی ال ناک ناپذیر است .ر اوالر سال 2000م اسکو و پکن سعا کر نا تا بدا
ولو گس رش اجا توجیع قار

انطقر بر نفع چین این تصور را ایجا کننا کدر

هیچ اشک ا ر روابی نها ر سیای ارکدزی ولدو نداار (.)Kaczmarski, 2019
بنابراین و کشور نیز بر رغم اشد ن رقابدت ر عرصدر اق صدا ی ر ایدن انطقدر
تالش ارنا ههکاری ولانبر لو را

ا لارج اج سداجاان ههکداری شدانگهای

توسعر هنا تا انافع ژئوپ ی یکا و اسد راتژیک اطابقدت پیداا کندا .هدر و طدرف
هرور

اقاب ر ع یر تهایاا

این تهایاا

اانی ا را ارنا و بر ویژه برای روسیر کدر اداتواندا

بر طرف قفقاج شهالا نفو نهایا .چون کن درل بدر اهدالر

کشورها بسدیار هدعی

اج ایدن

اسدت و بدرای چدین هدم لطدری اج رشدا اشدکال

بزهکاریهای ال هاعا و اعًال

و

اانی ا و سالات لااعر ناشا اج ترانزیت ادوا
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اخار ر الل ارجهای این کشور نیدز ولدو ار  .بندابراین و کشدور ر ابعدا
ااخ

اانی ا  -اق صا ی  -سیاسا بر ههکاری پر ال ر انا.

 .1نارکوتروریسم و همکاری امنیتی

با ر نظر گرف ن اههیت اس راتژیک و اوقعیت ژئوپ یدک سدیایا ایاندر و تهایدا
اارن ر این انطقر اج له ر افراطگرایا اذهبا و قاچاق ادوا اخدار کدر تحدت
تامیر اجهوعر اانی ا لاورایانر بر اوج لو رسیاه استم و کشدور ادذکور نشدان
ا نا کر ر جاینر اانیت ر ابعا اخ

تهایل بر ههکاری ارنا؛ بر ههین انظور

ر ژوئن 2018م روسیر یک کنفرانس بین اله ا بر انظور ههکاریهای اانی دا بدا
کشورهای انطقر سیای ایانر و بر ویدژه چدین برگدزار کدر کدر ر ایدن کنفدرانس
اعًای ساجاان ههکاری ًور اش نا .اسکو و چین ر این کنفرانس ایجا یدک
ههکدداری انطقددرای ر سددیای ارکددزی بددرای ههکدداری و توسددعر رونددا چنددا
لانبرگرایا ر جاینر اانی ا و سایبری را ر س ور کار لو قرار ا نا .امرا

ایدن

افزایش ههکاری و چنا لانبر گرایا بین روسیر و چدین ر اسدیای ایاندر بدین و
کشور اشهو استم چراکر ااروجه ههواره و کشور اذکور ر صا هس نا کدر اج
توسعر و افزایش رشا نیروهای افراطا اذهبا ر سیای ایانر ل وگیری کنن؛ لدذا
کشورهای سیای ایانر اج این چنا لانبرگرایا بین روسیر و چین بر انظور کن درل
و اددایریت نیروهددای تروریسدد ا و افددراطگرایددا اددذهبا و بددر عبددار
نارکوتروریسم بر شا

یگددر

اس قبال کر ه و ههوراه تالش ااکننا کدر تهایدل لدو را

برای ههکاری با این و کشور ر جاینرهای اذکور را توسعر هنا (.), 2018Indeo
 .2نارکوتروریسم و همکاری اقتصادی

اسکو و پکن بر انظور ل وگیری اج فقر و تور کر جایندر گسد رش انایشدرهدای
افراطا است بر سراایرگدذار پیشدرو انطقدر و بزرگ درین ارنداه سدراایرگدذاری
لارلا و اق صا ی ر این انطقر تبایل شاهانا .تقسیم کار غیررسها بین روسدیر
و چین ولو ار ؛ ر الا کر چین بر شریک اق صا ی پیشرو انطقر تبایل شاهم

روسیر ههچنان نقش گاران ا اانی ا ر انطقدرای را کدر اج ن بدر عندوان "لدارج
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نز یک" یا اا کندام ار  .بدا ایدن تقسدیم کدار پکدن ههکداریهدای اق صدا ی و
کهکهای االا را بر کشورهای این انطقر توسعر ا ه است .با ولدو ایدنم چدین
تالش ار کر ههکاری لو را با روسیر بر انظور ایجا یک انطقر اان و بدر ور
اج هر گونر تنش ناشا اج فعالیت قاچاقچیدان ادوا اخدار کدر توسدی گدروههدای
تروریس ا اایریت اا ونا توسعر ها .چراکر باون ههکاری کر ن با روسیر چین
هرگز اوفپ نخواها شا کر راهبر های ائ الف ایز بر انظور ایجا یک

قر اانی ا

و اق صا ی اطهلن ر سیای ارکزی را عه ا کنا (.)Lemon, 2018
اکثر اهالرانا کر بر لاطر اشکال

اعیش ا و اق صا ی اج کشورهای سیای

ارکزی بر روسیر و چین نقل اکان ااکننام بر فعالیتهایا نظیر قاچاق اوا اخار
روی اا ورنا؛ لذا اج نجا کر قاچاق اوا اخار اج له ر اشاغ ا ااباشا کر لزء
فعالیتهای اق صا ی سایر هس نام ولت پکن و کدرا ین را اج ریافدت االیدا
سایر هزینرهای یگر احرو ااکنا .اق صا ی سایر 1باع

و

ااشدو کدر ولدت اج

ریافت ر ااهای گهرکا2م االیا  3کر بر ن اشاره کر یم و  ...احرو شو  .و ر
ن یجر این اسل ر توانایا ولت بر انظور رسیان بر سیاسد های ال دا و لدارلا
لو کمتر و هعی تر ااشدو  .راندتط بدا 4و فسدا اج له در یگدر اشدکالتا
ااباشا کر قاچاقاوا اخار برای کشورهای سدیای ارکدزی و روسدیر ههچندین
چین ایجا کر ه است .رانتط با بر اعنای فعالیتهای غیر تولیای 5کر هداف ن
تولیا مرو

شخصا است ااباشا .ر ا اار این رانت ط با باعد

ر این انطقر شاه است .چرا کر قاچاقچیان اوا اخدار اج اقاادا
کسب مرو

شخصا اس فا ه کر ه و ر صور

فسدا سیاسدا
ول دا بدرای

عا اوفقیت ر این اادر اهکدن

است بر عه یا های نظااا رویبیاورنا (بوالور یم .)1397
این اوهوع نشا

گرف ر اج عا توسعر ههر لانبر ر ایدن کشدورها و نبدو
1. Shadow economy
2. Customs revenues
3. Tax
4. Rentience
5. Non-productive activities
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شرایی اق صا ی اناسب برای شهروناان و فرصتهای شغ ا است .یا بدر عبدار
یگر ر کشورهای توسعرنیاف ری سیای ارکزیم تور م بیکداریم فقدر و  ...باعد
شاه است کر

ا نیروهای ول ا وار فسا های اخ

شدونا .روسدیر و چدین

ر کنار کشورهای غربا ر قالب بانک لهانا1م صناوق بیناله ا پدول 2و سدایر
ساجاانهای بیناله ا اربوط بر توسعر ر صا ااباشنا کر سدراایرگدذاریهدای
لو را برانظور توسعر ههرلانبر 3این لههوریهام افزایش هندا .چراکدر انطقدر
سیای ارکزی ارای انرژی بسیار جیا ی است کدر بدا سدراایرگدذاری و ادایریت
قیپ ن ااتوان هم اق صا این کشدورها را بهبدو بخشدنا و هدم اج اعًدلهدای
ال هاعا 4این کشدورها اج له در تولیدا و توجیدع ادوا اخدار 5ل دوگیری کنندا
(.), 2018Kalinovsky

این هاف ر قالب ساجاان ههکاری شانگهای و اکو نیز بر صدور

رفدرای

تری توسی و کشور روسیر و چین نبال شاه است .ساجاان ههکداری شدانگهای
( )SCOبرعنوان یک اتحا یر چنا لانبر برای اطهینان اج اانیدت و فدظ مبدا

ر

انطقر وسیع اوراسیا تأسیس شا .ساجاان ههکاری شانگهای بر عنوان یک سداجاان
چنا ا ی ا و چنا فرهنگام تالش ااکنا اج برلور تهدانهدا ر انداطپ اربوطدر
لو ل وگیری کنا SCO .اخف

ههکاری گسد ر ه بدیناله دا ر جایندر ایجدا

انگیزه برای بهبو اق صا ی لهانم تًهین مبدا

اق صدا ی و ادالا و فدظ رشدا

پایاارم پویا م ا عا ل و فراگیر ر یک احیی لهانا ساجی سدریع اسدت (

Alimov,

.)2017
بسیاری اع قانا کر ًور چین و روسیر ر ساجاانهای انطقرای شانگهای
و اکوم عالوه بر تالش برای کاهش اؤمر نفو غرک برویژه اریکا و نداتوم تقویدت
چنالانبرگرایام اقاب ر بدا قاچداق ادوا اخدار و تروریسدم اصدل اج ن و نیدز
1. World Bank
2. IMF
3. All-round development
4. Social dilemmas
5. Production and distribution of drugs
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تهایاا

نشا

گرف ر اج ن اج له ر اهااف اهم این کشورهای اداباشدا .ع دت

این اار را ااتوان ر اصوبا

هف هدین نشسدت سدران شدانگهای ر سدال 2002

ایال ی بر وهوح اال ظر کر  .ر این نشستم انشوری  26اا های تصدویب شدا

تا بیرلانر شانگهای و یک "ارکز هدا تروریسدم" بدر اسداس ن تأسدیس شدو .
بنابراین با ر نظر گرف ن اهااف این ساجاانم یعنا ابارجه با سدر نیدروی شدیطانام
یعنا افراطگرایا ینام تجزیدرط بدا و تروریسدم -کدر بخدش اهدم ن ناشدا اج
نارکوتروریسم ر انطقر است -ااتدوان گفدت کدر تأسدیس و سدپس گسد رش و
توسعر ساجاان ههکاری شانگهای بیش اج هر چیدز ریشدر ر غاغدرهدای اانی دا
انطقر ای اش ر و اش راک بیش اج ا کشورهای عًو این سداجاان ر اوالهدر بدا
این تهایاا

نهارا بر ههکاری ر لهت برطرف نهدو ن ایدن جایندرهدای تهایدا

ترغیب کر ه است ( اا و عزیزیم.)17-16 :1392
 .3نارکوتروریسم و همکاری سیاسی
1

ر کشورهای سیای ارکزی بر لیل اق صا هعی

و کالسدیک م ول هدر ان ایدن

کشورها بر انظور رسیان بر قار م برلا اواقع

ا با قاچاقچیدان ادوا اخدار

ههکاری ااکننا .تا ب واننا هزینر ابارجا
این اسل ر باع

2

سیاسا و ان خاباتا لو را تااین کننا.

ااشو کر باناهای بزرگ قاچاقچیان ادوا اخدار ر سیاسدت و

کابینر ولت این کشورها نفو کر ه و وار چرلدر قدار

شدونا .برلدا اج ایدن

کشورها بر شکل اس قیم با قاچاقچیان اوا اخار ارتباط و ههکاری لو را ا اادر
اا هنا .چراکر بقا و یا

این کشورها اج له ر پاکس ان و افغانس ان بر ترانزیدت

اوا اخارم وابس گا گسستناپذیری ارنا (شاهسونا و رلبام .)1390
لاا اج تنش با کشورهای ههسایرم تهایاهایا کر قاچاقچیان اوا اخار برای
کشورهای سیای ارکزی ایجا اا کننا باعد

شداه اسدت کدر هدر کداا اج ایدن

کشورها بر سهت یک ب وک قار  3بر انظور تقویت لو سوق پیاا کننا .اسدکو
1. The weak and classical economy
2. Political and electoral campaigns
3. Power block
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کر سیای ارکزی را یا

لو

و وجه نفو لو اعرفا ااکنام هرگز با نفو

و توسعر ههکاری این کشورها با رقبای غربدا و اریکدا اوافدپ نیسدت چدرا کدر
کشورهای غربا و اریکا اایریت و کاهش ترانزیت اوا اخار ر سیای ارکزی
را ااتوانا یک اهر سیاسا 1بر انظور گسد رش نفدو لدو کنندا و ایدن اسدل ر
لوشاینا ول هر ان کرا ین 2بر ویژه وال یهیر پوتین 3و نیدز ول هدر ان چدین نیدز
نها باشا .لذا و کشور بر یک نقطر نظر اش رک ر وجه سیاسا و انطقر سدیای
ارکزی بر انظور ایجا ائ الف و ل وگیری اج سط ر غرک بر این انطقر رسدیاهاندا
(.)Dubnov, 2018
بر انظور کاهش اشکال

و اسائل اانی ا کر قاچاقچیان اوا اخار برای این

کشورها و ولتهای ینفو نظیر روسیر و چین ایجا اداکنندام پکدن و اسدکو
ههکاری سیاسا لو را بر انظدور توسدعر نفدو ههدر لانبدر ر اسدیای ارکدزی
افزایش ا هانا تا اج ایدن طریدپ هدم قدار
قاچاقچیان اوا اخار 4و اقاااا

لدو را بدرای ادایریت تهایداهای

تروریس ا 5نها و همپیهانانشان افزایش اا هنا

و هم و کشور به ر و سانتر نفو لو را ر این انطقر گسد رش ادا هندا و اج
یکلانبرگرایا 6اریکا و اس فا ه ابدزاری اج نارکوتروریسدم بدر انظدور فشدار بدر
روسیر و چین ر سیای ارکزی ل وگیری ااکننا (.)Peyrouse, 2017
ادراک مشترک چین و ایران از تهدیدهویتی نارکوتروریسم آسیای مرکزی
اوا اخار تولیا و توجیع شاه ر سیای ارکزی بر روی اانیت و لااعر ایدران ر
ابعا اخ

تأمیرا

سویا گذاش ر است .اوا اخار ااروجه ر افغانس ان کر بیش
7

اج سایر کشورهای انطقر تولیا ااشو توسی نیروهای تروریس ا طالبان بر سدایر
1. Political leverage
2. The Kremlin statesmen
3. Vladimir Putin
4. Managing Threats to Drug Traffickers
5. Terrorist acts
6. Unilateralism
7. Taliban terrorist forces
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کشورهای انطقر اج له ر ایران و چدین بدر انظدور تقویدت بنیدر اق صدا ی لدو
ترانزیت ااشو  .چرا کر  60رصدا اج تولیدا ادوا اخدار ایدن انطقدر اج طریدپ
ارجهای ایران بر انظور ارسال بر اروپا و چین لابرلا ااشونا .این اسدل ر باعد
شاه است کر بر انظدور ترانزیدت ادوا ادذکور نیروهدای قاچاقچیدان اج هرگوندر
الج اس فا ه کر ه و با نیروی نظااا ر نوار ارجی ایران رگیر شدونا و

تس یحا

این نا اانا بر سیک کیانگ چین نیز کشیاه شاه است .لههوری اسالاا ایران نیدز
بر ااننا کشورهای سیای ارکزی ر صا ااباشا کر اج یک راهبر انطقا لهت
اایریت و کن رل این اعًل اس فا ه کندا و بدا ههکداری گسد ر ه ر جایندرهدای
یک ائ الف بر انظور نیل بر این اهم ایجا کننا (.), 2018Beehner

اخ

بر ههین انظور و با ولو تعاری

اش رک اج ندارکو تروریسدم بدین ایدران و

چینم و کشور ر صا ااباشدنا کدر ر ایدزان اانیدت و ل دوگیری اج هرگوندر
تروریس ا 1و ترانزیت اوا اخار 2ر سیای ارکزی و اایریت ن سدهیم

عه یا

باشنا .جیرا قاچاقچیان اوا اخدار بدر انظدور پیشدبر اهدااف لدو ر برلدا اج
کشورها عه یا های نظااا ع یر اانیت ارجی 3و ال هاعا اقاا اداکنندا .و ایدن
اسل ر باع

ااشو کر اانیت ن کشورها را با اشکل لای اوالر کنا .و کشور

چین و ایران نیز با تولر بر ارجهای اش رکا کر با برلا اج این کشدورها ارندا و
ههچنین اج نظر اوقعیت لغرافیایا کر اسیر اناسب بر انظور ترانزیت اوا اخدار
اا باشام ر اعرض لطر لای این تهایاا

اذکور قرار ار  .بدر ههدین انظدور

ایجا ائ الف یک راهبر اناسب برای اج بین بر ن اعًل اانی ا ادذکور اداباشدا
(.)Lanteigne, 2018
ایجا ائ الف و یا ههکاری ر این جاینر باع
اشکال

ااشو کدر عدالوه بدر کن درل

اانی ا اذکور لههوری اسالاا ایران و چین ب واننا اق صدا لدو را بدا

تولر بر اوقعیت اساسا باجارهای سیای ارکزی و ههچنین انرژی اولو ر ایدن
انطقر شکوفا کننا .الب ر اا یاجی کر رابطر با ایران ر سیای ارکزی ر ال یار چین
1. Terrorist operation
2. Drug transit
3. Border security
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قرار ار تًا راهبر ی ایران با رقیب چین یعنا اریکا اداباشدا .چدین اج ایدن
طریپ ااتوانا کر با ایران ههکاریهای لو را بر انظور ل وگیری اج نفو اریکا
توسعر ها .ایران نیز ای وانا با اس فا ه اج ههکاری با چین ر سیای ارکدزی هدم
تهایاهای اذکور قاچاقچیان اوا اخار و اشکال

اانی ا نها را کن رل ااکندا و

هم فشار تحریمهای غرک را ع یر لو احاو تدر کندا .لدذا چدین ر کندار ایدران
ههان گونر کر ر اطالب فوق بر ن اشاره کر یم گروههای تروریس ا و قاچاقچیان
اوا اخار را بر عنوان تهایاهای اش رک 1اعرفا کر ه و ههواره ر تالش هس نا
رابطر و کشور ر ابعا اخ
قار

را ر سدیای ارکدزی توسدعر هدا و ب وانندا بدا

بیش ر اج ایزان ترانزیت ادوا اخدار و تهایداهایا کدر اداتواندا ر ایدن

کشورها اش ر باشا ل وگیری کنا (.), 2017Wastnidge
نتیجهگیری
با تولر بر افزایش ترانزیت اوا اخدار طدا چندا سدال الیدر ر انطقدر سدیای
ارکزی و بر نبال ن اشکال
استم باع

و اعًال

اانی ا کدر ر ایدن انطقدر ایجدا شداه

شاه تا کشورهایا ااننا چدین کدر ر ایدن انطقدر ارای اندافع قابدل

تولها هس نا نسبت بر قبل اح اطتر عهل کننا .ولت پکن بدا رکدا کدر سدایر
کشورها -کر ر ایدن پدژوهش بدر نهدا اشداره شدا -ر تدالش اسدت کدر ریشدر
افراطگرایا سیای ارکزی را اج طریپ ایجا یک فرهنگ نوین ر این انطقر ساقی
کنا و یک احیی اان ر نوا ا ارجی لو ایجا کنا .ر ههدین راسد ا پدژوهش
اهر بر نبدال پاسدخ بدر ایدن سدوال بدو ه کدر «پکدن بدرای کن درل و ادایریت
نارکوتروریست برای س گاه یپ هاسا لو چر راهبدر ی اتخدا کدر ه اسدت ؟».
برای پاسخ بر پرسش اطرح شاه اج نظریر اواجنر تهایا بهدره اسد فا ه شدا و ایدن
فرهیر اطرح شا کر چین تالش ااکنا ر لهدت لدذک سدراایر بدرای سدیای
ارکزی و توسعر اق صا ی بر کاهش و اایریت اشکال

اانی ا ایجا شاه توسدی

نیروهای تروریس ا و قاچاقچیان اوا اخدار اج طریدپ ایجدا ائد الف بدا ایدران -
روسیر  -ساجاان ههکاری شانگهای اقاا کنا.
1. Common threats
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ن ایج پژوهش اکا اج ن ااباشا کر اشدکال
تروریس ا ر نقاط اخ
است .ااا بح
اشکال

ناشدا اج فعالیدت نیروهدای

بر یک اعًل اانی ا برای ولدتهدای اخ د

شداه

اج نجایا بر یک بحران اانی ا تبایل ااشو کر ولتهایا کر بدا

تروریس ا روبرو هس نا قار

این اوهوع باع

ابارجه و اایریت نها را نااشد ر باشدنا.

سرایت بر کل کشور و اناطپ پیرااون ن ااشو  .انطقر سدیای

ارکزی نیز اج این قاعاه اس ثنا نهاباشا .چراکر ولتهای ایدن انطقدر بدر لداطر
اال اق اارگرایا اکم بر کشورهای لو هر گونر اخالفت را بر نحو چشمگیدری
سرکوک ااکننا و این قار

اایریت بحرانهای این انطقدر توسدی ولدتهدای

ا بوع نان را بر ااقل اهکن رساناه اسدت؛ لدذا تروریسدتهدای ایدن انطقدر و
اسال گراهای افراطا نیز بر انظور نشان ا ن واکنش لدو بدر ایدن فًدای بسد ر
سیاسا اهکن است بر اقاااا

تروریس ا روی بیاورنا.

نها ر تقابل با رویکر سکوالر بو ن ولت ا بوع لو ر این صا هسد نا
کر انایش اسال گرایا را ر سیای ارکزی و اناطپ اس هان نشدین ههسدای ن اج
له ر چین و روسیر کر هر کاا ارای لهعیت اس هان هسد نا توسدعر هندا .و
برای انجا این کار بر هزینرهای هنگف ا نیاجانا هس نا .با تولر بر فقدر و اق صدا
هعی

کشورهای این انطقر و بیکاری چشمگیر برای تااین این هزینر بدر سدهت

قاچاق اوا اخار سوق پیاا کر هانا .اج نجایا کر قاچاق اوا اخار یک اق صدا
سایر و باون االیا

و اخارج استم ر اا چشمگیری را برای ایدن گدروههدا بدر

اراغان اا ور و این اهم بر نوبر لو باع
اذکور ااشو  .بنابراین قار
بر اهااف لو با قار

باال بدر ن قدار

ادانور گدروههدای

تامیرگذاری نها بیش ر ااشو و بر انظدور رسدیان

بیشد ری وار کدارجار اداشدونا و لسدار

لالت نها باال اارو  .نهونر بدارج ر ایدن ادور

هایدت و

ساسدیت نیروهدای افراطدا

اذهبا سیای ارکزی بر سرکوک اسال گراهای سدینکیاندگ توسدی ولدت چدین
است .چراکر این ایالت ر صا ایجا یدک ولدت اسد قل بدرای لدو هسد نا و
نارکوترویسم سیای ایانر ر این صا است کر قار
یک ولت اس قل تبایل کنا.

اانور نها را باال بر ه و بدر

منابع
اانی دا

اامع ا و هیارها عزیزی (« .)1392ساجاان ههکاری شانگهای و تهایداا
اش رک ر سیای ارکزی» .فص ناا سیای ارکزی و قفقاج .ش .81
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