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تحلیلی راهبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ( با تاکید بر نگاه به
شرق و سازمان همکاری شانگهای)
٭

دکتر کیهان بزرگر٭  /دکتر علی آدمی

چکیده

نوشتار حاضر با مضمون راهبرد نگاه به شرق و سازمان همکاری شانگهای در سياست خارجي و
جايگاه آن در تأمين امنيت و منافع ملي جمهوری اسلامي ايران ،درپي آن است تا امکان
دستيابي به منافع سياسي و امنيتي را بواسطه همکاری با حوزه شرقي آسيايي بررسي نمايد.
در اين مقاله شرق حوزه تمدني و هويتي ای است که با فاصله از تقسيمبندیهای ايدئولوژيک و
با تأکيد بر منافع امنيتي و ملي کشورها  ،فرصتهای جديدی فراروی جمهوری اسلامي مي
گذارد .نويسندگان مقاله بر اين اعتقادند که منطقهگرايي با رويکردی شرق نياز ضروری کشور
در عصر حاضر ميباشد چراکه وجود قرابتهای فراوان هويتي و فرهنگي و مکمل بودن اقتصاد
اين کشورها در تعامل با ايران بخصوص اقتصاد و امنيت انرژی ،امکان تأمين بخشي از نيازهای
مهم اقتصادی کشور را سبب ميشود و همگرايي در عرصه سياست فعلي ،در دراز مدت تأمين
کننده نيازها و ضرورتهای استراتژيک و امنيتي خواهد بود.
کلید واژهها
نگاه به شرق و غرب ،سازمان همکاری شانگهای ،امنيت ،منافع ملي ،منطقهگرايي.

٭ عضو هيات علمي و استاديار روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران.
٭٭دانشآموخته مقطع دکتری روابط بينالملل دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات.
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مقدمه

با مفروض انگاشتن اين مساله که در جهان جهاني شده امرروز بررای دسرتيابي بره اهردا و
منافع ملي و برقراری امنيت ،ائتلا با ديگران در سطوح منطقرهای و بينالمللري اجتنابناپرذير
است و هزينه بازيگر منزوی بره خرا ر دوری جسرتن از ائتلا هرای منطقرهای هرر روز گزا ترر
ميشود ،يک دولت بايد ببيند که ائتلا با کدام گروه از کشرورها بررای او سرودمندی بيشرتری
دارد و با هويت ملي اش سازگارتر است .انتخراب منطقره مناسرب ائتلرا  ،مسرتلزم بررسريهای
موشکافانه و دقيق ميباشد .زيرا سياست همکاری و اتئلا در زمره سياستهای راهبردی اسرت
که به شکل بلند مدت اتخاذ ميگردد و تأثيرات وسيعي بر سرنوشت کشور دارد .بدون شکل اين
انتخاب برای کشوری همچون جمهوری اسلامي ايران با توجه به هويت چندگانه و برخي اهردا
منحصر به فردش ،دشوارتر و پيچيدهتر از يک بازيگر معمولي خواهد بود.
لذا سئوال اصلي در اين است که با توجه به ظرفيت و ماهيت جمهروری اسرلامي ايرران ،چره
نوع از ائتلا و ترکيب فراملي و با کدام منطق فکری و جغرافيايي در چارچوب مصلحت و منافع
ملي کشور قرار دارد؟ آيا ميتواند تأمين کننده امنيت ملي باشد؟ در مقام پاسخگويي ،دو گزينره
فراروی ايران برای همکاری و ائتلا ر راهبرد نگاه بره غررب راروپرا و آمريکرا و نگراه بره شررق
رچين ،روسيه ،سازمان همکاری شانگهای و  ...ر را رح نموده و فرصتها و چالشهای هر يرک
را بررسي مينماييم.
گفتار اول :راهبرد نگاه به غرب (اروپا و ایالات متحده آمریکا)
مقصود از غرب ،خشکيهای دو سوی اقيانوس آتلانتيک يعني قاره اروپرا و آمريکرای شرمالي
ميباشد .اگر محيط بينالملل را از نظرگاه تئوری نظام جهراني ايمانوئرل والرشرتاين 1برهصرورت
مرکز ،پيرامون و شربه پيرامرون ببينريم ،بيشرک آمريکرا و کشرورهای صرنعتي اروپرا همچرون
انگلستان ،فرانسه و آلمان در مرکز نظام جای ميگيرند .ايرن مرکرز ،محرل اسرتقرار اقتصرادهای
توسعه يافته و پرتوان سرمايهداری و دموکراسيهای ليبرال است .بخش اعظرم ثرروت جهران بره
آنجا سرازير ميشود  ،حجم کثيری از مواد خام و منابع بيعي زمين در آنجا مصر ميگردد .با
1- Immanuel Maurice Wallerstein
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اتکا به چنين توان فوقالعادهای ،دولتهای غربي عملاً جريانهای بينالمللي را مديريت ميکنند
و از مجاری گوناگون نظير شورای امنيت ،بانرک جهراني ،صرندوق بينالمللري پرول ،نراتو و نيرز
شرکتهای چند مليتي بر رفتار ديگر بازيگران تأثير ميگذارند.
لذا وجود يا فقدان رابطه ای منطقي ميان يک برازيگر و غررب در تعيرين چگرونگي وضرعيت
بين المللي نقش بسزايي دارد .کشور ايران تاکنون از برقراری اين رابطه منطقي برا جهران غررب
ناتوان بوده و همواره راه افراط را پيموده است .زمراني افرراط در نزديکري و وابسرتگي رپريش از
انقلاب اسلامي و زماني افراط در قهر و جدايي رپس از انقلاب اسلامي  .هماکنون نيز عدم وجرود
يک ارتباط قاعدهمند ،دشواریهای فراواني را برای کشور ميآفريننرد و سياسرت خرارجي را در
مسير نيل به منافع و اهدا ملي با موانرع جردی مواجره ميسرازد ،بره وريکره بخرش اعظرم
اصطکاکها و معضلات منطقهای ايران و بسياری از مشرکلات مرا برا همسرايگانمان از قاعدهمنرد
نمودن روابط با غرب ريشره ميگيررد .زيررا منبرع اصرلي قردرت در سرطي جهراني از آن غررب
ميباشدر سريع القلم . 77 :1731 ،به منظور حصول نتيجه بهتر ،مناسب است ابتدا رابطه ايرران
با اروپا و ايالات متحده را به ور جداگانه مورد بررسي قرار دهريم و آنگراه ارزيرابي و بررآوردی
کلي از شرايط حال و آينده ارائه کنيم.
الف) روابط ایران و اروپا (اتحادیه اروپا)
جمهوری اسلامي ايران و اتحاديه اروپايي به علت قرار گرفتن در دو حوزه ارزشي ،فرهنگري و
تمدني متفاوت ،فاقد مباني يک رابطه استراتژيک و راهبردی هستند .لکرن جايگراه اتحاديره در
نظام بينالمللري و همچنرين نقرش و جايگراه منطقرهای و راهبرردی جمهروری اسرلامي ايرران
ضرورت های متقابلي را برای برقراری يک رابطه تقويت شده بره وجرود مريآورد .اتحاديره اروپرا
بخش مهمي از مجموعه ارزشي جهان غرب محسوب ميشود کره علريرغم پرارهای رقابتهرای
تجاری و تاکتيکهای متفاوت سياسي ،در اصول و اهدا با آمريکا اشتراک نظر دارد و دو سروی
آتلانتيک به عنوان متحدين استراتژيک در بسياری از موضوعات بينالمللري ،از مواضرع و منرافع
مشترک برخوردار هستند .در عين حال اروپا بعضاً تفوق آمريکا را بر خود ولو بره اکرراه پذيرفتره
است رخالوزاده. 73 :1731 ،
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با در نظر گرفتن نقش کليدی اتحاديه اروپا در عرصههای اقتصادی و سياسي جهراني و نيرز
با توجه به موقعيت ژئواستراتژيک جمهوری اسلامي ايران در منطقه حساس خاورميانه مضا برر
بهره مندی آن از منابع غني نفت و گاز ،تدوين برنامه و راحي سازوکار مشخصي جهت تعميرق
مناسبات فيمابين هرچه بيشتر احساس ميشود ر خصوصاً که در حال حاضر اتحاديه هيچگونره
روابط قراردادی و نهادينهای با ايران نداردر در اين راستا شناخت و تلقي صحيي دو ر از نروع
رفتار يکديگر به منظور فهم چگونگي تنظيم روابط بسيار مؤثر خواهد بود.
در پاسخ به اين پرسش که روابط نهادينه با اروپا چه نفعي به حال جمهروری اسرلامي ايرران
خواهد داشت بايد بگوييم حد اعلای آن چيزی که سياستسازان کشرور از يرک شرريک مؤتلر
انتظار دارند ،آشکارا در قالب اتحاديه اروپايي جلوهگر ميباشد .اتحاديره يرک مجموعره ذو ابعراد
سياسير امنيتي و اقتصادیر تجاری با سرابقه اسرت کره در ميران نمونرههای هرم سرنخ خرود،
حرفهایترين و مجربترين به شرمار ميآيرد لقرب بزر تررين قطرب تجراری جهران را يردک
ميکشد و از حيث شاخصهای اقتصادی در جايگاه رفيعي قرار دارد .همچنين با اتکا بر اعضرای
توانمند و توسعه يافتره خرود و نيرز در نتيجره اجررای موفقيرتآميز سياسرتهای همگرايانره و
وحدت آفرين خصوصاً ي سالهای اخير به بلروک سياسري ،اقتصرادی ،تجراری ،مرالي ،علمري و
صنعتي عظيمي مبدل گشته که ي وسريعي از جريانرات بينالمللري را خطدهري نمروده و از
پتانسيل قوی جهت رايزني در مجامع اثرگذار جهاني برخوردار است.
کشورهای عضو اتحاديه اروپايي در بين کشورهای ثروتمند ،صنعتي و پيشررفته جهران قررار
دارند .فرانسه ،انگلستان ،آلمان و ايتاليا عضو گروه  3بوده و فرانسه و انگلسرتان از اعضرای دائرم
شورای امنيت سازمان ملل متحد هستند .کشورهای اتحاديره اروپرا در سرازمانهای اقتصرادی-
پولي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول ،بانک جهاني ،سرازمان تجرارت جهراني و سرازمان
همکاری اقتصادی و توسعه ،حضوری چشمگير داشته و لذا از توان اعطای اعتبارات مالي بالرايي
برخوردار مي باشند .انتقال تکنولوژی با توجه بره تروان صرنعتي اتحاديره اروپرا و سررمايهگذاری
کشورهای اتحاديه اروپا با توجره بره مشرارکت مرالي و اعتبراری آنهرا در برنامرههای عمرانري و
بازسازی جمهوری اسلامي ايران حائز اهميت بسياری است .از سوی ديگرر سياسرت اتحاديره در
خصوص گفتگو با ايران و مخالفت آن با سياستهای انزوا ،تحريم اقتصادی و مهار دو جانبره کره
از سوی آمريکا اعمال ميگردد موضوع قابل توجهي به شمار ميآيرد رهمران  . 33 -34 ،در يرک
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نگاه کلي ميتوان عمدهترين فرصتها و انگيزههای جمهوری اسلامي ايران از رهگرذر ائتلرا برا
اتحاديه اروپا به ويژه با صبغه اقتصادیر تجاری را در موارد زير مرنعکس ديرد :ورود بره سرازمان
تجارت جهاني ،1جبرران خلرأ ناشري از عردم روابرط سياسري برا ايالرات متحرده ،افرزايش رونرد
سرمايهگذاری مستقيم خارجي ،توسل به اتحاديه اروپا به عنوان يک بازيگر اصلي جهاني و نهايتا
کاهش آسيبپذيریهای امنيتي را مي توان نام برد.
مورد اخير اهميت خاصي در ذهن گردانندگان سياست خارجي ما دارد زيرا اصولاً جمهروری
اسلامي ايران اقتصاد را دستمايهای برای تأمين امنيت ملي خود در برابر تهديدات ايالات متحرده
پنداشته و اميدوار است که به واسطه جذب حجم بالای سرمايهگذاری مستقيم خارجي از سروی
شرکت های اروپايي بتواند با ايجاد وابستگي متقابل اقتصرادی ،ميرزان حساسريت اتحاديره را در
قبال خود افزايش دهد تا از اين ريق خطر بزر دشمن خارجياشر ايالرات متحده ر را لااقرل
اندکي کمرنگتر سازد رفلراحي . 111-117:1731 ،از ديگرر ابعراد فرصرت همکراری و ائتلرا برا
اتحاديه اروپايي ميتوان به دستيابي به تکنولوژی و فناوری سررمايه ،بهرهگيرری از ظرفيتهرا و
توانايي های تکنولوژيک اتحاديه ،تحقق افزايش صادرات نفتي و غيرر نفتري و غيرره اشراره کررد
رخالوزاده. 133:1737،
 -1چالشهای فراروی ائتلاف ایران و اتحادیه اروپا
در اينجا به واکاوی عللي پرداخته مي شودکه بر سر راه همکراری قاعدهمنرد و مسرتمر جمهروری
اسلامي ايران با اتحاديه اروپايي موانع صعبالعبوری قرار ميدهند .ممکن است بتروان علرل فراوانري را
مستقيم يا غير مستقيم منشأ اثر دانست ،لکن نويسنده بر روی دو مورد اصلي کره احسراس ميشرود
تأثير بسزايي دارند انگشت تأکيد مينهد و هر يک را جداگانه به بحث ميگذارد.
 -1-1تعارضات هویتی
يکي از چالشهای عمدهای که همواره راه را بر شکلگيری ائتلا مرابين جمهروری اسرلامي
ايران و اروپا سد ميکند ،وجود برخي تعارضات و ناهمخوانيهای عميق ميران هويرت ،ارزشهرا،
1- WTO
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اصول و جهانبيني دولت ر ملرت مرا بره عنروان يرک برازيگر اسرلامگرای کاملراً ايردئولوژيک برا
ايستارهای هويتي مجموعه دنيای غربر اروپا و آمريکا است .ايرن تعارضرات هرويتي کره از اوان
پيروزی انقلاب هويدا گرديد ،ايران و غرب را در دو مسير مخال اتوبان قررار داده و تحقرق يرک
همسويي و همنوايي کامل را به ميزان زيادی ناممکن ميسازد .انقلراب اسرلامي در ايرران باعرث
شد تا سياست دينمدارا نه جايگزين سياست دنيامدارانه دوران پهلوی گردد .اين امر زماني اتفاق
افتاد که جهان غرب در اوج گرايش به سياست دنيامدار مبني بر رد اين ارزشها نضج ميگرفت.
سياستهای نه شرقي ،نه غربي ايران و حمايت از مستضعفين و مسلمين دنيا و شعارهايي نظيرر
صدور انقلاب اسرلامي در برابرر سياسرتهايي ليبراليسرتي جهران غررب ،از جملره شاخصرههای
اختلا هويتي دو ر به شمار ميرفت که شکا را در روابط فيمابين افرزايش مريداد و ايرن
در حالي بود که اشتراکات هويتي اروپای غربي و ايالات متحده باعرث همسرويي رفترار آنهرا در
قبال ايران عليالخصوص در دهه اول پس از انقلاب اسلامي ميشد راسکندريان . 117:1737 ،ايرن
امر موجب شده است تا جهان غرب در مورد لزوم تغيير رفتار جمهوری اسلامي ايران يرک صردا
گردد که نمود آن را آشکارا ميتوان در موضوعاتي از جمله اتخاذ سياست واحد جهت برخورد برا
وقايعي چون ظهور انقلاب اسرلامي ،مراجرای گروگرانگيری ،جنرگ تحميلري ،اعلرام حکرم امرام
خميني رره پيرامون وجوب قتل سلمان رشدی ،روند صلي خاورميانره و فعاليتهرای هسرتهای
ايران متجلي ديد رهمان 131-111 ،و . 117 -113
 -1-2ناتوانی در برابر ایالات متحده
تا پيش از حملات يازدهم سپتامبر اروپا تلاش ميکرد مانع از استقرار جهان تکقطبي گرردد
که تقريباً اوج اين تلاشهرا در اواسرط دهره  1111در بالکران صرورت پرذيرفت .امرا تحولرات و
تجربههای بالکان نشان داد که اروپاييها قادر نيستند به اتکای توان بازمانرده از دوران نظرام دو
قطبي ،نقش رو در روی آمريکا را ايفا کنند .زيرا اروپاييها واق شدند که از امکان رودررويي برا
ايالات متحده و جلوگيری از اجرای برنامهها و سياستهای راحري شرده بره وسريله واشرنگتن
برخوردار نمي باشند ...در نتيجه بيعتاً بايد بپذيريم فارغ از آن چيزی که مرا از اروپرا و تنظريم
روابطش با آمريکا ترسيم ميکنيم ،اروپا نه تنها قصد تقابل با ايالات متحده را نردارد بلکره تروان
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آن را نيز دارا نيسترکولايي . 11 -13 :1737 ،اتحاديه اروپا وابستگي امنيتي شديدی بره آمريکرا
دارد زيرا از قابليت کافي برای انتقال نيرو بره منرا ق بحرانري جهران ،نظرام جهراني ا لاعراتي،
فضايي و شبکه گسرترده پايگاههرای نظرامي برخروردار نيسرت .اتحاديره حتري از حرل و فصرل
بحران های داخلي خود نظير بحران کوزوو نيز عاجز است در حالي که آمريکا برا داشرتن تمرامي
امکانررات ميتوانررد برره مقابلرره بررا هرنرروع تهديررد امنيترري و در هررر گوشررهای از جهرران
برخيزدرجعفریولداني . 31 :1731 ،برايند نکات فوق ،پذيرش رهبری ايالات متحده از سوی اروپرا
را اجتنابناپذير ميسازد.
ب) روابط ایران و ایالات متحده آمریکا
مسا له قطع روابط جمهوری اسلامي ايران و ايالات متحده آمريکا يکي از آن مسرائل بغررنج و
بسيار پيچيده سياست بينالملل است .سه دهه تمام ،قهر و بدخواني و خصومت مداوم ،کارنامره
روابط ايران و آمريکا را سياه کرده و هيچ روزنه اميدی بررای تصرور يرک آينرده روشرن ترو م برا
همکاری باقي نميگذارد .اما براستي عوامل اصلي موجد اختلا کدامند و خصومتهای بيپايان
دو کشور از کجا ريشه ميگيرد؟ اين مساله را از زاويه نگراه ايالرات متحرده و جمهروری اسرلامي
ايران به بحث مي گذاريم تا در نهايت بتوانيم نتيجه بگيريم که آيا امکان برقرراری ائتلرا ميران
رفين حتي در ميان مدت يا بلند مدت وجود دارد يا خير؟
 -1نگاه متقابل ایران و آمریکا
امام خميني رره توانست به گونه معجزه آسايي اين پتانسيلها را به فعاليت رسانده و انرژی
بسي ار عظيمي ايجاد کند .انقلاب امام از ريرق محرور قررار دادن اسرلام سياسري پويرا ،احيرای
مفاهيمي ماننرد شرهادت ،جهراد ،ظلمسرتيزی ،عردالت لبي و نفري سرلطه کرافران ،اسرتخدام
مؤلفههای ناشناخته و غير سختافزاری قدرت و نيز ارائه تقسيمبندی جهاني جديدی برا عنروان
مستضعفين ر مسررتکبرين در مقابررل تقسرريمبندی مرکرز -پيرامررون ،در حقيقررت يررک سررونامي
سهمگين ايدئولوژيک به راه انداخت که به مرزهای جغرافيرايي ايرران محردود نمانرد و سرواحل
شرق و غرب عالم را در نورديد .پيام انقلاب ايران روح تازهای در کالبد جنبشهرای آزادیبخرش
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خصوصاً در ميان کشورهای اسلامي برای رويارويي با امپرياليزم ناظم سلطه دميد و همگي را بره
جوش و خروش واداشت.
با اين حساب ،مهار روند شکوفايي انقلاب از ريق قطع ريشه جمهوری اسرلامي ايرران جرزو
ملزومات تحقق سيطره جهاني ايالات متحده محسوب ميشود .دولتمردان کاخ سفيد برا اشررا
بر دامنه وسيع تهديداتي که بقای پديده انقلراب و صردور آن ميتوانسرت بررای منرافع ليبرال ر
سرمايه داری غرب بيافريند ،از تمام ظرفيت خود جهت ساقط نمودن نظرام انقلرابي ايرران بهرره
جستند اما نه تنها تروفيقي حاصرل نکردنرد بلکره لطمرات بيسرابقهای را نيرز متحمرل شردند.
سرنگوني بهتررين و فرمرانبردارترين متحرده خاورميانره آمريکرا ،اشرغال سرفارت ايرن کشرور و
گروگانگيری ديپلماتها و کارکنان سفارت بره مردت  333روز و متعاقرب آن شکسرت خفتبرار
عمليات رهايي گروگانها در بس که ومرار دولرت کرارتر را در هرم پيچيرد ،رسروايي برزر
«ايرانر کنترا» 1با فاش شدن سفر مخفيانره «رابررت مرک فرارلين» بره ايرران در دوره رياسرت
جمهوری ريگان رمحمدی ، 133-141 :1737 ،ناکرامي رحهرای مختلر کودترا و برانردازی،
ثمربخش نبودن حمايت بي دريغ و همه جانبه از رژيم صدام حسين در خلال هشت سال جنرگ
تحميلي ،کارگر نيفتادن تحريمهای گسترده اقتصادی و بلوکره کرردن داراييهرای ايرران ،عردم
موفقيت سرمايهگذاریهای کلان برای انجرام اقردامات خرابکارانره و تجهيرز و تقويرت گروههرای
معاند نظام در داخل و خارج از کشور ،ناتواني از متوقر نمرودن فعاليتهرای هسرتهای ايرران و
دهها مورد ديگر ،مصاديق دردسرهايي هستند که جمهوری اسلامي ايرران بره عنروان بزرگتررين
مهره چالشگر منافع هژمونيک ايالاتمتحده در منطقه حساس خاورميانه ايجاد کرده و هماينرک
نيز پس از گذشت سه دهه همچنان عليرغم تمامي فشارها و تهديدات ،بره حيرات خرود ادامره
داده است.
برآيند مشکلاتي که ذکر آن گذشت رهبران واشنگتن را مجاب ساخت که نظريه نظرم نروين
جهاني نميتواند در شرايط کنوني محيط بينالمللي برای تحقق سلطه آمريکا منشأ اثر باشد .لذا
ضرورت کاربست يک نظريه جديد به عنروان رهنمرود سياسرت خرارجي آمريکرا اجتنابناپرذير
مي نمود .نظريه جديدی که گروهي از انديشمندان رئاليست آمريکا مشهور بره «برخوردگرايران»
1- Iran- Contra
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ارائه کردند .ا ين بود که ايالات متحده به عنوان يک ابرقدرت ،تنها در صرورتي ميتوانرد جايگراه
خود را حفظ نمايد که برای خود مأموريت و رسالتي قائل باشد و هد مشخصي را در سررلوحه
برنامه هايش بگنجاند که مورد پذيرش جامعه جهاني قرار گيرد .به عبارت ديگرر برا رجروع صرلي
جهاني و فقدان احساس خطر مشترک ،جامعه جهاني انگيزهای ندارد تا جايگاه ابرقدرتي آمريکرا
را به رسميت بشناسد رمحمدی. 31-31:1731 ،
اين راهبرد جديد بر شالوده تئوری «برخورد تمردنها»1ی «سراموئل هرانتينگتون» 1اسرتوار
گرديد .هانتين گتون بر خلا عقيده بسياری از تحليلگران که خاموش شردن شرعلههرای جنرگ
سرد را پايان مناقشات ايدئولوژيک ميدانستند ،تئوری برخورد تمدنها را پيش کشيد تا دوبراره
شرق و غرب را روياروی يکديگر قرار دهد .او ي مقالرهای تحرت عنروان برخرورد تمردنها کره
نشريه «فارن افيرز» 7در سال  1117آن را منتشر کرد ،با تقسيمبندی تمدنهای زنرده و پويرای
جهان به هفت تمدن غربي ،کنفوسيوسي ،ژاپني ،اسلامي ،هندو ،ارتدوکس ،آمريکای لراتين و در
حاشيه ،تمدن آفريقايي سرانجام نتيجه گرفت که دو تمدن اسرلامي و کنفوسيوسري همرراه هرم
رويارويي با تمدن غربير مسيحي را آغاز ميکنند و عاقبت دومي بر اولي فائق ميگردد .بنابراين
رهبری و سياست آينده جهان در دستان غرب مسيحي خواهد بود .به اعتقاد هانتينگتون ،تقابل
تمدنها ،سياست غالب جهاني و آخرين مرحله تکامل درگيریهای عصر خود را شرکل ميدهرد
ر. Huntington ,1991
از اين رو گرايش تغيير رژيم بر اين مبنا استوار ميباشد که جمهروری اسرلامي ايرران کرانون
الهام بخش الگوی روش زندگي برای مسلمانان بوده و امکان تکررار ايرن الگروی زنردگي برومي-
اسلامي ،عرصه تسلط کامل ليبرال دموکراسي آمريکرايي را در خاورميانره محردود سراخته و بره
چالش کشيده است .لذا جهت از ميان برداشتن تأثيرات وجودی الگوی مذکور ،ضرورتاً بايد نظام
سياسي ايدئولوژيک ايران را سرنگون کرد روعيدی . 1 :1731 ،اما مطابق با گرايش تغييرر رفترار،
مشکل ايالات متحده به ساختار نظام جمهوری اسلامي برر نميگرردد بلکره ناشري از عملکررد و
رفتارهای چالشزای ايران در خاورميانه بوده است .لذا کانون اصلي سياست خارجي کراخ سرفيد
1- The Clash of Civilizations
2- Samuel p. Hantington
1- Foreign Affairs
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ب ايد صرفاً بر تلاش برای وادار ساختن ايرران بره تررک رفتارهرای مغراير منرافع ملري آمريکرا در
خاورميانه متمرکز شود .حاميان سياست تغيير رژيم ايرران ،تلراش ايالرات متحرده در برانردازی
رژيمهای ياغي البان و صدام حسين در افغانستان و عراق را ملاک عمل قرار ميدهند .آنهرا در
حقيقت تمايل دارند که کار سرسختترين مخال خود را از ريق يک حمله نظامي پيشدستانه
يکسره سازند رهاديان . 7 :1731،اما رفداران سياست تغيير رفتار ،تجرارب روابرط ديپلماتيرک
آمريکا با چينر به عنوان يک قدرت منطقهای در دهه 31ر را معيار موفقيت ديپلماسي گفتگو و
انتظار تلقي ميکنند .آمريکا و چين ي دهه  31ميلادی در زمينههای بينالمللري ،منطقرهای و
ملي با يکديگر تعارض شديد ايدئولوژيک و ژئوپلتيک داشتند .اما فضرای متعرارض ايردئولوژيک
چين و شوروی و نيز تلاش ديپلماتيک آمريکا در بهبود مناسبات توانست آن دو را به هم نزديک
گرداند .انگيزه اساسي آمريکا در اين زمينه« ،اهميت قدرت منطقهای چين» بود .ايران نيز مانند
چين از اهميت منطقهای برخوردار است .ايران مانند چين دارای رژيم انقلرابي اسرت ،برا آمريکرا
تعارضات شديد ايدئولوژيک و ژئوپلتيرک دارد و فضرای بينالمللري ضرد تروريسرتي پرس از 11
سپتامبر مشابه فضای بينالمللي دهه  ،31تهران و واشنگتن را به يکديگر نزديک سراخته اسرت.
آمريکا و چين در دهه  31به رغم تعرارض ايردئولوژيک و اختلافرات شرديد برر سرر ترايوان ،بره
تنشزدايرري و تعرير روابررط عقلررايي واقعگرايانرره برررای تررأمين منررافع مشررترک و اسررتراتژيک
پرداختند .لذا بديهي است که آمريکا و ايران نيز پس از  11سپتامبر عليرغم اختلافرات موجرود
مي توانند در خليج فارس ،عراق ،آسيای مرکزی و افغانستان با يکديگر روابط عقلايي و رئاليستي
داشته باشند روعيدی. 7 :1731 ،
از نظر دولتمردن واشنگتن ،جمهوری اسلامي ايران تنها کشوری بوده که توانسته بره عنروان
الگوی الهام بخش مسلمانان در عين حفظ استقلال خود در برابر اعمال سريطره ايالرات متحرده،
همچنان نه تنها به استمرار حيات و ماندگاری بپردازد ،بلکره داعيره هژمروني منطقرهای در زيرر
سيستم خليج فارس و خاورميانه را نيز دارد .لذا هرم آينرده عرراق ،هرم بقايرای اسررائيل و هرم
وضعيت آتي خاورميانه و خليج فارس در چارچوب استراتژی ايالات متحده نهايتاً منوط به تغيير
رژيم ايران خواهد بود.
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 -2نگاه ایران به آمریکا
 -2-1تجربه چند دهه عداوت و بدخواهی
کشور ايالات متحده آمريکا که در قرن بيسرتم ميرا خروار اسرتعمار کهرن بريتانيرا گرديرد،
کارنامه سياهي را همچون انگليسيها در ايران بر جای نهاده اسرت .مرردم ايرران چنردين دهره
است که رد پای آمريکا را آشکارا و نهان در بسياری از حرواد نراگوار تراريخي نظيرر جنگهرا،
کودتاها ،دسيسهها ،ترورها ،تحريمهرا ،خرابکاریهرا و کارشرکنيها مشراهده کررده و از رهبرران
ابرقدرت جهاني جز تهديد ،زورگويي ،خصومت و کينهتوزی نديدهاند .شرايد بتروان کودترای 13
مرداد  1771را که در جريان آن آمريکا به همراه انگلسرتان برا کنرار گذاشرتن محمرد مصردق،
تمامي دستاوردهای نهضت ملي ايران را به باد داد ،سرآغاز مداخلات مغرضرانه دولتمرردان کراخ
سفيد در امور داخلي کشور ما دانست .از آن زمان تاکنون حافظه تاريخي ايرانيان از رفتار آمريکا
به غير از تداوم بدخواهي و دشمني چيز ديگری ثبت نکرده است .تحميل قرارداد کنسرسيوم به
رژيم پهلوی برای غارت منابع نفتي ايران ،حمايت بيدريغ از يرک شراه مسرتبد و ديکتراتور بره
مدت  14سال و همراهي با او در سرکوب اعتراضات ملت ،تلاش همه جانبه بررای سراقط کرردن
جمهوری اسلامي پس از پيروزی انقلاب ،تجاوز بره خراک ايرران در مراجرای ربس ،حمايرت از
گروهکهای تروريست و خرابکار ،ترغيب دولت صدام حسين برای شرعلهور سراختن آترش يرک
جنگ تمام عيار عليه کشور ما و تجهيز آن به انواع تسليحات و کمکهای مالي در ول  3سال،
نقض اصل بي رفي در جنگ با حمله به سکوهای نفتري ايرران ر 11اکتبرر  1133و  13آوريرل
 ، 1133غرق نمودن کشتي «ايرانر اجر» ر 1133و انهدام ناجوانمردانره هواپيمرای مسرافربری
ايرباس توسط ناو «وينسنس» 1و کشتار غير انساني  111مسافر بيگناه بر فراز آبهرای ايرران ر7
ژوئن  ، 1133تحريمهای اقتصرادی گسرترده و بلوکره کرردن داراييهرای ايرران ،جلروگيری از
سرمايهگذاری کلان شرکتهای غربي در صنايع کشور ،جنگ رسانهای و تبليغاتي وسريع جهرت
مخدوش سازی چهره جمهوری اسلامي در افکار عمرومي جهران ،اختصراص مبرالغ هنگفرت بره
منظور براندازی ،ايجاد آشوب و نراآرامي و برر هرم زدن ثبرات جمهروری اسرلامي ،اعمرال فشرار
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گسترده برای ايجاد يک اجماع بينالمللي عليه فعاليتهای هستهای ايران وغيره تنهرا صرفحاتي
از کتاب قطور خصومت ايالاتمتحده عليه ايران هستند.
مشاهده اين روند مداوم و بيوقفه ،ملت ايران را در ول چند دهه به يک باور جا افتاده بين
الأذهاني رسانده که بايد آمريکا را دشمن خويش بپندارد .تجربههای تاريخي سربب شرده ترا مرا
هويت خود را در تعارض و تخال با هويت آمريکرايي ببينريم و لرذا شرعار «مرر برر آمريکرا»
همچنان يک شعار ملي به حساب ميآيد .جهت فراهم شدن زمينه ايجاد ائتلا با آمريکرا ابتردا
بايد ديوار ضخيم بي اعتمادی و بدبيني فرو بريزد و ذهنيت ايرانيان اصلاح گردد که ايرن مسراله
نيازمند گذر زمان درازی است .بيعتاً نميتوان انتظار داشت نگرشي که ي چند دهره بوجرود
آمده ،در عرض چند روز يا چند ماه دگرگون گردد .از رفي ناهمخوانيهای بنيادين در سياست
خارجي دو کشور پيوسته بر حجم خصرومتها و بردبينيها ميافزايرد .ميتروان گفرت برقرراری
مجدد روابط ايران و آمريکا اسير يک دور با ل گشته اسرت .بدينصرورت کره بهبرود مناسربات
خصمانه دو ر نيازمند تغيير ذهنيتهاست و ذهنيتها نيز به دليل همين مناسبات خصرمانه
دائماً تيرهتر و بدبينانهتر ميگردد .اگر زماني برسد که شعار مر بر آمريکا برای ملت ما بيمعنرا
شود ،آنگاه زمينه ذهني برقراری ائتلا ايران با آمريکا فراهم آمده است.
ج) تضادهای ساختاری راهبرد نگاه به غرب
جمهوری اسلامي ايران  71سال گذشته را در شرايط قهر و گسست کامل برا ايالرات متحرده
سپری کرده و با اروپا نيز رابطهای پر نوسان و متزلرزل داشرته کره هيچگراه بره سرطي مطلروبي
نرسيده است .با توجه به نقش محوری کشورهای غربي در معادلات اقتصراد و سياسرت جهراني،
بسياری از محققان ،دانشگاهيان و صاحبنظران عرصه روابط بينالملل در داخل قوياً معتقدند که
برای توسعه پايدار کشور راهي جز پيوند وثيق با غرب وجود نردارد .از نظرر آنهرا دولتمرردان مرا
ميبايست حل و فصل موضوع غررب را در اولويرت مملکرتداری جمهروری اسرلامي ايرران قررار
دهند .از لحاظ جغرافيای سياسي ،امنيت ملي ،دفع تهديدات امنيت ملي و هويرت ملري و نظرام
سياسي در ايران بدون توجه به قدرتهای بزر نميتوانرد ترأمين شرود .کسرب سرطي قردرت
منطقه ای ايران که بسيار قابل توجه است در تعامل منطقي با قدرتهای بزر بهدست ميآيرد.
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لذا مهمترين موضوع نظری در سياست خارجي ايران قاعدهمند کرردن روابرط برا قدرتهاسرت.
ماهيت ژئوپلتيک و ژئواکونوميک ايران به گونهای است که بدون قاعدهمندی ارتبا اتش با مراکز
قدرت جهاني نميتواند به ائتلا های منطقهای قابل بحرث و مناسربي دسرت يابرد رسرريعالقلم،
 77 :1731و . 147-143
لکن بررسيهای ما در اينجا نشان داد که همگرايي ايران با مجموعره جهران غرب ر اروپرا و
آمريکار بسيار دشوار و پيچيده و حتي در برخي موارد برا فررض پافشراری دو رر برر مواضرع
فعلي ،غير ممکن به نظر ميرسد .همانگونه که بحرث شرد در مناسربات ايرران و اروپرا دو مرانع
عمده بر سر راه شکلگيری يک ائتلا پايدار وجود دارد .مانع اول تعارضات هويتي اسرت کره از
شقاق بنيادين دو ايدئولوژی اسلام و ليبرال سرمايهداری ريشه ميگيرد .بررای مثرال بسرياری از
قوانين قضايي جمهوری اسلامي که اتحاديه اروپا از منظر انديشره ليبرالري آنهرا را نقرض آشرکار
حقوق بشر ميداندر مانند مجازات قصراص ،سنگسرار ،قطرع دسرت سرارق ،شرلاق زدن ،برخري
اختلافات زن و مرد در برابر قانون و غيره جزو اصول اساسي و لايت غير شرريعت اسرلام اسرت و
لذا از فضای چنداني برای مسامحه بر سر آنها وجود ندارد .مرانع دوم نيرز ناشري از تأثيرپرذيری
شديد سياست خارجي اروپا از منرافع و ملاحظرات ايالرات متحرده ميباشرد .خصوصراً ً پرس از
دگرگوني آرايش رهبران اروپا و به قدرت رسيدن مهرههای رفدار آمريکا ي سرالهرای اخيرر،
همگرايي دو سوی آتلانتيک عميقتر شده است.
با اين حساب هرگونه اختلا ايران و آمريکا مسرتقيماً در مناسربات ايرران و اروپرا مرنعکس
گشته و آن را تحتالشعاع قرار خواهد داد .سپس مسا له تجديد رابطه با ايالات متحده را مد نظر
قرار داده و به اين نتيجه رسيديم که هر دو بازيگر در خلال سه دهه گذشرته برا عردم عردول از
مواضع خود تمام درها را به روی يکديگر بستهاند .آمريکا از رفي نفس وجود جمهوری اسرلامي
ايران را که ارائهگر مدل نويني از يرک جامعره سياسري اسرلام -محرور بررای مسرلمانان منطقره
ميباشد مغاير منافع سلطه لبانهاش مي دانرد و از رر ديگرر تحرت فشرار شرديد اسررائيل و
لابي های متنفذ صهيونيستي برای ادامه تخاصم برا جمهروری اسرلامي ايرران قررار دارد .مسرئله
اسرائيل را بايد مهمترين دليل استمرار سياستهای ضد ايراني کاخ سفيد دانست.
متقابلاً ايران هم بهدليل پايبندی به اصول اسلامي و انقلابي خود نميتوانرد رفتارهرايش را برا
الگوی مطلوب آمريکا و غرب سازگار گرداند .همچنين نظر بره اينکره برر مبنرای قرانوناساسري،
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راهبردهای کلان سياست خارجي کشور ميبايست از جانب مقام معظرم رهبرری مرورد تأييرد و
تصويب قرار گيرد و با عنايت به پافشاری مکرر ايشان بر لزوم تداوم مشي استکبارسرتيز نظرام و
سياست قهر با آمريکا ،چرخش مسوولين سياسي و اداری کشور نيز نخواهد توانست قفرل بسرته
روابط تهران -واشنگتن را بگشايد.
نمودار موانع پیش روی ائتلاف ایران و غرب

اصول اسلامي

ايران

آرمانهاي انقلابي

ايدئولوژيک

تعارضات

اهداف

هويتي

هژمونيک

اروپا
آمريکا

اسرائيل

اگر مجموعه غرب را به زير مجموعرههای سياسري ،اقتصرادی ،فلسرفي و فنري تقسريمبندی
کنيم ميتوان با غرب اقتصادی و فني در چارچوب منرافع متقابرل اقتصرادی روابرط مناسربي را
پديدآورد که البته اکنون به دليل درهم تنيدگي پيچيده مسائل مختل سياسي و اقتصرادی در
دني ای جهاني شده کنوني و پيوستگي سياست و اقتصاد بايد روابرط سياسري و اقتصرادی را بره
موازات هم پيش برد .بيعري اسرت اختلرا مرورد نظرر در مباحرث اساسري سياسري ،امکران
سرمايهگذاریهای اقتصادی و فني غرب در کشور را به حرداقل خواهرد رسراند و ترا زمراني کره
جمهوری اسلامي ايران اعتماد جهانيان و بخصوص قدرتهای بزر اروپايي را نسربت بره بحرث
پرونده هستهای ،رابطه نهادينه با غرب ،عقلانيت محوری و خردورزی بينالمللي براساس سراخت
و هنجارهای قدرت بينالمللي را ايجاد نکند ،حتي از حمايتهرای فنري و اقتصرادی غررب نيرز
محروم خواهد ماند.
لذا ائتلا با اين مجموعه با فرض در نظر گرفتن تضادهای فلسفي کمترر امکانپرذير بروده و
نيز در صورت عدم مديريت مناسب تعاملات سياسري و حرل مسرائل مختلر اختلرا زا ،امکران
برقراری يک رابطه دو سويه همکاری جويانه نيز تقليل مييابد .ميتوان گفت اين نتيجه بيعري
انقلاب ايران است که راهي متفاوت از راه دنيای حاکم مبتني بر مباني غربي را برگزيرده و بايرد
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برای دستيابي به آرمانها مهيرای پرذيرش هزينرههای آن نيرز باشرد .اصرولاً ايجراد يرک نظرام
ايدئولوژيک در ميان انبوه نظامهای پراگماتيک يعني شنا کردن برخلا جريان رودخانره و ايرن
حرکت در خلا جهت ،هزينههايي دارد و فشارهای سنگيني را به بازوان کشور وارد ميآورد که
يکي از مهمترين آنها تضاد مستمر با قدرتهای بزر جهان غرب است .حتي بره فررض حرل و
فصل مقطعي اختلا با اروپا و آمريکا پيرامون مسئله هستهای يا موارد مشابه ،باز هرم نميتروان
با ا مينان راه را بر بروز اختلاف ات در آينده بست زيرا ماهيت وجودی جمهوری اسلامي ايران برا
منطق حاکم بر بازی مهرههای بزر سياست بينالملل سازگاری ندارد .بنرابراين تحقرق گزينره
ائتلا ايران و مجموعه بلوک غرب رر اروپرا و آمريکا ر را برا فررض ثبرات شررايط فعلري کمترر
امکانپذير است.
گفتار دوم :راهبرد نگاه به شرق
نگاه به شرق عبارت است از رويکردی راهبردی به منا ق فراسوی مرزهرای شررقي ،جنروب
شرقي و شمال شرقي جمهوری اسرلامي ايرران و تلراش بررای تعميرق مناسربات همگرايانره برا
بازيگران حاضر در اين منا ق به گونهای که در راستای تأمين منافع و ارتقاء ضريب امنيت ملري
کشور توجه خاصي به مجرای همکاری و ائتلا با آنانر چه از ريرق تعامرل دو جانبره و چره از
ريق همکاریهای جمعي در چارچوب نهادهای همگرايي منطقهای نظير آ.سه.آن ،سارک ،اکرو،
 D3و سازمان همکاری شانگهای ر مبذول گردد.
منا قي که مد نظر راهبرد نگاه به شررق هسرتند شرامل شررق آسريا ربرا برازيگران مهمري
همچون چين ،ژاپن و کره جنوبي  ،جنوب آسيا ربا بازيگران مهمي همچون هنرد و پاکسرتان و
جنوب شرقي آسيا ربا بازيگران مهمي همچون مالزی بعلاوه روسريه ميباشرند .کشرورهای ايرن
منا ق در کنار هم مجموعه تمدن شرقي را تشکيل دادهاند کره بره زعرم برخري تحليلگرران در
حال بازخيز و انسجاميابي است .البته ژاپن و کره جنوبي بهدليل وادادگي شديد در برابرر ايالرات
متحده آمريکا و انحلال کامل در فرهنگ غرب و سررمايهداری ليبررال ،چنردان در قالرب تمردن
شرقي نميگنجند و تا حد زيادی از دايره ا لاق نگاه به شرق بيرونند ر. Mottaki, 9002
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با اين حساب ميتوان خيمه راهبرد نگاه به شرق را بر روی چهار ستون روسيه ،چين ،هند و
مالزی استوار دانست .روسيه ،چرين و هنرد هرکردام مهرههرای بزرگري در سرطوح منطقرهای و
بين المللي هستند و ي سالهای اخير روند قدرتگيری و ارتقاء جايگاه را با سرعت چشرمگيری
پيمودهاند .اينان از ظرفيتهای فوقالعاده بالايي جهت کمرک بره ترأمين منرافع و امنيرت ملري
جمهوری اسلامي ايران برخوردارند .مالزی نيز بهعنوان يک کشور مسرلمان مسرتقل و پيشررفته
که با اجرای مدل های کارامد توسعه به دستاوردهای عظيمي در زمينره توسرعه اقتصرادی نائرل
آمده است بسيار مورد توجه دولت نهم قرار دارد و ميتواند الگوی مناسبي بررای ايرران در حرال
توسعه باشد .در مجموع ،رفداران سياست نگاه به شرق معتقدند که جمهوری اسلامي ايران بره
واسطه تعلق به حوزه تمدني مشرق زمين و داشرتن اشرتراکات فرهنگري ،تراريخي و هرويتي برا
ساکنان اين حوزه ،راحتتر ميتواند با برازيگراني نظيرر چرين ،روسريه ،هنرد ،مرالزی و ديگرران
ائتلا و همگرايي برقرار سازد تا بازيگران غربي لذا بايد رويکردی راهبردی و بلندمردت نسربت
به جامعه بزر شرق اتخاذ نمود و با راحي يک استراتژی مناسب در جهت بهرهبرداری بهينره
از حداکثر ظرفيتهای کشورهای شرقي گام برداشت و امنيت و منافع ملي خود را ارتقا داد.
از ديدگاه برخي از تحليلگران سياست خرارجي و حتري تصميمسرازان دسرتگاه ديپلماسري،
آنچه را که مراد خود از شرق ميدانند ،به نوعي هويت شرقي در مقابرل هويرت غربري اسرت .در
اين تحليل آنچه که معنا و انديشه غربي نداشته باشد و يا حتي به نوعي در تعارض و تنراقض برا
کليت غرب باشد ،در حوزه شرق جای ميگيرد و از قبل ايرن تفسرير حتري کشرورهايي کره در
شرق ،شمال شرقي و جنوب شرقي کشورمان قرار ندارند در دايره نگاه به شرق قرار ميگيرند بره
وری که سخنان وزير امور خارجه کشورمان در خصوص ارتباط با ونزوئلرا را نيرر در نگررش بره
شرق جای ميدهد .اين تفسير دايره گستردهای از کشورها را در بر خواهد گرفت و بيعتاً چون
از انسجام دروني و تفکر راهبردی بهرهمند نيست ،نه تنها کشورمان را به سرمت منطقرهگرايي و
اتحرراد و ائتلررا پرريش نخواهررد برررد بلکرره زمينرره و بسترسرراز بسررياری از کجرویهررا در حرروزه
برنامهنويسي و سپس حوزه اجرا و عمل خواهد بود رشريعتينيا. 1- 7:1733 ،
نکته مهمتر آنکه تسلط هژمونيک غرب در معنای کلي و در ابعاد مختل سياسي ،اقتصرادی،
فرهنگي ،امنيتي و غيره جهان را به دولتر ملتهای به ظاهر مختل اما با سيستم سررمايهداری
اقتصادی و ليبراليسم سياسي و فرهنگري واحرد مبردل سراخته اسرت ،بره روریکره حتري در
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شرقيترين کشورهايي کره سرالها ادعرای هويرت مسرتقل و غيرر غربري داشرتهاند ،امرروز جرز
دنبالهروی ،استمرار و بلکه تشويق ساير کشورها به همراهنگي برا آنهرا در سيسرتم حراکم بررای
افزايش قدرت و منافع سياسي و اقتصادی آنها نميبينيم.گفتمان مسلط غربي بره همرراه تفروق
استراتژيک در عرصههای مختل  ،هويت شرقي را به چالش لبيده اسرت ،زيررا برق آنچره در
بخش نظری گفته شد ،هويت برساخته گفتمان مسلط در اعصار تاريخي مختل است .آنچه کره
در اين مقاله نگاه به شرق ناميده ميشود ،نگاه به شرق جغرافيرايي برا تأکيرد برر اعضراء پيمران
شانگهای مي باشد گرچه ممکن اسرت اعضراء پيمران شرانگهای ماننرد روسريه ،لزومراً در شررق
جغرافيايي نباشند بلکه حامل نوعي هويت شرقي و آسريايي ميباشرند .نکتره مهرم ديگرر آنکره
کشورهای شرق دور مانند ژاپن يا جنوب شرقي آسيا مانند کره جنروبي از ايرن دايرره مسرتثني
مي باشند زيرا آنها هم از پيوندهای مستحکمي با غرب برخوردارند ،هم تداخل منرافع سياسري و
اقتصادی با اين قسمت از شرق که ما بررسي ميکنيم ،ندارند رثقفيعامری. 17-13 :1734 ،
الف) سازمان همکاری شانگهای بستری برای همگرایی
بررسي معادلات حاکم بر روابط بينالملرل در دهرههای اخيرر بيرانگر آن اسرت کره از زمران
فرونشستن لهيرب شرعلههای جنرگ سررد و اضرمحلال نظرم دو قطبري ،دولتهرا همکراری در
چارچوب سازوکارهای منطقهای را بر همکاریهای جهاني ترجيي دادهاند .چرايي ايرن پديرده را
ميتواند در وجود دو عامل جستجو کرد .از يک سو حضور بازيگران بسيار ،برا قردرت و امکانرات
نابرابر ،منافع متنوع و گاه متعارض ،اهدا مختل و هويتهای گوناگون ،همگرايري در مقيراس
کلان نظام را با دشواری اقتفرسايي مواجه ميسازد .ناکامي نهادهای جهاني همچرون جامعره
ملل و سازمانملل متحد در راستای نيل به مقاصد پيشبيني شده نيرز شراهدی برر ايرن مردعا
هستند .از سوی ديگر توفيقات چشمگير اتحاديه اروپايي بررای تحقرق رويرای اروپرای متحرد و
يکپارچه از ريق اقداماتي چون کمرنگ نمودن مرزهای جغرافيرايي و آزادسرازی عبرور و مررور
ميان اعضای اتحاديه در قالب پيمان شينگن ،گزينش يورو بهعنوان واحد پولي مشرترک ،اتخراذ
سياستهای تجاری ،اقتصادی ،دپلماتيک و امنيتي همسو ،تلاش برای ايجاد قانون اساسي واحرد
اروپايي و غيره که در مجموع ،اين اتحاديه را به نمونهای بسيار موفق و بينظير از يرک سرازمان
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منسجم جهت همگرايي منطقهای بدل ساخته ،گرايش ديگر کشورها را نيز به ائتلا با دوسرتان
خود برای همکاری در زير چتر نمادهای منطقهای افزون کررده اسرت .بيعتراً برقرراری فضرای
همکاری و تعامل مابين بازيگراني که به علت واقع شدن در يک منطقه جغرافيايي با هرم قرابرت
هويتي دارند سهلالوصولتر خواهد بود .لذا در سالهای اخير مقوله منطقهگرايي بره رور جردی
مورد توجه قرار گرفته و نقش سازمانهای منطقرهای در معادلرات سياسرت برينالملرل پيوسرته
پرفروغتر ميگردد.
اخيراً چند مکانيزم و سازمان منطقهای در آسيای مرکزی ايجاد شده که در حرال کمرک بره
دولتهای منطقه برای حل و فصرل مشرکلات گريبانگيرشران هسرتند .ايرن نهادهرا عبارتنرد از:
سازمان پيمان امنيت دسته جمعي 1به رهبری روسيه ،ناحيه عاری از سلاحهای هستهای آسيای
مرکزی 1که به ابتکار ازبکستان مطرح شد و اسنادش در  3سپتامبر  1111در شررق ايرن کشرور
به امضا رسيد ،جامعه اقتصادی اوراسيايي 7و سازمان همکاری شرانگهای در ايرن ميران سرازمان
همکرراری شررانگهای نقررش پرفروغرري داشررته و اخيررراً توجرره بسررياری از تحليررلگران و نرراظران
بينالمللي را به خود معطو کررده اسرت ر . Yunqun,1111:1پتانسريلهای عظريم ايرن نهراد
نوپای منطقهای برای توسعه و قدرتگيری هرچره بيشرتر ،نروع چيردمان اعضرای آن ،اهردا و
مقاصدی که دنبال ميکند و نيز احتمال ورود برخي مهرههای جديد به جمع بنيانگذاران اوليه-
که در صورت تحقق ،عرصه مانور سازمان را بسيار افزايش ميدهد در کنار تنشهايي کره اخيرراً
ميان روابط دو ستون اصلي شانگهای -روسيه و چين -با ايالات متحده رخ داده ،بررسري آن را از
نظر پژوهشگران بسيار جذاب و ضروری ميسازد .تا جايي که ي مدت زماني نه چندان ولاني
بحثهای فراواني پيرامون سازمان شرانگهای در قالبهرای مختلر از جملره سرخنراني ،مقالره،
تحقيق و حتي پايان نامه در اقصي نقاط جهان صورت گرفتره اسرت .البتره اجمراع و اتفراق نظرر
چنداني بين تحليلگران بر سر نقش و وزن حقيقي شرانگهای ديرده نميشرود .برخري آن را ترا
مرحله رفيع قياس با ناتو بالا بررده و برخري ديگرر ترا حرد محلري بررای گفتگوهرا و ديردارهای
ديپلماتيک تنزلش دادهاند.
) Collective Security Treaty Organization (CSTOـ1
2- CANWFZ
)1- Eurasian Economic Community (EEC
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ب) بررسی امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه باا ساازمان همکااری
شانگهای
ايران از سال 1114ميلادی در نقش يک عضو ناظر قردم بره قلمررو  SCOگرذارده و جهرت
دريافت امتياز عضويت دائم نيز ابراز تمايل کرده است .ري ايرن مردت شراهد ررح بحثهرا و
اظهار نظرات گوناگوني از جانب کارشناسان ،دانشگاهيان و سياستسرازان پيرامرون فرصرتها و
چالشهای حضور کشور در سازمان شانگهای بودهايم .به زعرم عردهای نظرر بره سياسرت دولرت
احمدی نژاد مبني بر تعميق مناسبت و همکاریها با آسيا ،شانگهای ميتوانرد مردخل مناسربي
برای ورود فعالتر به عرصه تعاملات اقتصادی -تجاری خصوصاً داد و ستد انررژی برا همسرايگان
شرقي و شمالي باشد .برخي ديگر عقيده دارند در شرايطي که فشارهای آمريکا ،اروپا و اسررائيل
بر ايران به خا ر استمرار فعاليتهای هستهای فزوني يافته و رابطره برا غررب بسريار حسراس و
پرتنش گرديده ،قررار گررفتن در پنراه برازيگران قردری همچرون چرين و روسريه در چرارچوب
شانگهای ،سپر محافظ مطمئني بهمنظور تأمين امنيت ملي ما در برابر تهديدات احتمالي خواهد
بود .استدلال آنان تنشهای اخير در روابط ايالات متحده با چين و روسيه -بر سر مسائلي ماننرد
برنامههای آمريکا برای مهرار رونرد قردرتگيری دو قطرب آسريايي و اجررای ررح سرپر دفراع
موشکي -و نيز گفتههای شماری از تحليلگران راجع به ظهور نشانههای آغاز نوعي جنرگ سررد
جديد ميان شرق و غرب اسرتناد ميکننرد .برخري ديگرر هرم از يرک سرو معتقدنرد کره SCO
سازماني نوپا و نارس است و به هريچ وجره نميتوانرد کمکري بره ترأمين امنيرت و منرافع ملري
جمهوری اسلامي ايران نمايد و از سوی ديگر احتمال پذيرش درخواست عضرويت دائمري ايرران
توسط سران  SCOرا بسيار ضعي ميپندارند.
پيش از آن که تحليل خود را پيرامون فرصتها و چالشهای حضور ايران در شرانگهای ارائره
دهيم ،ذکر يک نکته لازم به نظر ميرسد و آن ضرورت خروج از «ذهنيت جنرگ سررد» 1اسرت
ذهنيت سياه و سفيد جنگ سردی کره در زمانره اسر تقرار نظرام دو قطبري برر سراسرر محريط
بينالملل چيره بود  ،تمايل شديدی به تعري روبط کشورها بر مبنرای تقابرل و تضراد دارد و در
چارچوب آن هنگامي که کشورها به همکاریهای نزديک مانند تشرکيل سرازمانها يرا پيريرزی
1 - Cold War Mentality
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روابط استراتژيک روی ميآورند ،حتماً در پي تشکيل قطب ،بلوک يا اتحاديه نظامي عليه تعرداد
ديگری از کشورها هستند رشيخ عطار. 17 :1734 ،
دوران اين ذهنيت در حال سپری شدن است و دگرگوني نظم بينالمللري پرس از فروپاشري
شوروی سبب گرديده که روابط کشورها از وضعيت «اتحاد با يکي و تقابل با ديگرری» در دوران
جنگ سرد به فاز پيچيدهای از «همکاری و رقابت تو مان» وارد شرود و فضرای عرصره سياسرت
جهاني از سياه و سفيد به خاکستری تغيير رنگ يابد .امروزه بازيگران ممکن است در زمينرههای
مختل روابطي ترنشزا و تعرارضآميز داشرته باشرند امرا ايرن تعارضرات الزامراً ً بره رويرارويي
نميانجامد و چهبسا آنها در زمينههای ديگر بره همکراری مبرادرت ورزنرد .نمرود عينري چنرين
شرايطي را ميتوان در سازمان همکاری شانگهای مشاهده کرد .مثلاً عليرغم تعاملرات تنگاتنرگ
چين و روسيه در چارچوب  ،SCOاين دو کشور در برخي حوزههرا از جملره افرزايش تسرلط برر
آسيای مرکزی با يکديگر رقابت دارند .از سوی ديگر با وجود رقابت شديد ميران چرين و هنرد و
تلاش گسترده آنها برای تبديل شدن به قدرت برتر آسيا ،چين با ورود هند به سرازمان موافقرت
مينمايد.
اما متأسفانه هنوز نشانههايي از تداوم ذهنيت جنگ سرردی در ميران برخري سياستسرازان
برجسته کشور ديده ميشود که جداً نيازمند اصلاح و بازنگری است .مسوولين ما بايد به درستي
متوجه تحولات مهم حاد در روابط کشورها باشند تا بتوانند راهبردهای کلان سياست خرارجي
را بر وفق آنها راحي کننرد .در شررايطي کره کشرورها روز بره روز از نگرشهرای ايردئولوژيک
خويش ميکاهند و هرچه بيشتر به جانب عملگرايي پيش ميروند ،اکثر ائتلا هرا و اتحاديرهها
برای ارتقاء همکاریهای فيمابين و نيل به نفع مشترک پديد ميآيند نره بره قصرد رويرارويي و
نزاع .با اين حساب بسيار ساده لوحانه خواهد بود اگر چنين بپنداريم که فرضراً برا قررار گررفتن
ايران در زير چتر نهادهای منطقهای مثل سازمان شانگهای کره چنرد موضرعگيری ظراهراً ضرد
آمريکايي را در کارنامه خود دارد ميتوان از آنها در نقش اهرمي جهت مقابله با ايالاتمتحرده يرا
اسرائيل بر مبنای آرمانهای ضد استکباری نظام بهره جست.
امروزه بازيگران عملگرای سيستم جهاني با اشررا برر هزينرههای سرسرامآور برخوردهرای
ن ظامي اغلب به رقابت تو م با همکاری ميانديشند .لذا اگر احياناً تنشري ميران چرين و آمريکرا،
روسيه و آمريکا يا آلمان و فرانسه ميبينيم ،نبايد به اشتباه تصور کنيم که اين تنشها بره زودی
21

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات سیاسی؛ سال سوم ،شماره  ،9پايیز 9839

به يک جدال سختافزاری منتهي خواهد شد .مهرههای برزر از جايگراه خرويش و سراير رقبرا
نيک آگاهند و همواره مراقب هستند که تنشهای فيمابين از حد و حردود مشخصري پرا فراترر
نگذارند زيرا برمبنای حساب هزينه و فايده ا مينان دارنرد آنچره در سرايه يرک فضرای رقابرت
مسالمتآميز بدست ميآورند بسيار ارزشمندتر از عوايدشان در محيطري نراامن و رعربانگيز برا
احتمال شعلهور شدن جنگهای پرخرج است رولايتي . 1 :1734 ،در نتيجره ميتروان گفرت کره
خروج از ذهنيت جنگ سردی و داشتن يک تحليرل واقعبينانره ،علمري و غيراحساسري از رونرد
تحولات نظام بينالملل ،پيششرط ورود به هر گروهبندی و ائتلرافي از جملره سرازمان همکراری
شانگهای ميباشد.
گرايش راهبردی ايران به عضويت در سازمان شانگهای بر اساس مؤلفههای تعيرينکننردهای
نظير موقعيت ژئوپليتيک و پيوند امنيتري برا آسريای مرکرزی ،قفقراز و آسريای جنروب غربري،
همگرايي در اهدا کلان تجاری و اقتصادی با ديگر اعضای شانگهای ،برخورداری از ظرفيتهای
اقتصادیر تجاری و مزيتهای حمل و نقل ،انرژی و در نهايت بهرهمنردی از موقعيرت  SCOدر
تعاملات منطقهای و بينالمللي و نيز ارتقاء سطي تعاملات راهبردیر امنيتري برا روسريه و چرين
بهعنوان دو محور اصلي تعيين کننده سياستگذاریهای سازمان برا هرد بالرا برردن موقعيرت
سياسي و امنيتي خود در سطي منطقه و جهان ميباشد .مبتني بر اين مقدمه ،اکنون به بررسري
فرصتها حضور ايران در چارچوب  SCOميپردازيم:
 -1فرصتهای اقتصادی
خيزش بلند اقتصاد آسيا ي چند سال اخير خصوصاً در بخش شرقي ،کشورهای اهرل قراره
کهن را به تکاپوی بيشتر بررای نهادينره کرردن همگراييهرای اقتصرادی در قالرب سرازمانهای
منطقهای مانند آ.سه .آن ،اپک ،اکو ،سرارک و شرانگهای واداشرته اسرت .تجربره موفرق اتحاديره
اروپايي کشورهای در حال توسعه آسيا را مطمرئن سراخته کره ارتقراء جايگراه در برازار اقتصراد
جهاني تنها از ريق اتخاذ خطي مشيهای همسو و مشترک با محوريت سازمانهای منطقرهای
امکانپذير خواهد بود .جمهوری اسلامي ايران نيز به عنوان يکري از مهرههرای توانمنرد آسريا در
راستای استراتژی نگاه به شرق و به منظور تحقق اهدا سند چشمانداز  11سراله چرارهای جرز
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آن ندارد که حتي المقدور حضور فعالانه خود را در نهادهای همکاری آسيايي پررنگترر نمروده و
با امواج خروشان توسعه اقتصادی آسيا در آميزد .زيرا امروزه ديگر بررای همگران کاملراً مسرجل
گرديده که پيگيری برنامه توسعه تکروانه و جدا از سازوکارهای دسته جمعي راه به جايي نبررده
و لاجرم محکوم به شکست مي باشد .حضور در مکانيزم شانگهای به خا ر وجود کشورهايي مثل
چين ،روسيه و احتمالاً هند ميتواند بستر مناسبي جهت افزايش تعاملات اقتصادی با همسايگان
شرقي به شمار آيد.
امروزه مسا له تأمين انرژی از يک منبع مطئمن برای کشورهايي که در حال پيمرودن مسرير
توسعه اقتصادی هستند از اهميتي بسيار حياتي و استراتژيک برخوردار است .سازمان شرانگهای
از اين حيث شرايط فوقالعاده مستعدی جهت تبديل شدن به يک بلوک انرژی در آسريا را دارد.
زيرا با احتساب اعضای ناظر ،دو توليد کننده عمده نفت و گاز يعني روسيه و ايران و دو مصرر
کننده عمده انرژی يعني چين و هندر که به واسطه آهنرگ شرتابان رشرد صنعتيشران شرديداً
نيازمند سوخت هستندر را در مجموعه خود حاضر ميبيند .همگرايري ايرن  3برازيگر امتيرازات
ارزشمندی را عايد آنها خواهد ساخت که قطعاً ايران نيز بينصيب نخواهد مانرد .تشرکيل بلروک
انرژی شانگهای به ويژه در زمينه صادرات گاز از ريق خطوط لوله تحول عظيمي ايجاد خواهرد
کرد .از يک سو روسريه و ايرران بره ترتيرب اولرين و دومرين دارنردگان بيشرترين ذخراير قابرل
استحصال گاز جهان ميباشند و هر دو بر روی فروش گراز برهعنروان يرک منبرع مهرم درآمردزا
حساب ويژهای گشودهاند .رح تأسيس اوپک گازی جهت هماهنگسرازی سياسرتهای مربروط
به توليد و عرضه گاز نيز در همين راستا ارائه شد رخسرو شاهي. 4 :1734 ،
از سوی ديگر چين و هند مصرراً در پري يرافتن مسريرهايي آسران ،مطمرئن و دارای صررفه
اقتصادی برای تأمين گاز مورد نياز صنايع شان در بلند مدت ميباشرند .ايرن موضروع ،فرصرتي
لايي را پيش روی کشور ما قرار ميدهد که بايرد برا هوشرياری و کياسرت از آن بهرره جسرت.
ايران ميتواند همگام با روسيه نبض بازار سوخت آسيای مرکزی را در دسرت گيررد و مشرتريان
پروپا قرص و حريصي را برای نفت و گاز خويش بيابد .با توجه به عضويت ناظر پاکسرتان و هنرد
در شانگهای ،ميتوان از سازوکار همکاری اين نهاد منطقهای برای پيشبرد رح خط لولره صرلي
که گاز ايران را از ريق پاکستان به هند و شايد حتي چين منتقل سازد استفاده کرد.
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ايران برای اينکه بتواند جايگاه خود را بهعنوان يک صادرکننده عمده در بازار آينده انررژی و
در رقابت با ساير رقبا حفظ نمايد ،ميبايست سريعاً به توسعه و روزآمد نمرودن ميرادين نفرت و
گاز خود مبادرت وزرد .لکن چنين اقدامي چندين ميليارد دلار هزينه خواهد داشت که از عهرده
دولت و بخش خصوصي داخلي خارج اسرت .از سروی ديگرر برا توجره بره اسرتمرار تحريمهرای
اقتصادی آمريکا و نيز روابط نه چندان مطلروب برا اروپرا ناشري از بحرران پرونرده هسرتهای ،در
شرايط کنوني زمينه سرمايه گذاری عمده غرب در صنايع کشور چندان فراهم نيسرت .لرذا تنهرا
گزينههای پيش رو قدرتهای آسيايي همچرون چرين ،روسريه ،ژاپرن و هنرد هسرتند .برهويرژه
چينيها که اشتهای خوبي برای مشارکت در پروژههرايي ماننرد نفرت و گراز مرا از خرود نشران
ميدهند .با اين حساب نهادينه کردن روابط ايران با چين ،روسيه و هنرد در چرارچوب سرازمان
همکاری شانگهای احتمالاً موجب افزايش حجم سرمايهگذاری آنها در بخشهای مختل اقتصراد
کشور خواهد شد .مقامات ايراني از ريق مکانيزمهای تعاملي  SCOميتوانند همتايران خرود را
مجاب سازند که به خا ر ثبات و امنيرت قابرل قبرول داخلري ،ريسرک سررمايهگذاری در ايرران
نسبت به کشورهای همسايه پايينتر است و کشور ما بستر مسرتعدی جهرت اجررای پروژههرای
سودآور اقتصادی و تجاری ميباشد راميدبخش. 11 -17 :1731 ،
وجود قابليت همکاری در زمينه ترانزيت کالا از ديگرر مزايرای اقتصرادی حضرور در سرازمان
شانگهای به شمار ميآيد .ايران موقعيت جغرافيايي بينظيری در منطقه دارد .زيرا از شرمال بره
دريای خزر و از جنوب به خليج فارس ،دريای عمان و اقيانوس هند مررتبط اسرت لرذا ميتوانرد
نقطه اتصال آسيای مرکزی به شبه قاره و آبهای آزاد باشد .گسترش خطوط مواصلاتي جرادهای
و ريلي امکان ترانزيت آسان ،مطمئن و کم هزينه کالا از آسيای مرکزی به نواحي جنوب ،غرب و
جنوب غربي آسيا و بالعکس را از مجرای ايران فراهم خواهد کرد .با توجره بره اينکره بنرد سروم
منشور مؤسس شانگهای صراحتاً يکي از عرصههای همکاری را توسرعه توانمنردیهای ترانزيتري
کشورهای عضو دانسته است ،بکارگيری پتانسيلهای ايرران در ايرن زمينره اقردامي در راسرتای
تحقق اهدا سازمان خواهد بود و بيشک منافع اقتصادی چشمگيری را عايد کشور مرا و سراير
اعضای  SCOخواهد ساخت.
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 -2فرصتهای سیاسی
ماهيت ديني و مشي استکبارستيز جمهوری اسلامي که با قواعد زورمندانه نظام سرلطه سرر
سازگاری ندارد ،از همان اوان ظهور اين پديده منحصر بره فررد در  1131موجرب واکرنش تنرد
قدرتهای بزر خصوصاً ايالاتمتحده گرديد که تلاش مجدانهای را برای متوق سراختن رونرد
نضج آن بکار بستند .هماکنون نيز که بيش از سه دهه از آغاز حيات جمهوری اسلامي ميگرذرد،
اعمال فشار از ناحيه آمريکا به عنوان يگانه مدعي جايگاه ترک قطبري هژمونيرک برر کشرور مرا
همچنان استمرار يافته است .آمريکا ،ايران را درصدر ليست برازيگران چرالشگر نظرم و امنيرت
جهاني نشرانده و ري دو دوره حضرور خرود در صرحنه قردرت رحهرای فراوانري را برا هرد
سرنگوني ،تغيير رژيم يا حداقل تضعي و انزوای ايران به اجرا درآوردهاند.
متقابلاً ايران که پس از  71سال پايداری به نظر ميرسد سرانجام کارت بقا دريافرت کررده و
در برابر اقدامات براندازانه واکسينه شده است ميبايست برا تمرام قروا در راسرتای ارتقراء وزن و
نقش منطقه ای و جهاني خود همت گمارد تا بتواند تصوير يک بازيگر مقتدر ،مستقل ،فعرال امرا
در عين حال مسووليتپذير ،پايبند به حقروق بينالملرل و رفردار صرلي ،گفتگرو و همزيسرتي
مسالمتآميز را جايگزين تصوير مخدوش و مغرضانهای نمايد که جامعه بينالمللي بر اثر القائرات
آمريکا به خا ر سپرده است.
بدين منظور نقش آفريني پر رنگ در اجتماعات کشرورها و نهادهرای همگرايري منطقرهای و
بينالمللي اهميت بسزايي خواهد داشرت .زيررا نشران ميدهرد کره برخلرا خواسرت آمريکرا و
اسرائيل ،جمهوری اسلامي منزوی نگشته و مشغول ارتباط و اندرکنش با همسايگانش ميباشرد.
س ازمان همکاری شانگهای به واسطه حضور دو قدرت مطرح جهاني يعنري چرين و روسريه -کره
وجهه سياسي بسيار قابل اعتنايي دارند -در ميان اعضای اصرلي آن از اعتبرار و منزلرت خاصري
برخوردار است که اعتبار ديگر نهادهای منطقه همچون اکو يا سارک به پای آن نميرسرد .نظرر
به افزايش چشرمگير وزن چرين و روسريه در عرصره سياسرت بينالمللري ري سرالهای اخيرر،
گسترش مناسبات ديپلماتيک ،اقتصادی و امنيتي يرا ايرن دو مهرره کليردی از ريرق مکرانيزم
شانگهای ضمن بهبود موقعيت منطقهای و جهاني ايران ميتوانرد قردرت چانرهزني کشرور را در
نهادهای رسمي بينالمللي ارتقا بخشد .البته بايد مراقب بود که در تعري انتظارات خود از چين
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و روسيه دچار اشتباه و توهم نشويم .زيرا آنها دو بازيگر کاملاً عملگرا هستند و تصميمات خرود
را بر حساب هزينه و فايده مبتني ميکنند .لذا منطقي نيست اگر توقع داشته باشيم در جريران
کشمکشهای ميان ايران و آمريکا بهويژه درون محافل مهمري ماننرد شرورای امنيرت ،ابرقردرت
جهاني را وانهاده و از ما جانبداری نمايند .حتي با آگاهي مختصرری از قواعرد شرطرنج سياسرت
بينالملل به روشني در مييابيم که برای بازيگران حرفهای عاقلانه نيست اگر مهره شاه يرا وزيرر
را جهت حفظ مهره سرباز به خطر اندازند .بنابراين صر گسترش مناسبات سياسي با چينيهرا
و روس ها موجب پشتيباني آنان از دولت جمهوری اسلامي در تعارضاتش با جهان غرب نخواهرد
شد اما در سطي خردتر منطقهای بستر لازم برای همکاریهای سياسي ،بيشتر مهيا است و ورود
ما به سازمان همکاری شانگهای ميتواند در اين زمينه نقش يک کاتراليزور را ايفرا کنرد رمتقري،
. 14 :1731
 -3فرصتهای امنیتی
عوامل خارجي تهديدگر امنيت ملي جمهوری اسلامي ايران در دو دسرته قابرل تقسريمبندی
هستند .يکي عواملي که در سطي کلان بينالمللي شرکل گرفتره و عمومراً ناشري از نراهمخواني
رفتارهای ايران بهعنوان يک بازيگر بنيادگرای ايردئولوژيک پيرامروني برا قواعرد وضرع شرده در
ساختار سلطه جهاني از سوی قدرتهای مرکز ميباشند ،مثرل تهديردات و فشرارهای غررب برر
کشور به خطر پيگيری برنامه هستهای ،احتمرال تحريمهرای اقتصرادی توسرط شرورای امنيرت،
احتمال حمله نظامي آمريکا يا اسرائيل و غيره و ديگر آنهايي که ريشه منطقرهای دارنرد و حرول
مرزهای شمالي ،جنوبي ،شرقي و غربي ما پديدار ميگردند رهمان. 11 ،
در رابطه با دفع تهديدات دسته اول بايد گفت مبني بر همان دليل که پيشتر ذکر کرديم
هيچ کمکي از دست سازمان همکاری شانگهای يا ساير نهادها ساخته نيست و ايران ميبايست
منفرداً به فکر حل مشکلات خويش با قدرتهای بزر باشد .اما در مورد دسته دوم يعني
تهديدات منطقهای اوضاع به گونه ديگری است زيرا قا به عامل تهديدزای منطقهای ،دغدغه
امنيتي مشترک ما و همسايگانمان هستند و بهترين يا شايد تنها راه مقابله با آنها عملي دسته
جمعي تحت لوای تشکلهای بينالدولي ميباشد .به ور خاصتر در ا را مرزهای شرقي و

25

تحلیلی راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ....ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شمالي ،محيط امنيتي ايران همپوشي بسيار زيادی با محيط امنيتي دول عضو  SCOدارد .زيرا
در اين نواحي وجود عوامل تهديدآفريني امنيت ملي ايران ،پاکستان ،افغانستان ،روسيه ،چين و
ساير کشورهای آسيای مرکزی و قفقاز را مشترکاً دچار مخا ره ميسازد .اين عوامل  3نيروی
مشهورند که سازمان شانگهای از بدو پيدايي ،راهبرد کلان امنيتياش را در جهت مقابله با آنها
ترسيم کرده بود .البته بايد مسئله حضور نيروهای خارجير ائتلا آمريکا و ناتور را نيز به اين
جمع اضافه نمود که پس از حملات  11سپتامبر و به بهانه سرکوب گروههای تروريستي ،در
افغانستان و آسيای مرکزی مستقر گستند.
نتیجهگیری
اين پژوهش نشان ميدهد که امکان نزديکي ايران به شرق در حوزههرای اسرتراتژيک و ورود
به حلقه تعاملات استراتژيک مهرههايي مثل چين ،روسيه و هند در مقطرع فعلري وجرود نردارد.
همچنين نمي توان از رهگذر پيوند با مشررق زمرين انتظرار امنيرت آفرينري در برابرر تهديردات
استراتژيکي که از ناحيه ايالات متحده ،اروپا و اسرائيل متوجره کشرور ميشرود را داشرت .يعنري
جمهوری اسلامي ايران نبايد تصور کند که در گريز از فشارها و تحريمهای جهان غررب مثلراً برر
سر موضوع انرژی هستهای قادر است به دامان روسيه و چين پناه ببرد تا از تيرررس خطررات در
امان بماند .زيرا همان ور که گفته شد بازيگراني مانند چين و روسيه که قردرتهايي در سرطي
جهاني به شمار ميروند ،روابط نهادينه و ريشه داری با ايالات متحده دارند و بررای آنهرا عاقلانره
نيست که اين رابطه استراتژيک را به خا ر يک مهره منطقهای و پيراموني دسرتخوش مخرا ره
سازند .لذا راهبرد نگاه به شرق انتظارات استراتژيک ما را تأمين نخواهد کررد و مبتلرا شردن بره
توهم امکان برقراری اتحاد و ائتلا استراتژيک با اين حوزه يک اشتباه فاحش سياسري ناشري از
درک ناصحيي اصول حاکم بر عرصه سياست بينالملل است و پيامردهای وخيمري را بره همرراه
خواهد آورد.
اما برعکس ،عرصه اقتصاد و سياست سفلي بستر فراخي را برای ائتلا و همگرايري برا شررق
فراروی ايران ميگستراند .از آنجايي که بازيگران شرقي ،روند توسرعه و قردرتگيری خرود را برا
صبغه اقتصادی تعري کرده اند و چندان راغب به خلط مباحث اقتصادی برا ملاحظرات سياسري
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نيستند ،فرصت مغتنمي برای نزديکري بره آنران از مجررای اقتصراد و تجرارت فرراهم ميشرود.
بالاخص که اقتصاد ما ميتواند نقش مکمل اقتصادهای پيشرفته و توانمند شررقي را ايفرا نمايرد
زيرا آنها با برخورداری از ظرفيتهرای صرنعتي ،تکنولوژيرک و سررمايهای قابرل توجره ،قادرنرد
بسياری از نيازهای ايران در حال توسعه را که بنا بر جهتگيری سرند چشرمانداز ميبايسرت ترا
سال  1313به جايگاه نخست اقتصادی ،علمي و فناوری منطقه جنوب غرب آسريا دسرت يابرد-
برآورده سازند .در مقابل ،کشورهای شرقي به اقتضای آهنگ شتابان رشد و توسعهشران احتيراج
روز افزوني به حاملهای انرژی دارند و در راستای تأمين امنيت انرژی خود ري دهرههای آتري
نمي توانند دومين منابع ذخاير نفت و گراز جهران را کره از ثبرات و آرامرش داخلري و اسرتقلال
سياسي مطلوب در محيط خارجي نيز برخوردار است ،ناديده انگارند .لذا مصالي لازم بره منظرور
پيريزی يک ساختار وابستگي متقابل پيچيده ميان جمهوری اسلامي ايران و حروزه شررق مهيرا
گرديده و اينک ما به معماران عالم ،هوشمند و با کياستي نيازمنديم تا اين مصرالي را در جهرت
تأمين حداکثری منافع و امنيت ملي کشور بکار گيرند.
لذا بر مبنای پارادايم نوين امنيت ملي و بينالمللري اگرر جمهروری اسرلامي ايرران بتوانرد از
رهگذر پيوستن به جريان خروشان توسعه شرق ،ظرفيت توليد قدرت و ثروت اقتصرادی خرود را
افزايش دهد ،در حقيقت به نوعي توليد امنيت کرده است و از اين حيث ،راهبرد نگاه بره شررق،
راهبردی امنيت آفرين نيز خواهد بود .مطابق با نظر «ديويد ميتراني» همکاریهای فراملي فنري
و اقتصادی به ور خودکار موجب باز شدن فضای همکاری حرول محرور موضروعات مختلر از
جمله سياست و امنيت ميگردد .بنابراين برقراری ائتلا با بازيگران شرقي نظير چرين ،روسريه،
هند و سايرين در حوزههای غير استراتژيک اقتصادی -تجاری و خصوصاً ايفای نقرش در ترأمين
امنيت انرژی آنان احتمالاً در بلند مدت به حوزههای استراتژيک سياسري -امنيتري نيرز کشريده
خواهد شد.
راهبرد نگاه به شرق در صورت پيگيری علمي و مدبرانه و نيز استفاده درست از ظرفيتهرا و
کارتهای برنده ،ميتواند بخش قابل توجهي از منافع و امنيت ملي جمهوری اسلامي ايران را در
عرصه های غير استرتژيک راقتصادی و رفاهي تأمين نمايد و در بلند مردت راحيانراً چنرد دهره
آينده قادر خواهد بود عرصههای استراتژيک رسياسي و امنيتي را نيز تحت پوشش بگيرد.
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