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 ۲۰۱۷/۰۶/۱۲                                                    غوث جانباز                              

 
بست یرا به طرف شانگها رانیتاجکستان راه ا   

 
 شانگهای در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان دایر گردید همکاری های هفدهمین اجالس سران سازمان

شهر  ،جون سالجاری اجالس ساالنۀ سازمان همکاری های شانگهای در پایتحت کشور قزاقستان ۹الی  ۸از تاریخ 
مرکزی اجالس کنونی را پذیرش هند و پاکستان به این سازمان تشکیل میداد.  اتموضوع یکی از آستانه دایر گردید.

و پاکستان تا اکنون مانند افغانستان در مؤقف ناظر قرار داشتند. قابل یاد آوری است که سازمان همکاری های  هند
شانگهای اولین بار است که پس از تأسیس خویش توسعه میابد. گفته میشود که شمولیت هند و پاکستان در ساختارهای 

 سی و اقتصادی باال خواهد برد. سیا هایشانگهای،  وزن این سازمان منطقه یی را در صحنه 
کوشش های بخرچ داد و از کشورهای عضوی سازمان تقاضا بعمل آورد تا ایران را هر چه زودتر  در این میانمسکو 

به حیث عضو اصلی شانگهای قبول کنند. لیکن مساعی مسکو طی این اجالس نیز مانند سال گذشته به ناکامی انجامید، 
 منفی که تاجکستان در برابر ایران اختیار نمود.  قبل از همه از بابت مؤقف

کشور های قزاقستان، قرغزستان، چین، روسیه،  ۲۰۰۱بنیان گذاران سازمان همکاری های شانگهای در سال 
 تاجکستان و ازبکستان میباشند. 

تشکیل خواهد داد، فیصد نفوس جهان را  ۴۴پس از پذیرش هند و پاکستان به صفوف شانگهای نفوس این سازمان 
تریلیون دالر در سطح جهان ۳۳ تقریبا   که برابر باتقرب نموده  از در آمد تمام دنیا فیصد ۲۴درآمد خالص داخلی آن به 

 . می شود
 نهایت باال رفتهتحلیلگران مسایل سیاسی به آن باور اند که ظرفیت سازمان همکاری های شانگهای بدین ترتیب متدرجاً 

انبه کسب مینماید. زمینه ها و امکانات معینی برای تأمین امنیت در منطقه، ایجاد یک مهندسی نوین و مثمریت همه ج
تنها در سطح منطقه بلکه فراتر از حوزۀ  انکشاف نهصلح و ثبات و  أمیندر راستای ت همکاری های متقابالً مفید
 شانگهای فراهم میگردد. 

ربنایی و اقتصادی مشاهده میشوند : به طور مثال فدراسیون روسیه در چهارچوب شانگهای هکذا تمایالتی  عمیق زی
آسیای "  را که برخی از کشورهای عضو شانگهای مشمول آن میباشد پیش  –کوشش میکند " مجتمع اقتصادی ایرو 

 یک کمربند " را که –میبرد. از جانب دیگر، چین نیز از اینگونه پروسه ها عقب نمانده و طرح عظیم " یک راه 
" هشت کشور شانگهای  در متن تغییرات متذکرهاعضای شانگهای عالقمند الحاق به آن استند، روی دست گرفته است. 

" به یک صحنۀ جدیدی در سطح بین المللی برای  همکاری های اقتصادی و تجارتی مبدل میگردد. در این میان مسکو 
ا حتی یک ضرورت میشمارد. پیکن از پیشنهاد مسکو در تأکید میکند تا ایران عضویت این سازمان را دریابد و آنر

 اینمورد حمایت مینماید. 
بختیار حکیموف نمایندۀ خاص رئیس جمهور فدراسیون روسیه و سفیر آنکشور در سازمان همکاری های شانگهای به 
 جواب خبرنگار روزنامۀ مرکزی روسیه " ایزویستیا " خاطر نشان میسازد : 

خود را به مثابۀ یک همکار مثمر،  اینکشور ن منحیث ناظر در این سازمان حضور داشت،سال که تهرا ۱۲" طی 
مطمین و سازنده ثابت ساخت. بنابرین ما مصرانه کوشش میکنیم تا درخواست ایران مبنی بر پذیرش آن به عضویت 

 میکنند. " موضع ما پیرامون ایران اکثریت اعضای شانگهای حمایت  . ازاین سازمان زیاد معطل نگردد
برنامۀ هستوی ایران باعث گردیده بود تا سازمان ملل متحد علیه رژیم این کشور تعزیرات گستردۀ را وضع نماید.  قبالً 

تعزیرات مذکور باعث  شده بود تا درخواست ایران به منظور پذیرش در سازمان همکاری های شانگهای راکد بماند.  
تمام تعزیرات  ۲۰۱۶باالخره سب عضویت ایران به حساب میرفت. در سال تحریمات ملل متحد مانع عمده در راه ک

 گردید.  لغوبین المللی علیه ایران 
اجالس سران شانگهای نشان داد که اکنون مانع دیگری در راه ایران بخاطر کسب عضویتش در این سازمان لیکن 

است. دوشنبه مخالف شمولیت  تهران موقف حکومت تاجکستان در برابر عبارت از عرض وجود نموده است، و آن
ایران در این سازمان میباشد و این موضعگیری خویش را در اجالس شورای وزرای امور خارجۀ  تمام عیار

ابراز داشته بود. صرف نظر از فشارهای مسکو و پیکن باالی  چندی قبل نیز کشورهای عضو سازمان مورد بحث
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 اعضای سازمان . بال  ایران، دوشنبه کدام تغییری در موقف اش نیاورددر ق یتاجکستان بخاطر تغییر در موضعگیر
کنونی درخواست تهران را مورد بررسی قرار نداده، و ایران کمافی السابق در مؤقف  بدین ترتیب در اجالس گهایشان

 قبلی، یعنی به حیث ناظر در این سازمان باقی ماند.  
ن دیریست ایران را بخاطر حمایت از یکی از احزاب مخالف اسالمگراء معلومات دست داشته نشان میدهد که تاجکستا

و مخالف حکومت آنکشور متهم میسازد، بنابرین به زعم دوشنبه این پالیسی تهران، کشور مذکور را در مغایرت با 
 منشور و اساسنامۀ شانگهای قرار  داده است. 

در گفتگوی با خبرنگار روزنامۀ روسی زبان " ایزویستیا  میرزا سیفی یکی از تحلیلگران مسایل سیاسی در تاجکستان
تاجکستان پیوسته در سازمان شانگهای  ۲۰۱۵: " تا سال  میکند " پیرامون موضعگیری حکومتش چنین ابراز نظر

 " از اعمال فشار مینمود تا ایران به عضویت سازمان درآید. لیکن در شرایط کنونی روابط ما با تهران به دلیل حمایت 
منحیث یک سازمان  تاجکستان حزب رستاخیز اسالمی تاجکستان " شدیداً به تیرگی گرایده است. حزب مذکور در 

تروریستی اعالم گردیده. بنابرین دوشنبه تا زمانی مخالف عضویت تهران در این سازمان خواهد بود که ایران رسماً 
 حزب متذکره را یک سازمان تروریستی اعالن ننماید. " 

 به اجالس کنونی نیزاز اجزای مهم همکاری ها را در چهارچوب شانگهای مسایل تأمین امنیت تشکیل میدهد. در یکی 
ألۀ مذکور توجه خاص معطوف گردید. اوضاع افغانستان در مباحث امنیتی طبق  معمول در جای اول قرار میگیرد. مس

سازمان همکاری های شانگهای آقای دمیتری میزینتسیف به جواب خبرنگار روزنامۀ ایزویستیا در منشی عمومی اسبق 
اینمورد  اظهار داشت : " چگونگی انکشاف اوضاع در افغانستان، مخصوصاً در متن مبارزه با تروریزم اهمیت این 

نید سازمان همکاری های شانگهای کشور را زیادتر ساخته و توجه هر چه بیشتر بدان معطوف میگردد. طوریکه میدا
مصمم است تعداد  اعضای خود را با عضویت کامل بیشتر بسازد. بنابرین همکاری و فعالیت های متقابل در راه 

در  ۲۰۱۲و بذل کمک ها به حکومت افغانستان که از سال  ه ضد تروریست های که در آن کشور جا یافته اندمبارزه ب
 راست، مؤفقیت بیشتر خواهد داشت. " این سازمان مؤقف ناظر را دا

 دانیار قاسنظروف، تحلیلگر مسایل منطقه یی در پوهنتون اقتصادی شهر آلماتی ) قزاقستان ( به آن باور است که
اوضاع در افغانستان بدون هماهنگی مساعی هند و پاکستان امکان پذیر نیست. در عین حال مناسبات این دو  بهبودی

فوف شانگهای پیوسته اند از بابت منازعه باالی کشمیر نیز بر هم خورده و هر دو یکدیگر را در کشور که جدیداً به ص
پس  مایت از تروریزم متهم میسازند. " از جانب دیگر، خوشبین ها در حلقات سیاست خارجی روسیه معتقد استند کهح

ات هند و پاکستان پائین خواهد آمد. حرارت تشنج در مناسب شانگهای  سازمان اکستان به صفوفپیریش هند و پزاز 
سایر کشورهای عضو این سازمان نیز از پیچیدگی های معین در روابط شان مبرا نیستند، بطور مثال مناقشۀ سرحدی 
میان هند و چین، معضلۀ رهبر بودیست ها " داالی الم "، جنجالهای متعدد بر سر منابع آب میان تاجکستان و 

 ی و سرحدی میان ازبکستان و قرغزستان وغیره هنوز هنوز رفع نگردیده اند. ازبکستان، مناقشات اتنیک
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه حین سخنرانی در هفدهمین اجالس عمومی سران شانگهای پیشنهاد 

فته شود. پوتین متؤقف گردیده است از سر گر ۲۰۰۹افغانستان " که از سال  –نمود تا فعالیت " گروپ تماس شانگهای 
حل سیاسی منازعه در افغانستان موضع گفت : " فدراسیون روسیه و تمام کشورهای عضو شانگهای پیوسته از 

و طرفدار آن استند تا افغانها خود با هم به توافق برسند. سازمان همکاری شانگهای آمادۀ همکاری در  نمودهپشتیبانی 
که چگونگی اوضاع در افغانستان اهمیت کلیدی برای تأمین امنیت در سطح این زمینه است. " پوتین ضمناً تأکید کرد 

 است. "  همنطقه داشته و ادامۀ جنگ فاقد آیند
تصریح کرد : " از آنجائیکه حجم تولید مواد مخدر در افغانستان و  رفتهگبه تهدید مواد مخدر نیز تماس والدیمیر پوتین 

لحت میدانم تا ارگانهای ذیربط شانگهای در تبانی با نهادهای مشابه ترافیک آن به خارج رو به افزایش است، مص
سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی و منطقه ئی همکاری های شانرا در این زمینه هماهنگ و تأمین 

 ید. " نمایند. ما همه ذینفع و عالقمند استیم تا کمربند وسیع امنیتی ضد مواد مخدر در منطقه به میان بیا
والدیمیر پوتین در روز اول اجالس کنونی سران شانگهای در ترکیب اعضای اصلی این سازمان اظهار داشته بود : " 
عدم همکاری مثمر و فقدان هم نظری جامعۀ بین المللی در مورد مسایل افغانستان موقع نمی دهد تا اوضاع در این 

سال است علیه طالبان میجنگند، لیکن وضعیت نظامی و  ۱۵نک کشور عادی گردد. ایاالت متحدۀ امریکا و ناتو ای
 سیاسی در داخل افغانستان هر روز بدتر میشود. باید اذعان نمایم که این وضعیت جدی ترین منبع تهدید برای امنیت

 ۀ شانگهای محسوب میگردد. کشورهای حوز
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خود در پیمان نظامی ناتو مصرانه خواسته است تا  ما و شما شاهد آن هستیم که ایاالت متحدۀ امریکا اخیراً از متحدین
 قطعات نظامی خود را به افغانستان اعزام بدارند و فعالیت های خود را در آنجا مجدداً آغاز نمایند. " 

والدیمیر پوتین خطاب به اعضای سازمان شانگهای : " بیائید از پالتفورم شانگهای برای تأمین دیالوگ میان حکومت 
و گروه های مخالف استفاده کنیم، به وزرات خانه های خارجۀ ما پیشنهاد میگردد تا اقدامات مشخص را در افغانستان 

 زمینه ارایه نمایند. " 
والدیمیر پوتین نظریات اش را در پیوند با مسألۀ تروریزم به شرح ذیل جمع بندی نموده و در آن از کشور ما نیز یاد 

 آوری نمود : 
ت تروریزم صرف بر بنیاد تشریک همکاری صادقانه و سازندۀ کشورها بر اساس رعایت " مغلوب ساختن شرار

مواذین حقوق بین الدول امکان پذیر است. مبارزه با تروریزم را باید بطور آشتی ناپذیر پیش برد. در عین زمان الزم 
گردد و علیه ایدیالوژی افراطیت است تا علل اجتماعی و اقتصادی که باعث بروز این پدیدۀ خشن میگردد نیز شناسایی 

و بنیادگرائی مبارزه صورت بگیرد. بنابرین نقش  " مرکز منطقه یی ضد تروریستی " در چهارچوب شانگهای باید 
باال برود. امضای کنوانسیون دفع افراطیت و بنیادگرایی که قرار است در ختم اجالس کنونی به امضاء برسد نیز یک 

 ا ارزیابی میگردد." گام هدفمند در همین راست
به باور والدیمیر پوتین داعش پالن های تازۀ را برای بی ثبات ساختن اوضاع در مناطق جنوبی روسیه در سر دارد. 
او گفت : " معلومات دست داشتۀ ما نشان میدهد که داعش برنامه های بی ثبات ساختن جمهوریت های آسیای مرکزی 

فته است. بنابرین هماهنگی و تشریک فعالیت ها میان ادارات استخباراتی و مناطق جنوبی روسیه را روی دست گر
دول شانگهای منجمله از طریق نهاد که قبالً از ان یاد آور شدم، یعنی "مرکز منطقه یی ضد تروریزم " باید مجدداً 

بوقوع پیوست، ثابت  تقویه گردد. تحقیقات انجام یافته در مورد انفجار چندی قبل در شهر سانکت پیتیرزبورگ روسیه
ساخته که داعش در کشورهای عضو سازمان شانگهای نطفه گذاری های مخفی نموده است. تروریست های که در 
خاک افغانستان جابجا گردیده اند، نمی توانند مراتب نگرانی ما را به بار نیاورند. این تروریست ها تالش میکنند 

 ا منتشر بسازند. فعالیت های جنایتکارانۀ خود را در کشور م
 )پایان( 
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