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سازمان همکاری شانگهای و عضويت دائم جمهوری اسلامی ايران
دکتر علیرضا رضايی٭  /دکتر عباس صالحی

٭٭

چکیده

ظرفيتهاى سازمان همكارى شانگهاى با توجه به عضويت دو عضو از پنج عضو دائم شوراى
امنيت سازمان ملل (روسيه و چين) در اين سازمان ،دارا بودن بيش از يكسوم جمعيت جهان،
وسعت قابلتوجه و توانمندىهاى اقتصادى ،نويد يك ائتلاف بالقوه توانمند را میدهد .جمهوری
اسلامی ايران هم اکنون عضو ناظر در اين سازمان است و با توجه به درخواست اش جهت
عضويت دائم در اين سازمان ،به نظر میرسد بررسی پيامدهای عضويت ايران در اين سازمان در
قالب تبيين فرصت ها و چالش های عضويت ،ب تواند سياستگذاری در ارتباط با مساله مذکور را
در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران تسهيل نمايد .اين نوشتار برآنست که عضويت دائم
ايران در اين سازمان میتواند از چهار جنبه سياسی ،امنيتی ،اقتصادی و فرهنگی مورد تحليل
قرار گيرد .بر اين مبنا در ابتدا به تبيين تئوريك شكلگيری و تداوم سازمان همكاری شانگهای
و سپس ضمن تحليل پيامدهای چهارگانه عضويت جمهوری اسلامی ايران در اين سازمان،
امكان يا عدم امكان عضويت دائم در شرايط کنونی در اين سازمان بررسی می شود و در پايان
مواردی به عنوان پيشنهاد برای دستگاه ديپلماسی جمهوری اسلامی ايران در اين حوزه ارائه می
گردد.
کلید واژهها

سازمان همكاری شانگهای ،پيامدهای عضويت دائم ايران ،موازنه نرم ،نظام بينالملل پسايازده
سپتامبر ،ايالاتمتحده آمريكا ،اتحاديه اروپا.
٭ عضو هياتعلمی و استاديار روابط بينالملل دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان.
٭٭ عضو هياتعلمی و استاديار علوم سياسی دانشگاه آزاداسلامی واحد همدان.
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مقدمه
از ديدگاه نهادگرايان ليبرال در روابط بينالملل ،نهادهای بينالمللی بهعنوان يكی از
مهمترين بازيگران عرصه نظام بينالمللی ،در کنار دولتها حائز اهميتاند .اين نظريه پردازان
برآنند که نهادهای بينالمللی میتوانند تاثير مهمی روی رفتار همكاری جويانه کشورها و نظم
بينالمللی داشته باشند .آنها ضمن آنكه برای نهادهای بينالمللی هويت مستقل در سياست
بينالمللی قائلاند ،برآنند که نهادهای بين المللی ،مستقل از منابع قدرت و ترجيحات کشورها،
نتايج بينالمللی و رفتار کشورها را تعيين میکنند (دهقانی فيروزآبادی . )3531:555 ،نهادهای
فراملی می توانند با ايجاد همگرايی ،نقش مهمی در ايجاد زمينه های همكاری بين المللی بويژه
همكاری بين دولتها برای حل بحرانهای بين المللی و نيز دستيابی به اهداف مشترک ايفا
کنند .همگرايی منطقه ای به جای آنكه به حاکميت ،توانايی نظامی و موازنه قدرت بپردازد،
معطوف به وظايف ،مراودات ،ادراکها و يادگيری است (هاس.):53-:41 1:533 ،
نهادگرايان نوليبرال نيز برآنند که دولتها نهادهای بينالمللی را برای منافع متقابل که از لحاظ
عقلانی به وسيله دولتها محاسبه شده است به وجود می آورند .نهادهای بينالمللی هم سود
ممكن حاصل از همكاری را توسعه میدهند .ضمن آنكه نهادها میتوانند با مديريت جهانی
شدن ،يك اقتصاد آزادتری را به ارمغان آورند (بليس و اسميت.)8831:535 ،
نهادگرايان نوليبرال همكاری را ساخته و پرداخته افراد و نهادها دانسته و به همين لحاظ
اين نوع تلقی را در نقطه مقابل بخشی از نظم طبيعی میدانند (قوام .)5341:538 ،پرسشی که
مطرح میشود آنست که چرا قدرتهای بزرگ و قدرت هژمون با توجه به محدوديتهايی که
نظم مبتنی بر نهادها برايشان ايجاد میکند ،باز هم سعی در ايجاد اين نوع نظم دارند؟ در پاسخ
بايست گفت که چنين توافقی به دو دليل است 1نخست آنكه اگر قدرت هژمون بداند که قدرت
وی به عنوان قدرت برتر ،کوتاه مدت است ،نظم نهاد محور ترتيبات لازم جهت حفظ قدرت وی
را در آينده هم تأمين میکند .در واقع خلق نهادهای نظام ،بخش اساسی از سرمايهگذاری
هژمونيك برای آينده است .کشور هژمون يك نظام پايدار که منافع وی را در آينده حقظ نمايد
ايجاد میکند و در مقابل از برخی آزادیهای خود در به کارگيری قدرت صرف نظر میکند.
البته قدرت هژمون بايد متقاعد شده باشد که نهادهايی که ايجاد میکند فراتر از توانايیهای او
دوام خواهد آورد .يعنی بايد فكر کند که اين نهادها ظرفيت ساختاری مستقلی دارند .دوم
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اينكه ،از اين طريق میتواند هزينههای اجرايی حفظ نظام را پايين بياورد ،حتی اگر معنی آن از
دست دادن مقداری از آزادیعمل و مزايای کوتاه مدت باشد (ايكنبری.)5351:533 ،
اما چرا دولت های ضعيف در برابر نظم نهاد محور مقاومت نمی کنند؟ پاسخ اين پرسش نيز
دو موضوع است 1نخست آنكه بدون اين توافقهای نهادين ،دولتهای ضعيفتر بيش از زمانی
که توافقی در کار است ،متضرر میشوند .چرا که بدون نهادها ،معامله تنها بر اساس ميزان
قدرت انجام میشود و کشور هژمون برتری آشكار دارد ،به همين جهت دولتهای ضعيف بيشتر
در جهت کسب امتياز در حال حاضر هستند تا در آينده .دوم آنكه اين توافق عملاً برای دولت
ضعيف تر ميزانی از حمايت در برابر سلطه يا به حال خود رها شدن را ايجاد میکند (همان،
.)534-533
سازمان همكاری شانگهای بهعنوان يك سازمان منطقهای در منطقه آسيای مرکزی از جمله
اين نهادها میباشد که زمينههای شكلگيری آن پس از فروپاشی ساختار دوقطبی نظام
بين الملل و پايان جنگ سرد فراهم آمد .اين سازمان که به طور عمده نماد فرايند شكل گيری
همگرايی در آسيای مرکزی می باشد با رشد و گسترش خود امروزه جايگاه به نسبت مهمی را
در معادلات منطقهای و بينالمللی بهدست آورده است .شكلگيرى سازمان همكارى شانگهاى به
مذاکرات مرزى چين ،شوروى (که بعداً روسيه ناميده شد) در اوايل دهه  :991ميلادى باز
مىگردد .در نتيجه توافقنامههايى که طى سالهای  :99:و  :994ميلادی بين دوکشور منعقد
گرديد ،خطوط مرزى بين چين و روسيه تنظيم گرديد 5311 .کيلومتر خطوط مرزى چين و
روسيه بارها طى دهه  :981و  :951ميلادى شاهد درگيرىهاى مرزى بين نيروهاى نظامى
دوکشور بوده است .پس از فروپاشى شوروى ،سه کشور تازه استقلال يافته آسياى مرکزىکه
هممرز با چين بودند ،يعنى قرقيزستان ،تاجيكستان ،قزاقستان در مذاکرات مرزى بين چين و
روسيه شرکت کردند و سرانجام در آوريل :998ميلادی پنج کشور مذکور توافقنامهاى را تحت
عنوان «توافقنامه اعتمادسازى در مناطق مرزى» به امضاء رساندند که به موجب آن دول مذکور
متعهد شدند محدوديتهايى را در استقرار نيروهاى نظامى و فعاليتهاى نظامى خود در يك
منطقه غيرنظامى مرزى بهطول:11کيلومتر ( 83مايل) اعمال نمايند .از آنجايى که توافقنامه
مذکور در شانگهاى منعقد شده بود پنج کشور مذکور از اين پس به نام کشورهاى عضو
«شانگهاى پنج» معروف شدند .بايد خاطر نشان نمود که ابتكار تشكيل گروه شانگهاى پنج
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توسط چين مطرح گرديد .يك سال بعد ،در اجلاس سران کشورهاى عضو گروه شانگهاى پنج
در مسكو ،قرارداد ديگرى در زمينه کاهش نيروهاى نظامى در مناطق مرزى مشترک
منعقدگرديد .در  :993ميلادی در اجلاس سران کشورهاى شانگهاى پنج در آلماتى ،کشورهاى
عضو توجه خود را به تهديدات ديگرى که امنيت آنها و حكومتهای شان را مورد چالش قرار
مىداد معطوف کردند .در  :3ژوئن سال  311:ميلادی  ،ازبكستان که عضو ناظر سازمان در
اجلاس سران سال 3111بود ،به عضويت کامل شانگهاى پنج درآمد و در همين روز ،شش کشور
عضو مشترکاً تشكيل سازمان همكارى شانگهای :را اعلام نمودند .بدينترتيب ،سازمان همكارى
شانگهای با مشارکت دو ابر قدرت چين و روسيه و چهارکشور آسياى مرکزى (قرقيزستان،
تاجيكستان ،قزاقستان و ازبكستان) بهعنوان يك سازمان بينالمللى پا به عرصه وجود گذاشت و
طى ده سال حيات خود تاکنون ،توانسته است چهار کشور ايران ،پاکستان ،مغولستان و هند را
نيز بهعنوان اعضاى ناظر به جمع اعضاى خود بپذيرد .همچنين در ژوئن  3113ميلادی سران
کشورهاى عضو سازمان همكارى شانگهای در سنت پطرزبورگ منشور اين سازمان را به امضا
رساندند که در آن ،اهداف ،اصول ،ساختار و نحوه اقدامات و همكارىها و گرايشات در حوزه
روابط خارجی سازمان همكارى شانگهای تشريح شده است .با تصويب اين منشور ،سازمان
همكارى شانگهای بهصورت رسمی از لحاظ حقوق بينالملل در زمره سازمانهاى شناخته شده
و رسمى بينالمللى قرارگرفت.
جمهوری اسلامی ايران در تيرماه سال  :534مصادف با پنجمين نشست سران سازمان
شانگهای در آستانه قزاقستان ،به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته شد و تقاضای خود
مبنی بر عضويت دائم در اين سازمان را هم در اين تاريخ ارائه نموده است .به همين جهت
تبيين پيامدهای عضويت دائم جمهوری اسلامی ايران در اين سازمان به جهت آشنايی
سياستگزاران خارجی کشور و پيشبرد اهداف کشور حائز اهميت میباشد .قبل از پرداختن به
اين موضوع ،نخست در ارتباط با علل شكلگيری سازمان همكاری شانگهای و اهميت آن در
معالات بينالمللی مباحثی مطرح خواهد شد و سپس پيامدهای عضويت دائم جمهوری اسلامی
ايران را در اين سازمان ،از منظر منافع ملی جمهوری اسلامی ايران تبيين میگردد.
1- Shanghai Cooperation Organization
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گفتار اول :اهمیت مطالعه درباره سازمان همکاری شانگهای
موضوع جهانی شدن باعث شده است که ائتلافها و نهادهای بينالمللی افزايش يافته و بيش
از گذشته اهميت پيدا کنند .به همين جهت از اواخر قرن بيستم بسياری از ائتلافها و
سازمانها فعال و تقويت شده است و کشورها خواسته ها و منافع خود را در چارچوب
مجموعهای از کشورهای همسو بيان میکنند .سازمان همكاری شانگهای هم از جمله اين
نهادها میباشد که دارای اهميت وافری در نظام بينالملل کنونی است .ظرفيتهای سازمان
همكاری شانگهای و همچنين توانمندیهای آن با توجه به عضويت دو عضو از پنج عضو دائم
شورای امنيت در اين سازمان ،دارا بودن بيش از يك سوم جمعيت جهان ،وسعت قابل توجه و
توانمندیهای اقتصادی نويد يك ائتلاف بالقوه توانمند را میدهد و اگر چهار کشور عضو ناظر
مغولستان ،ايران ،پاکستان و هند نيز به جمع اعضا اضافه گردند ،سازمان شانگهای با جمعيتی
حدود  3/5ميليارد نفر و وسعت حدود نيمی از کره زمين به موقعيتی مهمتر دست خواهد يافت.
اين سازمان به لحاظ تئوريك زمينه بسيار جالبی برای مطالعه است ،چرا که در بحث
:
تئوریهای روابط بين الملل امروزه يك بحث مهم در مورد آينده نظم جهانی تك قطبی معاصر
است .همچنين زمينه مناسبی در خصوص بحث در مورد گونههای در حال ظهور و اشكال
جديد توازن قدرت 3در اوايل قرن  3:است.
به اعتقاد بسياری از تحليل گران قرن حاضر قرن آسياست و بسياری از معادلات قدرت در
سطح جهانی در اين منطقه تعيين می گردد و لذا اهميت آسيا در آينده نظام بينالملل در حال
افزايش است و لازم است قدرتهای آسيايی جايگاه خود را در نظام جديد بينالملل تعريف
نمايند .به همين جهت اين سازمان نمیتواند در آينده بهعنوان يك سازمان منطقهای بماند زيرا
حضور دو قدرت بزرگ چين و روسيه در شرايط متحول جهان کنونی موجب خواهد شد که اين
سازمان بهعنوان يك سازمان فرامنطقه ای خود را مطرح نمايد .حتی اگر اهداف اوليه رهبران
چين و روسيه از تشكيل سازمان همكاری شانگهای منطقهای بوده است ،اين سازمان هماکنون
فرصت مناسبی برای تبادلنظر در مسايل بينالمللی و نگرانی های مشترک جهانی ايجاد کرده
است .در چارچوب چنين نهادهايی است که فرصت گسترش تجارت و سرمايهگذاریهای
1- Current Unipolar World Order
2- New Forms of Power Balancing

11

سازمان همکاری شانگهای و عضويت دائم جمهوری اسلامی ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متقابل و توسعه همكاریهای صنعتی و اقتصادی افزايش میيابد .با عنايت به وضعيت خاص
منطقهای و بينالمللی ،اير ان نيازمند آن است که به اشكال و روشهای گوناگون با مجموعههای
بزرگتر منطقهای و بينالمللی همكاری نمايد و برخی از خواستهها و منافع خود را در آن
چارچوب تعريف نمايد.
گفتار دوم :علل شکلگیری و تداوم سازمان همکاری شانگهای
گسترش تعاملات جهانی در چارچوب روابط بينالملل ،پيشرفتهای علمی و تكنولوژيك،
رشد فنآوریهای نو و نياز نظام بينالملل کنونی به تعامل و همكاری بيشتر ،تشكيل
سازمانهايی را برای قانونمند ساختن روابط بين دولتها ضروری نموده است .از ابتدای قرن
بيستم به اين سو سازمانهای بينالمللی بهعنوان ضرورت زيست جمعی و جزئی مهم و لاينفك
از نظام بينالمللی در حال تحول به حساب میآيند ،به نحوی که امروزه سازمان بينالمللی يك
پديده بارز حكومت مدرن میباشد و بهعنوان ساختاری که در واقعيتها ريشه دوانيده و نسبت
به ضرورتهای روابط بينالملل مطابقت مینمايد ،شناخته میشود .در تئوریهای روابط
بينالملل هم نقش و جايگاه سازمانهای بينالمللی از ديدگاههای مختلف مورد بررسی قرار
گرفته است .نئورئاليستها نهادها و سازمانها را بهعنوان ابزاری در دست قدرتهای بزرگ
تبيين نمودهاند .نهادگرايان سازمانهای بينالمللی را بهعنوان حوزههای برای همكاری در عرصه
بينالمللی در نظر میگيرند و سازه انگاران سازمانهای بينالمللی را بهعنوان بازيگرانی که در
ترويج هنجارها در عرصه روابط بينالملل فعالند ،مورد بررسی قرار میدهند (رضايی. ):533 ،
برای فهم دقيق ماهيت يك سازمان میبايست علل زيربنايی شكلگيری آن را مورد تحليل قرار
داد .در اين قسمت تلاش برآنست تا علل شكل گيری سازمان همكاری شانگهای بهصورت
کاربردی مشخص شود  .به همين جهت مجموعه نظرات مطرح شده در اين خصوص مورد
بررسی قرار میگيرد.
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الف) همکاری ضد تروریستی و ضد جداییطلبی در منطقه
در ارتباط با علل شكلگيری سازمان همكاری شانگهای بسياری برآنند که همكاریهای
ضدتروريستی و ضد جدائیطلبی از نقش و جايگاه با اهميتی برخوردار است .همه کشورهای
عضو سازمان همكاری شانگهای از جمله چين و روسيه گرفتار يكسری گروههای تروريستی
جدائی طلب هستند که بهطور بالقوه توانائی بیثبات ساختن منطقه آسيای مرکزی را دارند
(.)Weitz, 3115135

بسياری برآنند که سه عامل مهم که در ايجاد و توسعه سازمان همكاری شانگهای نقش
پراهميتی داشته اند ،و از آنها تحت عنوان «سه شر» :نام می برند عبارتند از1
4
الف) تروريسم بينالمللی3؛ ب) افراط گرايی مذهبی5؛ و ج) جدايیطلبی
اين موارد بهويژه زمانی حائز اهميت اند که بدانيم که پس از فروپاشی شوروی ،شاهد ايجاد
انقلابهای رنگی در آسيای مرکزی هستيم .3به همين جهت عده ای برآنند که سازمان
همكاری شانگهای يك کنسرتی است که در آسيای مرکزی جهت جلوگيری از برهمخوردن
وضع موجود رژيم های قانونی پس از شوروی ايجاد شده است .بدين معنا که تهديدات
مشروعيت رژيمهای آسيای مرکزی ،نخبگان اين کشورها را بر آن داشت تا جهت حفظ منافع
خود به ايجاد سازمان همكاری شانگهای بپردازند .رهبران چين از اسلامگرايانی که در استان
سين کيانگ غربی ساکن اند ،در هراسند .رفع معضلات چين درباره تروريسم ،بنيادگرايی،
جدايیطلبی و تجارت مواد مخدر از موارد مهم در پيگيری چينیها در شكلگيری سازمان
همكاری شانگهای بوده است .روسها نيز با چالش جدائی طلبی چچنها روبرو هستند .ديگر
دولتهای عضو سازمان همكاری شانگهای هم هرکدام با درجات گوناگون با گروههای جدايی
طلب روبرو هستند ( .)Atal, 31131:15جالب آن است که منطقه آسيای مرکزی حتی قبل از
حمله تروريست ها به نيويورک و واشنگتن در  ::سپتامبر  311:ميلادی ،از جانب تروريسم

1- Three Evils
2- International Terrorism
3- Religious Extremism
4- Separatism
 -3انقلاب سرخ ( )Roseدر گرجستان ،انقلاب نارنجی ( )Orangeدر اوکراين و انقلاب لاله سرخ در قرقيزستان
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بينالمللی تهديد میشد و کشورهای عضو سازمان همكاری شانگهای با حملات تروريستی و
افراط گرايانه روبرو بودهاند (.)Lukin, 3114: 5:-41
به عبارت ديگر رهبران سياسی کشورهای اوراسيا به خاطر رويارويی با تروريسم ،جدايی طلبی و
جرائم سازمان يافته ،بهعنوان يك شر بزرگ :گرد هم آمدند ،تا به وسيله گسترش همكاریها،
بتوانند نقاط ضعف خود را در اين بخش از طريق مساعدت های چند جانبه مرتفع سازند .در همين
راستا بعد از 311:م در اين منطقه شاهد سطح جديدی از همكاری بين حكومتها در قالب سازمان
همكاری شانگهای هستيم .البته ميزان موفقيت در دستيابی به اين اهداف بحثی جداگانه میطلبد
( .)Gleason & Shaihutdinov, 31131359بدينترتيب بسياری برآنند که ضديت با تروريسم
نقش کليدی در ايجاد و توسعه همكاریها در قالب سازمان همكاری شانگهای دارد .بويژه که فعاليت
طالبان در سال  :993ميلادی جهت کنترل افغانستان ،رهبران شانگهای  3را بر آن داشت تا در
جهت مقابله با اقدامات ضد تروريستی همكاری های را شروع نمايند (.)Chung, 3114: 994
شكل گيری سازوکاری به نام ساختار ضد تروريسم منطقهای در سازمان نيز دال بر اهميت
قائل شدن برای اين عامل در شكلگيری سازمان همكاری شانگهای است.
ب) عادیسازی روابط و تنش زدایی میان چین و روسیه
بسياری برآنند که تنش زدايی و عادیسازی روابط ميان چين و روسيه را میتوان عامل
عمده در شكلگيری سازمان همكاری شانگهای دانست .تاسيس شانگهای  3نخستين بار در
راستای کاهش تنشهای مرزی ميان روسيه و چين ظهور کرد .شانگهای  3يك اقدام نهادی
بود که بر آن اساس منافع روسيه و چين را در جهت مديريت بیثباتی در آسيای مرکزی ،از
طريق اقدامات اعتمادسازی نظامی که مبتنی بر محدوديت هايی در بكارگيری نيروی نظامی
بود ،به هم نزديك میکرد .بر اين اساس فرآيند عادی سازی روابط ميان چين و روسيه نقش
مهمی در شكل گيری و تداوم سازمان همكاری شانگهای دارد (.)Weitz, 3115: 4:
سازمان همكاری شانگهای در ايجاد اعتماد متقابل ميان اعضا و بطور ضمنی در جلوگيری از
ايجاد تنش ميان اعضا موفق عمل نموده است .سازمان شانگهای بر اين مبنا توانسته است به
1 - Great Eviles
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اهدافش در زمينه کاهش تهديدات نظامی در روابط ميان کشورهای منطقه آسيای مرکزی
دست يابد .اين موارد را میتوان در بيانيهها و موافقتنامههای سازمان مشاهده کرد
(.)Swanstrom, 3114: 43
ج) ایجاد موازنه میان روسیه و چین
بر اساس اين ديدگاه سازمان همكاری شانگهای در جهت تفكر موازنه قدرت منطقهای ميان
روسيه و چين شكل گرفت .اين سازمان چارچوب مناسبی بود که از طريق آن روسيه و چين در
مقابل نفوذ همديگر موازنه ايجاد میکردند .چين بازيگر کليدی در آسيای مرکزی میباشد و
اين به نفع روسيه نيست .برای چين سازمان همكاری شانگهای عاملی جهت گسترش نفوذ
سياسی در منطقه آسيای مرکزی و زمينهای برای بسط تعاملات با جمهوریهای آسيای مرکزی
می باشد .برای روسيه هم اين سازمان ابزاری مفيد برای در زير نظر داشتن حرکات چين و حتی
جلوگيری از تسلط چين بر منطقه است (.)Harris, 3113: 49:
اين موازنه طلبی را در تحرکات هر دو طرف میتوان مشاهده نمود .برای مثال بسياری
برآنند که حمايت روسيه از عضويت هند به عنوان عضو ناظر در سازمان به جهت ايجاد موازنه
روسيه در برابر چين می باشد .در مقابل چين هم برای ايجاد موازنه در برابر بلوک روسيه و هند
در سازمان شانگهای ،از عضويت پاکستان به عنوان عضو ناظر در سازمان حمايت کرد .همچنين
می توان به اين نكته اشاره نمود که روسيه در زمينه انرژی مراوداتی در شرق دور با ژاپن دارد تا
از اين طريق موازنهای در وابستگی اقتصاديش به چين ايجاد نمايد (.)Atal, 3113: :15
شايد بتوان حمايت چين از عضويت ايران در سازمان به عنوان عضو ناظر را هم در اين راستا
تبي ين نمود که چين از اين طريق درصدد کاهش وابستگی به انرژی روسيه و ايجاد موازنه در
برابر اين کشور میباشد.
در مجموع بر مبنای اين ديدگاه رقابت جهت تسلط و نفوذ منطقهای ميان روسيه و چين از
عوامل اصلی ايجاد سازمان همكاری شانگهای است .بويژه از ديد چينیها ،سازمان همكاری
شانگهای ابزاری جهت جايگزينی آنها به جای روسيه ،به عنوان بازيگر کليدی در آسيای مرکزی
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می باشد .همچنين اين سازمان از منظر روسها در جهت محدود ساختن نفوذ چين در آسيای
مرکزی میتواند مثمر ثمر واقع گردد.
د) ایجاد موازنه در برابر هژمونی ایالاتمتحده آمریکا
اين ديدگاه مبتنی بر تفكر موازنه قدرت سيستميك است .بر طبق اين ديدگاه روسيه و چين در
چارچوب سازمان همكاری شانگهای سعی در ايجاد موازنه در برابر ايالات متحده آمريكا را دارند .به
عبارت ديگر روسيه و کشورهای آسيای مرکزی می خواهند با همراهی چين موازنه قدرتی در برابر
هژمونی ايالاتمتحده آمريكا در عرصه نظام بينالملل پساجنگ سرد ايجاد کنند که اين مهم در
قالب سازمان همكاری شانگهای تداعی میيابد ( .)Zhuangzhi, 3114: 8:بررسی اهداف
ژئوپولتيك سياستهای دفاعی چين در زمينه به چالش کشاندن ضرورتهای نظام تك قطبی
مبتنی بر هژمونی ايالات متحده ما را به اين نكته رهنمون میسازد که چين در اين راستا به
گسترش همكاریها و گفتگوهای چندجانبه در قالب سازمان همكاری شانگهای روی آورده است
( .)Atal, 31131:13به همين جهت نقش ايالاتمتحده بهعنوان عقبه ايجاد سازمان همكاری
شانگهای غيرقابل انكار است (.)Gleason & Shaihutdinov, 31131358
سازمان همكاری شانگهای نقش موازنه دهندهای در صحنه بينالمللی به خصوص در مقابل
پيمان ناتو ايفا مینمايد .برای مثال ،ايالاتمتحده آمريكا درخواستی جهت عضويت بهعنوان
عضو ناظر به سازمان همكاری شانگهای ارائه کرده بود ،اما اين درخواست در سال  3113از
طرف سازمان رد شد .همچنين سازمان همكاری شانگهای از آمريكا خواسته است که پايگاهها و
نيروهای نظام ی خود را از خاک تمام کشورهای عضو خارج سازد .پس از اين درخواست ،دولت
قرقيزستان رسماً از آمريكا درخواست کرد که برنامه خروج نيروهای آمريكايی و تعطيلی پايگاه
هوايی نظامی  K-3را از اين کشور را سريعاً تهيه و اعلان کند .موازنه طلبی چين و روسيه را در
قالب سازمان همكاری شانگهای ،بهعنوان يك اتحاد ضد هژمونيك میتوان در چارچوب نظريه
رئاليسم ساختاری تبيين کرد .رئاليسم ساختاری با مفروض قرار دادن شرايط آنارشيك نظام
بين الملل برآنست که وضعيت خودياری ناشی از زندگی در وضعيت آنارشيك ،دولتها را در
جهت افزايش ظرفيتهای قدرتشان مصممتر میسازد .توانايیها نه تنها به لحاظ فيزيكی ،بلكه
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در تداوم اقتدار ،استقلال سياسی و بقا کشورها کليد نهائی به شمار میرود .دولتها به لحاظ
داخلی از طريق بسيج توانايی هايشان ،و به لحاظ خارجی از طريق متحد شدن با ديگران،
میتوانند در برابر ديگر قدرتها موازنه ايجاد کنند ( .)Waltz, :959: :85بر اين اساس برخی از
انديشمندان سازمان همكاری شانگهای را از اين ديدگاه و در چارچوب ايجاد موازنه در برابر
ايالاتمتحده آمريكا تبيين مینمايند.
هـ) گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای
برخی برآنند که جمهوریهای سابق شوروی ،پس از فروپاشی شوروی آمادگی استقلال
کامل را نداشتند و دور ماندن آنها از صنعت ،به جهت تمرکز بر توليد مواد خام ،اين کشورها را
بر آن داشت تا برای يكپارچگی و اتحاد در آسيای مرکزی قدمهايی بردارند .سازمان همكاری
شانگهای چنين بستری را برای اين کشورها فراهم نمود (انوری و رحمانی موحد.)331:535 ،
اهميت مباحث اقتصادی را میتوان از تصميمهای شورای سران سازمان مبنی بر ايجاد
ساختارهای جديد مشاهده نمائيم .در  38اکتبر  3113شورای سران حكومتها (نخست
وزيران) ،يك کنسرسيوم بين بانكی :ايجاد کردند که دارای اعضايی متشكل از بانكهای
کشورهای عضو میباشد ،شامل؛ بانك توسعه قزاقستان ،3بانك توسعه دولتی چين ،5بانك توسعه
امور اقتصادی خارجی روسيه ،4بانكملی تاجيكستان 3و بانكملی برای فعاليت اقتصادی خارجی
ازبكستان 8که در دومين شورای کنسرسيوم بين بانكی در  :4ژوئن  3118ميلادی شرکت
پسانداز و پرداخت قرقيزستان 5نيز به جمع مذکور افزوده شد .همچنين در  :3ژوئن 3118
مديران بانكهای عضو برنامه اقدامی جهت پشتيبانی از همكاریهای اقتصادی منطقه آسيای
مرکزی را امضاء کردند که استراتژی فعاليتهای کنسرسيوم بين بانكی را در ميان مدت
مشخص می کند .در تداوم اين موضوع تصميمات موثری در زمينه اعتبارات لازم جهت
)1- Interbank Consortium (IBC
2- The Development Bank of Kazakhstan
3- The State Development Bank of China
4- The Bank for Development and Foreign Economic Affairs of Russia
5- The National Bank of Tajikistan
6- The National Bank for Foreign Economic Activity of Uzbekistan
7- The Settlement & Savings Company of Kyrgyzstan
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پروژههای با سرمايه گذاری مشترک در حدود  543ميليون دلار در همان سال امضاء شد .هم
اکنون مديرکل بانك توسعه قزاقزستان مسوليت کنسرسيوم بين بانكی سازمان را بر عهده دارد
(.)SCO Website A, 3119
در  :4ژوئن  3118ميلادی و در جريان کنفرانس سران دولتها در ساختاری تحت عنوان
«شورای بازرگانی» :در سازمان همكاری شانگهای تعريف شد .البته اين تصميم در پی مذاکرات
نمايندگان پارلمان کشورهای عضو در می  3118در مسكو اتخاذ شد .اين شورا سازوکاری
غيردولتی است که درصدد گسترش تعاملات بازرگانی ميان کشورهای عضو و تعاملات سرمايهای
و مبادلات مالی اعضای سازمان میباشد .همكاریهای چندجانبه در خصوص انرژی ،حمل و
نقل ،تكنولوژی های نو ،بهداشت و مسائل کشاورزی نيز در دستور کار اين شورا قرار دارد.
هماهنگسازی قوانين ملی در زمينه اقتصاد ،بخش بنيادی در فعاليتهای اين شورا است که
تاکنون در اين خصوص چندان موفق عمل نكرده است ( .)SCO Website B, 3119در
اجلاس سران در بيشكك ( ،)3115تعاملات بين دو ساختار جديد سازمان همكاری شانگهای،
يعنی کنسرسيوم بين بانكی و شورای بازرگانی سازمان ايجاد گرديد.
گفتار سوم :جمهوری اسلامی ایران و سازمان شانگهای
در عرصة سياست خارجی؛ منطقهگرايی در راستای تامين اهداف بينالمللی يك کشور حائز
اهميت است .اما حكايت از تغيير در سياست خارجى ،از سياستهای آرمانی و ايدئولوژيك به
سياستهای منطقیتری است که منافع ملی را تعقيب میکند .توجه به سياست منطقهای در
سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران در دهه  :931ميلادی و در زمان رياستجمهوری
هاشمیرفسنجانی بلافاصله پس از پايان جنگ و رحلت امامخمينی(ره) آغاز شد و از آن تاريخ
تا به حال ادامه يافته است .در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی؛ منطقهگرايی در سياست
خارجی ايران در چارچوب نظريه «گفتگویتمدنها» دنبال شد بدون اين که در محتوای
سياست منطقهای جمهورى اسلامی ايران تغيير محتوايی صورت گرفته باشد .در دوره رياست
جمهوری احمدینژاد نيز به جهت تقابلگرايی بيش از پيش با قدرت هژمون و تنشهای موجود
1- Business Council
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در تعامل ميان ايران و کشورهای اروپايی ،منطقهگرايی در دستور کار سياست خارجی جمهوری
اسلامی ايران قرار گرفت .از بين پنج منطقه کليدی و امنيتی جهان ،شامل خليج فارس ،دريای
خزر ،آسيای مرکزی ،قفقاز ،شبه قاره هند و خاورميانه ،منطقه آسيای مرکزی به جهت حضور
دو قدرت در حال ظهور در عرصه بينالمللی  -چين و روسيه -بيشتر توجه جمهوری اسلامی
ايران را جلب نمود .برای ايران ،حوزه آسيای مرکزی در نزديكی روسيه ،چين و اروپا دارای
قابليت های سرشار اقتصادی ،استراتژِيكی ،تجاری و بازرگانی و البته سياسی و ديپلماتيك است
و برنامه ريزی برای استفاده مطلوب بر اساس منافع ملی از اين قابليتها به توسعه نفوذ ايران در
منطقه و تسهيل روابط تهران کشورهای فرامنطقهای ياری میرساند؛ چرا که کشورهای اين
حوزه هر يك به تناسبی با آمريكا اروپا و دو قدرت منطقهای چين و روسيه روابط گسترهای
دارند .ايران به مسأله همكاریهايش با همسايگان؛ با کشورهاى مسلمان و نيز با کشورهای
صاحب قدرتی چون روسيه و چين و اروپا و هند از اين ديدنظر داشته است که سياست مهار
آمريكا عليه خود را بی اثر نمايد .استفاده ديگری که ايران از اولويت دادن به همكاری منطقهاى
در سياست خارجی خود میبرد اين است که در چارچوب آن ضرورت خروج ايالاتمتحده و
ايفاى نقش آن کشور در امور آسيای مرکزی مطرح نمايد (سنايی.):539 ،
سازمان همكارى شانگهاى بهعنوان يكی از سازمانهای فعال در اين منطقه میتواند
جمهوری اسلامی ايران را در دستيابی به اهداف سياست خارجی و تامين منافع ملی در اين
منطقه ياری رساند .به همين جهت در تيرماه  :534و در نشست سران سازمان در شهر آستانه
قزاقزستان ،جمهوری اسلامی ايران به عنوان عضو ناظر در اين سازمان مورد پذيرش قرار گرفت.
اين موضوع با روی کار آمدن دولت نهم در همان سال و تقويت گرايش راهبردی نگاه به شرق
در سياست خارجی ،گسترش همكاری با اين سازمان را تسهيل نمود ،تا آنجا که آقای
احمدینژاد به عنوان نخستين رئيس جمهوری اسلامی ايران در ششمين نشست سران سازمان
در شانگهای چين در خرداد  :533حضور يافت (انوری و رحمانی موحد.)34 1:535 ،
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گفتار چهارم :پیامدهای عضویت دائم جمهوری اسلامی ایرانی در سازمان همکاری
شانگهای
جمهوری اسلامی ايران پس از حضور رئيسجمهور در اين سازمان و در چارچوب سياست
خارجی آقای احمدی نژاد ،تمايل خود را مبنی بر عضويت دائم در اين سازمان در برهههای
مختلف اعلام نموده است .اينكه تصميم به عضويت دائم جمهوری اسلامی ايران در اين سازمان
به لحاظ نظری و عملی چه پيامدهای را به دنبال خواهد داشت ،مبحثی است که در اين قسمت
از چهار بعد سياسی ،امنيتی ،اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی و تحليل قرار میگيرد.
الف) پیامدهای سیاسی عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای
وقوع انقلاب اسلامی در ايران با داعيه «نه شرقی ،نه غربی ،جمهوری اسلامی» و پيامدهای
آن ،از همان ابتدا اين کشور را در برابر ايالاتمتحده آمريكا قرار داد .اين رويارويی تاکنون
هزينه هايی را بر هر دو طرف تحميل نموده و هنوز هم جريان دارد .البته تنها ايران نيست که
يكجانبه گرايیهای ايالاتمتحده را در عرصه بينالمللی بر نمیتابد .روسيه و چين هم چنين
ديدگاهی را در تعاملات خود با ايالاتمتحده دنبال میکنند .پيشينه تعاملات ميان اعضای
تأثيرگذار سازمان شانگهای (چين و روسيه) با ايالاتمتحده آمريكا ،يك اتحاد طبيعی ميان
ايران ،چين و روسيه با هدف ايجاد موازنه در برابر هژمونی ايالاتمتحده آمريكا در عرصة نظام
بينالملل را پررنگ می سازد .سازمان همكاری شانگهای بستر مناسبی جهت تبديل اين اتحاد
طبيعی به اتحاد استراتژيك است .ايجاد موازنه در برابر يكجانبهگرايیهای هژمونيك
ايالاتمتحده آمريكا در چارچوب اين سازمان قابل رهگيری میباشد .البته بايستی به اين نكته
توجه نمود که جمهوری اسلامی ايران با در نظر گرفتن چنين بستری میتواند با عضويت دائم
در اين سازمان هدف خود را بيش از پيش عملياتی سازد ،بويژه که دو کشور چين و روسيه نيز
دارای اين احساس نوستالوژيك ابرقدرتی در عرصه نظام بينالمللی میباشند .دستيابی به موازنه
در برابر آمريكا در اين چارچوب عمدتاً در قالب ايجاد موازنه نرم :معنا و مفهوم میيابد .هدف
ايجاد موازنه نرم را می توان خنثی کردن عملكرد دولت در حال رهبری بدون مقابله مستقيم
1- Soft Balancing
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دانست .موازنهدهنده نرم سعی میکند با ايجاد شرايط سختتر برای دولت در حال رهبری يا
ائتلافش از طريق افزايش هزينههای حفظ وضع موجود از طرق زير اقدام نمايد1
 .:عدم پذيرش سرزمينی:؛ قدرت های برتر اغلب از دسترسی به سرزمين ديگر کشورها جهت
اسكان نيروها و عبور و مرور نيروهای هوايی و دريايیشان سود میبرند .رد دسترسی سرزمينی
توسط ساير کشورها ،موفقيت قدرت هژمون را در پيروزی کاهش میدهد.
 .3ديپلماسی گيرانداختن3؛ حتی قدرتهای برتر در سطح نظام بينالملل نيز نمیتوانند قووانين
و مقررات مهم سازمانهای بينالمللی را ناديده گرفته ،و به اهداف خود بودون اهميوت دادن بوه
آنها دست يابند .در همين راستا دولتها میتوانند بوا اسوتفاده از نهادهوای بوينالمللوی و سواير
اقدامات ديپلماتيك برتری قدرت هژمون را برای جنگ يا حملوه کواهش داده ،و فرصوتی بورای
آمادگی بيشتر به دولت هدف حمله بدهند.
 .5تقويت قدرت اقتصادی5؛ قدرت نظامی دولتهايی را تهديد میکند ،که اهودافی را در جهوت
ايجاد موازنه در برابر قدرت هژمون دنبال میکنند .لكن قدرت عظيم اقتصادی میتواند پشوتوانه
خوبی باشد .در اين راه ايجاد بلوکهای اقتصادی انحصاری بودون حضوور قودرت هژموون و بالوا
بردن رشد اقتصادی و تجاری بين اعضا میتواند کارگر افتد.
 .4عزم راسخ برای موازنه4؛ قدرتهای درجه دوم میتوانند با ايجاد پيمانهای دسوته جمعوی در
برابر قدرت هژمون که نياز به همراهی ساير قدرتهوا جهوت جامعوه عمول پوشويدن بوه برخوی
اهداف خود دارد ،ايستادگی کنند .اين مساله سبب میگردد تا اعتماد اين قدرتهوا بوه توانوايی
ايجاد موازنه در برابر قدرت هژمون افزايش يابد ،همچنين موجب ترغيب ساير دولتها در جهت
پيوستن به ائتلاف میگردد.
اين مفهوم از موازنه بارها مورد تأکيد مقامات ايران در اجلاسهای اخير شوانگهای در سوطح
سران در مه 3113ميلادی و نيز اجلاس کارشناسی اخير در روسيه بوده است .شكلگيری چنين
موازنهای در راستای حداکثر سازی منافع و مطلوبيتهای ژئوپليتكی تمامی اعضای اين پيموان
1- Territorial Denial
2- Entangling Diplomacy
3- Economic Strengthening
4- Signals of Resolve to Balance
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محسوب شده و قابليت لازم برای پيوستن بازيگران جديدی از حوزههای آسيای غربی را خواهود
داشت .سياست خارجی ايران دارای اهداف مشوترک بوا چوين و روسويه اسوت؛ مقابلوه بوا يوك
جانبهگرايی آمريكا و امكانات تسری و تعامل با پيمانهای منطقهای ديگور نظيور اکوو ،سوارک،
آ.سه آن ،در واقع محدودسازی قدرت مانور غرب و ناتو فراهم کرده است .حال آنكه نزديكی هور
چه بيشتر محورهای ساختاری قدرت ملی هر يك از کشورها ،يعنی افزايش ارتباطوات سوازمانی
ميان نهادهای تجاری ،اقتصوادی ،امنيتوی ،آموزشوی و غيوره بوه شوكل متقابول ،مویتوانود بوه
شكلگيری موازنه امنيتی جديدی بيانجامد.
با افزايش حضور نظامی ناتو و آمريكا در افغانستان ،بهعنوان همسايه شرقی ايران ،حضور ايران
در سازمان شانگهای مهمتر و برجستهتر میشود .از اين رو بستر برای گسترش همكاریهای دسته
جمعی برای مقابله با عناصر برهم زننده امنيت و صلح منطقهای برای اعضای آن سازمان از جمله
ايران مهيا است .به همين جهت آمريكا و ناتو نگرانیهايی را در خصووص همگرايوی کشوورهايی
همچون ايران ،روسيه و قزاقستان در عرصه انرژی ابراز داشته اما انرژی يكوی از محورهوای مهوم
مشارکت منطقهای ايران در مجموعه سازمان همكاری شانگهای به شمار میرود .از سوی ديگور،
جايگاه مهم سازمان شانگهای بهعنوان يك نهاد بين دولتی که دو عضو دائم شورای امنيت يعنی
چين و روسيه نيز در آن حضور دارند ،می تواند ميدان بازی را برای ايران جهت کسب و پيگيری
منافع ملی و ايفای نقش منطقه ای آن ،مهيا کند .بايد گفت روسيه برای سازماندهی و موديريت
حوزه انرژی در چارچوب سازمان همكاریهای شانگهای ،نيازمند عضويت ايران است و به اعتقاد
کارشناسان ،پذيرش اعضای جديدی همچون ايران ،هند و پاکستان میتواند ،ظرفيت خودکفايی
اقتصادی سازمان را به مراتب افزايش دهد .بر اين اساس ،برای رسيدن به اين هدف اسوتراتژيك،
ظرفيت اقتصادی ايران ،ذخاير انرژی نفت و گاز ،کانالهای ارتباطاتی و حمل و نقول و موقعيوت
ژئوپليتك آن کشور ،میتواند کمك مؤثری باشد .عضويت دائم جمهوری اسلامی ايران در سازمان
همكاری شانگهای به لحاظ سياسی پيامدهای زير را به دنبال خواهد داشت1
 .:ايران با همكاری چين و روسيه می تواند در برخی موارد از تنشهای ميان اين کشورها و
ايالاتمتحده آمريكا ،به نفع خود بهره برداری کند؛
 .3تهديد مشترک ناتو و آمريكا برای ايران و ديگر اعضای سازمان کمرنگ تر خواهد شد؛
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 .5تقويت روند منطقهگرايی در نظام بينالملل و احتمال تاثيرگذاری آن بر سياستگذاریهای
کلان بينالمللی؛
.4گسترش روحيه اعتماد ،حسننيت ،همكاری ،ثبات و تثبيت و تقويت چهره دوسوتانه و مثبوت
کشورمان در تعاملات منطقهای؛
 .3زمينهای مناسب جهت ايجاد ائتلاف سازنده برای رويارويی با تحريم ها و موانوع دسوتيابی بوه
فناوری صلح آميز هستهای.
ب) پیامدهای امنیتی عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای
جاى هيچ ترديدى نيست که در جهان يكپارچه امروز نمىتوان در انزوا به اهداف امنيتى،
نايل آمد .وابستگى متقابل کشورها ،بر اهميت روابط متقابل ،مذاکرات و همكارى افزوده و نياز
فزاينده به رهيافتى جامع در مورد توسعه ،ضرورت تغيير نظريات راجع به روابط بينالمللى را
نشان مىدهد .تغيير روش تعقيب منافع ملى به قيمت نابودى ديگران به رابطهاى بر اساس
احترام و منافع دوجانبه تبديل شده است .در اين راستا سازمان همكارى شانگهاى نقش رهبرى
در روابط بينالمللى اعضا مىيابد .اين سازمان در بسيارى از جنبههای امنيتی ،درصدد تحقق
اهداف امنيتی پايدار و چندجانبه ،در ميان اعضا است .وابستگی متقابل امنيتی در خصوص
مبارزه با تروريسم ،مواد مخدر و تجزيه طلبی ،از جمله اهدافی است که بسياری از تحليل گران
آنرا مبنای شكلگيری اين سازمان میدانند .البته گروهی پا را از اين فراتر گذاشته و درصددند
تا با شبيهسازی الگوی نظم در دوره نظام بينالملل جنگ سرد ،سازمان را «ناتوی شرق»
بنامند .البته سرگئی رازوف :وزير دفاع وقت روسيه در ژوئيه  3113اعلام کرد که «همكاری
نظامی در اولويتهای سازمان همكاری شانگهای قرار ندارد و اولويتهای ما اقتصاد و امنيت
است» (انوری و رحمانیموحد )381:535 ،جمهوری اسلامی ايران به لحاظ امنيتی با موضوعاتی
چون تروريسم و مواد مخدر درگير است و عضويت در اين سازمان میتواند در اين زمينه
همكاریهای متقابل بين ايران و اعضای شانگهای را گسترش و تعميق بخشد .عضويت دائم در
اين سازمان میتواند تضمين ها برای تأمين امنيت کشورمان را تقويت کند .به اين معنا ،که
1 - Sergei Razov
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عضويت برابر ايران با روسيه و چين در سازمان همكاریهای شانگهای هر چند بهصورت
غيرمستقيم می تواند نوعی بازدارندگی در برابر تهديدات آمريكا عليه کشورمان ايجاد نمايد.
پيامدهای امنيتی عضويت دائم ايران در سازمان همكاری شانگهای را میتوان در موارد زير
خلاصه کرد1
 .1انتخابی مناسب جهت رويارويی با خطرات احتمالى اسرائيل ،ناتو و آمريكا در همسايگی ايران؛
 .2نقطه عطف در گسترش همكاریهای دوجانبه با کشورهای عضو در امر مبارزه با مواد مخدر،
مبارزه با تروريسم ،اعتمادساری و توسعه همكاریهای سياسی و اقتصادی؛
 .3زمينهای مناسب جهت ايجاد طرح نظام امنيت دستهجمعی با هدف مقابله با حضور
قدرتهای فرامنطقهای؛
 .4شرايطی مطلوب جهت پيگيری فعالتر رژيم حقوقی و امنيتی دريای خزر؛
 .5عضويت دائم ايران در اين سازمان به معنای تاييد حرکتهای سرکوبگرانه کشورهای عضو
در خصوص حرکتهای اسلامی و آزاديخواهانه :تلقی خواهد شد که بايستی با ديپلماسی
مديريت شود.
ج) پیامدهای اقتصادی عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای
موضوع همكاریهای اقتصادی منطقهای فرصتی مشترک است که در گذشته بيشتر توسط
اعضای ضعيفتر سازمان مورد تأکيد قرار می گرفت و در حال حاضر تمامی اعضاء بر آن تأکيد
د ارند .برخورداری از قريب به يك سوم جمعيت جهان و بخش اعظم منطقه اورآسيا با منابع
فراوان انرژی و قرار گرفتن در يك موقعيت ژئواستراتژيك ميان دو قطب پيشرفته اقتصادی
جهان يعنی شرق آسيا و غرب اروپا ،سازمان همكاری شانگهای را از منظر عناصر زيربنايی
توسعه بسيار قدرتمند و توانا ساخته است .البته از آنجا که کشورهای آسيای مرکزی در دوره
اتحاد جماهير شوروی به عنوان توليدکنندگان مواد خام ،آنها را از صنعت و توسعه دور نگاه
داشته بود ،انگيزه ائتلافسازی با هدف توسعه اقتصادی ،آنها را جهت ايجاد سازمان شانگهای
ترغيب نمود .به همين جهت پس از ايجاد سازمان در سال  ،311:اعضای سازمان سندی در
 -:نظير آنچه توسط چين در سين کيانگ و توسط روسيه در چچن اتفاق افتاد.
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خصوص حوزه های اصلی همكاری اقتصادی منطقهای را امضا نمودند و در سال  3115برنامه
همكاری اقتصادی و بازرگانی چندجانبه را تصويب کردند.
جمهوری اسلامی ايران به عنوان يك کشور در حال توسعه به گسترش تعاملات خود بر
مبنای يك سياست خارجی توسعه محور با ساير کشورها نيازمند میباشد .سازمان همكاری
شانگهای با توجه به حضور چين ،روسيه و هند زمينه مناسبی جهت دستيابی به اهداف توسعه
محورانه ايران میباشد .ورود به اين سازمان می تواند اقتصاد ايران را به اقتصاد کشورها و مناطق
پيرامونی خود پيوند زده و قلمرو بزرگی در حوزههای جغرافيايی مختلف از شرق و جنوبشرق
آسيا ،منطقة آسيای مرکزی و روسيه ايجاد کند که به حتم در افزون شدن منافع اقتصادی
کشورمان مؤثر خواهد بود .پيامدهای اقتصادی عضويت دائم ايران در سازمان همكاری شانگهای
را می توان در موارد زير خلاصه کرد1
 .:گسترش همكاریها در حوزه انرژی و زمينه مناسب جهت ايجاد ائتلافهای جديد در اين
خصوص ،برای مثال اوپك گازی؛
 .3حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ و بادوآم برای نفت و صادرات غيرنفتی و رفع
نيازمندیهای تكنولوژيك و منابع مالی مورد نياز برای توسعه صنعتی با توجه به ظرفيت
کشورهای عضو؛
 .5گسترش و تقويت منافع اقتصادی ايران با احتمال گرهخوردن منافع اقتصادی سازمان
شانگهای با کشورهای آسه آن ،ژاپن و کرهجنوبی؛
 .4ايجاد مانع در جهت تحريمهای جديد در شورای امنيت؛
 .3ايجاد يك بازار جايگزين بزرگ و بادوام جهت توسعه صادرات کشور بويژه در برابر بازارهای
تحريمی.
د)پیامدهای فرهنگی عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاری شانگهای
جمهوری اسلامی ايران در منطقه آسيای مرکزی از امتيازات فراوانی بهرهمند است ،اکثريوت
جمعيت کشورهای آسيای مرکوزی مسولمان هسوتند .اشوتراکات فرهنگوی و تواريخی ايوران بوا
کشورهای منطقة آسيای مرکزی به گذشتهای باز میگردد کوه کشوورهای آن منطقوه بوا ايوران
سرنوشت مشترکی داشته اند .قلمروی جغرافيايی واحد در گذشته سوبب گرديوده بوود کوه ايون
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کشورها رويكرد اقتباسی به فرهنگ و آداب و رسوم ايرانی داشته باشند ،به گونهايی کوه اموروزه
بسياری از آداب و رسوم و سننی که برخی از آنها حتی در ايران که پديود آورنودآ آن سونتهوا
بوده فراموش شده ولی در آسيای مرکزی پابرجا مانده است .فرهنگ ايرانوی هموواره در منطقوة
آسيای مرکزی از غلبه برخوردار بوده است و بیهيچ شبههای اين فرهنگ اصويل قابليوت بسوط
يافتن و انتشار را در اين مناطق دارد و نبايد ترديد کرد که اگر بخواهيم مناطق مختلف جهان را
از نظر ميزان تأثيرپذيری از فرهنگ ايرانی  -اسلامی تقسيم کنويم ،آسويای مرکوزی در رآس آن
مناطق قرار دارد .با توجه به چنين زمينهای به نظر مویرسود عضوويت دائوم ايوران در سوازمان
همكاری شانگهای پيامدهای فرهنگی زير را بدنبال خواهد داشت1
.:تقويت گروه کشورهای فارسیزبان درکنار تاجيكستان و احتمال عضويت افغانستان در آينده؛
.3خنثیکردن تبليغات رسانه ای مبنی بر منزوی شدن جمهوری اسلامی ايران در سطح
بينالمللی؛
.5تضعيف رابطه علت و معلولی بين اسلام و تروريسم و پيشگيری از تندروی و رفتار ناشايست
عليه مسلمانان؛
.4هرچند اغلب حرکت های افراطی اسلامی در منطقه ريشه در وهابيت دارد ،ليكن بايد توجه
داشت که ايران با عضويت در سازمان میتواند ضمن تاثيرگذاری بر تصميمات اعضا ،از اعمال
سياستهای نامناسب توسط سازمان عليه گروههای اسلامگرا ممانعت نمايد؛
 .3تقويت بحث گفتگوی تمدنهای اسلام ،مسيحيت ،کنفوسيوئيسم و بودائيسم.
نتیجهگیری
سياست خارجی مطلوب بايستی مبتنی بر واقعيات جامعه بينالمللی باشد ،اين در حالی
است که تاکيد جمهوری اسلامی بر گسترش روابط با کشورهای جنوب است .جمهوری اسلامی
ايران اگر بخواهد به يك هژمون منطقهای تبديل شود ،ناگزير از تعامل با قدرتهای بزرگ
میباشد  .چرا که کشورها بر اساس قدرت شان دستور کار بينالمللی را تعيين میکنند .نرمها و
قواعد رفتاری در عرصه بينالمللی را قدرتهای بزرگ تعريف میکنند .از قدرتهای بزرگ
موجود در عرصه نظام بينالملل پسا يازده سپتامبر ،جمهوری اسلامی ايران با ايالاتمتحده
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آمريكا و برخی متحدان آن در اروپا رابطه نداشته و يا رابطه سردی دارد .عضويت روسيه و چين
در سازمان همكاری شانگهای فرصت مناسبی جهت جايگزينی قدرتهای آسيايی بجای
قدرتهای غربی در تعاملات جهانی ايران است .تأکيد بر ضرورت عضويت دائم ايران در سازمان
شانگهای بر اين استدلال مهم مبتنی است که 1ايران کشوری است که به لحاظ عضويت در
نهادهای منطقهای مؤثر قدری ضعيف است .مثلاً کشورهای پيرامونی جمهوری اسلامی از جمله
کشورهای عرب حاشية خليج فارس در نهادهای مختلفی از جمله اتحادية عرب ،شورای
همكاری خليج فارس و ...حضور دارند و از مزايای عضويت در اين نهادها بهره میبرند .در شمال
ايران نيز کشورهای حوزآ «سیایاس» سازمانهای مختلفی از جمله سازمان کشورهای
همسود ،سازمان پيمان امنيت جمعی و ...را تشكيل داده و در شرق و غرب نيز روندها و
سازمانهای منطقه ای بسيار وجود دارد که کشورهای مختلف در آنها عضويت داشته و طی آن
به افزونسازی منافع خود مبادرت میکنند .در اين ميان ،ايران تنها در يك سازمان منطقهای
يعنی اکو عضويت دارد که سازما ن اقتصادی محدود و فاقد ابعاد امنيتی و استراتژيك است .در
نتيجه ،اينكه ايران بتواند در صورت عضويت در سازمان شانگهای از مزايای عضويت در اين
سازمان بهره ببرد ،فینفسه واجد مزايا و مطلوبيتهای بسيار است .اما بايد به اين نكته توجه
داشت که اين عضويت يك بٌعد آرمانی و ايده آل دارد و آن اينكه ايران بتواند در اين سازمان
منطقهای به عنوان يك عضو اصلی بتواند محور اين تشكل منطقهای شود ،که متأسفانه در
شرايط حاضر امكانپذير نيست .برای اين مساله چند دليل میتوان ذکر کرد؛ اول اينكه اين
سازمان از ابتدا يك سازمان برای حل و فصل مسائل مرزی بين روسيه ،چين و کشورهای
آسيای مرکزی بود .سپس اين سازمان به سمت مسائل ضد تروريستی گرايش پيدا کرد .در
نهايت در مرحلهای که روابط روسيه و آ مريكا تيره شد ،اين سازمان نيز گرايش به ايجاد يك
بلوک بندی جهانی پيدا کرد که گويا قرار است در آن تعدادی از کشورها در مقابل آمريكا
بايستند .اما اين مساله موقت و کوتاه بود ،چرا که از يك سو آمريكايیها تا حدودی از مطامع
هژمونیطلبانة خود کوتاه آمدند و بهعبارت بهتر ،مسائلی برای آمريكا در عراق ،افغانستان و نيز
چالش های اقتصادی داخلی پيش آمد که اين کشور را مجبور به کاهش رويكرد تهاجمی در
سياست خارجی خود کرد .در سوی ديگر و همزمان با اينكه به تدريج روابط روسيه و آمريكا بعد
از روی کار آمدن باراک اوباما بهبود يافت ،مساله ايجاد بلوکی ضدامريكايی در سازمان همكاری
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شانگهای نيز منتفی شد .دوم آنكه از همان ابتدا ترديدهای زيادی در ايجاد يك بلوک ضد
آمريكايی وجود داشت .چرا که چين با توجه به مجموعه منافع اقتصادی موجود و برنامههای
اقتصادی آتی خود ،به هيچ وجه مايل به تبديل سازمان همكاریهای شانگهای به يك سازمان
امنيتی جهانی نبود .هماکنون نيز پكن هيچ گونه تمايلی به ورود به يك رقابت سياسی ،امنيتی و
نظامی با غرب در هيچ قالبی از جمله از طريق سازمان شانگهای ندارد .چين درصدد ايجاد يك
بلوک تجاری است تا از آن طريق بتواند منافع اقتصادی خود را پيش ببرد .سوم اينكه نكته
کليدی درباره عضويت دائم جمهوری اسلامی ايران موضوع هستهای ايران است .به نظر میرسد
که اعضای سازمان علاقهای به تبديل سازمان همكاری شانگهای به يك کلوپ هستهای را ندارند
و عضويت دائم ايران در اين سازمان ناخواسته آنها را وارد بحران جهانی خواهد کرد .با عضويت
دائم ايران در اين سازمان ،فشار غرب به اين کشورها را که اغلب روابط حسنهای با ايالات
متحده دارند ،افزايش خواهد داد .به اين ترتيب به نظر میرسد که اين کشورها با ايران کجدار و
مريض رفتار می کنند ،به اين صورت که ايران هم عضو باشد (عضو ناظر) و هم عضو نباشد (عضو
دائم) .مجموعة اين عوامل باعث شده که موضوع عضويت ايران در سازمان همكاریهای
شا نگهای هيچگاه به صورت جدی مطرح نشود و يا با موانع بسيار همراه باشد .به همين دليل،
به عقيدآ من موضوع عضويت ايران در اين سازمان در وهلة کنونی نمیتواند چندان محل بحث
و طرح باشد .به همين جهت دستگاه ديپلماسی کشور بايستی موارد زير را در اين خصوص
پيگيری نمايد1
 .:تلاش در جهت افزايش وابستگی چين و هند به منابع انرژی نفت و گاز ايران؛ از جمله
پيگيری خط لوله گاز به پاکستان و هند؛
 .3پيگيری احياء نقش استراتژيك ايران در کريدور ارتباطی و حمل و نقل شمال به جنوب و
غرب به شرق؛
 .5تلاش در جهت حل و فصل مسالمت آميز مساله هستهای کشور ،به گونهای که به منافع ملی
کشور آسيبی وارد نشود؛
 .4پيگيری گسترش ائتلافسازیهای منطقهای و فرا منطقهای جهت داشتن آلترناتيوهای
جايگزين؛

55

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

 .3تلاش در جهت افزايش اعتماد سازی ،از طريق گسترش روابط دوجانبه با کشورهای عضو و
بهره برداری از آن در پيشبرد اهداف در سازمان؛
 .8تاکيد بر هر دو جنبه ايجاد موازنه نرم در سياست خارجی؛ گسترش توانمندی داخلی و
ائتلاف سازی خارجی.
فهرست منابع
الف) منابع فارسی
انوری ،حميدرضا و رحمانی موحد ،مرتضی ( .):535سازمان همکاری شانگهای؛ چشم اندازی به
سوی جهان چند قطبی .تهران 1وزارت امور خارجه.
ايسنا (« .):539متكی در دهمين نشست سران سازمان همكاری شانگهای» .تهران 1سرویس سیاسی
خبرگزاریدانشجویانایران 3:،خردادماه ،کدخبر  3915-:3933بهآدرسwww.isna.ir 1
ايكنبری ،جی.جان ( .):533تنها ابر قدرت؛ هژمونی آمریکا در قرن  ،12ترجمه عظيم فضلیپور.
تهران 1نشر موسسه فرهنگى ابرارمعاصر تهران.
بيليس ،جان و اسميت ،استيو ( .):535جهانیشدن سیاست :روابط بینالملل در عصرنوین،
ترجمه ابوالقاسم راهچمنى و ديگران .تهران 1نشر موسسه فرهنگى ابرارمعاصر تهران.
توحيدی ،امالبنين (« .):538رويكرد نوين سياست خارجی هند» .معاونت پژوهشهای سیاست
خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک به نقل از سايت مرکز به آدرس1
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=15&depid=44&semid=354

حبيبیامين ،سلاله ( .):53:نقش آمریکا در منطقه خزر :نقش قدرتهای خارجی .تهران 1مؤسسه
مطالعات دريای خزر.
حسينیپور ،محمد (« .):533حضور ايران در اجلاس سران شانگهای؛ نتايج و پيامدها» .اداره کل
آموزش و پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به نقل از آدرس1
http://r.iribnews.ir/UserFiles/File/beynolmelal/I.43383.pdf

خبيری ،کابك (« .):531نقشهای جديد روسيه در محيط متحول امنيت بينالمللی» ،ماهنامه
برداشت اول ،سال اول ،شماره اول.

58

سازمان همکاری شانگهای و عضويت دائم جمهوری اسلامی ايران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهقانی فيروزآبادی ،جلال ( « .):555نظريه نهادگرايی نوليبرال و همكاری بينالمللی» ،فصلنامه
سیاست خارجی ،سال دوازدهم ،شماره  ،5پاييز.
رامونت ،ايگناسيو (« .):535فوق قدرت» ،ميترا شعبانی ،به نقل از سايت باشگاه انديشه به آدرس1
http://www.bashgah.net/pages-4531.html
سنايی ،مهدی (« .):539آسیب شناسی سیاست خارجی ایران در آسیای مرکزی» ،به نقل از
http://www.iras.ir/fa/pages/?cid=9833
سايت ايراس به آدرس1
فريدمن ،رابرت (« .):53:روابط ايران و روسيه در دهة  ،»91ترجمه داود رضايی اسكندری ،فصلنامه
سیاست خارجی ،سال شانزدهم ،تابستان.
قاضیزاده ،شهرام و طالبیفر ،عباس ( .):533سازمان همکاری شانگهای؛ همگرایی نوین
منطقهای .تهران 1نشر لقاالنور.
قوام ،عبدالعلی ( .):538اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل .تهران 1نشر سمت.
کندی ،پاول ( .):554به سوی سدة بیست و یکم ،ترجمه فريدون دولتشاهی .تهران 1نشر اطلاعات.
کميسيون تدوين استراتژی امنيت ملی آمريكا ( .):535استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن
بیست و یکم ،جلال دهمشگی ،ترجمه بابك فرهنگی و ابوالقاسم راهچمنی ،تهران 1نشر موسسه
فرهنگى ابرار معاصر تهران.
کيانی ،داود (« .):533امنيت انرژی اتحاديه اروپايی پس از بحران انرژی روسيه -اوکراين» ،معاونت
پژوهشهای سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک به نقل از سايت مرکز به آدرس1
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=18&depid=44&semid=435

لاين ،کريستوفر (« .):538بازنگری در پندار يكجانبهگرايی 1پايان جريان يكجانبهگرايی آمريكا» ،ترجمه
محمود يزدانفام ،فصلنامه برداشت دوم ،مرکز بررسیهای رياست جمهوری ،سال چهارم ،شماره
ششم ،زمستان.
موسوی ،رسول ( « .):533رفتارشناسی سياسی روسيه در عرصه تحولات جديد بينالمللی» ،فصلنامه
سیاست خارجی ،سال هفدهم ،پاييز.
موسويان ،حسين (« .):533سیاست خارجی ایران در اوراسیا :مسائل منطقهای و جهانی ،خزر،
انرژی و عدم اشاعه سلاحهای هستهای» ،به نقل از سايت مرکز تحقيقات استراتژيك به آدرس1
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=11&depid=43&semid=::9
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نای ،جوزف (« .):538عنصر ترس در روابط چين و آمريكا» ،روزنامه کارگزاران ،سوم بهمنماه.
واعظی ،محمود (« .):533سازمان همكاری شانگهای و ايران» ،همشهری دیپلماتیک ،شماره سوم،
خردادماه.
 .):538( -------------ژئوپلیتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز (بنیانها و بازیگران).تهران 1دفتر مطالعات سياسی و بينالمللی.
« .):533( -------------منافع روسيه و غرب در آسيای مرکزی و قفقاز و نقش تشكلهای چندجانبه»،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،88تابستان ،به نقل از سايت مرکز تحقيقات استراتژيك به
آدرس1
http://www.csr.ir/departments.aspx?lng=fa&abtid=15&&depid=44&semid=3183

هاس ،ارنست (« .):533مطالعه همگرايی منطقهای 1تأملاتی در باب شادکامیها و تلخ کامیهای پيش
نظريهسازی» ،در اندرو لينكليتر ،جامعه و همکاری در روابط بینالملل ،ترجمه بهرام مستقيمی،
تهران 1نشر دفتر مطالعات سياسی و بينالمللی.
همشهری ( 8« .):533پيشنهادت احمدینژاد به شانگهای» ،همشهری آنلاین به آدرس1
http://www.hamshahrionline.ir/news-35855.aspx
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