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Abstract
In the international system, which is anarchic in nature due to
Kenneth Waltz’s theory and its actors tend to impose will on other
actors according to their Hobbesian nature, balance of power has
always been a practical way to create public security in the world.
In the meantime, weaker countries are motivated to avoid regional
hegemony by forming regional and international coalitions to
withstand the threats of powerful global actors by forming a higher
power that is the product of the convergence of smaller powers.
From the beginning of the victory of the Revolution, the Islamic
Republic of Iran confronted the bipolar system of that time with
the strategic slogan of “neither East nor West”. However, events
such as the capture of the US embassy in Tehran, the Iraqi war
against Iran, etc., deepened Iran’s conflict with the United States.
The Islamic Republic has sought to join one of the strongest
regional coalitions to counter the US hegemony.
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The Shanghai Cooperation Organization, which includes two
veto-wielding members of the UN Security Council, China and
Russia, as well as India’s economic power, is a viable option for
the Islamic Republic of Iran. At the same time, the huge energy
reserves (oil and gas) of its members and the geopolitical position of
its members, as well as their nuclear and military capabilities, have
given the organization the potential to counter the US hegemony.
By becoming a full member of the Shanghai Cooperation
Organization in 2021, the Islamic Republic will be able to pursue
its “Look East” policy in order to overcome Western economic
sanctions, and by converging with its powerful members, China
and Russia to have the upper hand in negotiations with European
governments on Iran’s nuclear case known as Joint Comprehensive
Plan of Action(BARJAM).
The military confrontation of the Islamic Republic of Iran with
the United States, which took place after the assassination of the
commander of the Quds Force of Iran, General Soleimani, carried
out by the direct order of the President of the United States and
resulted in the Islamic Republic’s serious response in a missile
assault against the Amerrican military base in Iraq, with Iran’s
full membership in the Shanghai Cooperation Organization, now
reached a new stage. US leaders now see Iran’s accession to the
Shanghai Cooperation Organization as a serious threat to their
interests in the region and are seeking an alternative plan to thwart
the Islamic Republic’s alliance with the East.
Iran’s full membership in this organization will have significant
geopolitical, military, political and economic effects on the
relations between the Islamic Republic of Iran and the United
States. But the realization of these cases depends on the proper
functioning of the diplomatic apparatus of the Islamic Republic

and regional and global developments in the future.
Iran must be able to solve its problems with the world system
while joining the Shanghai Cooperation Organization. Iran’s
nuclear program and the problems caused by the FATF are serious
obstacles to Iran’s prominent role in the international system. At
the same time, membership in other international organizations will
help complete this process. Of course, the Islamic Republic of Iran
is trying to join the Eurasian Union in order to achieve this goal
and wants to use the economic capacity of this union to neutralize
another part of the economic problems caused by Western sanctions.
The consequences of NATO’s eastward expansion policy, which has
led to many tensions in the region, including the Crimean and Ukrainian
crises, should not be repeated elsewhere, including in the Persian Gulf.
China and Russia also desperately need a strong asymmetric player
like Iran to secure energy in the region and counter NATO’s eastward
expansion. Therefore, their serious support for Iran’s full membership in
the Shanghai Cooperation Organization indicates the strategic balance
of the Shanghai Cooperation Organization with the hegemony of the
Western world led by the United States of America.
The water crisis, which has plagued eastern Iran for years due toAfghanistan
dam projects, and the long-stagnant water transfer program from Tajikistan to
Iran, must be completed using Iran’s full membership capacity.
The development of the tourism industry and the use of Iran’s
potential capacity in this industry is another economic goal of Iran
to join the Shanghai Cooperation Organization, which should be
pursued with the cooperation of other members and the rich tourism
revenue gained by some countries in the region, including Turkey,
will be to a large extent absorbed by Iran’s tourism potential.
Keywords: Permanent Membership , Shanghai Cooperation
Organization, Islamic Republic of Iran, Balance of Power, USA.
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چکیده
جمهــوری اســامی ایـران بـرای ایجــاد تــوازن قــوا بــا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ،کــه از تمامــی
درآوردن ایــران اســتفاده نمــوده
ابزارهــای سیاســی و اقتصــادی و نظامــی بــرای بــه انقیــاد
ِ
اســت ،بــه ائتــاف بــا ســازمان همــکاری شــانگهای روی آورده اســت .تــاش دارد تــا بــا
ترکیــب ظرفیتهــای داخلــی خــود بــا توانمندیهــای موجــود در ایــن ســازمان ،عــاوه بــر
ـوری خــود در جبهــۀ مقاومــت و پافشــاری بــر اصــول بنیادیــن انقــاب
حفــظ جایــگاه محـ ِ
اســامی ،انــزوای ناشــی از تحریمهــای ظالمانــۀ آمریــکا و جهــان غــرب را در هــم شکســته و
بــه مـراودات گســتردۀ تجــاری و سیاســی و فرهنگــی بــا کشــورهای جهــان بپــردازد .در ضمــن،
در بــازی جنــگ بــا آمریــکا و جهــان غــرب نیــز دســت برتــر را داشــته باشــد .ایــن پژوهــش
بــه ایــن پرســش پاســخ میدهــد کــه پیوســتن ایــران بــه ســازمان همــکاری شــانگهای از
ابعــاد ژئوپلتیکــی ،سیاســی ،اقتصــادی و نظامــی چگونــه میتوانــد در برق ـراری موازنــۀ قــوا
بــا ایــاالت متحــده تأثیرگــذار باشــد .پژوهــش حاضــر از نــوع کاربردیتوســعهای و ب ـهروش
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کتابخان ـهای و تحلیــل اســنادی ،بــه مرحلــۀ اج ـرا درآمــده اســت.
واژگان کلیــدی :عضویــت دائمــی ،ســازمان همــکاری شــانگهای ،جمهــوری اســامی
ایــران ،موازنــۀ قــوا ،ایــاالت متحــدۀ آمریــکا.
مقدمه

جمهــوری اســامی ای ـران از همــان ابتــدای شــکلگیری در زمســتان  ،1357بــا طــرح شــعار
راهبــردی «نــه شــرقی ،نــه غربــی» بــه تقابــل بــا رویکــرد هژمونیگرایانــۀ بلــوک شــرق و غــرب
پرداخــت .هرچنــد کــه در ادامــۀ مســیر ،بنیانگــذار انقــاب اســامی بــا معرفــی ایــاالت
متحــدۀ آمریــکا بهعنــوان «شــیطان بــزرگ» ،کفــۀ تقابــل ای ـران بــا جهــان غــرب بــه رهبــری
ایــاالت متحــده را ســنگینتر نمــود .تســخیر ســفارت آمریــکا در ایــران ،جنــگ تحمیلــی
ع ـراق علیــه ای ـران ،تحریمهــای پیاپــی آمریــکا و مجموع ـهای از عوامــل دیگــر ،بــه تعــارض
همهجانبــۀ ایـران و آمریــکا انجامیــد کــه در طــول چهــار دهــۀ اخیــر ،بــه اشــکال مختلفــی در
فضــای سیاســی دو کشــور ظهــور و بــروز داشــته اســت.
براس�اـس نظری��ۀ توــازن قــوا 1،دولتهایــی کــه در معــرض تهدیــد قدرتهــای برترنــد،
بــرای پیوســتن بــه ائتالفهــای تدافعــی انگیــزه پیــدا میکننــد .برخــی از واقعگرایــان بــر
ایــن عقیــده هســتند کــه ایــن امــر میتوانــد موجــب ثبــات بیشــتری شــود؛ چراکــه از تجــاوز
جلوگیــری میکنــد و آن را غیرجــذاب نشــان میدهــد؛ البتــه اگــر میــان ائتالفهــای رقیــب
تعــادل قــدرت برق ـرار باشــد (.)Kegley & Wittkopf, 2005: 503
پیوســتن بــه ســازمان همــکاری شــانگهای 2را میتــوان نمونــۀ رویکــرد همــکاری متــوازن
منطقـهای در سیاســت خارجــی ایـران دانســت .در فراینــد جهانیشــدن و زمانــی کــه آمریــکا
بهعنــوان قــدرت نظامــی برتــر ،یکهتــازی میکنــد ،ائتالفهــای منطقــهای و بینالمللــی
از راهکارهــای مؤثــر بــرای رویارویــی بــا ایــن رونــد بهشــمار مــیرود .بنابرایــن ،رویکــرد
راهبــردی ایـران بــه ســازمان همــکاری شــانگهای در جهــت ایجــاد تــوازن علیــه غــرب اســت
(مصفــا و دالور)1395 ،؛ چراکــه تعــداد زیــادی از تحلیلگــران غربــی ،ســازمان همــکاری
ضدغربــی دو کشــور
شــانگهای را بلوکــی ضدغربــی و ضدآمریکایــی یــا بهعنــوان ابــزار
ِ
روســیه و چیــن بــرای دســتیابی بــه موازنــۀ متقابــل بــا قــدرت ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در
منطقــۀ آسیاپاســیفیک در نظــر میگیرنــد (.)Kumar, 2013
1. Balance Of Power.
2. Shanghai Cooperation Organization.
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ادبیات تحقیق
سازمان همکاری شانگهای

در  ۲۶آوریــل ســال ۱۹۹۶و در شــهر شــانگهای چیــن ،پنــج کشــور جمهــوری فدراتیــو
روســیه ،جمهــوری خلــق چیــن ،جمهــوری قزاقســتان ،جمهــوری قرقیزســتان و جمهــوری
تاجیســکتان ،بــا هــدف تقویــت اعتمــاد متقابــل و خلــع ســاح در مرزهــای طوالنــی خــود،
تشــکلی بــه نــام «شــانگهای» را تأســیس کردنــد .البتــه پیــش از آن و در ســفر گورباچــف،
رئیسجمهــور وقــت اتحــاد جماهیــر شــوروی ،بــه چیــن در ســال  ،۱۹۸۹مذاک ـرات ســطح
باالیــی در خصــوص حلوفصــل اختالفــات مــرزی آغــاز شــده بــود؛ امــا پــس از فروپاشــی
اتحــاد جماهیــر شــوروی ،هرکــدام از جمهوریهــا ایــن مذاکــرات را بهتنهایــی پــی گرفتــه
بودنــد .دو موافقتنامــۀ امضاشــده از ســوی سـران پنــج کشــور قزاقســتان ،چیــن ،قرقیزســتان،
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ای ـران بــه مســئلۀ همکاریهایــش بــا همســایگان ،کشــورهاى مســلمان و نیــز کشــورهای
صاحبقدرتــی همچــون روســیه و چیــن و هنــد ،از ایــن زاویــه نگریســته اســت تــا سیاســت
مهــار آمریــکا علیــه خــود را بیاثــر نمایــد .اســتفادۀ دیگــری کــه ای ـران از اولوی ـتدادن بــه
همــکاری منطق ـهاى در سیاســت خارجــی خــود میبــرد ،ایــن اســت کــه در چهارچــوب آن،
ضــرورت خــروج ایــاالت متحــده و ایفــاى نقــش آن کشــور در امــور آســیای مرکــزی را مطــرح
نمایــد (.)Rezaee&Salehi, 1389 :63
پذیــرش عضویــت ای ـران بهعنــوان عضــو اصلــی ســازمان همــکاری شــانگهای در ســال
 ،2021ایــن پرســش را در اذهــان فعــاالن سیاســت بینالملــل برانگیختــه اســت :ایــن رویــداد
چــه تأثیــری بــر موازنــۀ قــوا فیمابیــن جمهــوری اســامی ای ـران و ایــاالت متحــده خواهــد
داشــت؟ لــذا ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت :پیامدهــای ژئوپلیتیکــی،
سیاســی ،اقتصــادی و نظامــی عضویــت دائمــی ای ـران در ســازمان همــکاری شــانگهای بــر
موازنــۀ قــوا بــا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در ســطح جهانــی و بینالمللــی چیســت؟
فرضیــۀ ایــن پژوهــش بــر ایــن نکتــه داللــت دارد :ایــران بــرای موازنــۀ قــوا بــا ایــاالت
متحــده ،ناگزیــر از پیوســتن بــه یــک ائتــاف قدرتمنــد بینالمللــی ،نظیــر ســازمان همــکاری
شــانگهای اســت تــا از ایــن رهگــذر ،بتوانــد از ابعــاد ژئوپلیتیکــی ،سیاســی ،اقتصــادی و
نظامــی بــر ایــاالت متحــدۀ آمریــکا تأثیرگــذار بــوده و دســت برتــر را در معــادالت منطقـهای و
بینالمللــی داشــته باشــد.
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روســیه و تاجیکســتان ،بهترتیــب در ســال ۱۹۹۶در شــهر شــانگهای و در ســال ۱۹۹۷در
شــهر مســکو ،پیرامــون اعتمادســازی در مناطــق مــرزی و خالصــۀ اســناد امضاشــده در جریــان
نشســتهای آلماتــی ( ،)۱۹۹۸بیشــکک ( )۱۹۹۹و دوشــنبه ( ،)۲۰۰۰مقدمــات جــدی
تقویــت و گســترش تعامــات و همکاریهــای دیپلماتیــک و منطقــهای ایــن کشــورها و
زمینهســاز حقوقــی شــکلگیری ســازمان همــکاری شــانگهای گردیــد.
سـرانجام در پنجمیــن اجــاس سـران در شــهر شــانگهای چیــن ،در تاریــخ  ۲۵خــرداد ۱۳۸۰
( ۱۵ژوئــن  ،)۲۰۰۱کشــورهای عضــو شــانگهای ،جمهــوری ازبکســتان را نیــز بــه عضویــت
پذیرفتنــد و بــا امضــای بیانیـهای ،تشــکیل ســازمان همــکاری شــانگهای را اعــام نمودنــد .یــک
ســال بعــد و در اجــاس س ـران در شــهر پترزبــورگ (ژوئــن  ،)۲۰۰۲ســاختار ســازمانی مــورد
توافــق ق ـرار گرفــت و ســند آن بــه امضــا رســید .در آن ســند ،مباحــث مربــوط بــه تشــکیالت
حقوقــی ،سیاســی ،اصــول و اهــداف ســازمان مشــخص گردیــد (.)Anvari, 1388: 9
همکاریهــای اعضــای ســازمان را در ســه زمینــۀ سیاســی ،امنیتــی ،اقتصــادی و اجتماعــی
میتــوان مــورد بررســی ق ـرار داد:
 .۱همکاری در زمینههای سیاسی و امنیتی:
 اتخــاذ مواضــع مشــترک در سیاســت خارجــی و اتخــاذ سیاسـتهای مشــترک در مســائلمنطق ـهای و بینالمللــی؛
 اقــدام مشــترک در زمینــۀ مبــارزه بــا تروریســم و افراطگرایــی و جداییطلبــی ،مبــارزه بــاقاچــاق موادمخــدر ،قاچــاق ســاح و مهاجــرت غیرقانونــی؛
 همکاری در زمینۀ کنترل تسلیحات و خلع سالح. .۲همکاری در زمینۀ اقتصادی و بازرگانی و تجاری:
 تقویت و گسترش همکاریهای اقتصادی و منطقهای؛ گســترش تجــارت و ســرمایهگذاری و ایجــاد محیــط مناســب ب ـرای رســیدن بــه جریــانآزاد ســرمایه و کاال و خدمــات در کشــورهای عضــو؛
 برداشتن موانع در جهت گسترش و تقویت حملونقل جادهای؛ تبادل اطالعات در زمینههای گوناگون؛ مدیریت منابع آب در منطقه. .۳همکاری در زمینۀ اجتماعی:
همکاریهایآموزشی،ورزشی،بهداشت،گسترشتوریسموتبادالتفرهنگی(.)Anvari،1388:10
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در حــال حاضــر ،ســازمان همــکاری شــانگهای دارای  9عضــو اصلــی اســت کــه عبارتاند
از :روســیه ،چیــن ،هنــد ،پاکســتان ،ازبکســتان ،قرقیزســتان ،قزاقســتان ،تاجیکســتان و
جمهــوری اســامی ای ـران .کشــورهای بــاروس ،مغولســتان و افغانســتان نیــز اعضــای ناظــر
ایــن ســازمان هســتند .دو زبــان چینــی و روســی زبانهــای رســمی ســازمان اســت.
عضویت دائمی 1ایران

فصلنامۀ مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسالم ،سال سوم ،شمارۀ دهم ،زمستان 1400

ایــران در ســال  ۲۰۰۵بهعنــوان عضــو ناظــر بــه ســازمان همــکاری شــانگهای پیوســت
و یــک ســال بعــد ،بـرای عضویــت کامــل در ایــن ســازمان درخواســت داد .ایــن درخواســت
بحثهــای زیــادی را برانگیخــت و ســرانجام در اجالســیۀ بیســتویکم ســران در ســال
 ،۲۰۲۱بــا عضویــت کامــل ای ـران موافقــت شــد.
موضــوع عضویــت کامــل ایـران در ســازمان همــکاری شــانگهای ،در واقــع ،نشــئتگرفته از
تفکــر گروهــی از سیاس ـتمداران اصولگ ـرای کشــور اســت کــه سیاســت همــکاری بــا شــرق
را مــورد توجــه ق ـرار داده و گســترش ارتبــاط را بــا روشهــای نظــارت ،بهویــژه بــا بهرهگیــری از
ابـزار انــرژی (نفــت و گاز) ،بـرای نزدیکشــدن هرچــه بیشــتر بــه قدرتهــای منطقـهای ،ماننــد
چیــن و روســیه ،مــورد تأکیــد ق ـرار میدهنــد (.)Yazdanpanah&Ezzati, 1386
در ســال  2010آییــن نامــۀ اولیـهای در نشســت سـران در شــهر تاشــکند بــه تأییــد سـران رســید.
یکــی از شـرایط اعطــای عضویــت کامــل بــه کشــور متقاضــی «تحریــم نبــودن کشــور متقاضــی
ـی اصلــی ایــن آییننامــه
در شــورای امنیــت ســازمان ملــل» اســت .بایــد عنــوان داشــت کــه بانـ ِ
روســیه بــوده اســت .بــا ایــن شــرط ،ایـران نمیتوانســت بــه عضویــت دائــم در شــانگهای درآیــد.
ـدن دولــت یازدهــم در ج.ا .ای ـران کــه تغییراتــی در روابــط خارجــی ای ـران ،در
امــا بــا روی کار آمـ ِ
جهــت تنشزدایــی بــا غــرب ،ازجملــه آمریــکا کــه در زمینــۀ بهدسـتآوردن یــک توافــق جامــع در
خصــوص چگونگــی ادامــۀ برنامــۀ هســتهای ایـران ایجــاد شــد ،روســیه بهطــور آشــکار حمایــت
خــود را از عضویــت دائــم ایـران اعــام داشــت .ایــن تغییــر موضــع روســیه در پذیــرش عضویــت
ایـران را میتــوان در راســتای ایجــاد موازنــه علیــه غــرب دانســت (.)Delavar&Mosaffa, 1395
موازنۀ قوا

موازنــۀ قــدرت بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه امنیــت بینالمللــی زمانــی افزایــش مییابــد
کــه قــدرت نظامــی بهنحــوی توزیــع شــده باشــد کــه هیــچ دولتــی بهانــدازهای کــه توانایــی
1. full membership
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فایقآمــدن بــر دیگــر دولتهــا را داشــته باشــد ،قدرتمنــد نباشــد .ایــن نظریــه پیشبینــی
میکنــد کــه اگــر یــک دولــت ،قــدرت فوقالعــاده زیــادی داشــته باشــد ،از قدرتــش اســتفاده
و بــه کشــورهای ضعیــف حملــه میکنــد .ایــن امــر موجــب میشــود دولتهایــی کــه در
معــرض خطــر هســتند ،ب ـرای پیوســتن بــه ائتالفهــای تدافعــی انگیــزه پیــدا کننــد .برخــی از
واقعگرایــان بــر ایــن عقیــده هســتند کــه ایــن امــر میتوانــد موجــب ثبــات بیشــتری شــود؛
چراکــه از تجــاوز جلوگیــری میکنــد و آن را غیرجــذاب نشــان میدهــد؛ البتــه اگــر میــان
ائتالفهــای رقیــب تعــادل قــدرت برقــرار باشــد (.)Kegley & Wittkopf, 2005: 503
کنــث والتــز 1در کتــاب مشــهور خــود بــا عنــوان نظریــۀ سیاســت بینالملــل ،2بنیانهــای
ایــی ســاختاری را بــر نظریــۀ موازنــۀ قــدرت بنــا میکنــد .وی اظهــار میکنــد کــه
واقعگر ِ
سیاســت بینالملــل در نظامــی عمــل مینمایــد کــه شــاخص اصلــیاش آنارشــی بــوده و
ـی هابــزی بهســر
قــدرت ،هــدف نهایــی محســوب میشــود .هــر کشــوری در وضعیــت طبیعـ ِ
میبــرد کــه در جریــان رقابــت بــرای بقــا ،تحــت فشــارهای فوقالعــادهای قــرار دارد .ایــن
فشــارها موجــب شــکلگیری انــواع متفاوتــی از رفتارهــا در میــان بازیگـران میگــردد؛ از یــک
طــرف بازیگ ـران نظــام بینالملــل را مجبــور میســازد تــا از رفتارهــای موفقتریــن بازیگ ـران
الگوبــرداری نماینــد کــه ایــن امــر منجــر بــه ایجــاد واحدهــای یکســان و همزیســتی میــان
بازیگ ـران میگــردد و از طــرف دیگــر ،افزایــش ســریع قــدرت یــک بازیگــر باعــث تحریــک
ســایر بازیگـران بـرای افزایــش قــدرت خــود و در صــورت عــدم کفایــت ،موجــب ایجــاد اتحاد
میــان آنهــا ب ـرای جلوگیــری از ظهــور هژمــون بالقــوه میگــردد .زمانــی کــه موازنــۀ قــدرت
برق ـرار شــد ،جاهطلبــی هژمونیــک از بیــن م ـیرود .بنابرایــن ،در وضعیــت آنارشــیک نظــام
بینالمللــی ،موازنــۀ قــدرت همچــون دســت نامرئــی آدام اســمیت در بــازار عمــل میکنــد.
(.)Azimi&Nazari&Sazmand, 1389
برایناســاس ،ســایر کشــورها یــا بایــد نســبت بــه افزایــش قــدرت خویــش (ایجــاد تــوازن
درونــی) اقــدام نماینــد یــا بــا کشــورهای دیگــر ائتــاف نماینــد (ایجــاد تــوازن بیرونــی) تــا از
خیــزش قــدرت ســوم جلوگیــری نمــوده و امنیــت و بقــای خــود را تأمیــن نماینــد .کنــث والتــز،
یکــی از بنیانگــذاران واقعگرایــی ســاختاری ،بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه در نظــام بینالمللــی
کــه آنارشــی مشــخصۀ اصلــی و اساســی آن اســت ،هیــچ قــدرت فراملــی بـرای اجـرای قوانیــن
وجــود نــدارد« :رفتــاری کــه کشــورها از ســوی نظــام بــه آن واداشــته میشــوند ،ایجــاد تــوازن
1. Waltz, Kenneth N
2. eory of International Politics
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پیشینۀ تحقیق

جعفــری و بلباســی و شــهرام در مقالـهای بــا عنــوان «منافــع ملــی و عضویــت ایران در ســازمان
همــکاری شــانگهای» در ســال  ،1396بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عضویــت ایــران در
ســازمان همــکاری شــانگهای ،فرصتهــا و دســتاوردهای زیــادی در زمینههــای اقتصــادی،
تجــاری ،سیاســی ،امنیتــی و فرهنگــی داشــته اســت و بــا توجــه بــه پتانســیل و توانمندیهــای
ایـران ،بــر پیونــد ایـران و ســازمان مذکــور افــزوده شــده اســت.
مصفــا و دالور در مقالــۀ خــود در ســال  ،1395بــا عنــوان «عضویــت ای ـران در ســازمان
شــانگهای؛ عاملــی در موازنــۀ نــرم در روابــط بــا آمریــکا» ایــن فرضیــه را داشــتند کــه ســازمان
همــکاری شــانگهای بــه عاملــی بـرای ایجــاد موازنــۀ نــرم توســط روســیه (بــا همــکاری چیــن)
علیــه یکجانبهگرایــی آمریــکا تبدیــل شــده اســت .در ایــن راســتا ،روســیه در رابطــه بــا
عضویــت دائــم ای ـران بــازی دوگان ـهای را دنبــال میکنــد.
جمشــیدی ،مهکویــی ،گــودرزی و مؤمنــی در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «تأثیرپذیــری
ژئوپلیتیکــی منافــع ملــی جمهــوری اســامی ایــران از رقابــت ناتــو و ســازمان همــکاری
شــانگهای» در ســال  ،1399بــه ایــن نکتــه پرداختنــد :ازآنجاکــه آســیای مرکــزی دارای
پیوســتگی ژئوپلیتیکــی بــا ای ـران اســت؛ لــذا رقابــت ناتــو و شــانگهای ،منافــع ملــی ای ـران
را متأثــر از خــود ســاخته اســت کــه در ایــن صــورت ،ای ـران را ملــزم بــه اتخــاذ یــک راهبــرد
ـف محیــط امنیتــی در راســتای حفاظــت از منافــع ملــی
مناســب در قالــب بازنگــری و بازتعریـ ِ
خــود کــرده اســت.
مقالـهای بــا عنــوان «تحــول اولویتهــا در ســازمان همــکاری شــانگهای ،از زمــان تأســیس
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اســت و نــه دنبالـهروی» (.)Waltz, 1979: 125
موازنــه علیــه قــدرت تهدیدکننــده بــه نظــر میرســد راهبــردی باشــد کــه بهصــورت
داخلــی خــود و
معمــول بــا دولتهــا دنبــال میشــود .دولتهــا از راه ترکیــب تواناییهــای
ِ
اتحــاد بــا دیگ ـران ،میتواننــد موازنــه را برق ـرار کننــد .دنبالکــردن یــک راهبــرد موازنهبخــش،
یــک واکنــش عقالنــی ب ـرای زندگــی در نظــام اقتدارگریــز اســت؛ چراکــه اتحــاد علیــه یــک
دولــت بــزرگ ،امــکان تــوازن و برابــری را افزایــش میدهــد و قــدرت بزرگــی در مقابــل دولــت
ســرکرده کــه ممکــن اســت اســتقالل دولتهــای کوچکتــر را تهدیــد کنــد ،میتوانــد شــکل
بگیــرد (.)Ibid
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تــا ســال  »2019کــه توســط عطایــی و زنگنــه در ســال  1399نگاشــته شــده ،قابلیتهــای
امنیــت انــرژی بررســی میکنــد و نشــان
ایــن ســازمان را از جنبههــای اقتصــادی و تأمیــن
ِ
میدهــد کــه چگونــه ایــن پیمــان منطق ـهای محــدود ،بــه یــک ســازمان همــکاری منطق ـهای
بــزرگ تبدیــل شــده اســت .فرضیــۀ نوشــتار فــوق ایــن اســت کــه بــا وجــود ظرفیتهــای
بســیار ،ایــن ســازمان بــه یــک قطــب اقتصــادی و راهبــردی جهانــی تبدیــل نخواهــد شــد.
عــاوه بــر مــوارد فــوق ،مقــاالت «چش ـمانداز جایــگاه ســازمان همــکاری شــانگهای در
ترتیبــات امنیتــی خاورمیانــه» نوشــتۀ علــی محمــدی در ســال « ،1397فرصتهــای امنیتــی
و سیاســی جمهــوری اســامی ای ـران از طریــق عضویــت در ســازمان همــکاری شــانگهای
براســاس مــدل ســوات» نوشــتۀ اســامی و جمشــیدی و جمالیپــور در ســال ،1397
«ازشــیابی اثــرات اقتصــادی عضویــت ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای؛ کاربــردی
از مــدل شبیهســازی جهانــی» نوشــتۀ مردیهــا ،آذربایجانــی ،طیبــی و جعفــری در ســال
 1399و «کاربســت نظریــۀ فالکــر ریتبرگــر در فراینــد شــکلگیری ســازمانهای بینالمللــی؛
موردپژوهــی ســازمان همــکاری شــانگهای» نوشــتۀ رنجکــش در ســال  ،1397هریــک از
ِ
زاوی ـهای بــه موضــوع عضویــت ای ـران بــه ســازمان همــکاری شــانگهای پرداختهانــد و ابعــاد
مختلــف آن را بــا فرضیــات علمــی مــورد بررســی ق ـرار دادهانــد.
روش تحقیق

ایــن پژوهــش بــا بهرهگیــری از روش تحلیلــی و تــا حــد مقــدور تبیینــی ،ســعی دارد تــا بــه
پرســش مطروحــه و در راســتای فرضیــه پاســخ دقیــق و علمــی ارائــه کنــد .پرداختــن بــه ایــن
موضــوع ،مســتلزم روش تحلیلــی اســناد و دادههــای کتابخان ـهای و تبییــن عوامــل مؤثــر بــر
موازنــۀ قــوا بیــن جمهــوری اســامی ای ـران و ایــاالت متحــدۀ آمریکاســت.
یافتههای تحقیق
لزوم موازنۀ قوا با ایاالت متحدۀ آمریکا

دخالــت و حضــور ایــاالت متحــده در مناطــق مهــم و راهبــردی جهــان ،همچــون آســیای مرکزی
و قفقــاز ،در راســتای هژمونیطلبــی ایــاالت متحــده در جهــان انجــام میگیــرد .اولویتهــا و
محورهــای سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده در ایــن منطقــه ،عبارتانــد از .1 :جلوگیــری از
احیــای قــدرت روســیه؛  .2مهــار اســامگرایی و جلوگیــری از رشــد اســامخواهی؛  .3مهــار
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ایـران؛  .4منافــع اقتصــادی (موادخــام و بازارهــای مصــرف منطقــه)؛  .5اهــداف و منافــع نظامی؛
 .6ارائ��ۀ الگوی��ی ب��رای جمهوریه��ای منطق��ه (.)Hatami, 1382: 46-2
اوج موضعگیریهــای ضدآمریکایــی اعضــای شــانگهای را میتــوان در بیانیــۀ پایانــی
اجــاس ســران کشــورهای عضــو ایــن ســازمان در شــانگهای در ســال  2006میــادی
مشــاهده نمــود .در ایــن بیانیــه چنیــن آمــده اســت« :کشــورهای آســیای مرکــزی میبایســت
راههــای توســعه را براســاس نیازهــا و منافــع خــود برگزیننــد .تعییــن روشهــا و مکانیس ـمهای
ً
تضمیــن امنیــت منطقــه ،حــق و مســئولیتی اســت کــه صرفــا بــه کشــورهای منطقــه مربــوط
میشــود» .مفــاد ایــن بیانیــه لحنــی ضدآمریکایــی داشــت و بــر ایــن نکتــه تأکیــد نمــوده بــود
کــه اعضــای ایــن ســازمان بــا هماهنگــی یکدیگــر ،در جهــت کاهــش حضــور ژئوپلیتیــک
آمریــکا در آســیای مرکــزی عمــل خواهنــد کــرد (.)Kazemi, 2007
در واقــع ،پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی و پایــان جهــان دوقطبــی ،نظــام
بینالملــل تحتتأثیــر قــدرت برتــر ایــاالت متحــده ،بهعنــوان تنهــا ابرقــدرت بهجامانــده
از دوران جنــگ ســرد ،ق ـرار گرفــت و تالشهــای زیــادی ب ـرای حاکمیــت نظامــی تکقطبــی
انجــام شــد .در چنیــن شــرایطی ،قدرتهــای بــزرگ نظــام بینالملــل ،ازجملــه روســیه و
چیــن ،کوشــیدند بــا تقویــت مناســبات دوجانبــه و چندجانبــه ،مانــع تحقــق اهــداف آمریــکا
در نظــام بینالملــل در جهــت ایجــاد نظــام تکقطبــی شــوند .ازایــنرو ،بهمــوازات
ارتقــای ســطح روابــط دوجانبــۀ مســکو-پکن تــا ســطح مشــارکت اســتراتژیک ،رویکردهــای
چندجانبــه نیــز در دســتورکار رهبـران دو کشــور قـرار گرفــت کــه یکــی از بارزتریــن نمونههــای
آن ،تشــکیل و تقویــت ســازمان همــکاری شــانگهای اســت (.)Vaezi & Kozegar, 2012
دیــدگاه ایجــاد موازنــه در برابــر هژمونــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ،مبتنــی بــر تفکــر موازنــۀ
قــدرت سیســتمیک اســت .بــر طبــق ایــن دیــدگاه ،روســیه و چیــن در چهارچــوب ســازمان
همــکاری شــانگهای ،ســعی در ایجــاد موازنــه در برابــر ایــاالت متحــدۀ آمریــکا را دارنــد.
بهعبارتدیگــر ،روســیه و کشــورهای آســیای مرکــزی میخواهنــد بــا همراهــی چیــن ،موازنــۀ
پســاجنگ
قدرتــی در برابــر هژمونــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در عرصــۀ نظــام بینالملــل
ِ
ِ
ســرد ایجــاد کننــد کــه ایــن مهــم در قالــب ســازمان همــکاری شــانگهای تداعــی مییابــد
ـی چیــن در زمینــۀ
( .)Zhuangzhi, 2004بررســی اهــداف ژئوپلیتیــک سیاس ـتهای دفاعـ ِ
قطبــی مبتنــی بــر هژمونــی ایــاالت متحــده،
بهچالشکشــاندن ضرورتهــای نظــام تک
ِ
مــا را بــه ایــن نکتــه رهنمــون میســازد کــه چیــن در ایــن راســتا بــه گســترش همکاریهــا
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و گفتوگوهــای چندجانبــه در قالــب ســازمان همــکاری شــانگهای روی آورده اســت .بــه
همیــن جهــت ،نقــش ایــاالت متحــده بهعنــوان عقبــۀ ایجــاد ســازمان همــکاری شــانگهای
غیرقابلانــکار اســت (.)Gleason & Shaihutdinov, 2005: 276
پیشــینۀ تعامــات میــان اعضــای تأثیرگــذار ســازمان شــانگهای (چیــن و روســیه) بــا
ایــاالت متحــدۀ آمریــکا ،یــک اتحــاد طبیعــی میــان ای ـران ،چیــن و روســیه بــا هــدف ایجــاد
موازنــه در برابــر هژمونــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در عرصــۀ نظــام بینالملــل را پررنــگ
میســازد .ســازمان همــکاری شــانگهای بســتر مناســبی جهــت تبدیــل ایــن اتحــاد طبیعــی
بــه یــک اتحــاد اســتراتژیک اســت .ایجــاد موازنــه در برابــر یکجانبهگراییهــای هژمونیــک
ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در چهارچــوب ایــن ســازمان قابــل رهگیــری اســت .البتــه بایــد
بــه ایــن نکتــه توجــه نمــود کــه جمهــوری اســامی ای ـران بــا درنظرگرفتــن چنیــن بســتری،
میتوانــد بــا عضویــت دائــم در ایــن ســازمان ،هــدف خــود را بیشازپیــش عملیاتــی ســازد؛
بهویــژه کــه دو کشــور چیــن و روســیه نیــز دارای ایــن احســاس نوســتالژیک ابرقدرتــی در
عرصــۀ نظــام بینالمللیانــد .دســتیابی بــه موازنــه در برابــر آمریــکا در ایــن چهارچــوب،
ً
عمدتــا در قالــب ایجــاد موازنــۀ نــرم 1معنــا و مفهــوم مییابــد .هــدف ایجــاد موازنــۀ نــرم را
میتــوان خنثیکــردن عملکــرد دولــت در حــال رهبــری ،بــدون مقابلــۀ مســتقیم دانســت.
(.)Rezaee, 1390
چیــن و روســیه بهعنــوان رهبــران ســازمان همــکاری شــانگهای ،نظــم تکقطبــی بــه
رهبــری آمریــکا را تهدیــدی ب ـرای منافــع خــود میداننــد و تــاش میکننــد نظــام بینالملــل
را بهســمت چندقطبیبــودن ســوق دهنــد .ازایــنرو ،ایــن دو کشــور تــاش کردهانــد تــا بــا
ات ایجــاد انســجام داخلــی ،بــه تضعیــف ایــدۀ
تقویــت ســا زوکارهای منطق ـهای ،بــه مــواز ِ
ِ
قطبــی مدنظــر ایــاالت متحــده بپردازنــد (.)Rahdar & Aghaee, 2016
نظــم تک
ِ
موازنهدهنــدۀ نــرم ســعی میکنــد بــا ایجــاد شـرایط ســختتر بـرای دولــت در حــال رهبــری
یــا ائتالفــش ،از طریــق افزایــش هزینههــای حفــظ وضــع موجــود از طــرق زیــر اقــدام نمایــد:
الــف .عــدم پذیــرش ســرزمینی؛ قدرتهــای برتــر اغلــب از دسترســی بــه ســرزمین
دیگــر کشــورها جهــت اســکان نیروهــا و عبو رومــرور نیروهــای هوایــی و دریاییشــان ســود
میبرنــد .رد دسترســی ســرزمینی توســط ســایر کشــورها ،موفقیــت قــدرت هژمــون را در
پیــروزی کاهــش میدهــد.
1. Soft Balance
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پیامدهای ژئوپلیتیکی عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای

ً
ایـران بهلحــاظ ژئوپلیتیکــی دارای ســه امتیــاز مهــم اســت :اوال ،ایـران متصــل بــه موقعیــت
ً
ّ
بــری اوراسیاســت؛ ثانیــا ،بهســبب دارابــودن ســواحل طوالنــی در خلیجفــارس و دریــای
ً
عمــان ،از موقعیــت بحــری برخــوردار اســت؛ ثالثــا ،بهلحــاظ داشــتن تنگــۀ هرمــز کــه در
جهانــی انــرژی از آن صــورت میگیــرد ،موقعیــت ویــژهای دارد
حــدود یکســوم تجــارت
ِ
(. )Hosseini & Kooshki, 2017
عضویــت ایـران در ســازمان همــکاری شــانگهای به ارتقــای نقــش ژئوپلیتیــک آن در منطقه
و جهــان میانجامــد .اعضــای ســازمان همــکاری شــانگهای بــا برخــورداری از ظرفیتهــا
و فرصتهــای وســیع همکاریهــای چندجانبــه و همچنیــن موقعیــت مهــم ژئوپلیتیــک و
ژئواکونومیــک ،میتواننــد از طریــق تشــریک مســاعی و هماندیشــی بــا یکدیگــر ،نویدبخــش
آینــدهای روشــن ب ـرای ملتهــای منطقــه باشــند (.)Jamshidi, 1397
در نگاهــی کلــی بــه وضعیــت انــرژی در ســازمان همــکاری شــانگهای ،برجســتهترین
نکتــهای کــه جلــب توجــه میکنــد ،وجــود بزرگتریــن تولیدکننــدگان انــرژی در کنــار
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ب .دیپلماســی گیــر انداختــن؛ حتــی قدرتهــای برتــر در ســطح نظــام بینالملــل نیــز
نمیتواننــد قوانیــن و مقــررات مهــم ســـازمانهای بینالمللـــی را نادیــده گرفتــه و بــه اهــداف
خــود بــدون اهمی ـتدادن بــه آنهــا دســت یابنــد .در همیــن راســتا ،دولتهــا میتواننــد بـــا
ـات دیپلماتیک ،برتــری قدرت هژمــون را برای
اســـتفاده از نهادهـــای بینالمللـــی و ســـایر اقدامـ ِ
ـدف حملــه بدهنــد.
جنــگ یــا حملــه کاهــش داده و فرصتــی بـرای آمادگــی بیشــتر بــه دولــت هـ ِ
ج .تقویــت قــدرت اقتصــادی؛ قــدرت نظامــی دولتهایــی را تهدیــد میکنــد کــه اهدافــی را در
جهــت ایجــاد موازنــه در برابر قـــدرت هژمـــون دنبـــال میکننــد .قدرت عظیــم اقتصــادی میتواند
پشــتوانۀ خوبــی باشــد .در ایــن راه ،ایجــاد بلوکهــای اقتصــادی انحصــاری بــدون حضــور قــدرت
هژمــون و بـــاالبردن رشــد اقتصــادی و تجــاری بیــن اعضــا ،میتوانــد کارگــر افتد.
د .عــزم راســخ بــرای موازنــه؛ قدرتهــای درجــهدوم میتواننــد بــا ایجــاد پیمانهــای
دســتهجمعی در برابــر قــدرت هژمــون کــه نیـــاز بـــه همراهـــی ســـایر قدرتها جهــت جامۀ عمل
پوشــیدن بــه برخــی اهــداف خــود دارد ،ایســتادگی کننــد .ایــن مســئله ســبب میگــردد تــا اعتمــاد
ـایی ایجـــاد موازنه در برابــر قدرت هژمــون ،افزایش یابــد .همچنین موجب
این قـــدرتها بـــه توانــ ِ
ترغیــب ســایر دولتهــا در جهــت پیوســتن بــه ائتــاف میگــردد (.)Pape, 2005
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بزرگتریــن مصرفکننــدگان انــرژی جهــان اســت کــه ایــن امــر ،جنبــۀ تکمیلــی جالبــی را
هــم پدیــد مـیآورد و در صــورت تحقــق ایــدۀ باشــگاه انــرژی ،وضعیتــی متفــاوت از ســازمانی
ماننــد اوپــک خواهــد داشــت.
ـرژی ســازمان همــکاری شــانگهای بــا حضــور کشــورهای چیــن ،قزاقســتان،
باشــگاه انـ ِ
قرقیزســتان ،روســیه ،ترکیــه ،تاجیکســتان ،افغانســتان ،هنــد ،ایــران ،مغولســتان ،پاکســتان،
روســیۀ ســفید و ســریالنکا ،در ســال 2013تأســیس شــد .هــدف ایــن باشــگاه ،گســترش
گفتوگوهــا میــان کشــورهای عضــو ب ـرای تأمیــن امنیــت انــرژی و بهروزرســانی وبگاههــای
مربــوط بــه بخــش انــرژی و امــکان افزایــش همــکاری در زمینــۀ انــرژی اســت .کشــورهای
عضــو ایــن باشــگاه ،در کل  36درصــد از تولیــد نیــروی بــرق 23 ،درصــد از تولیــد گاز
طبیعــی 20.8 ،درصــد از تولیــد نفــت و  60.25درصــد از تولیــد زغالســنگ جهــان را در
اختیــار دارنــد .ای ـران و روســیه باالتریــن ظرفیــت انــرژی را دارنــد .ای ـران رتبــۀ ســوم ذخایــر
نفتــی جهــان و رتبــۀ دوم گاز جهــان را دارد ،در کنــار روســیه کــه دارای رتبــۀ اول گاز و از
کشــورهای دارنــدۀ نفــت اســت .کشــورهای عضــو ســازمان بیــش از  27.5درصــد از ذخایــر
نفــت و حــدود  52.5درص��د از ذخای��ر گاز جه��ان را در اختی��ار دارن��د (.)DeHaas, 2008
ســازمان همــکاری شــانگهای ،تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان را یکجــا در خــود جــا
داده اســت .بدیــن ترتیــب کــه کشــورهای روســیه ،ایــران ،قزاقســتان و ازبکســتان ،بهعنــوان
عرضهکننــدگان انــرژی و کشــورهای چیــن ،تاجیکســتان ،قرقیزســتان ،پاکســتان و هنــد،
بهعنــوان مصرفکننــدگان انــرژی هســتند کــه میتواننــد نقــش تکمیلکننــدهای را در بخــش
انــرژی ب ـرای هــم داشــته باشــند.
افیایــی ســازمان شــانگهای ،خطــوط مختلــف انتقــال انــرژی وجــود دارد
در حــوزۀ جغر
ِ
کــه در تأمیــن انــرژی جهانــی ســهم مهمــی دارنــد :خطلولــۀ نفــت قزاقســتان و روســیه و بنــدر
نوروسیســک ،خطلولــۀ نفــت قزاقســتان و چیــن ،خطلولــۀ نفــت ســیبری شــرقی و اقیانــوس آرام،
خطلولــۀ کنسرســیوم خــزر ،خطلولــۀ گاز آســیای مرکــزی و چیــن ،خطلولــۀ گاز تاپــی ،خطلولــۀ
گاز صلــح ،خطلولــۀ گاز آســیای مرکــزی ،خطلولــۀ مــاورای افغانســتان ،خطلولــۀ چیــن،
خطلولــۀ گاز ترکمنســکتان بــه چیــن و خطلولــۀ گاز ازبکســتان و چیــن (.)Rahman, 2011
برخــی از خطــوط لولــۀ فوقالذکــر بــرای ایــران اهمیــت حیاتــی دارنــد و تکمیــل و
بهرهبــرداری از آنــان ،بــه پررنگشــدن هرچــه بیشــتر نقــش ژئوپلیتیکــی ایــران خواهــد
انجامیــد؛ ب ـرای مثــال« ،خطلولــۀ صلــح» کــه نــام خطلولــۀ گاز صادراتــی ای ـران بــه هنــد
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و پاکســتان اســت .براســاس تفاهمهــای انجامشــده ،ای ـران متعهــد شــده بــود تــا مــدت ۲۵
ســال ،گاز خــود را بــا قیمــت توافقــی بــه هنــد و پاکســتان بفروشــد .ایــن مســیر اقتصادیتریــن
روش تأمیــن انــرژی شــبهقارۀ هنــد اســت .مذاکراتــی پیرامــون پیوســتن ترکمنســتان و قطــر بــه
ـی ایــن پــروژۀ بــزرگ مطــرح شــده بــود .بهرغــم جذابیتهایــی
ای ـران ب ـرای تأمیــن گاز طبیعـ ِ
کــه ایــن طــرح ،نهتنهــا از جنبــۀ تأمیــن انــرژی بـرای شــبهقارۀ هنــد دارد ،بلکــه بهعنــوان یــک
عامــل کاهــش تنــش در روابــط میــان هنــد و پاکســتان نیــز بهشــمار مـیرود .هندوســتان تحــت
فشــارهای آمریــکا اعــام کــرد کــه از ایــن طــرح کنارهگیــری میکنــد.
ایــن خطلولــه کــه از ســال  ۲۰۰۲آغــاز شــد ،ق ـرار بــود در ســال  ۲۰۱۴بــه بهرهبــرداری
برســد کــه بــا کنارکشــیدن هنــد از ایــن پــروژه و تعلــل پاکســتان در ســاخت خطلولــه در
داخــل ایــن کشــور ،نیم ـهکاره رهــا شــده اســت .حــال ،عضویــت دائــم ســه کشــور ای ـران و
هنــد و پاکســتان در ســازمان شــانگهای ،فرصــت مناســبی اســت کــه بــا افزایــش همگرایــی،
نســبت بــه تکمیــل و راهانــدازی آن اقــدام نماینــد .ایــن امــر ،عــاوه بــر آنکــه هنــد و پاکســتان
ـتری دائمــی بـرای انــرژی ایـران فراهــم مـیآورد،
را بــه انــرژی ایـران وابســته میســازد و دو مشـ ِ
ـرژی
بــه همگرایــی قطــر بــا ای ـران نیــز خواهــد انجامیــد؛ چراکــه قطــر نیــز ب ـرای فــروش انـ ِ
سرشــار خــود ،خواهــان دســتیابی بــه بــازار هنــد اســت.
ً
حضــور چهــار کشــور قدرتمنــد جهــان در تولیــد و بهکارگیــری تــوان هســتهای ،عمــا
ســازمان شــانگهای را بــه یــک باشــگاه توانمنــد هســتهای تبدیــل نمــوده اســت .این امــر فرصت
بیبدیلــی را ب ـرای جمهــوری اســامی ای ـران فراهــم م ـیآورد تــا ضمــن سرعتبخشــیدن بــه
ای خــود در تعامــل علمــی و
ح
لوفصــل پرونــدۀ هســتهای خویــش ،در افزایــش تــوان هســته ِ
فنــاوری بــا ســایر اعضــا اهتمــام ورزد.
ژئوپلیتیــک آب ،یکــی دیگــر از مــوارد بســیار حیاتــی بــرای جمهــوری اســامی ایــران
اســت کــه بایــد از ظرفیــت عضویــت در ســازمان شــانگهای بـرای توفیــق در آن اســتفاده کنــد.
ایـران بهدنبــال دســت یافتــن بــه منابــع آبــی بیشــتر اســت و برخــی مقامــات ایرانــی معتقدنــد
تاجیکســتان جایــی اســت کــه میتــوان ایــن منابــع را بهدســت آورد .انتقــال آب از دریاچــۀ
ســارز 1تاجیکســتان کــه نهتنهــا در منطق ـهای بســیار فعــال بهلحــاظ زمینشناســی ق ـرار دارد،
بلکــه خــود ایــن دریاچــه نتیجــۀ وقــوع یــک زمینلــرزۀ بــزرگ اســت کــه  100ســال پیــش
اتفــاق افتــاده اســت.
1. Sarez Lake.
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بررســیهای انجامشــده نشــان میدهــد کــه ایــن خطلولــه بــرای رســیدن از منطقــۀ
گورنــو بدخشــان در شــرق تاجیکســتان بــه خراســان ،بایــد  600کیلومتــر طــول داشــته
باشــد .دولــت ای ـران آمــادۀ ســرمایهگذاری  3میلیــارد دالری ب ـرای انتقــال آب ایــن دریاچــه
از طریــق خطلولــه بــه خراســان اســت .هرچنــد پیشــنهاد اولیــۀ ایــن طــرح پیگیــری نشــد،
در ســال  ،2007رؤســای جمهــوری دو کشــور موافقتنامــهای را در زمینــۀ صــادرات آب
از تاجیکســتان بــه ای ـران بــه امضــا رســاندند .ق ـرار بــود تــا آغــاز ســال  ،2013تاجیکســتان
شــروع بــه صــادرات یــک میلیــارد مترمکعــب آب بــه ای ـران کنــد ،امــا ایــن طــرح تاکنــون
عملــی نشــده اســت (.)1393/05/18 ،Tasnim
عضویــت کامــل ایـران و تاجیکســتان در ســازمان همــکاری شــانگهای ،فرصــت مناســبی
اســت تــا پــروژۀ راهبــردی انتقــال آب تاجیکســتان بــه اســتانهای شــمالی ایــران و بهویــژه
خراســان رضــوی ،در دســتورکار دو کشــور قــرار گرفتــه و بخشــی از هزینههــای آن از
ســرمایهگذاری ســایر اعضــا ،بهویــژه چیــن ،تأمیــن گــردد.
یکــی از مهمتریــن چالشهــای ژئوپلیتیکــی تأثیرگــذار بــر روابــط سیاســی دو کشــور
ایـران و افغانســتان ،مســئلۀ رودخانــۀ هیرمنــد و ورود آب آن بهســمت ایـران اســت .مســئلهای
ـق تنــش و تهدیــدات امنیتــی مشــترک و هــم باعــث ایجــاد فرصتهــا
کــه میتوانــد هــم خالـ ِ
ـترک اقتصــادی و سیاســی باشــد .بررســی منطــق ژئوپلیتیکــی رفتــار دو
و همکاریهــای مشـ ِ
کشــور ایــران و افغانســتان از منظــر رویکــردی تاریخیسیاســی طــی  120ســال گذشــته،
نشــان میدهــد کــه گرچــه مســائل ســرزمینی بیــن دو کشــور تــا حــدود زیــادی حــل شــده
اســت ،مســائل حســاس مربــوط بــه اســتفاده از آب هیرمنــد و حقــوق احــداث ســد ،بهرغــم
حــل رســمی ایــن مســئله در معاهــدۀ  1351میــان دو کشــور ،دهههــا بهخاطــر عــدم ثبــات
سیاســی در افغانســتان مســکوت باقــی مانــده اســت .آنچــه طــی ســالهای اخیــر در حوضــۀ
آبریــز هیرمنــد رخ داده اســت ،نامنظمشــدن جریــان ورودی رودخانــۀ مــرزی هیرمنــد یــا حتــی
قطــع جریــان آب رودخانــه بهســمت ای ـران بــوده اســت .امــری کــه ســبب تشــدید خســارات
ـرت تعــدادی
ناشــی از وقــوع خشکســالیهای دورهای و اســتمرار کمبــود آب شــرب و مهاجـ ِ
از مــردم دشــت سیســتان بــه ســایر نقــاط گردیــده اســت.
بــا شــکلگیری دولتــی متمرکــز در افغانســتان از ســال  ،2001طرفیــن طــی ســندی بــر
اجــرای مفــاد کلــی معاهــدۀ  1351و احیــای کمیســیونهای ناظــر مشــترک بــر اجــرای
تعهــدات منــدرج در قــرارداد مزبــور تأکیــد کردنــد؛ امــا در صحنــۀ اجــرا ،در تمامــی ایــن
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بــا توجــه بــه رونــد افــول هژمونــی آمریــکا و فرصــت ســاختاری ایجادشــده در ســاختار
نظــام بینالملــل در ســطح جهانــی و منطقهای(خاورمیانــه) ،ایــران میتوانــد بــا عضویــت
کامــل در ســازمان شــانگهای ،ضمــن تــداوم مخالفــت بــا آمریــکا ،بــه تضمیــن امنیــت خــود
پرداختــه و از انــزوای بینالمللــی خــود جلوگیــری کنــد .همچنیــن جمهــوری اســامی ایـران
براســاس منطــق همگرایــی منطقــهای ،میتوانــد بــا اســتفاده از ایــن فرصــت ســاختاری و
ـری آمریــکا در خاورمیانــه و مشــکالت متعــددی کــه بــا آن روبهروســت،
بــا توجــه بــه درگیـ ِ
بهدنبــال تقویــت نقــش رهبــری خــود در معــادالت منطقــه برآیــد و بــه نوعــی هژمونگرایــی
اقــدام کنــد (.)Hajiyousefi&Alvand, 1387: 189
ثبــات و امنیــت منطقـهای و افزایــش قــدرت چانهزنــی ایـران در پهنــۀ جهانــی و بینالمللــی
نیــز از دالیــل غیراقتصــادی ایـران بـرای عضویــت در ســازمان همــکاری شــانگهای اســت کــه
ً
عمدتــا علیــه تهدیــدات منطقـهای آمریــکا جهتگیــری شــده اســت .لــذا نیــاز ایـران بــه حفــظ
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ســالها عــاوه بــر تأثیــر مجمــوع عواملــی همچــون تغییــرات اقلیمــی و خشکســالیهای
دورهای ،اقدامــات دولــت افغانســتان در باالدســت جهــت انح ـراف آب رودخانــۀ هیرمنــد بــه
دش ـتها همچنــان ثابــت مانــده اســت .تعصــب شــدید مردمــان افغــان درمــورد ضــرورت
حفــظ منابــع آب بهعنــوان ثــروت ملــی و داخلــی اســت و از هرگونــه تــاش بـرای تعییــن رژیــم
حقوقــی بــرای اســتفاده از منابــع آب مشــترک بــا کشــورهای همســایه اجتنــاب مینماینــد
(.)Mahmoudi, 1395: 2279
بــا تســلط طالبان بر افغانســتان در ســال  ،2021چالــش آب ایران و افعانســتان ابهــام و پیچیدگی
مضاعفــی پیــدا کــرده اســت .عضویــت دائــم ایـران در ســازمان شــانگهای ،فرصتــی را بـرای ایـران
پدیــد آورده تــا بــا ایجــاد اجمــاع منطق ـهای ،ب ـرای جلوگیــری از بــروز فاجعــۀ زیســتمحیطی و
انســانی در سیســتان و هامــون کــه بهآرامــی در جریــان اســت ،خشکشــدن تــاالب بینالمللــی
هامــون ،بــروز گردوغبــار در شــرق کشــور و برخــی از والیــات افغانســتان و پاکســتان ،ازمیانرفتــن
کشــاورزی و بــروز پدیــدۀ مهاجــرت ،اقدامــات مؤثــری را بــه اجـرا بگــذارد.
مجموعــۀ عوامــل فــوق بــه افزایــش وزن ژئوپلیتیکــی ای ـران در منطقــه خواهــد انجامیــد و
راهبــرد ایــاالت متحــده در مهــار ایــران بهعنــوان بازیگــر محــوری مخالــف سیاســتهای
آمریــکا ،بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.
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امنیــت در مقابــل تهدیدهــای خارجــی ،پیوســتن آن را بــه ســازمان همــکاری شــانگهای توجیــه
میکنــد .اگرچــه ایــن امــر مانــع برخــورداری ایــران از امتیــازات دیگــر (منافــع اقتصــادی،
سیاســی ،تجــاری و فرهنگــی) از پیوســتن بــه یــک اتحــاد منطقـهای نمیشــود ،ایــن عضویــت
میتوانــد درنهایــت ایـران را بــا چیــن و روســیه متحــد کنــد؛ ســناریویی کــه از قــدرت تهدیــد
آمریــکا علیــه ای ـران میکاهــد و درعینحــال کــه ای ـران بــه ســایۀ امنیتــی روســیه و چیــن پنــاه
میبــرد ،منجــر بــه کاهــش قــدرت آمریــکا در خلیجفــارس و آســیای مرکــزی خواهــد شــد
(.)Watson, 1385 :162
سیاســتگذاران جدیــد سیاســت خارجــی ایــران معتقدنــد یکــی از بهتریــن راههــای
مقابلــه بــا آمریــکا «ایجــاد اتحــاد بــا کشــورهای آســیایی» اســت؛ ازایـنرو ،بهدنبــال حضــور
ـی تحــت
فعــال در ســازمان همــکاری شــانگهای هســتند کــه در تقابــل آشــکار بــا نظــام جهانـ ِ
ســلطۀ آمریــکا قــرار دارد (.)Hajiyousefi&Alvand, 1387: 18
بــه گـزارش ایســنا ،دنیــس راس 1،مشــاور ویــژۀ وزارت خارجــۀ آمریــکا در امــور خاورمیانــه و
ای ـران در دوران ریاس ـتجمهوری بــاراک اوبامــا ،بــا انتشــار پیامــی در حســاب کاربــری خــود
در توئیتــر 2،بــه عضویــت ایـران در ســازمان همــکاری شــانگهای واکنش نشــان داد .وی نوشــت:
«اکنــون ایـران عضــو دائــم ســازمان شــانگهای اســت؛ چیــزی کــه از مدتهــا پیــش بهدنبــال آن
بــود .سـرانجام روســیه و چیــن ایــن امــکان را فراهــم کردنــد» .دنیــس راس در ادامــه تأکیــد کــرد
کــه ایـران بــا چرخــش بهســمت شــرق ،قــادر خواهــد بــود از فشــارهای ایــاالت متحــده در امــان
بمانــد .دولــت آمریــکا اکنــون بــه «طــرح دوم» 3نیــاز دارد ( 28 ،Isnaشــهریور .)1400
درمجمــوع ،همــکاری فزاینــدۀ چیــن و روســیه و تمایــل آن بــه مقابلــه بــا نفــوذ آمریــکا
در آســیای مرکــزی ،ای ـران را بــه همــکاری بیشــتر در ایــن ســازمان ترغیــب میکنــد .ای ـران
بهخوبــی میدانــد دورنگهداشــتن آمریــکا از آســیای مرکــزی و شــکلگیری نظــام بینالملــل
چندقطبــی ،از اهــدف اصلــی اعضــای شــانگهای ،بهویــژه چیــن و روســیه ،اســت .شــانگهای
در حــال تبدیــل بــه قطــب قــدرت جدیــدی اســت کــه در نظــر دارد از شــکلگیری ســرکردگی
جهانــی آمریــکا جلوگیــری کنــد.
قرابــت محیــط امنیتـــی ایـــران بـــا محـــیط امنیتـــی همـــسایگان شــرقی و شــمالی و
وجــود دغدغههــای مـــشترک پیرامـــون تهدیـــدات ناشــی از تروریـــسم ،افرا طگرایــی
1. Dennis Ross
2. twitter
3. Plan B

70

پیامدهای اقتصادی عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای

تهــران معتقــد اســت کــه قابلیتهــا و نقــش روبهرشــد ســازمان همــکاری شــانگهای در
ح لوفصــل مشــکالت منطقــهای و امنیــت جهانــی ،برجســته اســت .در ُبعــد اقتصــادی نیــز
مجموعــۀ کشــورهای عضــو ،بــا داشــتن منابــع عظیــم طبیعــی و ظرفیــت انســانی ،میتواننــد نقش
بســیار مؤثــری را در مدیریــت اقتصــادی دنیــا بــر عهــده بگیرنــد (.)Koolaei, 2005: 118
بهطورکلــی ،پیامدهــای اقتصــادی عضویــت در ســازمان همــکاری شــانگهای بــرای
ای ـران ،از ایــن ق ـرار اســت :حفــظ و گســترش بــازار مصرفــی بــزرگ و بــادوام ب ـرای نفــت
و صــادرات غیرنفتــی؛ بهرهگیــری از تــوان و قــدرت اقتصــادی و ظرفیتهــای چیــن؛
ایجــاد روی ـهای ب ـرای مبادلــۀ آزاد کاال و دســتیابی بــه توافقاتــی در زمینــۀ اعطــای امتیــازات
و معافیتهــای مربــوط بــه تعرفههــای گمرکــی؛ دسترســی بــه بــازاری حــدود  2میلیــارد
نفــری و بهرهمنــدی از منافــع اقتصــادی آن؛ رفــع برخــی نیازمندیهــای فنــاوری کشــور بــا
توجــه بــه عضویــت چیــن و روســیه؛ توســعۀ گردشــگری و تبــادل هیئتهــای بازرگانــی.
عــاوه بــر ایــن ،عضویــت الحــاق کامــل بــه ســازمان همــکاری شــانگهای ،میتوانــد
پلتفرمــی را بــرای مناســبات تجــاری و اقتصــادی در اختیــار تهــران قــرار دهــد کــه بــرای
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مذهبــی ،جداییطلبــی و تولیــد و تجــارت موادمخـــدر ،بـــستر فراخـــی را بـــرای
توســعۀ تعامــات امنیتــی در زیــر چتــر ســازمان همــکاری شــانگهای فــرا روی اعضــا
میگســتراند کــه اســتفاده از فرصتهــای آن ،ضمــن باالبــردن ضریــب امنیــت کل
منطقــه ،کمــک شــایانی بــه تأمیــن منافــع و امنیــت ملــی یکایــک دول عضــو خواهــــد
کــرد (.)Saeedi&Ghafouri, 1389: 103
در یــک کالم ،مــوارد ذیــل را میتــوان بهعنــوان پیامدهــای سیاســی عضویــت جمهــوری
اســامی ایـران در ســازمان شــانگهای برشــمرد :ایـران بــا همــکاری چیــن و روســیه ،در برخــی
مــوارد میتوانــد از تنشهــای میــان ایــن کشــورها و ایــاالت متحــدۀ آمریــکا بهنفــع خــود
بهــره بــرداری کنــد؛ تقویــت رونــد منطقهگرایــی در نظــام بینالملــل و احتمــال تأثیرگــذاری
آن بــر سیاســتگذاریهای کالن بینالمللــی؛ گســترش روحیــۀ اعتمــاد ،حســننیت،
همــکاری ،ثبــات و تثبیــت و تقویــت چهــرۀ دوســتانه و مثبــت کشــورمان در تعامــات
منطقـهای؛ ایجــاد زمینـهای مناســب جهــت شــکلگیری ائتــاف ســازنده بـرای رویارویــی بــا
تحریمهــا و موانــع دســتیابی بــه فنــاوری صلحآمیــز هســتهای.
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دورزدن رژیــم تحریمهــای غــرب و آمریــکا علیــه آن بســیار مفیــد خواهــد بــود .بســیاری از
تحلیلگـران سیاســی داخلــی ایـران اعتقــاد دارنــد کــه عضویــت دائــم در ســازمان همــکاری
شــانگهای میتوانــد درهــای تجــارت بــا دولتهــای عضــو ایــن ســازمان را بــاز کنــد و
تأثی��ر تحریمه��ا را ب��ر ای��ن کش��ور کاه��ش ده��د (.)Akbarzadeh, 2016
مهمتریــن مانعــی کــه بــر ســر راه ســازمان در زمینــۀ همکاریهــای اقتصــادی
وجــود دارد ،ایــن اســت کــه اختــاف و تفــاوت فاحــش میــان اعضــا بهلحــاظ
توانمندیهــای اقتصــادی ،امــکان همکار یهــای برابــر و متقابــل را از آنــان ســلب
مینمایــد .کشــورهای ضعیفــی ماننــد قرقیزســتان ،تاجیکســتان و مغولســتان ،دســتاورد
قابلتوجهــی بــرای عرضــه بــه دیگــران در اختیــار ندارنــد؛ د رحالیکــه چیــن بــا
کشــورهایی ماننــد آمریــکا ،ژاپــن و کشــورهای اروپایــی ،در زمینــۀ مســائل تجــاری
رقابــت میکنــد .بــرای ایــن نابرابــری فاحــش اقتصــادی میــان اعضــا ،الزم اســت
چــارهای اندیشــیده شــود (.)Mansouri, 1394
یکــی از مهمتریــن اهــداف ایــران از عضویــت دائــم در ســازمان شــانگهای ،آزادشــدن
مــراودات بانکــی و اقتصــادی اســت؛ بهدلیــل تحریمهــای آمریــکا ،کشــورهای عضــو
ســازمان شــانگهای ازجملــه کشــورهایی هســتند کــه پــول نفــت خریداریشــده از مــا را
پرداخــت نکردهانــد و اکنــون بایــد دیــد پیوســتن ایـران بــه ســازمان شــانگهای ،باعــث اســترداد
پولهــای بلوکهشــده بــه ایــران خواهــد شــد یــا خیــر .بایــد دیــد چیــن و روســیه تــا چــه
حــد میتواننــد در قبــال ای ـران ،خــارج از نظــم بینالملــل رفتــار کننــد .آیــا ایــن دو کشــور
حاضــر خواهنــد شــد تحریمهــای ایـران را کنــار بزننــد و بــدون اینکــه ایـران افایتـیاف 1را
بپذیــرد یــا مذاک ـرات برجــام 2بــه نتیجــه برســد ،بــا ای ـران مبــادالت اقتصــادی داشــته باشــند
یــا خیــر .هرچنــد ای ـران بــا عضویــت در ســازمان شــانگهای ،تــوان چانهزنــی باالتــری پیــدا
کــرده اســت ،بایــد مشــکالت خــود را بــا نظــام بینالملــل نیــز حــل کنــد؛ وگرنــه نمیتوانــد
از مزایـ�ای عضویـ�ت در سـ�ازمان شـ�انگهای اسـ�تفاده کنـ�د (.)Eslami, 1400
اگــر عضویــت دائــم ای ـران در ســازمان شــانگهای بــا رفــع یــا کاهــش تحریمهــا هم ـراه
شــود و ســرمایۀ بلوکهشــدۀ ایــران در کشــورهای جهــان و بهویــژه اعضــای ســازمان
شــانگهای ،آزاد شــود ،جمهــوری اســامی گام بلنــدی را در دســتیابی بــه قــدرت بیبدیــل
منطقــهای برداشــته اســت.
1. FATF
2. Joint Comprehensive Plan of Action
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پیامدهای نظامی عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای
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آمریــکا پــس از فروپاشــی شــوروی و در پــی عــدم حضــور یــک قــدرت رقیــب همســطح،
بــه یکجانبهگرایــی روی آورده و از آن بــه هــر نحــوی بــرای تأمیــن منافــع خــود بهــره
میگیــرد .ایــن عامــل نیــاز بــه نوعــی وزنــۀ تعــادل در مقابــل تنهــا ابرقــدرت یکجانبهگــرا
را افزایــش داده اســت .ســازمان شــانگهای درحالیکــه نشــان میدهــد عالق ـهای بــه ایجــاد
چنیــن وزن ـهای نــدارد ،امــا در عمــل تــاش میکنــد تــا حــد ممکــن ،نفــوذ ایــاالت متحــده
را تحدیــد نمایــد و از عمــق آن در محیــط داخلــی و پیرامونــی بکاهــد .در منشــور ســازمان
شــانگهای آمــده اســت« :اعضــا بایــد تمــام تــاش خــود را در جهــت گســترش امنیــت جهانی
ـری جمعــی و دموکراتیزهکــردن روابــط بینالملــل متمرکــز نماینــد».
بــر مکانیســم تصمیمگیـ ِ
(.)Kazemi, 1385
ازآنجاکــه ناتــو بهعنــوان پیمانــی امنیتینظامــی و بــا کارکــرد و نقــش نظامــی اســت و
ســازمان همــکاری شــانگهای نیــز متمرکــز بــر تجــارت و اقتصــاد اســت ،مقایســۀ آنهــا بــا
هــم میتوانــد گمراهکننــده باشــد ( .)Gallo, 2017روســیه تمایــل مشــترکی بــا چیــن در
تــداوم خــروج نیروهــای آمریکایــی و ناتــو از منطقــه دارد؛ اگرچــه براســاس اصــول ســازمان
همــکاری شــانگهای ،ایــن ســازمان علیــه دولتهــای ثالــث یــا متحــدان اقــدام نمیکنــد .در
سـ�الهای  2012-2013در ســایۀ تیرگــی روابــط روســیه و آمریــکا ،پکــن و مســکو تقویــت
همکاریهــای ُپرظرفیتــی را بــه معــرض نمایــش گذاشــتند؛ بهطوریکــه شــی جینــگ
پینــگ ،نخســتین ســفر خــود را در مقــام ریاســتجمهوری چیــن ،بــه مســکو انجــام داد و
مانــور نظامــی بــزرگ مشــترک میــان روســیه و چیــن برگ ـزار شــد .ایــن مســئله عکسالعمــل
آمریــکا را برانگیخــت.
هــم روســیه و هــم چیــن ،در جنــگ بــا تروریســم و جداییطلبــی بــه ســر میبرنــد.
روســیه همــواره تمایــل دارد کــه مســائل امنیتــی و جنــگ علیــه تروریســم در اولویــت اول
ســازمان شــانگهای باشــد .همچنیــن ایــن کشــور از همــکاری شــانگهای بــا دیگــر ســازمانها
حمایــت کــرده اســت؛ بــرای مثــال ،روســیه پیشــنهاد برقــراری فعالیتهــا و همکاریهــای
مشــترک میــان ســازمان شــانگهای و ســازمان پیمــان امنیــت دســتهجمعی 1را در ســال 2007
ارائ��ه نم��ود (.)Oldberg, 2007
در پایــان اجــاس ســر ِان کشــورهای عضــو شــانگهای در ژوئــن  2005میــادی ،در
1. Collective Security Treaty Organization
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نهایــی خــود از آمریــکا
آســتانه (پایتخــت قزاقســتان) ،اعضــای ایــن ســازمان در بیانیــۀ
ِ
خواســتند بهدلیــل کاهــش منازعــات در افغانســتان ،جــدول زمانــی خــروج نیروهایــش
از پایگاههــای نظامــی خــود در کشــورهای عضــو شــانگهای را تنظیــم و ارائــه کنــد .در
همیــن راســتا ،وزیــر خارجــۀ ازبکســتان در پایــان اجــاس مذکــور اعــام کــرد« :پایــگاه
هوایــی آمریــکا در خانآبــاد ،نبایــد در جهــت اهــداف دیگــری غیــر از حمایــت از عملیــات
جنگــی آمریــکا در افغانســتان مورداســتفاده ق ـرار بگیــرد» .وزیــر دفــاع روســیه نیــز پیشتــر
در همیــن جهــت اظهــار داشــته بــود کــه «روســیه حضــور پایگاههــای نظامــی ناتــو در
ً
ازبکســتان و قرقیزســتان را صرفــا بــرای مــدت زمــان الزم بهمنظــور جنــگ بــا تروریســم
در افغانســتان میپذیــرد و نــه بــرای زمانــی بیشــتر» .بهدنبــال ایــن موضعگیریهــا،
قرقیزســتان نیــز تصمیــم گرفــت تــا مبلــغ اجــارۀ پایــگاه نظامــی «مانــاس» 1را بــرای
آمریکاییهـ�ا از دو میلیـ�ون دالر در سـ�ال بـ�ه دویسـ�ت میلیـ�ون دالر در سـ�ال افزایـ�ش دهـ�د
(.)Ranjkesh, 1397
ـی ای ـران و روســیه ،میتوانــد موضعــی
حضــور ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در مناطــق پیرامونـ ِ
ضعــف مواضــع هریــک از
یکســان را بــرای هــر دو کشــور بهوجــود آورد .اگرچــه شــدت و
ِ
دو کشــور نســبت بــه آمریــکا متفــاوت اســت و هریــک رویکــردی خــاص بــه ایــاالت متحــده
دارنــد ،در نقطـهای مشــخص ،میتــوان اشــتراک منافــع هــر دو کشــور را مشــاهده نمــود و آن
هــم تعــارض بــا آمریــکا بــر ســر تعییــن حــوزۀ نفــوذ اســت .بیشــک ،هــر دو کشــور خواســتار
جلوگیــری از ایجــاد و تثبیــت هژمونــی آمریــکا در منطقهانــد و حضــور ارکان آمریکایــی
میتوانــد از ایــن منظــر نوعــی تهدیــد بهحســاب آیــد (.)Athari&fayyazi, 1392
ایــاالت متحــده بیــش از  90میلیــون دالر بــرای امنیــت مــرزی در آســیای مرکــزی
آمــوزش بیــش از  2600افســر
ســرمایهگذاری کــرده و بیــش از  200فعالیــت آموزشــی و
ِ
مـ�رزی را انجـ�ام داده اسـ�ت (.)Bureau of South and Central Asian Affairs, 2020
رویارویــی مســتقیم ایـران و آمریــکا در عرصــۀ نظامــی در ســنوات اخیــر ،حاکــی از دســت
برتــر جمهــوری اســامی اســت؛ زیـرا در پــی تــرور فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه کــه بــا فرمان
مســتقیم رئیسجمهــور ایــاالت متحــدۀ آمریــکا صــورت گرفــت ،ایــران واکنــش ســریع و
کوبنــدهای نشــان داد و بــا تهاجــم موشــکی بــه پایــگاه نظامیــان آمریکایــی در عیناالســد،
تمامقــد در برابــر ســلطۀ نظامــی آمریــکا در منطقــه ایســتاد و عــدم پاســخ آمریــکا بــه ایــن
1. Manas
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نتیجه

جمهــوری اســامی ایــران از بــدو پیــروزی انقــاب اســامی در تعــارض ماهــوی،
ایدئولوژیکــی و سیاســی بــا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا قـرار گرفــت .آمریــکا کــه ظهــور بازیگــری
نامتقــارن و مخالــف بــا سیاســتهای یکجانبهگــرای خــود را در منطقــۀ فوقاســتراتژیک
خاورمیانــه برنمیتافــت ،از تمامــی ابزارهــای موجــود بــرای مهــار و انقیــاد ایــران اســتفاده
نمــود .تحریمهــای شــدید اقتصــادی ،نظامــی ،پولــی و بانکــی و حتــی مــواد غذایــی و دارو،
بهطــور مــداوم از ســوی دولتمــردان ایــاالت متحــده بــر مــردم ای ـران تحمیــل شــده اســت.
در چنیــن ش ـرایطی ،جمهــوری اســامی ب ـرای ایســتادگی در برابــر هژمونــی یکجانبهگ ـرای
غــرب ،راهبردهــای مختلفــی را در بوتــۀ آزمایــش نهــاده کــه در ابعــاد مختلــف ،توفیقــات
قابلتوجهــی را در پــی داشــته اســت .یکــی از ایــن راهبردهــا ،ائتــاف بــا قدرتهــای بــزرگ
منطقــهای و بینالمللــی بــرای ایجــاد تــوازن قــوا در برابــر ســلطۀ آمریکاســت.
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حملــه ،بهرغــم رجزخوانیهــای مســئوالن ایــاالت متحــده ،از ناتوانــی راهبــردی آمریــکا در
منطقــه حکایــت داشــت.
خــروج نظامیــان آمریــکا از عــراق ،پــس از قریــب بــه دو دهــه اشــغال و درحالیکــه
امــروزه دولــت حاکــم بــر ع ـراق همســو بــا سیاس ـتهای جمهــوری اســامی ای ـران اســت
ـی قدرتمنــد کــه از آزمــون مقابلــه بــا داعــش
و پیدایــش حشدالشــعبی بهعن ًــوان نیــروی مردمـ ِ
ســربلند بیــرون آمــده و عمــا نســخۀ عراقــی ســپاه قــدس ای ـران محســوب میشــود و مهــرۀ
بســیار تأثیرگــذار جمهــوری اســامی ایـران در تــوازن نظامــی بــا آمریکاســت ،شــاهدی بــر این
مدعاســت کــه ایــاالت متحــده در عرصــۀ نظامــی ،نبــرد را ای ـران واگــذار نمــوده اســت .ایــن
ش ـرایط چیــن و روســیه را تشــویق نمــوده تــا بــا پذیــرش عضویــت کامــل ای ـران در ســازمان
شــانگهای ،از دســت برتــر ایــران در تقابــل نظامــی علیــه آمریــکا ،بــرای خــروج از ســایۀ
ایــاالت متحــده در آســیای مرکــزی و خاورمیانــه اســتفاده نماینــد.
ازآنجاکــه ناتــو نیــز از سیاســت چرخــش بــه شــرق آمریــکا ،بهعنــوان بســتری بــرای
افزایــش حضــور خــود در شــرق آســیا اســتقبال میکنــد ،لــذا پیمــان شــانگهای ترجیــح
میدهــد در خلیجفــارس بــا ناتــو مقابلــه نمایــد؛ چراکــه ایــن منطقــه عــاوه بــر اینکــه حائــز
اهمیــت ژئوپلیتیــک اســت ،دارای بازیگــر نامتقــارن قدرتمنــدی بــه نــام جمهــوری اســامی
ایـران اســت کــه در زمــرۀ رقبــای اســتراتژیک آمریــکا و ناتــو اســت (.)Kordikolak, 1400
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ـق وتــو در شــورای امنیــت،
ســازمان همــکاری شــانگهای بــا حضــور دو عضــو دارای حـ ِ
یعنــی چیــن و روســیه ،و بــا دراختیارداشــتن یکچهــارم وســعت جهــان ،یکســوم جمعیــت
جهــان و منابــع نفــت و گاز سرشــار در ایـران و روســیه و اقتصــاد برتــر چیــن و هنــد ،حضــور
چهــار قــدرت هســتهای روســیه ،چیــن ،هنــد و پاکســتان و تمایــل اعضــای ایــن ســازمان بــه
ایجــاد موازنــۀ نــرم بــا یکجانبهگرایــی آمریــکا ،گزینــۀ مناســبی بــرای جمهــوری اســامی
ای ـران اســت تــا بــا ائتــاف بــا آن ،بــه موازنهجویــی بــا آمریــکا بپــردازد.
س ـران جمهــوری اســامی از دو دهــه قبــل در پــی پیوســتن بــه ایــن ســازمان بودنــد و در
ســال  ،2005موفــق شــدند تــا جایــگاه عضــو ناظــر را بهدســت آورنــد .امــا مســیر دســتیابی
بــه عضویــت کامــل ،بــرای ایــران بســیار ناهمــوار و دشــوار مینمــود .مخالفــت برخــی از
اعضــا و تحریمهــای منعقدشــده علیــه ای ـران ،مانعــی جــدی بــر ســر راه عضویــت دائمــی
ایـران بــود .سـرانجام ایــن امــر در تاریــخ  ۱۷ســپتامبر  ۲۰۲۱و در پایــان اجــاس بیسـتویکم
کــه در دوشــنبه (پایتخــت تاجیکســتان) برگ ـزار شــد ،محقــق گردیــد و بــا رأی تمــام اعضــا،
ً
ای ـران رســما بــه عضویــت اصلــی ایــن ســازمان درآمــد.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه ایــران بــا عضویــت کامــل در ســازمان
همــکاری شــانگهای ،میتوانــد از انــزوای سیاســی ناشــی از تحریمهــای ظالمانــۀ غــرب
بــرون جســته و بــه ارتبــاط آزادتــر بــا جهــان و بهویــژه جهــان شــرق بپــردازد .تأثیــرات
ـی عضویــت دائمــی ای ـران در ســازمان همــکاری
ژئوپلیتیکــی ،سیاســی ،اقتصــادی و نظامـ ِ
شــانگهای ،در برقــراری موازنــه بــا آمریــکا بســیار راهگشاســت .ایــن امــر منــوط بــه
کارآمــدی دســتگاه دیپلماســی جمهــوری اســامی اســت؛ زیــرا تنهــا عضویــت در ایــن
پیمــان ب ـرای جهــش روابــط دیپلماســی کشــور کافــی نیســت و ب ـرای ایجــاد فرصتهــای
بــزرگ پیشــرفت ،الزم اســت کــه بــا هریــک از کشــورهای عضــو نیــز روابــط دوجانبــۀ قــوی
برق ـرار نمایــد .قــررداد راهبــردی 25ســالۀ ای ـران و چیــن ،ق ـرارداد 20ســالۀ ای ـران و روســیه
و تــاش ایـران بـرای حضــور فعــال در اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا 1،بـرای گســترش همیــن
راهبــرد اســت.
ایــران بایــد بتوانــد عــاوه بــر سیاســت شــرقگرایی ،بــا بهنتیجهرســاندن برجــام و
افایت ـیاف ،مشــکالت خــود را بــا نظــام بینالملــل نیــز حــل کنــد؛ ضمــن آنکــه اتــکا بــر
ظرفیتهــای درونــی ،موقعیــت ممتــاز ژئوپلیتیکــی ،منابــع سرشــار زیرزمینــی و جمعیــت
1. Eurasian Economic Union
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جــوان ،شــرط اصلــی پیشــرفت و آبادانــی ایـران اســت کــه بارهــا موردتأکیــد رهبــری جمهوری
اســامی ایـران قـرار گرفتــه اســت .ارتباطــات ســازنده بــا همســایگان و اعتمادســازی ،شــرط
دوم بـرای خــروج از دشــواریهای فعلــی اســت .ایــن امیــدواری وجــود دارد تــا ایـران بتوانــد
در کوتاهمــدت ،بخشــی از ســرمایههای خــود را کــه در کشــورهای عضــو شــانگهای بلوکــه
شــدهاند ،آزاد نمایــد و ایــن امــر نیــز بــه خــروج ســریعتر ایــران از شــرایط دشــوار فعلــی
کمــک شــایانی خواهــد کــرد.
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