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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 
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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 to Afghanistan 
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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عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری 
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چکیده
جمهــوری اســامی ایــران بــرای ایجــاد تــوازن قــوا بــا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا، کــه از تمامــی 

ــوده  ــتفاده نم ــران اس ــاد درآوردِن ای ــه انقی ــرای ب ــی ب ــادی و نظام ــی و اقتص ــای سیاس ابزاره

ــا  ــا ب ــاش دارد ت ــت. ت ــانگهای روی آورده اس ــکاری ش ــازمان هم ــا س ــاف ب ــه ائت ــت، ب اس

ــر  ــاوه ب ــازمان، ع ــن س ــود در ای ــای موج ــا توانمندی ه ــود ب ــی خ ــای داخل ــب ظرفیت ه ترکی

ــاب  ــن انق ــول بنیادی ــر اص ــاری ب ــت و پافش ــۀ مقاوم ــود در جبه ــورِی خ ــگاه مح ــظ جای حف

اســامی، انــزوای ناشــی از تحریم هــای ظالمانــۀ آمریــکا و جهــان غــرب را در هــم شکســته و 

بــه مــراودات گســتردۀ تجــاری و سیاســی و فرهنگــی بــا کشــورهای جهــان بپــردازد. در ضمــن، 

ــا آمریــکا و جهــان غــرب نیــز دســت برتــر را داشــته باشــد. ایــن پژوهــش  در بــازی جنــگ ب

ــانگهای از  ــکاری ش ــازمان هم ــه س ــران ب ــتن ای ــه پیوس ــد ک ــخ می ده ــش پاس ــن پرس ــه ای ب

ــوا  ــۀ ق ــراری موازن ــد در برق ــه می توان ــاد ژئوپلتیکــی، سیاســی، اقتصــادی و نظامــی چگون ابع

ــه روش  ــوع کاربردی توســعه ای و ب ــاالت متحــده تأثیرگــذار باشــد. پژوهــش حاضــر از ن ــا ای ب
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ــه مرحلــۀ اجــرا درآمــده اســت.  ــه ای و تحلیــل اســنادی، ب کتابخان

ــامی  ــوری اس ــانگهای، جمه ــکاری ش ــازمان هم ــی، س ــت دائم ــدی: عضوی واژگان کلی

ــکا. ــدۀ آمری ــاالت متح ــوا، ای ــۀ ق ــران، موازن ای

مقدمه

جمهــوری اســامی ایــران از همــان ابتــدای شــکل گیری در زمســتان 1357، بــا طــرح شــعار 

راهبــردی »نــه شــرقی، نــه غربــی« بــه تقابــل بــا رویکــرد هژمونی گرایانــۀ بلــوک شــرق و غــرب 

ــاالت  ــی ای ــا معرف ــامی ب ــاب اس ــذار انق ــیر، بنیان گ ــۀ مس ــه در ادام ــد ک ــت. هرچن پرداخ

ــه رهبــری  ــا جهــان غــرب ب ــران ب ــل ای ــزرگ«، کفــۀ تقاب ــوان »شــیطان ب ــکا به عن متحــدۀ آمری

ــی  ــگ تحمیل ــران، جن ــکا در ای ــفارت آمری ــخیر س ــود. تس ــنگین تر نم ــده را س ــاالت متح ای

عــراق علیــه ایــران، تحریم هــای پیاپــی آمریــکا و مجموعــه ای از عوامــل دیگــر، بــه تعــارض 

همه جانبــۀ ایــران و آمریــکا انجامیــد کــه در طــول چهــار دهــۀ اخیــر، بــه اشــکال مختلفــی در 

فضــای سیاســی دو کشــور ظهــور و بــروز داشــته اســت. 

ــد،  ــای برترن ــد قدرت ه ــرض تهدی ــه در مع ــی ک ــوا،1 دولت های ــوازن ق ــۀ ت ــاس نظری براس

ــر  ــان ب ــی از واقع گرای ــد. برخ ــدا می کنن ــزه پی ــی انگی ــای تدافع ــه ائتاف ه ــتن ب ــرای پیوس ب

ایــن عقیــده هســتند کــه ایــن امــر می توانــد موجــب ثبــات بیشــتری شــود؛ چراکــه از تجــاوز 

ــب  ــان ائتاف هــای رقی ــر می ــه اگ ــد؛ البت ــان می ده ــذاب نش ــد و آن را غیرج ــری می کن جلوگی

.)Kegley & Wittkopf, 2005: 503( ــد ــرار باش ــدرت برق ــادل ق تع

پیوســتن بــه ســازمان همــکاری شــانگهای2 را می تــوان نمونــۀ رویکــرد همــکاری متــوازن 

منطقــه ای در سیاســت خارجــی ایــران دانســت. در فراینــد جهانی شــدن و زمانــی کــه آمریــکا 

ــی  ــه ای و بین الملل ــای منطق ــد، ائتاف ه ــازی می کن ــر، یکه ت ــی برت ــدرت نظام ــوان ق به عن

ــرد  ــن، رویک ــی رود. بنابرای ــمار م ــد به ش ــن رون ــا ای ــی ب ــرای رویاروی ــر ب ــای مؤث از راهکاره

راهبــردی ایــران بــه ســازمان همــکاری شــانگهای در جهــت ایجــاد تــوازن علیــه غــرب اســت 

ــکاری  ــازمان هم ــی، س ــران غرب ــادی از تحلیلگ ــداد زی ــه تع ــا و دالور، 1395(؛ چراک )مصف

ــور  ــِی دو کش ــزار ضدغرب ــوان اب ــا به عن ــی ی ــی و ضدآمریکای ــی ضدغرب ــانگهای را بلوک ش

ــکا در  ــدۀ آمری ــاالت متح ــدرت ای ــا ق ــل ب ــۀ متقاب ــه موازن ــتیابی ب ــرای دس ــن ب ــیه و چی روس

 .)Kumar, 2013( ــد ــر می گیرن ــیفیک در نظ ــۀ آسیاپاس منطق

1. Balance Of Power.
2. Shanghai Cooperation Organization.
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ــا همســایگان، کشــورهای مســلمان و نیــز کشــورهای  ــه مســئلۀ همکاری هایــش ب ــران ب ای

صاحب قدرتــی همچــون روســیه و چیــن و هنــد، از ایــن زاویــه نگریســته اســت تــا سیاســت 

ــه  ــت دادن ب ــران از اولوی ــه ای ــری ک ــتفادۀ دیگ ــد. اس ــر نمای ــود را بی اث ــه خ ــکا علی ــار آمری مه

همــکاری منطقــه  ای در سیاســت خارجــی خــود می بــرد، ایــن اســت کــه در چهارچــوب آن، 

ضــرورت خــروج ایــاالت متحــده و ایفــای نقــش آن کشــور در امــور آســیای مرکــزی را مطــرح 

.)Rezaee&Salehi, 1389 :63( ــد نمای

ــی ســازمان همــکاری شــانگهای در ســال  ــوان عضــو اصل ــران به عن ــت ای ــرش عضوی پذی

2021، ایــن پرســش را در اذهــان فعــاالن سیاســت بین الملــل برانگیختــه اســت: ایــن رویــداد 

ــد  ــده خواه ــاالت متح ــران و ای ــامی ای ــوری اس ــن جمه ــوا فیمابی ــۀ ق ــر موازن ــری ب ــه تأثی چ

داشــت؟ لــذا ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت: پیامدهــای ژئوپلیتیکــی، 

ــر  ــران در ســازمان همــکاری شــانگهای ب ــت دائمــی ای سیاســی، اقتصــادی و نظامــی عضوی

ــی و بین المللــی چیســت؟  ــکا در ســطح جهان ــاالت متحــدۀ آمری ــا ای ــوا ب ــۀ ق موازن

ــاالت  ــا ای ــوا ب ــۀ ق ــرای موازن ــران ب ــت دارد: ای ــه دالل ــن نکت ــر ای ــش ب ــن پژوه ــۀ ای فرضی

متحــده، ناگزیــر از پیوســتن بــه یــک ائتــاف قدرتمنــد بین المللــی، نظیــر ســازمان همــکاری 

ــادی و  ــی، اقتص ــی، سیاس ــاد ژئوپلیتیک ــد از ابع ــذر، بتوان ــن رهگ ــا از ای ــت ت ــانگهای اس ش

نظامــی بــر ایــاالت متحــدۀ آمریــکا تأثیرگــذار بــوده و دســت برتــر را در معــادالت منطقــه ای و 

ــد.  ــته باش ــی داش بین الملل

ادبیات تحقیق

سازمان همکاری شانگهای 

ــو  ــوری فدراتی ــور جمه ــج کش ــن، پن ــانگهای چی ــهر ش ــال 199۶و در ش ــل س در 2۶ آوری

ــوری  ــتان و جمه ــوری قرقیزس ــتان، جمه ــوری قزاقس ــن، جمه ــق چی ــوری خل ــیه، جمه روس

تاجیســکتان، بــا هــدف تقویــت اعتمــاد متقابــل و خلــع ســاح در مرزهــای طوالنــی خــود، 

ــف،  ــفر گورباچ ــش از آن و در س ــه پی ــد. البت ــیس کردن ــانگهای« را تأس ــام »ش ــه ن ــکلی ب تش

ــه چیــن در ســال 1989، مذاکــرات ســطح  رئیس جمهــور وقــت اتحــاد جماهیــر شــوروی، ب

باالیــی در خصــوص حل و فصــل اختافــات مــرزی آغــاز شــده بــود؛ امــا پــس از فروپاشــی 

ــه  ــی گرفت ــی پ ــرات را به تنهای ــن مذاک ــا ای ــدام از جمهوری ه ــوروی، هرک ــر ش ــاد جماهی اتح

بودنــد. دو موافقت نامــۀ امضاشــده از ســوی ســران پنــج کشــور قزاقســتان، چیــن، قرقیزســتان، 
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روســیه و تاجیکســتان، به ترتیــب در ســال 199۶در شــهر شــانگهای و در ســال 1997در 

شــهر مســکو، پیرامــون اعتمادســازی در مناطــق مــرزی و خاصــۀ اســناد امضاشــده در جریــان 

نشســت های آلماتــی )1998(، بیشــکک )1999( و دوشــنبه )2000(، مقدمــات جــدی 

تقویــت و گســترش تعامــات و همکاری هــای دیپلماتیــک و منطقــه ای ایــن کشــورها و 

ــد. ــانگهای گردی ــکاری ش ــازمان هم ــکل گیری س ــی ش ــاز حقوق زمینه س

ســرانجام در پنجمیــن اجــاس ســران در شــهر شــانگهای چیــن، در تاریــخ 25 خــرداد 1380 

ــت  ــه عضوی ــز ب ــن 2001(، کشــورهای عضــو شــانگهای، جمهــوری ازبکســتان را نی )15 ژوئ

پذیرفتنــد و بــا امضــای بیانیــه ای، تشــکیل ســازمان همــکاری شــانگهای را اعــام نمودنــد. یــک 

ســال بعــد و در اجــاس ســران در شــهر پترزبــورگ )ژوئــن 2002(، ســاختار ســازمانی مــورد 

ــه تشــکیات  ــوط ب ــه امضــا رســید. در آن ســند، مباحــث مرب ــرار گرفــت و ســند آن ب ــق ق تواف

.)Anvari, 1388: 9( حقوقــی، سیاســی، اصــول و اهــداف ســازمان مشــخص گردیــد

همکاری هــای اعضــای ســازمان را در ســه زمینــۀ سیاســی، امنیتــی، اقتصــادی و اجتماعــی 

می تــوان مــورد بررســی قــرار داد:

1. همکاری در زمینه های سیاسی و امنیتی:

- اتخــاذ مواضــع مشــترک در سیاســت خارجــی و اتخــاذ سیاســت های مشــترک در مســائل 

ــی؛ ــه ای و بین الملل منطق

- اقــدام مشــترک در زمینــۀ مبــارزه بــا تروریســم و افراط گرایــی و جدایی طلبــی، مبــارزه بــا 

قاچــاق موادمخــدر، قاچــاق ســاح و مهاجــرت غیرقانونــی؛

- همکاری در زمینۀ کنترل تسلیحات و خلع ساح.

2. همکاری در زمینۀ اقتصادی و بازرگانی و تجاری:

- تقویت و گسترش همکاری های اقتصادی و منطقه ای؛

- گســترش تجــارت و ســرمایه گذاری و ایجــاد محیــط مناســب بــرای رســیدن بــه جریــان 

آزاد ســرمایه و کاال و خدمــات در کشــورهای عضــو؛

- برداشتن موانع در جهت گسترش و تقویت حمل و نقل جاده ای؛

 - تبادل اطاعات در زمینه های گوناگون؛

- مدیریت منابع آب در منطقه.

3. همکاری در زمینۀ اجتماعی:

.)Anvari، 1388: 10( همکاری های آموزشی، ورزشی، بهداشت، گسترش توریسم و تبادالت فرهنگی
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در حــال حاضــر، ســازمان همــکاری شــانگهای دارای 9 عضــو اصلــی اســت کــه عبارت اند 

از: روســیه، چیــن، هنــد، پاکســتان، ازبکســتان، قرقیزســتان، قزاقســتان، تاجیکســتان و 

جمهــوری اســامی ایــران. کشــورهای بــاروس، مغولســتان و افغانســتان نیــز اعضــای ناظــر 

ــی و روســی زبان هــای رســمی ســازمان اســت.  ــان چین ــن ســازمان هســتند. دو زب ای

عضویت دائمی1 ایران

ــت  ــانگهای پیوس ــکاری ش ــازمان هم ــه س ــر ب ــو ناظ ــوان عض ــال 2005 به عن ــران در س ای

و یــک ســال بعــد، بــرای عضویــت کامــل در ایــن ســازمان درخواســت داد. ایــن درخواســت 

بحث هــای زیــادی را برانگیخــت و ســرانجام در اجاســیۀ بیســت و یکم ســران در ســال 

ــران موافقــت شــد. ــت کامــل ای ــا عضوی 2021، ب

موضــوع عضویــت کامــل ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای، در واقــع، نشــئت گرفته از 

تفکــر گروهــی از سیاســت مداران اصول گــرای کشــور اســت کــه سیاســت همــکاری بــا شــرق 

ــا بهره گیــری از  را مــورد توجــه قــرار داده و گســترش ارتبــاط را بــا روش هــای نظــارت، به ویــژه ب

ابــزار انــرژی )نفــت و گاز(، بــرای نزدیک شــدن هرچــه بیشــتر بــه قدرت هــای منطقــه ای، ماننــد 

 .)Yazdanpanah&Ezzati, 1386( چیــن و روســیه، مــورد تأکیــد قــرار می دهنــد

در ســال 2010 آییــن نامــۀ اولیــه ای در نشســت ســران در شــهر تاشــکند بــه تأییــد ســران رســید. 

یکــی از شــرایط اعطــای عضویــت کامــل بــه کشــور متقاضــی »تحریــم نبــودن کشــور متقاضــی 

ــِی اصلــی ایــن آیین نامــه  در شــورای امنیــت ســازمان ملــل« اســت. بایــد عنــوان داشــت کــه بان

روســیه بــوده اســت. بــا ایــن شــرط، ایــران نمی توانســت بــه عضویــت دائــم در شــانگهای درآیــد. 

امــا بــا روی کار آمــدِن دولــت یازدهــم در ج.ا. ایــران کــه تغییراتــی در روابــط خارجــی ایــران، در 

جهــت تنش زدایــی بــا غــرب، ازجملــه آمریــکا کــه در زمینــۀ به دســت آوردن یــک توافــق جامــع در 

خصــوص چگونگــی ادامــۀ برنامــۀ هســته ای ایــران ایجــاد شــد، روســیه به طــور آشــکار حمایــت 

خــود را از عضویــت دائــم ایــران اعــام داشــت. ایــن تغییــر موضــع روســیه در پذیــرش عضویــت 

.)Delavar&Mosaffa, 1395( ایــران را می تــوان در راســتای ایجــاد موازنــه علیــه غــرب دانســت

موازنۀ قوا 

ــد  ــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه امنیــت بین المللــی زمانــی افزایــش می یاب ــۀ قــدرت ب موازن

ــی  ــه توانای ــدازه ای ک ــی به ان ــچ دولت ــه هی ــد ک ــده باش ــع ش ــوی توزی ــی به نح ــدرت نظام ــه ق ک

1. full membership
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ــی  ــه پیش بین ــن نظری ــد. ای ــد نباش ــد، قدرتمن ــته باش ــا را داش ــر دولت ه ــر دیگ ــدن ب فایق آم

ــش اســتفاده  ــادی داشــته باشــد، از قدرت ــدرت فوق العــاده زی ــت، ق ــک دول ــد کــه اگــر ی می کن

ــه در  ــی ک ــود دولت های ــب می ش ــر موج ــن ام ــد. ای ــه می کن ــف حمل ــورهای ضعی ــه کش و ب

معــرض خطــر هســتند، بــرای پیوســتن بــه ائتاف هــای تدافعــی انگیــزه پیــدا کننــد. برخــی از 

ــود؛  ــتری ش ــات بیش ــب ثب ــد موج ــر می توان ــن ام ــه ای ــتند ک ــده هس ــن عقی ــر ای ــان ب واقع گرای

ــان  ــر می ــه اگ ــد؛ البت ــان می ده ــذاب نش ــد و آن را غیرج ــری می کن ــاوز جلوگی ــه از تج چراک

.)Kegley & Wittkopf, 2005: 503( ــد ــرار باش ــدرت برق ــادل ق ــب تع ــای رقی ائتاف ه

ــۀسیاســتبینالملــل2، بنیان هــای  ــوان نظری ــا عن ــز1 در کتــاب مشــهور خــود ب کنــث والت

ــه  ــد ک ــار می کن ــد. وی اظه ــا می کن ــدرت بن ــۀ ق ــۀ موازن ــر نظری ــاختاری را ب ــِی س واقع گرای

ــوده و  ــی ب ــی اش آنارش ــاخص اصل ــه ش ــد ک ــل می نمای ــی عم ــل در نظام ــت بین المل سیاس

قــدرت، هــدف نهایــی محســوب می شــود. هــر کشــوری در وضعیــت طبیعــِی هابــزی به ســر 

ــن  ــرار دارد. ای ــاده ای ق ــارهای فوق الع ــت فش ــا، تح ــرای بق ــت ب ــان رقاب ــه در جری ــرد ک می ب

فشــارها موجــب شــکل گیری انــواع متفاوتــی از رفتارهــا در میــان بازیگــران می گــردد؛ از یــک 

ــن بازیگــران  ــا از رفتارهــای موفق تری ــور می ســازد ت ــل را مجب طــرف بازیگــران نظــام بین المل

ــان  ــه ایجــاد واحدهــای یکســان و هم زیســتی می ــن امــر منجــر ب ــد کــه ای ــرداری نماین الگوب

بازیگــران می گــردد و از طــرف دیگــر، افزایــش ســریع قــدرت یــک بازیگــر باعــث تحریــک 

ســایر بازیگــران بــرای افزایــش قــدرت خــود و در صــورت عــدم کفایــت، موجــب ایجــاد اتحاد 

ــۀ قــدرت  ــان آن هــا بــرای جلوگیــری از ظهــور هژمــون بالقــوه می گــردد. زمانــی کــه موازن می

ــام  ــیک نظ ــت آنارش ــن، در وضعی ــی رود. بنابرای ــن م ــک از بی ــی هژمونی ــد، جاه طلب ــرار ش برق

ــد.  ــل می کن ــازار عم ــمیت در ب ــی آدام اس ــت نامرئ ــون دس ــدرت همچ ــۀ ق ــی، موازن بین الملل

.)Azimi&Nazari&Sazmand, 1389(

بر این اســاس، 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 بنیان گــذاران واقع گرایــی ســاختاری، بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه در نظــام بین المللــی 

کــه آنارشــی مشــخصۀ اصلــی و اساســی آن اســت، هیــچ قــدرت فراملــی بــرای اجــرای قوانیــن 

وجــود نــدارد: »رفتــاری کــه کشــورها از ســوی نظــام بــه آن واداشــته می شــوند، ایجــاد تــوازن 

1. Waltz, Kenneth N
2. eory of International Politics
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.)Waltz, 1979: 125( »اســت و نــه دنبالــه روی

ــورت  ــه به ص ــد ک ــردی باش ــد راهب ــر می رس ــه نظ ــده ب ــدرت تهدیدکنن ــه ق ــه علی موازن

ــود و  ــِی خ ــای داخل ــب توانایی ه ــا از راه ترکی ــود. دولت ه ــال می ش ــا دنب ــا دولت ه ــول ب معم

اتحــاد بــا دیگــران، می تواننــد موازنــه را برقــرار کننــد. دنبال کــردن یــک راهبــرد موازنه بخــش، 

ــه یــک  ــز اســت؛ چراکــه اتحــاد علی ــرای زندگــی در نظــام اقتدارگری ــی ب یــک واکنــش عقان

دولــت بــزرگ، امــکان تــوازن و برابــری را افزایــش می دهــد و قــدرت بزرگــی در مقابــل دولــت 

ســرکرده کــه ممکــن اســت اســتقال دولت هــای کوچک تــر را تهدیــد کنــد، می توانــد شــکل 

.)Ibid( بگیــرد

پیشینۀ تحقیق 

جعفــری و بلباســی و شــهرام در مقالــه ای بــا عنــوان »منافــع ملــی و عضویــت ایران در ســازمان 

ــران در  ــت ای ــه عضوی ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــال 139۶، ب ــانگهای« در س ــکاری ش هم

ــادی،  ــای اقتص ــادی در زمینه ه ــتاوردهای زی ــا و دس ــانگهای، فرصت ه ــکاری ش ــازمان هم س

تجــاری، سیاســی، امنیتــی و فرهنگــی داشــته اســت و بــا توجــه بــه پتانســیل و توانمندی هــای 

ایــران، بــر پیونــد ایــران و ســازمان مذکــور افــزوده شــده اســت. 

ــازمان  ــران در س ــت ای ــوان »عضوی ــا عن ــال 1395، ب ــود در س ــۀ خ ــا و دالور در مقال مصف

شــانگهای؛ عاملــی در موازنــۀ نــرم در روابــط بــا آمریــکا« ایــن فرضیــه را داشــتند کــه ســازمان 

همــکاری شــانگهای بــه عاملــی بــرای ایجــاد موازنــۀ نــرم توســط روســیه )بــا همــکاری چیــن( 

ــا  ــه ب ــیه در رابط ــتا، روس ــن راس ــت. در ای ــده اس ــل ش ــکا تبدی ــی آمری ــه یک جانبه گرای علی

ــد. ــال می کن ــه ای را دنب ــازی دوگان ــران ب ــم ای ــت دائ عضوی

جمشــیدی، مهکویــی، گــودرزی و مؤمنــی در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »تأثیرپذیــری 

ــکاری  ــازمان هم ــو و س ــت نات ــران از رقاب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــع مل ــی مناف ژئوپلیتیک

ــزی دارای  ــیای مرک ــه آس ــد: ازآنجاک ــه پرداختن ــن نکت ــه ای ــال 1399، ب ــانگهای« در س ش

ــران  ــی ای ــع مل ــو و شــانگهای، مناف ــت نات ــذا رقاب ــران اســت؛ ل ــا ای پیوســتگی ژئوپلیتیکــی ب

را متأثــر از خــود ســاخته اســت کــه در ایــن صــورت، ایــران را ملــزم بــه اتخــاذ یــک راهبــرد 

مناســب در قالــب بازنگــری و بازتعریــِف محیــط امنیتــی در راســتای حفاظــت از منافــع ملــی 

ــت. ــرده اس ــود ک خ

مقالــه ای بــا عنــوان »تحــول اولویت هــا در ســازمان همــکاری شــانگهای، از زمــان تأســیس 
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ــای  ــده، قابلیت ه ــته ش ــال 1399 نگاش ــه در س ــی و زنگن ــط عطای ــه توس ــال 2019« ک ــا س ت

ــان  ــد و نش ــی می کن ــرژی بررس ــِت ان ــن امنی ــادی و تأمی ــای اقتص ــازمان را از جنبه ه ــن س ای

می دهــد کــه چگونــه ایــن پیمــان منطقــه ای محــدود، بــه یــک ســازمان همــکاری منطقــه ای 

ــای  ــود ظرفیت ه ــا وج ــه ب ــت ک ــن اس ــوق ای ــتار ف ــۀ نوش ــت. فرضی ــده اس ــل ش ــزرگ تبدی ب

بســیار، ایــن ســازمان بــه یــک قطــب اقتصــادی و راهبــردی جهانــی تبدیــل نخواهــد شــد. 

ــگاه ســازمان همــکاری شــانگهای در  ــر مــوارد فــوق، مقــاالت »چشــم انداز جای عــاوه ب

ــه« نوشــتۀ علــی محمــدی در ســال 1397، »فرصت هــای امنیتــی  ترتیبــات امنیتــی خاورمیان

ــانگهای  ــکاری ش ــازمان هم ــت در س ــق عضوی ــران از طری ــامی ای ــوری اس ــی جمه و سیاس

براســاس مــدل ســوات« نوشــتۀ اســامی و جمشــیدی و جمالی پــور در ســال 1397، 

ــردی  ــانگهای؛ کارب ــکاری ش ــازمان هم ــران در س ــت ای ــادی عضوی ــرات اقتص ــیابی اث »ازش

ــال  ــری در س ــی و جعف ــی، طیب ــا، آذربایجان ــتۀ مردی ه ــی« نوش ــازی جهان ــدل شبیه س از م

ــۀ فالکــر ریتبرگــر در فراینــد شــکل گیری ســازمان های بین المللــی؛  1399 و »کاربســت نظری

ــک از  ــال 1397، هری ــش در س ــتۀ رنجک ــانگهای« نوش ــکاری ش ــازمان هم ــِی س موردپژوه

زاویــه ای بــه موضــوع عضویــت ایــران بــه ســازمان همــکاری شــانگهای پرداخته انــد و ابعــاد 

ــد.  ــرار داده ان ــات علمــی مــورد بررســی ق ــا فرضی مختلــف آن را ب

روش تحقیق

ــه  ــا ب ــعی دارد ت ــی، س ــدور تبیین ــد مق ــا ح ــی و ت ــری از روش تحلیل ــا بهره گی ــش ب ــن پژوه ای

پرســش مطروحــه و در راســتای فرضیــه پاســخ دقیــق و علمــی ارائــه کنــد. پرداختــن بــه ایــن 

ــر  ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــه ای و تبیی ــای کتابخان ــناد و داده ه ــی اس ــتلزم روش تحلیل ــوع، مس موض

ــاالت متحــدۀ آمریکاســت.  ــران و ای ــوا بیــن جمهــوری اســامی ای ــۀ ق موازن

یافته های تحقیق

یکا  لزوم موازنۀ قوا با ایاالت متحدۀ آمر

دخالــت و حضــور ایــاالت متحــده در مناطــق مهــم و راهبــردی جهــان، همچــون آســیای مرکزی 

ــرد. اولویت هــا و  ــاالت متحــده در جهــان انجــام می گی ــی ای ــاز، در راســتای هژمونی طلب و قفق

محورهــای سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده در ایــن منطقــه، عبارت انــد از: 1. جلوگیــری از 

ــری از رشــد اســام خواهی؛ 3. مهــار  ــدرت روســیه؛ 2. مهــار اســام گرایی و جلوگی ــای ق احی
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ایــران؛ 4. منافــع اقتصــادی )موادخــام و بازارهــای مصــرف منطقــه(؛ 5. اهــداف و منافــع نظامی؛ 

.)Hatami, 1382: 46-2( ۶. ارائــۀ الگویــی بــرای جمهوری هــای منطقــه

اوج موضع گیری هــای ضدآمریکایــی اعضــای شــانگهای را می تــوان در بیانیــۀ پایانــی 

ــادی  ــال 200۶ می ــانگهای در س ــازمان در ش ــن س ــو ای ــورهای عض ــران کش ــاس س اج

مشــاهده نمــود. در ایــن بیانیــه چنیــن آمــده اســت: »کشــورهای آســیای مرکــزی می بایســت 

راه هــای توســعه را براســاس نیازهــا و منافــع خــود برگزیننــد. تعییــن روش هــا و مکانیســم های 

ــه کشــورهای منطقــه مربــوط   ب
ً
ــا تضمیــن امنیــت منطقــه، حــق و مســئولیتی اســت کــه صرف

کیــد نمــوده بــود  می شــود«. مفــاد ایــن بیانیــه لحنــی ضدآمریکایــی داشــت و بــر ایــن نکتــه تأ

ــا هماهنگــی یکدیگــر، در جهــت کاهــش حضــور ژئوپلیتیــک  ــن ســازمان ب کــه اعضــای ای

.)Kazemi, 2007( ــرد ــد ک ــل خواهن ــزی عم ــیای مرک ــکا در آس آمری

ــام  ــی، نظ ــان دوقطب ــان جه ــوروی و پای ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــس از فروپاش ــع، پ در واق

ــده  ــدرت به جامان ــا ابرق ــوان تنه ــده، به عن ــاالت متح ــر ای ــدرت برت ــر ق ــل تحت تأثی بین المل

از دوران جنــگ ســرد، قــرار گرفــت و تاش هــای زیــادی بــرای حاکمیــت نظامــی تک قطبــی 

ــیه و  ــه روس ــل، ازجمل ــام بین المل ــزرگ نظ ــای ب ــرایطی، قدرت ه ــن ش ــد. در چنی ــام ش انج

چیــن، کوشــیدند بــا تقویــت مناســبات دوجانبــه و چندجانبــه، مانــع تحقــق اهــداف آمریــکا 

به مــوازات  از ایــن رو،  شــوند.  تک قطبــی  نظــام  ایجــاد  در جهــت  بین الملــل  نظــام  در 

ارتقــای ســطح روابــط دوجانبــۀ مســکو-پکن تــا ســطح مشــارکت اســتراتژیک، رویکردهــای 

چندجانبــه نیــز در دســتورکار رهبــران دو کشــور قــرار گرفــت کــه یکــی از بارزتریــن نمونه هــای 

.)Vaezi & Kozegar, 2012( آن، تشــکیل و تقویــت ســازمان همــکاری شــانگهای اســت

دیــدگاه ایجــاد موازنــه در برابــر هژمونــی ایــاالت متحــدۀ آمریــکا، مبتنــی بــر تفکــر موازنــۀ 

ــن در چهارچــوب ســازمان  ــدگاه، روســیه و چی ــن دی ــق ای ــر طب ــدرت سیســتمیک اســت. ب ق

ــد.  ــکا را دارن ــدۀ آمری ــاالت متح ــر ای ــه در براب ــاد موازن ــعی در ایج ــانگهای، س ــکاری ش هم

به عبارت دیگــر، روســیه و کشــورهای آســیای مرکــزی می خواهنــد بــا همراهــی چیــن، موازنــۀ 

ــاجنِگ  ــِل پس ــام بین المل ــۀ نظ ــکا در عرص ــدۀ آمری ــاالت متح ــی ای ــر هژمون ــی در براب قدرت

ــد  ــی می یاب ــانگهای تداع ــکاری ش ــازمان هم ــب س ــم در قال ــن مه ــه ای ــد ک ــاد کنن ــرد ایج س

ــۀ  )Zhuangzhi, 2004(. بررســی اهــداف ژئوپلیتیــک سیاســت های دفاعــِی چیــن در زمین

به چالش کشــاندن ضرورت هــای نظــام تک قطبــِی مبتنــی بــر هژمونــی ایــاالت متحــده، 

ــا  ــترش همکاری ه ــه گس ــتا ب ــن راس ــن در ای ــه چی ــازد ک ــون می س ــه رهنم ــن نکت ــه ای ــا را ب م
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ــه  ــت. ب ــانگهای روی آورده اس ــکاری ش ــازمان هم ــب س ــه در قال ــای چندجانب و گفت وگوه

ــۀ ایجــاد ســازمان همــکاری شــانگهای  ــوان عقب ــاالت متحــده به عن ــن جهــت، نقــش ای همی

.)Gleason & Shaihutdinov, 2005: 276( غیرقابل انــکار اســت

ــا  ــیه( ب ــن و روس ــانگهای )چی ــازمان ش ــذار س ــای تأثیرگ ــان اعض ــات می ــینۀ تعام پیش

ایــاالت متحــدۀ آمریــکا، یــک اتحــاد طبیعــی میــان ایــران، چیــن و روســیه بــا هــدف ایجــاد 

ــگ  ــل را پررن ــام بین المل ــۀ نظ ــکا در عرص ــدۀ آمری ــاالت متح ــی ای ــر هژمون ــه در براب موازن

ــن اتحــاد طبیعــی  ــل ای می ســازد. ســازمان همــکاری شــانگهای بســتر مناســبی جهــت تبدی

ــک  ــای هژمونی ــر یک جانبه گرایی ه ــه در براب ــاد موازن ــت. ایج ــتراتژیک اس ــاد اس ــک اتح ــه ی ب

ــد  ــه بای ــت. البت ــری اس ــل رهگی ــازمان قاب ــن س ــوب ای ــکا در چهارچ ــدۀ آمری ــاالت متح ای

ــتری،  ــن بس ــن چنی ــا در نظرگرفت ــران ب ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــود ک ــه نم ــه توج ــن نکت ــه ای ب

می توانــد بــا عضویــت دائــم در ایــن ســازمان، هــدف خــود را بیش ازپیــش عملیاتــی ســازد؛ 

ــی در  ــتالژیک ابرقدرت ــاس نوس ــن احس ــز دارای ای ــیه نی ــن و روس ــور چی ــه دو کش ــژه ک به وی

ــوب،  ــن چهارچ ــکا در ای ــر آمری ــه در براب ــه موازن ــتیابی ب ــد. دس ــام بین المللی ان ــۀ نظ عرص

ــرم را  ــۀ ن ــد. هــدف ایجــاد موازن ــا و مفهــوم می یاب ــرم1 معن ــۀ ن ــب ایجــاد موازن  در قال
ً
ــا عمدت

ــت.  ــتقیم دانس ــۀ مس ــدون مقابل ــری، ب ــال رهب ــت در ح ــرد دول ــردن عملک ــوان خنثی ک می ت

.)Rezaee, 1390(

ــه  ــی ب ــم تک قطب ــانگهای، نظ ــکاری ش ــازمان هم ــران س ــوان رهب ــیه به عن ــن و روس چی

ــد نظــام بین الملــل  ــد و تــاش می کنن ــرای منافــع خــود می دانن ــکا را تهدیــدی ب رهبــری آمری

ــا  ــا ب ــد ت ــاش کرده ان ــور ت ــن دو کش ــن رو، ای ــد. از ای ــوق دهن ــودن س ــمت چندقطبی ب را به س

ــدۀ  ــف ای ــه تضعی ــی، ب ــجام داخل ــاد انس ــوازاِت ایج ــه م ــه ای، ب ــاز و کارهای منطق ــِت س تقوی

.)Rahdar & Aghaee, 2016( ــد ــده بپردازن ــاالت متح ــر ای ــِی مدنظ ــم تک قطب نظ

موازنه  دهنــدۀ نــرم ســعی می کنــد بــا ایجــاد شــرایط ســخت تر بــرای دولــت در حــال رهبــری 

یــا ائتافــش، از طریــق افزایــش هزینه هــای حفــظ وضــع موجــود از طــرق زیــر اقــدام نمایــد: 

ــرزمین  ــه س ــی ب ــب از دسترس ــر اغل ــای برت ــرزمینی؛ قدرت ه ــرش س ــدم پذی ــف. ع ال

ــی و دریایی شــان ســود  دیگــر کشــورها جهــت اســکان نیروهــا و عبور و مــرور نیروهــای هوای

ــون را در  ــدرت هژم ــت ق ــورها، موفقی ــایر کش ــط س ــرزمینی توس ــی س ــد. رد دسترس می برن

ــد. ــش می ده ــروزی کاه پی

1. Soft Balance
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ــز  ــل نی ــام بین المل ــطح نظ ــر در س ــای برت ــی قدرت ه ــن؛ حت ــر انداخت ــی گی ب. دیپلماس

ــه اهــداف  ــه و ب ــده گرفت ــی را نادی ــازمان های بین المللـ ــن و مقــررات مهــم سـ ــد قوانی نمی توانن

ــا  ــد بـ ــا می توانن ــتا، دولت ه ــن راس ــد. در همی ــت یابن ــا دس ــه آن ه ــت دادن ب ــدون اهمی ــود ب خ

اســـتفاده از نهادهـــای بین المللـــی و ســـایر اقدامــاِت دیپلماتیک، برتــری قدرت هژمــون را برای 

جنــگ یــا حملــه کاهــش داده و فرصتــی بــرای آمادگــی بیشــتر بــه دولــت هــدِف حملــه بدهنــد.

ج. تقویــت قــدرت اقتصــادی؛ قــدرت نظامــی دولت هایــی را تهدیــد می کنــد کــه اهدافــی را در 

جهــت ایجــاد موازنــه در برابر قـــدرت هژمـــون دنبـــال می کننــد. قدرت عظیــم اقتصــادی می تواند 

پشــتوانۀ خوبــی باشــد. در ایــن راه، ایجــاد بلوک هــای اقتصــادی انحصــاری بــدون حضــور قــدرت 

هژمــون و بـــاالبردن رشــد اقتصــادی و تجــاری بیــن اعضــا، می توانــد کارگــر افتد. 

د. عــزم راســخ بــرای موازنــه؛ قدرت هــای درجــه دوم می تواننــد بــا ایجــاد پیمان هــای 

دســته جمعی در برابــر قــدرت هژمــون کــه نیـــاز بـــه همراهـــی ســـایر قدرت ها جهــت جامۀ عمل 

پوشــیدن بــه برخــی اهــداف خــود دارد، ایســتادگی کننــد. ایــن مســئله ســبب می گــردد تــا اعتمــاد 

این قـــدرت ها بـــه توانـــایِی ایجـــاد موازنه در برابــر قدرت هژمــون، افزایش یابــد. همچنین موجب 

.)Pape, 2005( ــردد ــاف می گ ــه ائت ــتن ب ــت پیوس ــا در جه ــایر دولت ه ــب س ترغی

پیامدهای ژئوپلیتیکی عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای 

، ایــران متصــل بــه موقعیــت 
ً
ایــران به لحــاظ ژئوپلیتیکــی دارای ســه امتیــاز مهــم اســت: اوال

ــای  ــارس و دری ــی در خلیج ف ــواحل طوالن ــودن س ــبب داراب ، به س
ً
ــا ــت؛ ثانی ــّری اوراسیاس ب

ــه در  ــز ک ــۀ هرم ــتن تنگ ــاظ داش ، به لح
ً
ــا ــت؛ ثالث ــوردار اس ــری برخ ــت بح ــان، از موقعی عم

ــژه ای دارد  ــت وی ــرد، موقعی ــورت می گی ــرژی از آن ص ــِی ان ــارت جهان ــوم تج ــدود یک س ح

. )Hosseini & Kooshki, 2017(

عضویــت ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای به ارتقــای نقــش ژئوپلیتیــک آن در منطقه 

ــا  ــورداری از ظرفیت ه ــا برخ ــانگهای ب ــکاری ش ــازمان هم ــای س ــد. اعض ــان می انجام و جه

ــک و  ــم ژئوپلیتی ــت مه ــن موقعی ــه و همچنی ــای چندجانب ــیع همکاری ه ــای وس و فرصت ه

ژئواکونومیــک، می تواننــد از طریــق تشــریک مســاعی و هم اندیشــی بــا یکدیگــر، نویدبخــش 

.)Jamshidi, 1397( آینــده ای روشــن بــرای ملت هــای منطقــه باشــند

ــته ترین  ــانگهای، برجس ــکاری ش ــازمان هم ــرژی در س ــت ان ــه وضعی ــی ب ــی کل در نگاه

نکتــه ای کــه جلــب توجــه می کنــد، وجــود بزرگ تریــن تولیدکننــدگان انــرژی در کنــار 
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ــی را  ــی جالب ــۀ تکمیل ــر، جنب ــن ام ــه ای ــت ک ــان اس ــرژی جه ــدگان ان ــن مصرف کنن بزرگ تری

هــم پدیــد مــی آورد و در صــورت تحقــق ایــدۀ باشــگاه انــرژی، وضعیتــی متفــاوت از ســازمانی 

ــد اوپــک خواهــد داشــت. مانن

ــتان،  ــن، قزاقس ــورهای چی ــور کش ــا حض ــانگهای ب ــکاری ش ــازمان هم ــرژِی س ــگاه ان باش

ــتان،  ــتان، پاکس ــران، مغولس ــد، ای ــتان، هن ــتان، افغانس ــه، تاجیکس ــیه، ترکی ــتان، روس قرقیزس

ــترش  ــگاه، گس ــن باش ــدف ای ــد. ه ــیس ش ــال 2013تأس ــریانکا، در س ــفید و س ــیۀ س روس

گفت وگوهــا میــان کشــورهای عضــو بــرای تأمیــن امنیــت انــرژی و به روزرســانی وبگاه هــای 

ــرژی اســت. کشــورهای  ــۀ ان ــرژی و امــکان افزایــش همــکاری در زمین ــه بخــش ان ــوط ب مرب

ــد گاز  ــد از تولی ــرق، 23 درص ــروی ب ــد نی ــد از تولی ــگاه، در کل 3۶ درص ــن باش ــو ای عض

ــد زغال ســنگ جهــان را در  ــد نفــت و ۶0.25 درصــد از تولی طبیعــی، 20.8 درصــد از تولی

اختیــار دارنــد. ایــران و روســیه باالتریــن ظرفیــت انــرژی را دارنــد. ایــران رتبــۀ ســوم ذخایــر 

ــۀ اول گاز و از  ــه دارای رتب ــیه ک ــار روس ــان را دارد، در کن ــۀ دوم گاز جه ــان و رتب ــی جه نفت

کشــورهای دارنــدۀ نفــت اســت. کشــورهای عضــو ســازمان بیــش از 27.5 درصــد از ذخایــر 

.)DeHaas, 2008( نفــت و حــدود 52.5 درصــد از ذخایــر گاز جهــان را در اختیــار دارنــد

ــا  ــود ج ــا در خ ــدگان را یک ج ــدگان و مصرف کنن ــانگهای، تولیدکنن ــکاری ش ــازمان هم س

ــوان  ــتان، به عن ــتان و ازبکس ــران، قزاقس ــیه، ای ــورهای روس ــه کش ــب ک ــن ترتی ــت. بدی داده اس

عرضه کننــدگان انــرژی و کشــورهای چیــن، تاجیکســتان، قرقیزســتان، پاکســتان و هنــد، 

ــش  ــده ای را در بخ ــش تکمیل کنن ــد نق ــه می توانن ــتند ک ــرژی هس ــدگان ان ــوان مصرف کنن به عن

انــرژی بــرای هــم داشــته باشــند.

ــود دارد  ــرژی وج ــال ان ــف انتق ــوط مختل ــانگهای، خط ــازمان ش ــِی س ــوزۀ جغرافیای در ح

ــدر  ــۀ نفــت قزاقســتان و روســیه و بن ــد: خط لول ــی ســهم مهمــی دارن ــرژی جهان ــن ان کــه در تأمی

نوروسیســک، خط لولــۀ نفــت قزاقســتان و چیــن، خط لولــۀ نفــت ســیبری شــرقی و اقیانــوس آرام، 

خط لولــۀ کنسرســیوم خــزر، خط لولــۀ گاز آســیای مرکــزی و چیــن، خط لولــۀ گاز تاپــی، خط لولــۀ 

گاز صلــح، خط لولــۀ گاز آســیای مرکــزی، خط لولــۀ مــاورای افغانســتان، خط لولــۀ چیــن، 

.)Rahman, 2011( ــن ــتان و چی ــۀ گاز ازبکس ــن و خط لول ــه چی ــکتان ب ــۀ گاز ترکمنس خط لول

برخــی از خطــوط لولــۀ فوق الذکــر بــرای ایــران اهمیــت حیاتــی دارنــد و تکمیــل و 

ــد  ــران خواه ــی ای ــش ژئوپلیتیک ــتر نق ــه بیش ــدن هرچ ــه پررنگ ش ــان، ب ــرداری از آن بهره ب

ــد  ــه هن ــران ب ــی ای ــۀ گاز صادرات ــام خط لول ــه ن ــح« ک ــۀ صل ــال، »خط لول ــرای مث ــد؛ ب انجامی
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ــا مــدت 25  ــود ت ــران متعهــد شــده ب و پاکســتان اســت. براســاس تفاهم هــای انجام شــده، ای

ســال، گاز خــود را بــا قیمــت توافقــی بــه هنــد و پاکســتان بفروشــد. ایــن مســیر اقتصادی تریــن 

روش تأمیــن انــرژی شــبه قارۀ هنــد اســت. مذاکراتــی پیرامــون پیوســتن ترکمنســتان و قطــر بــه 

ایــران بــرای تأمیــن گاز طبیعــِی ایــن پــروژۀ بــزرگ مطــرح شــده  بــود. به رغــم جذابیت هایــی 

کــه ایــن طــرح، نه تنهــا از جنبــۀ تأمیــن انــرژی بــرای شــبه قارۀ هنــد دارد، بلکــه به عنــوان یــک 

عامــل کاهــش تنــش در روابــط میــان هنــد و پاکســتان نیــز به شــمار مــی رود. هندوســتان تحــت 

ــد. ــری می کن ــرح کناره گی ــن ط ــه از ای ــرد ک ــام ک ــکا اع ــارهای آمری فش

ــرداری  ــه بهره ب ــود در ســال 2014 ب ــرار ب ــه کــه از ســال 2002 آغــاز شــد، ق ــن خط لول ای

ــه در  ــاخت خط لول ــتان در س ــل پاکس ــروژه و تعل ــن پ ــد از ای ــیدن هن ــا کنارکش ــه ب ــد ک برس

داخــل ایــن کشــور، نیمــه کاره رهــا شــده اســت. حــال، عضویــت دائــم ســه کشــور ایــران و 

هنــد و پاکســتان در ســازمان شــانگهای، فرصــت مناســبی اســت کــه بــا افزایــش هم گرایــی، 

نســبت بــه تکمیــل و راه انــدازی آن اقــدام نماینــد. ایــن امــر، عــاوه بــر آنکــه هنــد و پاکســتان 

را بــه انــرژی ایــران وابســته می ســازد و دو مشــترِی دائمــی بــرای انــرژی ایــران فراهــم مــی آورد، 

ــرژِی  ــروش ان ــرای ف ــز ب ــد؛ چراکــه قطــر نی ــز خواهــد انجامی ــران نی ــا ای ــی قطــر ب ــه هم گرای ب

سرشــار خــود، خواهــان دســتیابی بــه بــازار هنــد اســت.

 
ً
ــا ــته ای، عم ــوان هس ــری ت ــد و به کارگی ــان در تولی ــد جه ــور قدرتمن ــار کش ــور چه حض

ســازمان شــانگهای را بــه یــک باشــگاه توانمنــد هســته ای تبدیــل نمــوده اســت. این امــر فرصت 

بی بدیلــی را بــرای جمهــوری اســامی ایــران فراهــم مــی آورد تــا ضمــن سرعت بخشــیدن بــه 

حل و فصــل پرونــدۀ هســته ای خویــش، در افزایــش تــوان هســته اِی خــود در تعامــل علمــی و 

فنــاوری بــا ســایر اعضــا اهتمــام ورزد. 

ــران  ــامی ای ــوری اس ــرای جمه ــی ب ــیار حیات ــوارد بس ــر از م ــی دیگ ــک آب، یک ژئوپلیتی

اســت کــه بایــد از ظرفیــت عضویــت در ســازمان شــانگهای بــرای توفیــق در آن اســتفاده کنــد. 

ایــران به دنبــال دســت یافتــن بــه منابــع آبــی بیشــتر اســت و برخــی مقامــات ایرانــی معتقدنــد 

ــۀ  ــال آب از دریاچ ــت آورد. انتق ــع را به دس ــن مناب ــوان ای ــه می ت ــت ک ــی اس ــتان جای تاجیکس

ــرار دارد،  ســارز1 تاجیکســتان کــه نه تنهــا در منطقــه ای بســیار فعــال به لحــاظ زمین شناســی ق

ــش  ــال پی ــه 100 س ــت ک ــزرگ اس ــرزۀ ب ــک زمین ل ــوع ی ــۀ وق ــه نتیج ــن دریاچ ــود ای ــه خ بلک

اتفــاق افتــاده اســت.

1. Sarez Lake.



68

ــۀ  ــیدن از منطق ــرای رس ــه ب ــن خط لول ــه ای ــد ک ــان می ده ــده نش ــی های انجام ش بررس

ــته  ــول داش ــر ط ــد ۶00 کیلومت ــان، بای ــه خراس ــتان ب ــرق تاجیکس ــان در ش ــو بدخش گورن

ــن دریاچــه  ــال آب ای ــرای انتق ــارد دالری ب ــادۀ ســرمایه گذاری 3 میلی ــران آم ــت ای باشــد. دول

ــد،  ــری نش ــرح پیگی ــن ط ــۀ ای ــنهاد اولی ــد پیش ــت. هرچن ــان اس ــه خراس ــه ب ــق خط لول از طری

ــادرات آب  ــۀ ص ــه ای را در زمین ــور موافقت نام ــوری دو کش ــای جمه ــال 2007، رؤس در س

ــا آغــاز ســال 2013، تاجیکســتان  ــود ت ــرار ب ــه امضــا رســاندند. ق ــران ب ــه ای از تاجیکســتان ب

ــون  ــرح تاکن ــن ط ــا ای ــد، ام ــران کن ــه ای ــب آب ب ــارد مترمکع ــک میلی ــادرات ی ــه ص ــروع ب ش

.)1393/05/18 ،Tasnim( ــت ــده اس ــی نش عمل

عضویــت کامــل ایــران و تاجیکســتان در ســازمان همــکاری شــانگهای، فرصــت مناســبی 

ــژه  ــران و به وی ــمالی ای ــتان های ش ــه اس ــتان ب ــال آب تاجیکس ــردی انتق ــروژۀ راهب ــا پ ــت ت اس

خراســان رضــوی، در دســتورکار دو کشــور قــرار گرفتــه و بخشــی از هزینه هــای آن از 

ــردد.  ــن گ ــن، تأمی ــژه چی ــا، به وی ــایر اعض ــرمایه گذاری س س

ــور  ــی دو کش ــط سیاس ــر رواب ــذار ب ــی تأثیرگ ــای ژئوپلیتیک ــن چالش ه ــی از مهم تری یک

ایــران و افغانســتان، مســئلۀ رودخانــۀ هیرمنــد و ورود آب آن به ســمت ایــران اســت. مســئله ای 

کــه می توانــد هــم خالــِق تنــش و تهدیــدات امنیتــی مشــترک و هــم باعــث ایجــاد فرصت هــا 

ــار دو  و همکاری هــای مشــترِک اقتصــادی و سیاســی باشــد. بررســی منطــق ژئوپلیتیکــی رفت

ــته،  ــال گذش ــی 120 س ــی ط ــردی تاریخی سیاس ــر رویک ــتان از منظ ــران و افغانس ــور ای کش

ــادی حــل شــده  ــا حــدود زی ــن دو کشــور ت نشــان می دهــد کــه گرچــه مســائل ســرزمینی بی

اســت، مســائل حســاس مربــوط بــه اســتفاده از آب هیرمنــد و حقــوق احــداث ســد، به رغــم 

ــات  ــان دو کشــور، دهه هــا به خاطــر عــدم ثب ــن مســئله در معاهــدۀ 1351 می حــل رســمی ای

سیاســی در افغانســتان مســکوت باقــی مانــده اســت. آنچــه طــی ســال های اخیــر در حوضــۀ 

آبریــز هیرمنــد رخ داده اســت، نامنظم شــدن جریــان ورودی رودخانــۀ مــرزی هیرمنــد یــا حتــی 

قطــع جریــان آب رودخانــه به ســمت ایــران بــوده اســت. امــری کــه ســبب تشــدید خســارات 

ناشــی از وقــوع خشک ســالی های دوره ای و اســتمرار کمبــود آب شــرب و مهاجــرِت تعــدادی 

از مــردم دشــت سیســتان بــه ســایر نقــاط گردیــده اســت.

ــر  ــندی ب ــی س ــن ط ــال 2001، طرفی ــتان از س ــز در افغانس ــی متمرک ــکل گیری دولت ــا ش ب

ــرای  ــر اج ــترک ب ــر مش ــیون های ناظ ــای کمیس ــدۀ 1351 و احی ــی معاه ــاد کل ــرای مف اج

ــن  ــی ای ــرا، در تمام ــۀ اج ــا در صحن ــد؛ ام ــد کردن کی ــور تأ ــرارداد مزب ــدرج در ق ــدات من تعه
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ــالی های  ــی و خشک س ــرات اقلیم ــون تغیی ــی همچ ــوع عوامل ــر مجم ــر تأثی ــاوه ب ــال ها ع س

دوره ای، اقدامــات دولــت افغانســتان در باالدســت جهــت انحــراف آب رودخانــۀ هیرمنــد بــه 

ــان افغــان درمــورد ضــرورت  ــده اســت. تعصــب شــدید مردم ــت مان ــان ثاب دشــت ها همچن

حفــظ منابــع آب به عنــوان ثــروت ملــی و داخلــی اســت و از هرگونــه تــاش بــرای تعییــن رژیــم 

ــد  ــاب می نماین ــایه اجتن ــورهای همس ــا کش ــترک ب ــع آب مش ــتفاده از مناب ــرای اس ــی ب حقوق

 .)Mahmoudi, 1395: 2279(

بــا تســلط طالبان بر افغانســتان در ســال 2021، چالــش آب ایران و افعانســتان ابهــام و پیچیدگی 

مضاعفــی پیــدا کــرده اســت. عضویــت دائــم ایــران در ســازمان شــانگهای، فرصتــی را بــرای ایــران 

ــا ایجــاد اجمــاع منطقــه ای، بــرای جلوگیــری از بــروز فاجعــۀ زیســت  محیطی و  ــا ب پدیــد آورده ت

ــاالب بین المللــی  ــان اســت، خشک شــدن ت انســانی در سیســتان و هامــون کــه به آرامــی در جری

هامــون، بــروز گردوغبــار در شــرق کشــور و برخــی از والیــات افغانســتان و پاکســتان، از میان رفتــن 

کشــاورزی و بــروز پدیــدۀ مهاجــرت، اقدامــات مؤثــری را بــه اجــرا بگــذارد. 

مجموعــۀ عوامــل فــوق بــه افزایــش وزن ژئوپلیتیکــی ایــران در منطقــه خواهــد انجامیــد و 

ــت های  ــف سیاس ــوری مخال ــر مح ــوان بازیگ ــران به عن ــار ای ــده در مه ــاالت متح ــرد ای راهب

آمریــکا، بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد.

پیامدهای سیاسی عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای

ــکا و فرصــت ســاختاری ایجادشــده در ســاختار  ــی آمری ــول هژمون ــد اف ــه رون ــا توجــه ب ب

ــت  ــا عضوی ــد ب ــران می توان ــه(، ای ــی و منطقه ای)خاورمیان ــطح جهان ــل در س ــام بین المل نظ

کامــل در ســازمان شــانگهای، ضمــن تــداوم مخالفــت بــا آمریــکا، بــه تضمیــن امنیــت خــود 

پرداختــه و از انــزوای بین المللــی خــود جلوگیــری کنــد. همچنیــن جمهــوری اســامی ایــران 

ــاختاری و  ــت س ــن فرص ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــه ای، می توان ــی منطق ــق هم گرای ــاس منط براس

ــا آن روبه روســت،  ــه و مشــکات متعــددی کــه ب ــکا در خاورمیان ــرِی آمری ــه درگی ــا توجــه ب ب

ــی  ــه نوعــی هژمون  گرای ــد و ب ــال تقویــت نقــش رهبــری خــود در معــادالت منطقــه برآی به دنب

.)Hajiyousefi&Alvand, 1387: 189( ــد ــدام کن اق

ثبــات و امنیــت منطقــه ای و افزایــش قــدرت چانه زنــی ایــران در پهنــۀ جهانــی و بین المللــی 

نیــز از دالیــل غیراقتصــادی ایــران بــرای عضویــت در ســازمان همــکاری شــانگهای اســت کــه 

 علیــه تهدیــدات منطقــه ای آمریــکا جهت گیــری شــده اســت. لــذا نیــاز ایــران بــه حفــظ 
ً
عمدتــا
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امنیــت در مقابــل تهدید هــای خارجــی، پیوســتن آن را بــه ســازمان همــکاری شــانگهای توجیــه 

ــادی،  ــع اقتص ــر )مناف ــازات دیگ ــران از امتی ــورداری ای ــع برخ ــر مان ــن ام ــه ای ــد. اگرچ می کن

سیاســی، تجــاری و فرهنگــی( از پیوســتن بــه یــک اتحــاد منطقــه ای نمی شــود، ایــن عضویــت 

می توانــد درنهایــت ایــران را بــا چیــن و روســیه متحــد کنــد؛ ســناریویی کــه از قــدرت تهدیــد 

آمریــکا علیــه ایــران می کاهــد و درعین حــال کــه ایــران بــه ســایۀ امنیتــی روســیه و چیــن پنــاه 

ــد  ــد ش ــزی خواه ــیای مرک ــارس و آس ــکا در خلیج ف ــدرت آمری ــش ق ــه کاه ــر ب ــرد، منج می ب

.)Watson, 1385 :162(

ــای  ــن راه ه ــی از بهتری ــد یک ــران معتقدن ــی ای ــت خارج ــد سیاس ــت گذاران جدی سیاس

مقابلــه بــا آمریــکا »ایجــاد اتحــاد بــا کشــورهای آســیایی« اســت؛ از ایــن رو، به دنبــال حضــور 

فعــال در ســازمان همــکاری شــانگهای هســتند کــه در تقابــل آشــکار بــا نظــام جهانــِی تحــت 

.)Hajiyousefi&Alvand, 1387: 18( ــرار دارد ــکا ق ــلطۀ آمری س

بــه گــزارش ایســنا، دنیــس راس،1 مشــاور ویــژۀ وزارت خارجــۀ آمریــکا در امــور خاورمیانــه و 

ــا انتشــار پیامــی در حســاب کاربــری خــود  ایــران در دوران ریاســت جمهوری بــاراک اوبامــا، ب

در توئیتــر،2 بــه عضویــت ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای واکنش نشــان داد. وی نوشــت: 

»اکنــون ایــران عضــو دائــم ســازمان شــانگهای اســت؛ چیــزی کــه از مدت هــا پیــش به دنبــال آن 

بــود. ســرانجام روســیه و چیــن ایــن امــکان را فراهــم کردنــد«. دنیــس راس در ادامــه تأکیــد کــرد 

کــه ایــران بــا چرخــش به ســمت شــرق، قــادر خواهــد بــود از فشــارهای ایــاالت متحــده در امــان 

بمانــد. دولــت آمریــکا اکنــون بــه »طــرح دوم«3 نیــاز دارد )Isna، 28 شــهریور 1400(.

ــکا  ــوذ آمری ــا نف ــه ب ــه مقابل ــل آن ب ــیه و تمای ــن و روس ــدۀ چی ــکاری فزاین ــوع، هم درمجم

ــران  ــد. ای ــب می کن ــازمان ترغی ــن س ــتر در ای ــکاری بیش ــه هم ــران را ب ــزی، ای ــیای مرک در آس

ــل  ــام بین المل ــکل گیری نظ ــزی و ش ــیای مرک ــکا از آس ــتن آمری ــد دورنگه داش ــی می دان به خوب

چندقطبــی، از اهــدف اصلــی اعضــای شــانگهای، به ویــژه چیــن و روســیه، اســت. شــانگهای 

در حــال تبدیــل بــه قطــب قــدرت جدیــدی اســت کــه در نظــر دارد از شــکل گیری ســرکردگی 

جهانــی آمریــکا جلوگیــری کنــد.

قرابــت محیــط امنیتـــی ایـــران بـــا محـــیط امنیتـــی همـــسایگان شــرقی و شــمالی و 

ــی  ــسم، افراط گرای ــی از تروریـ ــدات ناش ــون تهدیـ ــشترک پیرامـ ــای مـ ــود دغدغه ه وج

1. Dennis Ross
2. twitter
3. Plan B
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مذهبــی، جدایی طلبــی و تولیــد و تجــارت موادمخـــدر، بـــستر فراخـــی را بـــرای 

ــا  ــرا روی اعض ــانگهای ف ــکاری ش ــازمان هم ــر س ــر چت ــی در زی ــات امنیت ــعۀ تعام توس

می گســتراند کــه اســتفاده از فرصت هــای آن، ضمــن باالبــردن ضریــب امنیــت کل 

ــد  ــی یکایــک دول عضــو خواهــ ــت مل ــع و امنی ــن مناف ــه تأمی ــه، کمــک شــایانی ب منطق

.)Saeedi&Ghafouri, 1389: 103( کــرد 

ــوان پیامدهــای سیاســی عضویــت جمهــوری  ــوان به عن ــل را می ت در یــک کام، مــوارد ذی

اســامی ایــران در ســازمان شــانگهای برشــمرد: ایــران بــا همــکاری چیــن و روســیه، در برخــی 

ــود  ــع خ ــکا به نف ــدۀ آمری ــاالت متح ــورها و ای ــن کش ــان ای ــای می ــد از تنش ه ــوارد می توان م

ــل و احتمــال تأثیرگــذاری  ــی در نظــام بین المل ــد منطقه گرای ــت رون ــد؛ تقوی ــرداری کن بهــره ب

حســن نیت،  اعتمــاد،  روحیــۀ  گســترش  بین المللــی؛  کان  سیاســت گذاری های  بــر  آن 

همــکاری، ثبــات و تثبیــت و تقویــت چهــرۀ دوســتانه و مثبــت کشــورمان در تعامــات 

منطقــه ای؛ ایجــاد زمینــه ای مناســب جهــت شــکل گیری ائتــاف ســازنده بــرای رویارویــی بــا 

ــته ای. ــز هس ــاوری صلح آمی ــه فن ــتیابی ب ــع دس ــا و موان تحریم ه

پیامدهای اقتصادی عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای

ــانگهای در  ــکاری ش ــازمان هم ــد س ــش رو به رش ــا و نق ــه قابلیت ه ــت ک ــد اس ــران معتق ته

ــز  ــادی نی ــد اقتص ــت. در ُبع ــته اس ــی، برجس ــت جهان ــه ای و امنی ــکات منطق ــل مش حل و فص

مجموعــۀ کشــورهای عضــو، بــا داشــتن منابــع عظیــم طبیعــی و ظرفیــت انســانی، می تواننــد نقش 

.)Koolaei, 2005: 118( ــد ــده بگیرن ــر عه ــا ب ــادی دنی ــت اقتص ــری را در مدیری ــیار مؤث بس

ــرای  ــانگهای ب ــکاری ش ــازمان هم ــت در س ــادی عضوی ــای اقتص ــی، پیامد ه به طور کل

ــرای نفــت  ــادوام ب ــزرگ و ب ــی ب ــازار مصرف ــرار اســت: حفــظ و گســترش ب ــن ق ــران، از ای ای

و صــادرات غیرنفتــی؛ بهره گیــری از تــوان و قــدرت اقتصــادی و ظرفیت هــای چیــن؛ 

ایجــاد رویــه ای بــرای مبادلــۀ آزاد کاال و دســتیابی بــه توافقاتــی در زمینــۀ اعطــای امتیــازات 

ــارد  ــدود 2 میلی ــازاری ح ــه ب ــی ب ــی؛ دسترس ــای گمرک ــه تعرفه ه ــوط ب ــای مرب و معافیت ه

ــا  نفــری و بهره منــدی از منافــع اقتصــادی آن؛ رفــع برخــی نیازمندی هــای فنــاوری کشــور ب

ــی.  ــای بازرگان ــادل هیئت ه ــگری و تب ــعۀ گردش ــیه؛ توس ــن و روس ــت چی ــه عضوی ــه ب توج

ــد  ــانگهای، می توان ــکاری ش ــازمان هم ــه س ــل ب ــاق کام ــت الح ــن، عضوی ــر ای ــاوه ب ع

ــرای  ــه ب ــد ک ــرار ده ــران ق ــار ته ــادی در اختی ــاری و اقتص ــبات تج ــرای مناس ــی را ب پلتفرم
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دورزدن رژیــم تحریم هــای غــرب و آمریــکا علیــه آن بســیار مفیــد خواهــد بــود. بســیاری از 

تحلیلگــران سیاســی داخلــی ایــران اعتقــاد دارنــد کــه عضویــت دائــم در ســازمان همــکاری 

ــد و  ــاز کن ــازمان را ب ــن س ــو ای ــای عض ــا دولت ه ــارت ب ــای تج ــد دره ــانگهای می توان ش

.)Akbarzadeh, 2016( ــد ــش ده ــور کاه ــن کش ــر ای ــا را ب ــر تحریم ه تأثی

مهم تریــن مانعــی کــه بــر ســر راه ســازمان در زمینــۀ همکاری هــای اقتصــادی 

به لحــاظ  اعضــا  میــان  فاحــش  تفــاوت  و  اختــاف  کــه  اســت  ایــن  دارد،  وجــود 

توانمندی هــای اقتصــادی، امــکان همکاری هــای برابــر و متقابــل را از آنــان ســلب 

ــتاورد  ــتان، دس ــتان و مغولس ــتان، تاجیکس ــد قرقیزس ــی مانن ــورهای ضعیف ــد. کش می نمای

قابل توجهــی بــرای عرضــه بــه دیگــران در اختیــار ندارنــد؛ در حالی کــه چیــن بــا 

ــاری  ــائل تج ــۀ مس ــی، در زمین پای ــورهای ارو ــن و کش ــکا، ژاپ ــد آمری ــورهایی مانن کش

ــت  ــا، الزم اس ــان اعض ــادی می ــش اقتص ــری فاح ــن نابراب ــرای ای ــد. ب ــت می کن رقاب

.)Mansouri, 1394( اندیشــیده شــود چــاره ای 

ــدن  ــانگهای، آزادش ــازمان ش ــم در س ــت دائ ــران از عضوی ــداف ای ــن اه ــی از مهم تری یک

مــراودات بانکــی و اقتصــادی اســت؛ به دلیــل تحریم هــای آمریــکا، کشــورهای عضــو 

ــا را  ــده از م ــت خریداری ش ــول نف ــه پ ــتند ک ــورهایی هس ــه کش ــانگهای ازجمل ــازمان ش س

پرداخــت نکرده انــد و اکنــون بایــد دیــد پیوســتن ایــران بــه ســازمان شــانگهای، باعــث اســترداد 

ــه  ــا چ ــیه ت ــن و روس ــد چی ــد دی ــر. بای ــا خی ــد ی ــد ش ــران خواه ــه ای ــده ب ــای بلوکه ش پول ه

ــور  ــن دو کش ــا ای ــد. آی ــار کنن ــل رفت ــم بین المل ــارج از نظ ــران، خ ــال ای ــد در قب ــد می توانن ح

حاضــر خواهنــد شــد تحریم هــای ایــران را کنــار بزننــد و بــدون اینکــه ایــران اف ای تــی اف1 را 

بپذیــرد یــا مذاکــرات برجــام2 بــه نتیجــه برســد، بــا ایــران مبــادالت اقتصــادی داشــته باشــند 

یــا خیــر. هرچنــد ایــران بــا عضویــت در ســازمان شــانگهای، تــوان چانه زنــی باالتــری پیــدا 

کــرده اســت، بایــد مشــکات خــود را بــا نظــام بین الملــل نیــز حــل کنــد؛ وگرنــه نمی توانــد 

.)Eslami, 1400( از مزایــای عضویــت در ســازمان شــانگهای اســتفاده کنــد

ــا کاهــش تحریم هــا همــراه  ــع ی ــا رف ــازمان شــانگهای ب ــران در س ــم ای ــت دائ اگــر عضوی

به ویــژه اعضــای ســازمان  و  ایــران در کشــورهای جهــان  بلوکه شــدۀ  شــود و ســرمایۀ 

ــل  ــدرت بی بدی ــه ق ــتیابی ب ــدی را در دس ــامی گام بلن ــوری اس ــود، جمه ــانگهای، آزاد ش ش

ــت.  ــته اس ــه ای برداش منطق

1. FATF
2. Joint Comprehensive Plan of Action
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پیامدهای نظامی عضویت دائمی ایران در سازمان همکاری شانگهای

آمریــکا پــس از فروپاشــی شــوروی و در پــی عــدم حضــور یــک قــدرت رقیــب هم ســطح، 

بــه یک جانبه گرایــی روی آورده و از آن بــه هــر نحــوی بــرای تأمیــن منافــع خــود بهــره 

ــرا  ــدرت یک جانبه گ ــا ابرق ــل تنه ــادل در مقاب ــۀ تع ــی وزن ــه نوع ــاز ب ــل نی ــن عام ــرد. ای می گی

ــاد  ــه ایج ــه ای ب ــد عاق ــان می ده ــه نش ــانگهای در حالی ک ــازمان ش ــت. س ــش داده اس را افزای

چنیــن وزنــه ای نــدارد، امــا در عمــل تــاش می کنــد تــا حــد ممکــن، نفــوذ ایــاالت متحــده 

ــازمان  ــور س ــد. در منش ــی بکاه ــی و پیرامون ــط داخل ــق آن در محی ــد و از عم ــد نمای را تحدی

شــانگهای آمــده اســت: »اعضــا بایــد تمــام تــاش خــود را در جهــت گســترش امنیــت جهانی 

ــد«.  ــل متمرکــز نماین ــط بین المل ــرِی جمعــی و دموکراتیزه کــردن رواب ــر مکانیســم تصمیم گی ب

 .)Kazemi, 1385(

ــت و  ــی اس ــش نظام ــرد و نق ــا کارک ــی و ب ــی امنیتی نظام ــوان پیمان ــو به عن ــه نات ازآنجاک

ــا  ــر تجــارت و اقتصــاد اســت، مقایســۀ آن هــا ب ــز متمرکــز ب ســازمان همــکاری شــانگهای نی

ــن در  ــا چی ــترکی ب ــل مش ــیه تمای ــد )Gallo, 2017(. روس ــده باش ــد گمراه کنن ــم می توان ه

ــو از منطقــه دارد؛ اگرچــه براســاس اصــول ســازمان  تــداوم خــروج نیروهــای آمریکایــی و نات

همــکاری شــانگهای، ایــن ســازمان علیــه دولت هــای ثالــث یــا متحــدان اقــدام نمی کنــد. در 

ــکا، پکــن و مســکو تقویــت  ــط روســیه و آمری ســال های 2013-2012 در ســایۀ تیرگــی رواب

همکاری هــای ُپرظرفیتــی را بــه معــرض نمایــش گذاشــتند؛ به طوری کــه شــی جینــگ 

ــام داد و  ــکو انج ــه مس ــن، ب ــت جمهوری چی ــام ریاس ــود را در مق ــفر خ ــتین س ــگ، نخس پین

ــان روســیه و چیــن برگــزار شــد. ایــن مســئله عکس العمــل  ــور نظامــی بــزرگ مشــترک می مان

ــت. ــکا را برانگیخ آمری

ــد.  ــر می برن ــه س ــی ب ــم و جدایی طلب ــا تروریس ــگ ب ــن، در جن ــم چی ــیه و ه ــم روس ه

ــت اول  ــم در اولوی ــه تروریس ــگ علی ــی و جن ــائل امنیت ــه مس ــل دارد ک ــواره تمای ــیه هم روس

ســازمان شــانگهای باشــد. همچنیــن ایــن کشــور از همــکاری شــانگهای بــا دیگــر ســازمان ها 

ــای  ــا و همکاری ه ــراری فعالیت ه ــنهاد برق ــیه پیش ــال، روس ــرای مث ــت؛ ب ــرده اس ــت ک حمای

مشــترک میــان ســازمان شــانگهای و ســازمان پیمــان امنیــت دســته جمعی1 را در ســال 2007 

.)Oldberg, 2007( ــود ــه نم ارائ

ــادی، در  ــن 2005 می ــانگهای در ژوئ ــو ش ــورهای عض ــراِن کش ــاس س ــان اج در پای

1. Collective Security Treaty Organization



74

ــکا  ــود از آمری ــِی خ ــۀ نهای ــازمان در بیانی ــن س ــای ای ــتان(، اعض ــت قزاقس ــتانه )پایتخ آس

ــش  ــروج نیروهای ــی خ ــدول زمان ــتان، ج ــات در افغانس ــش منازع ــل کاه ــتند به دلی خواس

ــد. در  ــه کن ــم و ارائ ــانگهای را تنظی ــو ش ــورهای عض ــود در کش ــی خ ــای نظام از پایگاه ه

ــگاه  ــرد: »پای ــام ک ــور اع ــاس مذک ــان اج ــتان در پای ــۀ ازبکس ــر خارج ــتا، وزی ــن راس همی

هوایــی آمریــکا در خان آبــاد، نبایــد در جهــت اهــداف دیگــری غیــر از حمایــت از عملیــات 

جنگــی آمریــکا در افغانســتان مورداســتفاده قــرار بگیــرد«. وزیــر دفــاع روســیه نیــز پیش تــر 

ــو در  ــی نات ــای نظام ــور پایگاه ه ــیه حض ــه »روس ــود ک ــته ب ــار داش ــت اظه ــن جه در همی

ــم  ــا تروریس ــگ ب ــور جن ــان الزم به منظ ــدت زم ــرای م  ب
ً
ــا ــتان را صرف ــتان و قرقیزس ازبکس

در افغانســتان می پذیــرد و نــه بــرای زمانــی بیشــتر«. به دنبــال ایــن موضع گیری هــا، 

قرقیزســتان نیــز تصمیــم گرفــت تــا مبلــغ اجــارۀ پایــگاه نظامــی »مانــاس«1 را بــرای 

ــون دالر در ســال افزایــش دهــد  ــه دویســت میلی ــون دالر در ســال ب آمریکایی هــا از دو میلی

.)Ranjkesh, 1397(

حضــور ایــاالت متحــدۀ آمریــکا در مناطــق پیرامونــِی ایــران و روســیه، می توانــد موضعــی 

ــک از  ــع هری ــِف مواض ــدت و ضع ــه ش ــود آورد. اگرچ ــور به وج ــر دو کش ــرای ه ــان را ب یکس

دو کشــور نســبت بــه آمریــکا متفــاوت اســت و هریــک رویکــردی خــاص بــه ایــاالت متحــده 

دارنــد، در نقطــه ای مشــخص، می تــوان اشــتراک منافــع هــر دو کشــور را مشــاهده نمــود و آن 

هــم تعــارض بــا آمریــکا بــر ســر تعییــن حــوزۀ نفــوذ اســت. بی شــک، هــر دو کشــور خواســتار 

جلوگیــری از ایجــاد و تثبیــت هژمونــی آمریــکا در منطقه انــد و حضــور ارکان آمریکایــی 

.)Athari&fayyazi, 1392( ــد ــاب آی ــد به حس ــی تهدی ــر نوع ــن منظ ــد از ای می توان

ایــاالت متحــده بیــش از 90 میلیــون دالر بــرای امنیــت مــرزی در آســیای مرکــزی 

ــر  ــش از 2۶00 افس ــوزِش بی ــی و آم ــت آموزش ــش از 200 فعالی ــرده و بی ــرمایه گذاری ک س

.)Bureau of South and Central Asian Affairs, 2020( ــت ــام داده اس ــرزی را انج م

رویارویــی مســتقیم ایــران و آمریــکا در عرصــۀ نظامــی در ســنوات اخیــر، حاکــی از دســت 

برتــر جمهــوری اســامی اســت؛ زیــرا در پــی تــرور فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه کــه بــا فرمان 

ــریع و  ــش س ــران واکن ــت، ای ــورت گرف ــکا ص ــدۀ آمری ــاالت متح ــور ای ــتقیم رئیس جمه مس

ــد،  ــی در عین االس ــان آمریکای ــگاه نظامی ــه پای ــکی ب ــم موش ــا تهاج ــان داد و ب ــده ای نش کوبن

ــن  ــه ای ــکا ب ــخ آمری ــدم پاس ــتاد و ع ــه ایس ــکا در منطق ــی آمری ــلطۀ نظام ــر س ــد در براب تمام ق

1. Manas
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ــکا در  ــردی آمری ــی راهب ــاالت متحــده، از ناتوان ــه، به رغــم رجزخوانی هــای مســئوالن ای حمل

منطقــه حکایــت داشــت. 

ــه  ــغال و در حالی ک ــه اش ــه دو ده ــب ب ــس از قری ــراق، پ ــکا از ع ــان آمری ــروج نظامی خ

ــران اســت  ــا سیاســت های جمهــوری اســامی ای ــر عــراق هم ســو ب امــروزه دولــت حاکــم ب

و پیدایــش حشدالشــعبی به عنــوان نیــروی مردمــِی قدرتمنــد کــه از آزمــون مقابلــه بــا داعــش 

 نســخۀ عراقــی ســپاه قــدس ایــران محســوب می شــود و مهــرۀ 
ً
ســربلند بیــرون آمــده و عمــا

بســیار تأثیرگــذار جمهــوری اســامی ایــران در تــوازن نظامــی بــا آمریکاســت، شــاهدی بــر این 

مدعاســت کــه ایــاالت متحــده در عرصــۀ نظامــی، نبــرد را ایــران واگــذار نمــوده اســت. ایــن 

شــرایط چیــن و روســیه را تشــویق نمــوده تــا بــا پذیــرش عضویــت کامــل ایــران در ســازمان 

ــایۀ  ــروج از س ــرای خ ــکا، ب ــه آمری ــی علی ــل نظام ــران در تقاب ــر ای ــت برت ــانگهای، از دس ش

ــه اســتفاده نماینــد. ایــاالت متحــده در آســیای مرکــزی و خاورمیان

ــرای  ــتری ب ــوان بس ــکا، به عن ــرق آمری ــه ش ــش ب ــت چرخ ــز از سیاس ــو نی ــه نات از آنجا ک

ــح  ــانگهای ترجی ــان ش ــذا پیم ــد، ل ــتقبال می کن ــیا اس ــرق آس ــود در ش ــور خ ــش حض افزای

می دهــد در خلیج فــارس بــا ناتــو مقابلــه نمایــد؛ چراکــه ایــن منطقــه عــاوه بــر اینکــه حائــز 

اهمیــت ژئوپلیتیــک اســت، دارای بازیگــر نامتقــارن قدرتمنــدی بــه نــام جمهــوری اســامی 

 .)Kordikolak, 1400( ایــران اســت کــه در زمــرۀ رقبــای اســتراتژیک آمریــکا و ناتــو اســت

نتیجه 

ماهــوی،  تعــارض  اســامی در  انقــاب  پیــروزی  بــدو  از  ایــران  اســامی  جمهــوری 

ایدئولوژیکــی و سیاســی بــا ایــاالت متحــدۀ آمریــکا قــرار گرفــت. آمریــکا کــه ظهــور بازیگــری 

ــتراتژیک  ــۀ فوق اس ــود را در منطق ــرای خ ــت های یک جانبه گ ــا سیاس ــف ب ــارن و مخال نامتق

ــتفاده  ــران اس ــاد ای ــار و انقی ــرای مه ــود ب ــای موج ــی ابزاره ــت، از تمام ــه برنمی تاف خاورمیان

نمــود. تحریم هــای شــدید اقتصــادی، نظامــی، پولــی و بانکــی و حتــی مــواد غذایــی و دارو، 

ــت.  ــده اس ــل ش ــران تحمی ــردم ای ــر م ــده ب ــاالت متح ــردان ای ــوی دولتم ــداوم از س ــور م به ط

ــی یک جانبه گــرای  ــر هژمون ــرای ایســتادگی در براب ــن شــرایطی، جمهــوری اســامی ب در چنی

ــات  ــف، توفیق ــاد مختل ــه در ابع ــاده ک ــش نه ــۀ آزمای ــی را در بوت ــای مختلف ــرب، راهبرده غ

قابل توجهــی را در پــی داشــته اســت. یکــی از ایــن راهبردهــا، ائتــاف بــا قدرت هــای بــزرگ 

ــت.  ــلطۀ آمریکاس ــر س ــوا در براب ــوازن ق ــاد ت ــرای ایج ــی ب ــه ای و بین الملل منطق
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ــت،  ــو در شــورای امنی ــا حضــور دو عضــو دارای حــِق وت ســازمان همــکاری شــانگهای ب

یعنــی چیــن و روســیه، و بــا در اختیار داشــتن یک چهــارم وســعت جهــان، یک ســوم جمعیــت 

جهــان و منابــع نفــت و گاز سرشــار در ایــران و روســیه و اقتصــاد برتــر چیــن و هنــد، حضــور 

چهــار قــدرت هســته ای روســیه، چیــن، هنــد و پاکســتان و تمایــل اعضــای ایــن ســازمان بــه 

ــامی  ــوری اس ــرای جمه ــبی ب ــۀ مناس ــکا، گزین ــی آمری ــا یک جانبه گرای ــرم ب ــۀ ن ــاد موازن ایج

ایــران اســت تــا بــا ائتــاف بــا آن، بــه موازنه جویــی بــا آمریــکا بپــردازد. 

ــه ایــن ســازمان بودنــد و در  ســران جمهــوری اســامی از دو دهــه قبــل در پــی پیوســتن ب

ســال 2005، موفــق شــدند تــا جایــگاه عضــو ناظــر را به دســت آورنــد. امــا مســیر دســتیابی 

ــی از  ــت برخ ــود. مخالف ــوار می نم ــوار و دش ــیار ناهم ــران بس ــرای ای ــل، ب ــت کام ــه عضوی ب

ــی  ــت دائم ــر راه عضوی ــر س ــدی ب ــی ج ــران، مانع ــه ای ــده علی ــای منعقدش ــا و تحریم ه اعض

ایــران بــود. ســرانجام ایــن امــر در تاریــخ 17 ســپتامبر 2021 و در پایــان اجــاس بیســت ویکم 

ــا رأی تمــام اعضــا،  کــه در دوشــنبه )پایتخــت تاجیکســتان( برگــزار شــد، محقــق گردیــد و ب

 بــه عضویــت اصلــی ایــن ســازمان درآمــد.
ً
ایــران رســما

ــازمان  ــل در س ــت کام ــا عضوی ــران ب ــه ای ــد ک ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــای ای یافته ه

ــرب  ــۀ غ ــای ظالمان ــی از تحریم ه ــی ناش ــزوای سیاس ــد از ان ــانگهای، می توان ــکاری ش هم

ــرات  ــردازد. تأثی ــرق بپ ــان ش ــژه جه ــان و به وی ــا جه ــر ب ــاط آزادت ــه ارتب ــته و ب ــرون جس ب

پلیتیکــی، سیاســی، اقتصــادی و نظامــِی عضویــت دائمــی ایــران در ســازمان همــکاری  ژئو

ــه  ــوط ب ــر من ــن ام ــت. ای ــیار راهگشاس ــکا بس ــا آمری ــه ب ــراری موازن ــانگهای، در برق ش

ــن  ــت در ای ــا عضوی ــرا تنه ــت؛ زی ــامی اس ــوری اس ــی جمه ــتگاه دیپلماس ــدی دس کارآم

ــای  ــاد فرصت ه ــرای ایج ــت و ب ــی نیس ــور کاف ــی کش ــط دیپلماس ــش رواب ــرای جه ــان ب پیم

بــزرگ پیشــرفت، الزم اســت کــه بــا هریــک از کشــورهای عضــو نیــز روابــط دوجانبــۀ قــوی 

برقــرار نمایــد. قــررداد راهبــردی 25ســالۀ ایــران و چیــن، قــرارداد 20ســالۀ ایــران و روســیه 

و تــاش ایــران بــرای حضــور فعــال در اتحادیــۀ اقتصــادی اوراســیا،1 بــرای گســترش همیــن 

ــرد اســت.  راهب

 ایــران بایــد بتوانــد عــاوه بــر سیاســت شــرق گرایی، بــا به نتیجه رســاندن برجــام و 

اف ای تــی اف، مشــکات خــود را بــا نظــام بین الملــل نیــز حــل کنــد؛ ضمــن آنکــه اتــکا بــر 

ــت  ــی و جمعی ــار زیرزمین ــع سرش ــی، مناب ــاز ژئوپلیتیک ــت ممت ــی، موقعی ــای درون ظرفیت ه

1. Eurasian Economic Union
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کیــد رهبــری جمهوری  جــوان، شــرط اصلــی پیشــرفت و آبادانــی ایــران اســت کــه بارهــا موردتأ

اســامی ایــران قــرار گرفتــه اســت. ارتباطــات ســازنده بــا همســایگان و اعتمادســازی، شــرط 

دوم بــرای خــروج از دشــواری های فعلــی اســت. ایــن امیــدواری وجــود دارد تــا ایــران بتوانــد 

ــه  ــانگهای بلوک ــو ش ــورهای عض ــه در کش ــود را ک ــرمایه های خ ــی از س ــدت، بخش در کوتاه م

ــی  ــوار فعل ــرایط دش ــران از ش ــریع تر ای ــروج س ــه خ ــز ب ــر نی ــن ام ــد و ای ــده اند، آزاد نمای ش

کمــک شــایانی خواهــد کــرد. 
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