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Abstract
Capacities of the Shanghai Cooperation Organization Considering the
membership of two of the five permanent members of the UN Security Council
(Russia and China) in this organization, having more than a third of the world's
population, considerable size, large capacities and abundant capabilities,
promises a potentially strong coalition. Due to the permanent membership of the
Islamic Republic of Iran in this organization, it seems that examining the
consequences of Iran's membership in this organization in the form of explaining
the opportunities and challenges of membership, can Facilitate policy making in
foreign policy of Iran about this issue. This study suggests that Iran's permanent
membership in this organization can increase Iran's geopolitical weight in the
region and bring political, economic and security benefits to Iran. Based on this,
first, we study the theoretical explanation of formation and continuation of the
Shanghai Cooperation Organization and then while analyzing the reasons for
non-membership of the Islamic Republic of Iran to now; the consequences of
permanent membership in the current situation in this organization are
examined.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, Islamic Republic of Iran,
Permanent Membership, Geopolitical Weight
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چکیده
سازمان همکاری شانگهای ساازمانی توانمناد باا تاان ایلهاای فااااان اسا کا داشاا
ایژگیهایی همچون اسع ا جمعی قابلتوج  ،عضوی دائم دا عضو آن (چی ا راسای )
در شورای امنی سازمان ملل ا داشاا قابلیا هاا ا توانمنادیهاای فااااان ،نشاانهناد
ظافی های بالقوه آن بوده اس  .با توج ب عضوی دائم جمهاوری اساممی ایااان در ایا
سازمان ،ب طور قطع ای مهم ،تیامدها ا آثار قابل توجهی را ب هماااه وواهاد داشا ا باا
همی اساس بارسی ابعاد عضوی دائم ایاان در ای ساازمان در قالات تییای فا ا هاا ا
چالشهای عضوی دائم ،ضاارت دارد ا یافا های آن میتواند سیاس گذاری در ارتیاا باا
م ئل مذکور را در سیاس وارجی ایاان ت هیل نماید .تاسش ا لی تژاهش عیارت اسا
از اینک « عضوی دائم ایاان در ساازمان شاانگهای چا تایثیای باا ازن یئوتلیایان ایااان
دارد؟» با ای فاض ک عضوی دائم ایاان در ای سازمان میتواند ازن یئوتلیایان ایااان را
در منطق افزایش دهد ا منافع سیاسی ،اقاصادی ا امنیای باای ایاان ب همااه داشا باشد.
با ای اساس تس از تیمل در دالیل شکلگیای ا تداام ای ساازمان ،با بارسای ا ااکااای
عضوی دائم ایاان در ای سازمان ا تیامدها ا آثار ای عضوی تاداوا ا تیثیا ای مهم باا
ازن یئوتلیاین ایاان در منطق ارزیابی شده اس .
واژههای کلیدی :سازمان همکاری شانگهای ،جمهوری اسممی ایاان ،عضوی دائم ،ازن
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مقدمه
سازمان همکاری شانگهای یک ساازمان مطقها ای در مطقها سسایای مرکایی و از
جمل نهادهایی است ک زمیط های شکل گیری سن پس از فروپاشی ساختار دوققبی
نظام بینالملل و پایان جطگ سرد فراهم شد .این سازمان کا با طارر عماد نمااد
فرایطد شکل گیری همگرایی در سسیای مرکایی اسات ،باا رشاد و گراترو خارد
امروز جایگا مهمی را در معادالت مطقه ای و بینالمللی با دسات سورد اسات.
شکلگیری سازمان همکاری شانگهای با اوایال دها  1۹۹۱مایددی و ماااکرات
چین و شرروی (روسی کطرنی) بر سر تطظیم خقرط مرزی دو کشرر برمایگاردد.
پس از فروپاشی شرروی ،س کشارر تااز اساتهد یافتا سسایای مرکایی ،یعطای
قرقییستان ،تاجیکرتان و قیاقرتان ک با چین هممرز بردند نیی در مااکرات میبارر
شرکت کردند و سرانجام در سا  1۹۹1مایددی «ترافا ناما اعتمادساازی» را با
تصریب رساندند ک بر اساس سن محدودیتهایی ب طر  1۱۱کیلرمتر در اساتهرار
نیروها و فعالیتهای نظامی در مطقه مرزی ایجاد کردند .از سنجا ک این ترافا در
شانگهای صررت گرفت و پطج کشرر عضر سن بردند ،این پیمان ب «شانگهای پطج»
معروف شد (رضایی و صالحی ،1۸۳۹ ،ص.)3۸ .
شانگهای پطج ک با اید چین شکل گرفت برد ،در اجدس سران خرد در سا
بعد نیی همچطان ب مرائل مربرط ب مطاط مرزی مشترک اعضا و کاهش نیروهاای
نظامی در این مطاط پرداخت .در اجدس  1۹۹۳مایددی ساران کشاررهای گارو
شانگهای پاطج ،ترجا با تهدیادهای دیگاری را مادنظر قارار دادناد کا امطیات
کشررهای عضر سازمان و حکرمتهایشان را با چاالش مایکشایدند و با ایان
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ترتیب مباحث این سازمان رسماً ب حرز هایی فراتر از مرائل مرزی فیمابین ارتها
یافت.
ازبکرتان در سا  0۱۱۱میددی ب عطران عضر ناظر سازمان پایرفت شاد و در
سا  0۱۱1میددی با پایرو ازبکرتان ب عطران ششامین عضار دائام ،کشاررهای
عضر ب طرر رسمی تشکیل ساازمان همکااری شاانگهای را اعادم کردناد و ایان
سازمان با عضریت دو کشرر روسی و چین و چهار کشرر سسیای مرکایی ،اعام از
قرقییسااتان ،تاجیکرااتان ،قیاقرااتان و ازبکرااتان در قالااب سااازمانی ب اینالملل ای
مرجردیت یافت و معرفی شد .با امضای مطشرر سازمان در سا  0۱۱0میددی کا
در سن ،اهداف ،اصر  ،ساختار و نحر اقدامات و همکاریها و گرایشها در حرز
روابط خارجی سازمان همکاری شانگهای تشریح شد برد ،این ساازمان از لحاا
حهرق بینالملل در زمر سازمانهای رسمی و شطاخت شد بینالمللی قرار گرفات.
در دو ده فعالیت ایان ساازمان ،شاش کشارر ایاران ،پاکراتان ،هطاد ،بادروس،
افغانرتان و مغرلرتان نیی ب اعضای ناظر این سازمان اضاف شدند ک از این میاان،
هطد و پاکرتان در سا  0۱12میددی ترانرتطد ب عضریت دائم این سازمان درسیطد
و در سا  0۱01میددی هم ایران عضر دائم سازمان شد.
الزم ب ذکر است ک جمهارری اسادمی ایاران در تیرماا  1۸۳۱مصاادف باا
پطجمین نشرت سران سازمان شانگهای در سستان قیاقرتان ،عضر ناظر این سازمان
شد و تهاضای خرد مبطی بر عضریت دائم در این سازمان را هم در این تاریخ ارائ
کرد و از سن زمان خراهان الحاق دائم خرد ب این سازمان بارد اسات .با هماین
جهت و با ترج ب ظرفیاتهاا و ترانمطادیهاای ایان ساازمان ،تبیاین پیامادهای
عضریت دائم جمهرری اسدمی ایران در این سازمان حائی اهمیت اسات .نظار با
این مهم ،پرسش اصلی پژوهش بر این اساس اسات کا عضاریت دائام ایاران در
سازمان شانگهای چ تأثیری بر وزن ژئرپلیتیکی ایران در مطقه (با تأکید بر سسایای
مرکیی) دارد؟ در مهام پاسخ با ایان پرساش ،ایان تحهیا با روو ترصای ی ا
تحلیلی انجام شد و فرضی پژوهش بر این مبطا است ک عضاریت دائام ایاران در
سازمان همکاری شانگهای ،باعث افیایش وزن ژئرپلیتیکی ایران میشرد.
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 .2مبانی نظری
 .2-2وزن ژئوپلیتیک

وزن ژئرپلیتیکی ب معطی ثهل نیروها و عرامل مثبت و مط ای تأثیرگااار در قادرت
ملی یک کشرر است (فرانکل ،1۸۳0 ،ص )13۱ .ک مرقعیات یاا مطیلات سن را در
بین مجمرع ای از کشررها نشان میدهاد .افایایش وزن ژئارپلیتیکی ،باا گراترو
حرز ن رذ و قدرت اثرگااری بر فرایطدها و کطشهای بینالمللی و مطقه ای ،سبب
میشرد امطیت ملی کشرر تأمین گردد و تهدیدات علی سن کاهش یاباد و از ساری
دیگر مطافع و اهداف ملی کشرر تضمین و فراهم شرد .وزن ژئرپلیتیکی باا مطیلات
ژئرپلیتیکی کشرر در سیرتم جهانی و مطقه ای رابقاة مراتهیم دارد؛ یعطای هرچا
این وزن بیشتر باشد ،ب همان نربت مطیلت و اعتبار عمرمی کشارر در باین ساایر
کشررها بیشتر میشرد و هر انداز اعتبار و مطیلت افیایش پیدا کطد ،ب همان انداز
فرصتهای جدید برای اثرگااری عیطی و ذهطای بار فرایطادها ،تصامیمساازیهاا،
اقدامات و رفتارها در مهیاسهای مختلف محلی ،مطقه ای و جهانی فراهم مایسیاد
و کشرر میتراند ب تدریج در جایگا رهبری فرایطادها و کاطشهاای جمعای قارار
بگیرد و نهش سیاسی و بینالمللی محرری ای ا کطد (حافظ نیاا ،1۸۹1 ،ص.)1۱۹ .
کشررهایی ک در مطاط ژئرپلیتیکی بینالمللای عمادً بار فرایطادها ،تصامیمات و
اقدامات جمعی تأثیر گااشت و دیگر کشررها و اقدامات و کطش سنها را نیی متاأثر
میکططد ،سنهایی هرتطد ک از وزن ژئرپلیتیکی و ب تبع سن مطیلت بیشاتر و برتار در
میان سایر اعضای سازمانهای بینالمللای و مطقها ای برخرردارناد .بادین ترتیاب
هرگا سخن از جایگا  ،مرقعیت و مطیلت کشرری در مطقه ای با میاان مایسیاد،
مییان و تران قدرت ملی سن کشرر در مهایر با سایر کشررها ،نخرتین مرضارعی
است ک مقرح میشرد .دولتی ک بیشترین وزن را داشات باشاد قادرت تاراز او
مطقه محررب میشرد ک در جایگا رهبری و کطتر مطقه ای قرار میگیارد و در
امرر مطقه اعما ن رذ میکطد .بر این اساس میتران اذعان کرد ک قدرت ملای بار
اساس مؤل های ساختاری وزن ژئرپلیتیاک ترلیاد مایشارد و در نهایات مطیلات
ژئرپلیتیکی کشرر را شکل

میدهد.
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سطجش قدرت ملی کشررها مرتلیم ارزیاابی و محاساب مؤل ا هاا و عرامال
مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،سرزمیطی ،نظامی ،فرهطگی ،علمی و فرامارزی
کشررها ا ست ک محاسب مجمار امتیاازات ایان عرامال نشاانگر میایان و ساقح
قدرت ملی و تعیین جایگا سنها در میان کشررها و در سقح مطقه ای و قار ای و
ب عبارت دیگر وزن ژئرپلیتیک سن کشرر است .با مشاخ

شادن وزن و جایگاا

ژئرپلیتیکی کشررها ،سنها میترانطد برای رسیدن ب اهاداف برناما ریاییشاد  ،در
راستای تأمین ترسع  ،رفا  ،امطیت و مطیلت درخرر ترج در مهایر باا کشاررهای
پیرامرنی خرد ،تادابیر الزم را بیطدیشاطد .طبا برخای از تعااریف عرامال داخلای
همچرن جمعیت ،وسعت سرزمیطی ،انرجام درونی و ...نیی مایترانطاد مراتهیم یاا
غیرمرتهیم بر وزن ژئرپلیتیکی کشررها تأثیر بگاارند .سنچ در این مبحاث بررسای
میشرد ،مؤل های مهم قدرت اقتصادی ،سیاسی و امطیتی است( .حافظ نیا،1۸۹1 ،
ص )111 .با ترج ب اهمیت مرضر  ،در این پژوهش هدف این است کا بادانیم
عضریت دائم جمهرری اسدمی در ساازمان شاانگهای تاا چا اناداز بار قادرت
اقتصادی ،سیاسی و امطیتی ایران اثرگاار است ،یا ب بیان دیگر ،عضریت دائم ایران
در سازمان شانگهای چ تأثیری بر وزن ژئرپلیتیکی ایران دارد.
 .1-2علل شکلگیری و تداوم سازمان همکاری شانگهای

گرترو تعامدت جهانی در چارچرب روابط بینالملل ،پیشرفتهای علمی و فطای،
رشد فطاوریهای نر و نیاز نظام بینالملل کطرنی ب تعامل و همکاری بیشاتر ،تشاکیل
سازمانهایی را برای قانرنمطد ساختن روابط بین دولتها ضاروری نمارد اسات .از
سغاز قرن بیرتم ب اینسر سازمانهای بینالمللی ب عطران ضرورت زیرات جمعای و
جیئی مهم و الیط ک از نظام بینالمللی در حا تحر ب حراب میسیطد؛ ب نحریکا
امروز سازمان بینالمللی یک پدید بارز حکرمت مدرن است و سااختاری شاطاخت
میشرد ک در واقعیتها ریش دوانید و با ضرورتهای روابط باینالملال مقابهات
دارد .در تئرریهای روابط بینالملل هم نهش و جایگا ساازمانهاای باینالمللای از
دیدگا های مختلف بررسی شد است .نئررئالیرتها ،نهادها و سازمانها را ب عطاران
ابیاری در دسات قادرتهاای بایرت تبیاین کارد اناد و نهادگرایاان ،ساازمانهاای
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بینالمللی را حرز هایی برای همکاری در عرصا باینالمللای در نظار مایگیرناد و
ساز انگاران ،سازمانهای بینالمللی را ب عطران بازیگرانی مررد بررسی قرار میدهطاد
ک در ترویج هطجارها در عرص رواباط باینالملال فعاا اناد (رضاایی ،1۸۳۹ ،ص.
 .)۹1۱برای فهم دقی ماهیت یاک ساازمان بایاد علال زیربطاایی شاکلگیاری سن را
تحلیل کرد .در ادام برای تبیین علل شکلگیری سازمان همکاری شانگهای مجمرعا
نظرات مقرح در این خصرص بررسی میشرد.
 .2-1-2همکاری ضد تروریستی و ضد جداییطلبی در منطقه

کشررهای مطقه سسیای مرکیی ،چین و روسای همارار باا چاالشهاایی از نار
تروریرم و جداییطلبی مراج برد اند :چین از جانب اسدمگرایان و مطاط غربای
خرد چرن سینکیانگ 0ک در مجاورت سسیای مرکیی است نگرانی داشت و روسی
با چالشهای جداییطلبی در مطقه ق هاز شمالی و با ویاژ چچان روبا رو بارد
است .کشررهای سسیای مرکیی نیی باا چاالش گارو هاای اسادم گارای تطادرو و
جداییطلب مراج است و از این بابت همرار احراس تهدید میکطد .برایاری از
اندیشمطدان از جمل «ریچارد ویتی»« ،2سابدو ستا » 3و «الکراندر لرکین» 4معتهدناد
ک وجرد تهدیدات مشترکی از این دست باعث شد این کشررها برای مهابل با این
تهدیدات متحد شرند؛ بطابراین میتران گ ت مباارز باا تروریرام از اصالیتارین
دالیاال شااکلگیااری سااازمان شااانگهای باارد اساات( .ماارادی ،1۸۳2 ،ص،)10 .
()Schwartz, 2017
 .1-1-2عادیسازی روابط و تنشزدایی میان چین و روسیه

هدف دیگر از تشکیل سازمان شانگهای تطشزدایی و عادیسازی روابط بین چاین
و روس ای اساات .ایاان دو کشاارر و دو همر اای رقی اب و قدرتمطااد ،هماارار بااا
1. Xinjiang
2. Richard Weitz
3. Subodh Atal
4. Alexander Lukin
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چالشهایی مراج برد اند و ب زعم افرادی چارن «نایکدس اسارانتیترام» ،0هادف
اصلی از ایجاد نهادی مانطد سازمان همکااری شاانگهای را مایتاران تادو بارای
کاهش تطشهای میان دو طرف دانرت ک از نظر سنان این سازمان در اجارای ایان
مهم نیی مرف برد است)Swanstrom, 2014, p. 485( .
 .9-1-2ایجاد موازنه میان روسیه و چین

تحلیل دیگر دربارة ایجاد سازمان همکاری شانگهای بر مبطای نظری مرازنا قارای
مطقه ای ب ترجی این امر میپردازد .بار ایان اسااس ،روسای و چاین همارار از
گرترو ن رذ یکدیگر نگران برد و در قالب تشکیل این سازمان سعی کرد اناد در
ن رذ دو طرف در مطقه ترازن ایجاد کططد .این دیدگا را میتاران در سثاار افارادی
مانطد سابدو ستا نیی مشاهد کرد .هر چطد تحلیل ستا ب ساختاری ضد تروریرتی
نیدیکتر است ،اما ب اعتهاد او چاین و روسای هار دو از حضارر ساطتی و ن ارذ
روزافیون یکدیگر در مطقه نگران هرتطد .بر مبطای همین نظری  ،وی بیان میکطاد
ک در راستای برقراری ترازن و جلرگیری از برتری چین ،کشارر روسای خراهاان
پیرستن هطد ب سازمان برد و در مهابل چین با پیرستن پاکراتان با ایان ساازمان
مراف برد است تا ترازن در برابر روسای و هطاد ایجااد شارد .با هماین شاکل،
«استرارت هاریس» 2معتهد است ک مطقه ای مانطد سسیای مرکیی ،مرجرد بین ایان
دو کشرر ،ب نرعی حیات خلرت و خارج نیدیک روسی محررب میشارد .چاین
بازیگری کلیدی در این مطقه و ب دنبا ترسع ن رذ خرد در سسیای مرکیی است
و از سری دیگر ،روسی ب دنبا جلرگیری از ن رذ و برتری چین در مطقها اسات
و ب همین دلیل هر دو کشرر برای رسیدن ب این اهداف از این سازمان خرد سارد
میبرند( .مرادی ،1۸۳2 ،ص.)Kaczmarski, 2019( ،)10 .
 .1-1-2ایجاد موازنه در برابر هژمونی ایاالت متحده آمریکا

نظام تکققبی ،حضرر سمریکا در مطقه و گرترو ن رذ سن های گاا ماررد قبار
1. Niklas Swanström
2. Stuart Harris
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چین و روسی نبرد و این دو کشرر همرار با سن مخال ت کرد اناد .ایان ساازمان
فرصتی فراهم سورد تا کشررهای عضر سن ،ب ویژ چین و روسای در تحها ایان
هدف خرد بکرشطد؛ ب همین دلیل است ک شاهد تأکید بر مراردی چارن «جهاان
چطدققبی» و «دمرکراتیک سازی روابط بینالملل» از طری این ساازمان و اعضاای
سن هرتیم و چطین مراردی باعث شد این سازمان در ذهن برایاری از تحلیلگاران
ب عطران سازمانی ضدسمریکایی شطاخت شرد (.)Alimov, 2018, p. 121
با ایطک تمامی اعضای این سازمان روابط متهابلی با ایاالت متحد دارند ،ولای
همگی مخالف حضرر و ن رذ سمریکا در مطقه هرتطد .بیاان چطاین ماراردی را در
صحبتهای سران کشررها و اهداف اعدمی این سازمان میتاران مشااهد کارد و
ب واقع یکی از اصلیترین اهداف و دالیل ایجاد سازمان همکاری شاانگهای هماین
برد است ).(White Paper, 2019, p. 56
ایاالت متحد ب ویژ پس از یازد سپتامبر ،ب بهان مبارز با تروریرام ساعی
کرد حضرر خرد را در مطقه سسیای مرکیی ترسع دهد (سدمای و عییایی،1۸۹0 ،
ص )1۱ .اما این مرضر مررد قبر و خرشایطد چین و روسی نبرد و همین باعث
شد ک دو کشرر ترج بیشتری ب ایجاد سازوکارهایی برای جلرگیری از این روند
معقرف کططد؛ سازوکارهایی ک بارها در تصمیمات سازمان در قبا سمریکا مشاهرد
برد .از درخراست سازمان از سمریکا برای مشخ

کردن باز زمانی بارای خاروج

نیروهایش از افغانرتان گرفت تا خروج از پایگا نظامی خرد در ازبکرتان (ماناس)
و رد درخراست سمریکا برای عضاریت در ساازمان شاانگهای ،مایترانطاد بیاانگر
رویکرد ضدسمریکایی این سازمان و تدو برای ایجاد مرازن در برابر قادرت ایان
دولت باشطد ()Kaczmarski, 2019
 .0-1-2گسترش همکاریهای اقتصادی منطقهای

جمهرریهای ساب شرروی ،پس از فروپاشی این کشرر سمادگی استهد کامال را
نداشتطد و دور ماندن سنها از صطعت ،ب دلیال تمرکای بار ترلیاد ماراد خاام ،ایان
کشررها را بر سن داشت تا برای یکپارچگی و اتحاد در سسایای مرکایی قادمهاایی
بردارند ک سازمان همکاری شانگهای چطین برتری را بارای ایان کشاررها فاراهم
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نمرد (انرری و رحمانی مرحد ،1۸۳2 ،ص.)3۳ .
اهمیت مباحث اقتصادی را میتران از شررای سران ساازمان مبطای بار ایجااد
ساااختارهای جدیااد مشاااهد کاارد .در  01اکتباار  0۱۱3ماایددی شااررای سااران
حکرمتها (نخرت وزیران) ،یک کطررسیرم باینباانکی ایجااد کردناد کا دارای
اعضایی متشکل از بانکهای کشررهای عضر است؛ شامل بانک ترسع قیاقراتان،
بانک ترسع دولتی چین ،بانک ترسع امرر اقتصادی خارجی روسای  ،باناک ملای
تاجیکرتان و بانک ملی برای ترسع فعالیتهای اقتصادی خاارجی ازبکراتان .در
دومین شررای کطررسیرم بینبانکی در  1۱ژوئن  0۱۱1میددی شرکت «پاساناداز
پرداخت قرقییستان» 0نیی ب جمع ماکرر افیود شد .همچطاین در  13ژوئان 0۱۱1
میددی مدیران بانکهای عضر ،برنام اقدامی را بارای پشاتیبانی از همکااریهاای
اقتصادی مطقه سسیای مرکیی امضاا کردناد کا راهبارد فعالیاتهاای کطررسایرم
بینبانکی را در میانمدت مشخ

میکرد.

در تداوم این مرضر تصمیمات مؤثری در زمیط اعتبارات الزم بارای اجارای
پروژ های با سرمای گااری مشترک در حدود  2۱0میلیرن دالر در همان سا امضاا
شد .در  1۱ژوئن  0۱۱1میددی و در جریان کط رانس سران دولتها ،ساختاری باا
عطران «شررای بازرگانی» در سازمان همکاری شانگهای تعریف شاد .ایان تصامیم
در پی مااکرات نمایطدگان پارلمان کشررهای عضر در می  0۱۱1میددی در مرکر
اتخاذ گشت .این شررا سازوکاری غیردولتی است ک درصادد گراترو تعاامدت
بازرگانی میان کشررهای عضار و تعاامدت سارمای ای و مباادالت ماالی اعضاای
سازمان است .همکاریهای چطدجانب در خصرص انرژی ،حملونهل ،فطاوریهای
ناار ،بهداشاات و مرااائل کشاااورزی نیاای در دسااترر کااار ایاان شااررا قاارار دارد.
هماهطگسازی قرانین ملی در زمیط اقتصادی ،بخش بطیادین در فعالیاتهاای ایان
شررا است ک تاکطرن در این خصرص چطدان مرف عمل نکرد است .ب طاررکلی
میتران گ ت مرائل اقتصادی شامل بخش مهمی از فعالیتهای ایان ساازمان و از
جمل دغدغ هایی است ک زمیط ایجاد و تاداوم ساازمان را مرجاب شاد اسات.
1. The Settlement & Savings Company of Kyrgyzstan
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(رضایی و صالحی ،1۸۳۹ ،ص)Dragon news, 2015( ،)3۹ .
 .1علل تأخیر در پذذیرش عوذویت دائمذی ایذران در سذازمان همکذاری
شانگهای
روسی یکی از اعضای اصلی ،بحاث عضاریت دائام ایاران در ساازمان همکااری
شانگهای را ب بعد از لغر تحریمهای اقتصادی غرب علی ایران مرکر کارد بارد؛
هرچطد میتران گ ت ک روسها مانع جدی در این مریر نبردند و امروز بر اساس
اظهارات خردشان ،از عضریت دائم ایران حمایت مایکططاد .تاجیکراتان از دیگار
مخال ان این عضریت برد؛ کشرری ک دولتی سکرالر دارد و با گرو های اسادمی
در تهابل است و برای تأمین مطافع اقتصادی خرد ،با عربرتان ک مطشاأ بطیاادگرایی
است ،رابق نیدیک برقرار کرد است؛ مرائل ای کا تطااقع عجیبای در سیاسات
خارجی دوشطب محررب میشرد .ایران همرار ساعی کارد مطاسابات گراترد و
خربی با تاجیکرتان داشت باشد و در حل جطگ داخلی تاجیکرتان باا میاانجیگری
خرد تدوهای مؤثری انجام داد و باا ترجا با اشاتراکات فرهطگای ،زباانی و...
روابط خرد را با این کشرر در عرص های مختلف بیشتر کرد اسات ،اماا در چطاد
سا گاشت این روابط در سقح مقلرب قرار ندارد؛ هرچطد اقادامات دو طارف و
مدقاتهایی ک ب ویژ طی سالیان اخیر میان مهامات ایران و تاجیکرتان روی داد
است ،تأثیر خربی بر روابط دو کشرر داشت است.
چین ب عطران یکای از اعضاای اصالی ساازمان همکااری شاانگهای ،رواباط
سیاسی و اقتصادی گرترد ای با ایران دارد و در مااکرات هرت ای باا قادرتهاای
جهانی هم شرکت داشت؛ با این حا  ،ب دلیل اختدفش باا روسای در ساا هاای
گاشت و برای جلرگیری از ایجاد تطش با ایاالت متحد  ،مانع عضریت دائام ایاران
در سازمان شانگهای میشد .پس از مدتی برخی از سن اختدفاات حال شاد ،ولای
چین با عربرتان سعردی باب تاز ای از روابط گرترد اقتصادی را گشارد و ملاک
سلمان ،پادشا سعردی در س رو ب چاین در اسا طد  ،1۸۹3ترافا ناما هاایی با
ارزو  13میلیارد دالر در بخشهای ن ت ،بازرگانی ،اقتصادی و امطیتی و نظامی باا
دومین اقتصاد بیرت جهان امضا کرد .ب این ترتیب عربرتان شریک مهام پکان در
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زمیط صادرات انرژی ب چین شد و چین همیش ساعی کارد اسات تعاادلی را در
روابط خرد با تهران و ریاض برقرار کطد تا از میایای اقتصادی سن بهر ببرد؛ اما در
رویکرد سیاسی چین ،عضریت دائم جمهرری اسدمی در این ساازمان ،مایتراناد
ترازن این معادل را ب ن ع ایران جاب جا کطد و سنها را در تهابل با سعردیها قارار
دهد .البت در سا های اخیر و در سخرین نشراتهاای ساران ساازمان شاانگهای،
ب ویژ از اجدس  0۱12میددی در سستان مرکی قیاقرتان ،مرضر الحاق رسمی و
دائمی ایران ب سازمان همکاریهای شانگهای در فضایی مت اوت با گاشت بررسی
شد ،اما ب رغم تمایل ایران برای عضریت دائم این سازمان و مرافهت روسی با این
امر ،سران پکن استهبا چطدانی نکردند .با وجرد این سخرین بار در نشرات ساران
شانگهای« ،لی خریی الی» 0معاون وزارت خارج چین اظهار کرد ک ایران یکی از
فعا ترین کشررهای عضر ناظر سازمان است و تأکید نمرد کا ایاران بارای چاین
اهمیت زیادی دارد و پکن از عضریت دائام تهاران حمایات و اساتهبا مایکطاد.
امیدها برای پیرستن دائم ایران ب سازمان همکاریهای شانگهای باال گرفت تا ایان
امر مهم در نشرتهای ستی با نتیجا برساد و پاس از تعیاین تکلیاف وضاعیت
پاکرتان و هطد ،نربت ب ایران و س کشرر ناظر دیگر برسد تا ب عضریت دائم این
سازمان بپیرندند( .ایرنا)1۸۹۳ ،
با ترج ب سنچ در جلرات سران سا هاای اخیار ساازمان شاانگهای گاشات ،
ب ویژ پس از خروج سمریکا از برجام ،در ماررد درخراسات عضاریت دائام ایاران،
مخال ت پطهان و پیدای چین و تاجیکرتان باعث شد سازمان شانگهای عضریت دائم
ایران را نپایرد .هرچطد در دو سا ساا اخیار ،چاین در اظهاارات رسامی خارد از
عضریت دائم ایران حمایت کرد برد ،اما پیش از سن ،دالیلی چرن تحریمهاای ایاران
و عدم تمایل ب افیایش تطش و مراجه با سمریکا باعث مخال ات چاین باا عضاریت
دائم ایران برد .همچطین تاجیکرتان باا عضاریت دائام ایاران در ساازمان شاانگهای
مخال ت میکرد؛ زیرا مدعی برد این مرضر میتراند ب حمایت ایران از جطبشهاای
افراطی در سسیای مرکیی مطجر شرد ک ب نظر میرسد مطظرر تاجیکرتان ،گرو هاای
1. Lee Xue Li
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اسدمگرا برد« .ایلیطا دونایرا» 0کارشطاس بخش ایران «مرکی عالی روسی شرقشطاسای»
بیان کرد کا رد درخراسات عضاریت دائام ایاران در ساازمان شاانگهای در نتیجا
مخال اات چااین و تاجیکرااتان باارد اساات و چااین از افاایایش شاادت احراسااات
ضدسمریکایی در میان تطدروهای ایران نگران و مطتظر عادیسازی روابط میان ایاران و
غرب است .ب گ ت این کارشاطاس روس ،اعماا فشاارهای سمریکاایی و غربای در
مخال ت چین با عضریت دائم ایاران در ساازمان همکااری شاانگهای نهاش مهمای
داشت« .والدیمیر پرتین» رئیس جمهرر روسی نیی در این نشرتها از عضریت دائام
ایران در سازمان شانگهای ب شدت حمایت میکرد .روسی قبل از ایان گ تا بارد در
صررت رفع تحریمها ،مانعی در برابر عضریت ایاران در ساازمان شاانگهای نیرات
(عصر ایران.)Tehrantimes, 2020( ،)1۸۹3 ،
 .9عوویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای :فرصتها و چالشها
ایران ب عطران قدرتی مطقه ای نشان داد است ک تران بازیگری و اعماا ن ارذ در
مرضرعات و مرائل مختلف از لبطان و فلرقین تاا عاراق و افغانراتان را دارد؛ باا
وجرد این ،در بحث پایداری کارکرد قدرت ایران ،مرائل و مشکدتی وجارد دارد
ک در ادام ب سن اشار میشرد.
الف) سیاست بینالمللی امروز یک کل یکپارچ اسات و امکاان جادا کاردن
بخشهایی از سن بدون ترج ب بازی رایج در سقح کل سیرتم امر بریار مشاکلی
است .هر تدشی برای بازی مؤثر و رایج در ساقرح مطقها ای ،مراتلیم ترجا با
بازی رایج در هطجارهای سیرتم است .ب بیان ساد تار ،خیلای ساخت اسات کا
کشرری هم مدعی جدی قدرتهای اصلی نظام بینالمللای باشاد و هام بخراهاد
ن رذو را در یک مطقه مهم بینالمللی ب رسمیت بشطاساطد .از ایانرو ،نخراتین
مشکل جمهرری اسدمی ایران ،ورودو ب یک بازی بیرت در سیاست باینالملال
است ک با ب مبارز طلبیدن هم قراعد رایج سن میخراهد قدرتهای بیرت را با
قبر مرقعیت مطقه ای خرد وادار نماید .این مرضر سنجا خرد را نشاان مایدهاد
ک ایرانهراسی از طرف قدرتهای جهانی تبلیغ میشرد .ب عطران مثا نمرنا ای از
1. Elena Dunaeva
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تأثیر این اقدامات و تبلیغات در رأیگیری برای عضریت غیر دائم ایران در شررای
امطیت سازمان ملل متحد ات اق افتاد ک  13۳دولت ب ژاپن و  ۸0دولات با ایاران
رأی دادند .در این رابق همچطین میتران ب اعما فشارها و تحریمها در ارتباط با
صرفاً مرضر هرت ای اشار کرد کا عامال محدودساازی قادرت ایاران در نظار
گرفت شد برد و برخی کشررهای مطقه نیی از سن استهبا میکردند و هطرز هم از
دور شدن ایران از عراقب سن پروند نگران هرتطد و کارشکطی میکططد.
ب) خاورمیان ب همرا اوراسیای مرکیی ،پاسی یک و ستدنتیک ،چهار مطقها
اصلی جهان هرتطد ک ب زعم بریاری خاورمیان مهمترین سنها است و ب ویاژ در
یک قرن اخیر برای قدرتهای خارجی اهمیت ویژ ای یافت است و ب همین دلیل
حراسیت سنها با ایان مطقها و مخال ات شدیدشاان باا یاک قادرت مطقها ای
تأثیرگاار برمی در معاادالت مطقها مشااهد مایشارد و محادودیت مهام بارای
مرقعیت قدرت ایران در خاورمیان اماروز نیای هماین مرضار اسات .ماادامیکا
خاورمیان مرکی اصلی ترلیاد انارژی بارای اقتصااد سارمای داری جهاانی اسات و
قدرتهای اصلی نظام سرمای داری جهانی بر نظام بینالملل حاکم هرتطد ،با طارر
ققع جلرگیری از ظهرر یک قدرت مطقه ای ک بخراهد مهدرات برمی مطقه را بر
مقامع دولتهای سرمای دار ترجیح دهد ،برای سنها ضروری خراهد برد .البت ایان
بدان معطی نیرت ک چطین امری جبری و همیشگی باشد ،اماا با هرحاا واقعیات
سخت و پرمخاطر ای اسات کا حال سن مراتلیم درایات و واقاعبیطای اسات تاا
هییط های سن گرترد و کدن نشرد.
ج) مطقه مررد نظر ایران همپرشانی جدی با حرز های ن رذ سایر قادرتهاا
دارد .روسی خرد را قدرت برتر اوراسیای مرکیی (از بالتیاک تاا سسایای مرکایی)
میداند و بخشی از این مطقه (سسیای مرکیی ،خیر و ق هاز) در ساطد چشاماناداز
بیرت سال ایران ،مطقه سسیای جطرب غربی قلمداد میشرد و بخشی از خاورمیان
بیرت مررد نظر سمریکا ب شمار میسید .در مررد چاین و سسایای مرکایی و ن ارذ
روزافیون سن و نیی ترکی  ،در ق هاز و سسیای مرکیی و عربرتان در خلایجفاارس و
مصاار در خاورمیان ا عرباای همااین وضااعیت صااادق اساات .ترکی ا در راسااتای
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سیاستهای خرد و مباحثی چرن عثمانی بیرت و اتحاد کشررهای ترک ب سسایای
مرکیی و ق هاز ترجهی خاص داشت و همرار ب دنبا ترسع حضرر و ن رذ خرد
در مطقه برد است و سعی میکطد ک خرد را ب عطران مهر ای مهام و پال جهاان
اسدم و غرب نشان دهد .کشرری مانطد عربرتان نیی کا داعیا رهباری اعاراب و
جهان اسدم را دارد ،همیش سعی کرد خارد را با عطاران باازیگری تأثیرگااار در
خاورمیان نشان دهد و ایطک ب دنبا افیایش حضرر خرد در مطاطهی مانطد سسایای
مرکیی است؛ هرچطد ک همرار در این مریر با چالشهاایی مراجا بارد اسات.
عراملی مانطد ن ت و ترانمطدیهای مالی مرجب شد ک کشررهایی چرن عربرتان
یا برخی کشررهای مطقها بارای قادرتهاای بایرت جااابیت داشات باشاد و از
حمایت سنها برخرردار شرند .ب هرحا  ،یک واقعیت مهم در این مطقه  ،احراسی
است ک کشررها از ب هم خرردن مرازن مطقه ای دارند و این مرضار مایتراناد
زمیط های روانی و عملی برای اقدامات حاد ضاد ایرانای قادرتهاای مطقها ای و
جهانی باشد.
د) هرچطد ایران از قابلیتهای فراوان و شرایط مقلربی برخارردار اسات ،اماا
هطاارز نترانراات اساات ترتیبااات و ساااختار مااؤثری در مطقه ا ایجاااد کطااد یااا در
ساختارهای مهم مطقه نهش قابل ترجهی ای اا کطاد؛ حتای سااختارهایی همچارن
شررای همکاری خلیجفارس ک هریت ضد ایرانای دارناد .در واقاع ،ایاران هطارز
نترانرت است در مشارکت ،همکاری و ایجاد نهادها ،ساختارها و ترتیباات رسامی
و غیررسمی مطقه نهش درخرری داشات باشاد و در سااختارهایی نظیار شاررای
همکاااری خل ایجفااارس ،اتحادی ا عاارب ،گاارام ،0کشااررهای مرااتهل هاامساارد
(سی سیاس) 2و حتی اتحادی اقتصادی اوراسیا ،هی گرن حضارر و نهاش ماؤثری
ندارد .جمهرری اسدمی ایران صرفاً محرر یک سازمان مطقها ای اقتصاادی (اکار)
است ک سنهم بطا بر سمارهای مرجرد ،اهمیتی در تعامدت اقتصادی مطقه ندارد و
اهداف مدنظر از ایجاد سن محه نشد است .اید های ایاران بارای ایجااد ساازمان
1. GUAM
2. CIS
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کشررهای ساحلی خیر و بازار مشترک اسدمی نیای با علات مخال ات روسای و
عربرتان عملی نشد است.
ها) بخش مهمی از مرقعیت قدرت ایران چ در مرائل داخلی و چ در ن ارذ
مطقه ای ب درسمدهای ن تی وابرت و همارار در معارض سسایب اسات .افایایش
درسمدهای ن تی ب همان مییان ک قادرت دولات را افایایش مایدهاد ،انتظاارات
داخلی را نیی بااال مایبارد و باا افایودن بار هییطا هاای دولات ،سن را در داخال
سسیبپایر میکطد .از طرفی با کاهش درسمدهای ن تی هییط های امطیتی داخلی نیای
باال میرود .مجمر این مرائل با وجرد نهاش مطقها ای ماؤثر ایاران در مطقها و
کمک سن ب دولت های مرجرد در عراق و سرری و افغانرتان ،ب علت حل نشادن
مشکدت مرجرد با غرب و نگرانیهای مطقه ای از سری عربرتان و ترکی  ،باعاث
نرعی انیوای ساختاری و نهادی برای ایران شد است؛ ب طرریک در حا حاضر،
ایااران محارر هاای سااازمان مهماای در مطقها و بااازیگر مهمای در های کاادام از
سازمانهای مرجرد نیرت .عدو بر این ،اید ها و تدوهای ایاران بارای تشاکیل
سازمانهای مطقه ای با مخال ت قدرتهای رقیب روب رو شد است .در نتیجا  ،از
سری دولتهای مطقه و نهادهای مرجرد هم تحات فشاار مضااع ی قارار گرفتا
است .علات ایان مرضار را مایتاران در رواباط سمریکاا باا کشاررهای مطقها ،
همپرشانی مطقه مررد ادعا با مطاط ن رذ دیگر و وجرد برخی شکافهای طبیعای
قرمی و ماهبی دنبا کرد .از اینرو ،مرقعیت مطقه ای جمهرری اسادمی ایاران از
ایجاد یا حضرر در ساختارها و نهادهای هطجارساز دور ماند است و ایان مشاکل
بیرگی برای تداوم قدرت و نهش سن است.
جمهرری اسدمی ایران در دو ده گاشت تدو کرد است تا با نهادساازی
مطقه ای بپردازد و در زمیط نهادهای مطقه ای ،سازمان همکاری اقتصادی (اکار) را
با همکاری ترکی و پاکرتان تشکیل داد ک پطج کشرر سسیای مرکایی و جمهارری
سذربایجان نیی عضر سن هرتطد .در سا  1۹۹1ایران خراستار عضریت ناظر شررای
همکاری خلیجفارس شد ،اما عربرتان مخال ت کارد و در  1۹۹۸تشاکیل ساازمان
«کشررهای ساحلی دریای خیر» را پیشاطهاد و پاس از سن ایان مرضار را تکارار
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نمرد ،اما با مخال ت روسی  ،هطرز هم چطاین نهاادی شاکل نگرفتا اسات .اساسااً
روسی از حضرر نهادیط و سازمانی ایران در مطقه پیرامرن خرد و نهادهای حارز
سیسیاس نگران است .از اینرو ،ایران با یک مشکل مهم روب رو است؛ نهادهاای
گرناگرنی از اتحادی عرب ،شاررای همکااری خلایجفاارس ،نااتر ،سایسیاس و
«سازمان پیمان امطیت جمعی» 0در محیط پیرامارنیاو فعاا هراتطد و کشاررهای
مجاور ایران با سمریکا ،اروپا و روسی قراردادهای دوجانب نظامی و امطیتای دارناد؛
اما ایران محرر هی نهاد سیاسی و امطیتیای در مطقها نیرات یاا اصادً در چطاین
نهادهایی حضرر ندارد .از اینرو ،تادو ایاران بارای نهادساازی یاا عضاریت در
نهادهای مرجارد اماری طبیعای و واقعای اسات و اساتهبا از ساازمان همکااری
شانگهای نیی از این جهت است .در واقع ،مطق خروج از انایوای نهاادی ،مرتارر
محرک ایران برای حرکت ب سمت سازمان شانگهای است .برخی تحلیلگران حتی
بر این عهید اند ک ایران ب دنبا روابط نیدیکتر با روسی  ،چین و هطاد اسات تاا
در سیطد تضمینکططد بالهر امطیت برای سن باشد (کرمی ،1۸۹3 ،ص.)۳۱ .
مهمترین هدف در سطد چشمانداز بیرت سال ک اهداف بلطدمدت را تا ساا
 0۱03ترسیم می کطد ،تبدیل ایران ب کشرری ترسع یافت  ،با جایگا او اقتصاادی،
علمی و فطی در مطقه سسیای جطرب غربی است( .ساطد چشاماناداز بیرات ساال
جمهرری اسدمی ایران)1۸۳۱ ،
طبیعی است در راستای تحه این اهداف ،یکی از اقداماتی ک میتراند بریار
مهم و تأثیرگاار باشد و ایران را در راستای رسیدن ب مطافع ملی و اهادافش یااری
دهد ،حضرر و مشارکت فعا در فرایطدهای مطقه ای است ،ب ویژ اگار در حالات
مقلرب ،با جهتبخشی و شکلدهای ایان فرایطادها از ساری ایاران همارا باشاد
(واعظی ،1۸۳۹ ،ص.)۸1 .
همرااایگی جمهاارری اساادمی ای اران بااا کشااررهای پیراماارنیاو ،سن را بااا
سیرتمهایی چرن خلیجفارس ،خاورمیان و جطرب غرب سسایا ،سسایای مرکایی و
ق هاز و شرق مدیتران  ،مرتبط ساخت و ب نرعی ایران مکمل و چشاماناداز «امتاداد
1. CSTO
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همرایگان» برد است و از قابلیت مطاسبی برای ای اای نهاش و باازیگری در ایان
سیرتمها برخرردار است .این مرضر زمانی مهمتر میشرد کا برخای ات اقاات و
روندهای مطقه ای و بینالمللی مانطد ارتهای نهش و بازیگری بیشتر چین ،افایایش
تران هطد ،احیای روسی و مرائلی مانطد تروریرم و ترج روزافیون سمریکا ب ایان
مطاط بر اهمیات ایان حارز جهاانی مای افیایاد .در ساا هاای گاشات  ،برخای
سیاستها ،رویکردها و رخدادها (مانطد سیاستهاا و فشاارهای سمریکاا و غارب)
باعث شد ک ایران عمدً در سیرتم تابع امطیتی خلیجفاارس قارار گیارد ،بار ایان
اساس ،همگرایی مطقه ای راهباردی در حارز هاای شامالی ایاران در چاارچرب
اهداف چشمانداز بیرت سال  ،مدنظر و مقلرب جمهارری اسادمی ایاران اسات.
ب عدو ای ای نهش بیشتر ایران در مطقه ای مانطد سسیای مرکیی کا ماررد ترجا
بازیگران رقیب دیگری چارن سمریکاا و غارب اسات ،مایتراناد تعامال ساازند
اقتصادی -فرهطگی جمهرری اسدمی ایاران را با امطیتای -اقتصاادی تغییار دهاد
).(Siddiqui, 2019
با ترج ب سنچ بیان شد ،بدیهی است سازمان همکاری شانگهای مررد ترج
ایران برد و ایران با عضریت دائم ایران در این سازمان و است اد از ظرفیتهای سن
بعضی اهداف راهبردی سیاست خارجی خرد را محه خراهد ساخت( .طباطبایی،
،1۸۹۱ص

.)1۳1-1۳3

از اینرو ،عضریت دائم ایران در سازمان شانگهای بر چطد استدال مهم مبتطی
است :نخرت ایطک ایران ب لحا عضریت در نهادهاای مطقها ای ماؤثر ضاعیف
برد است؛ ب عطران مثا  ،کشاررهای پیرامارنی ایاران از جملا کشاررهای عارب
حاشی خلیجفارس ،در نهادهای مختل ی از جمل اتحادی عرب ،شررای همکااری
خلیجفارس و غیر حضرر دارند و از میایای عضریت در این نهادها بهر میبرناد.
در شما ایران نیی کشررهای حرز «سایسیاس» ساازمانهاای مختل ای از جملا
سازمان کشررهای همسرد و سازمان پیمان امطیت جمعای را تشاکیل داد اسات و
در شرق و غرب نیی رونادها و ساازمانهاای مطقها ای برایاری وجارد دارد کا
کشررهای مختلف در سنها عضریت دارند و ب این ترتیب ب افایونساازی مطاافع
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خرد مبادرت میکططد و ایران نیی ک پیش از این ،فهاط در یاک ساازمان مطقها ای
اقتصادی محدود ،یعطی اکر عضاریت داشات ،پاس از عضاریت دائام در ساازمان
همکاری شانگهای قادر شد است از میایا و مقلربیتهای ایان ساازمان بهار مطاد
شرد.
عضااریت دائاام ایااران در سااازمانی بااا چطااین اهمیاات و قابلیااتهااایی،
نهشسفریطیاو را در جهان مهمتر و بارزتر مایکطاد و فرصات جدیادی را بارای
فعالیت های سیاسی و اقتصادی ایران فراهم میسازد .عدو بر این ،طبیعی است ک
متطاسب با ارتهای نهش سازمان در سقح مطقه ای و باینالمللای ،نهاش ایاران نیای
افیایش مییابد.
یکی از اصلیتارین اهاداف ایاران از عضاریت دائام در ساازمان شاانگهای،
ظرفیت چطدجانب سن برای رویارویی با سمریکا و جلرگیری از گراترو ن ارذ ایان
کشرر در مطقه برد است .ایران ک رواباط چطادان مقلاربا باا غارب نادارد ،باا
پیرستن دائمی ب این سازمان روابط خرد را باا متحادان سیاساااو مثال چاین و
روسی تهریت مایکطاد و ایان عضاریت مرجاب بااال رفاتن وزن ایاران در برابار
تهدیدات سمریکا میشرد.
جمهرری اسدمی ایران میتراند از این پس با اتخاذ مراضع اصارلی و پرهیای
از گ تمان تهابلجریان  ،تصریر نامطاسب غرب را در جلر دادن ایران ب عطران یاک
کشرر تکرو و مطیوی ک ب هی گرن ترتیبات و همکاریهاای باینالمللای پایبطاد
نیرت بیداید و بر نهش تعاملی و سازند تهران تأکید نماید.
با ترج ب اهداف سازمان همکاری شانگهای میتران گ ت ک این پیماان باا
مقلربیتهای راهبردی و دکترین نظامی ایاران ساازگاری دارد؛ چراکا ایاران نیای
همیش بر احترام ب ح حاکمیت کشاررها و ترساع تعاامدت و همکااریهاای
اقتصادی ،امطیتی ،سیاسی و راهبردی تصریح و ب مشارکت و همکاری کشاررهای
مطقه در ایجاد و گرترو امطیت مطقه ای اعتهااد دارد .طبیعای اسات گراترو و
درهم تطیدگی امطیتی از طری چطین پیمانهایی ،برای تکتک کشاررهای عضار از
جمل جمهرری اسدمی ایران ،ارتهای امطیت را ب همرا خراهد داشت.
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با تأمل بر سازمان شانگهای میتران دریافت ک بارای ایاران اسات اد از ایان
سازمان برای ایجاد و تحکیم ثبات در محیط امطیتی خرد ،اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا
محیط امطیتی ایران با محیط امطیتی دیگر اعضاای ساازمان همپرشاانیهاای زیاادی
دارد .این امر وقتی مهمتر میشرد ک در حالی ایاران بار اسااس ساطد چشاماناداز
بیرتسال باید ب جایگا او اقتصادی و علم و فطاوری در مطقها جطارب غارب
سسیا دست یابد ک در یکی از پرسشربترین و بیثبااتتارین مطااط جهاان قارار
گرفت است؛ محیقی ک از یکطرف ب پاکرتان ،افغانراتان و سسایای مرکایی و از
طرف دیگر ب خاورمیان و عراق و ق هاز متصل میشرد و ب هماین دلیال طبیعای
است ک حصر اهداف سطد چشمانداز در چطین محیط امطیتیای بس دشرار اسات
و اهمیت ایجاد ثبات و نهادسازی مشخ

و پررنگ میشرد .با ترجا با اهاداف

سازمان در حرز های اقتصادی و سیاسی -امطیتی ،میتران ایان ساازمان را ابایاری
ثبات زا در محیط امطیتی ایران در نظر گرفت و از سن بارای ایجااد ثباات در محایط
امطیتی ایران و برترسازی بدر جهت نیل ب اهداف سطد چشمانداز بهر گرفت.
بطابراین سازمان شانگهای در زمیط کاهش برخی دغدغا هاا در مطقها بارای
ایران مؤثر خراهد برد .از مهمترین اهداف سازمان همکااری شاانگهای ،مباارز باا
افراطگرایی ماهبی ،مهابل با تروریرم ،مبارز با جداییطلبی ،جلرگیری از قاچااق
مراد مخدر ،همکاریهای مطقه ای و تأمین صلح و ثبات در مطقه است .ایاران باا
ترج ب قرار گرفتن در یک مطقه راهبردی و مهم ،انرژی زیادی را صرف مباارز
با افراط گرایی ماهبی ،تروریرم ،جداییطلبی و قاچاق میکطد؛ بطاابراین عضاریت
دائم در این سازمان و همکاری اعضا برای حال ایان مشاکل ،بارای ایاران کاامدً
حیاتی و مهم میکطد .نهش پررنگ ایران در ایان مهام را برجرات تار و مهبار تار
میسازد.
از دیدگا قارای نظاامی ،اعضاای دائام ایان ساازمان سادحهاای هرات ای و
ترانمطدیهای نظامی باالیی دارند ک این خرد ،میتراناد برخاررداری ایاران از یاک
پشتران امطیتی قری باشد .با عضریت دائم ایران در ایان ساازمان عملکارد ایاران در
رویارویی با غرب در مهایر با قبل تغییر کرد  ،سزادی عمل بیشتری خراهد داشت.
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عضریت دائم در این پیمان ،امکان گرترو تعامدت و روابط با قادرتهاایی
ماند روسی و چین (ب عطاران دو همکاار و شاریک اصالی ایاران در عرصا هاای
سیاسی و اقتصادی) ،سایر همرایگان و کشررهای عضار ایان پیماان (کشاررهای
سسیای مرکیی) ،هطد و حتی کشررهای شرق را فراهم میسورد و بدون تردید ایران
فرصتی خراهد یافت ک ب تهریت نهش مطقه ای خرد و حلوفصال مراائل میاان
کشررهای مطقه بپردازد.
حضرر چین و روسی از دو جطب اقتصادی و سیاسی برای ایران اهمیات دارد:
ایطک حلوفصل بریاری از مرضرعات سیاسی ایران بدون تعاین مرضاع از ساری
روسی در جامع بینالملل حال نخراهاد شاد و از نظار اقتصاادی ،ایاران و چاین
تعامدت وسیعی را در حرز های اقتصادی و صادرات و واردات دارند .نیاز فراوان
پکن ب انرژی و نیاز های مختلف ایران ب کاالهای این کشرر در چطد سا گاشات
تیتر اخبار میان سن دو بارد اسات .باا ترجا با حجام زیااد مباادالت اقتصاادی
درونسازمانی در سازمان همکاری شانگهای و تعامدت اقتصادی قابالترجا باین
ایران و چین ،ایران با عضریت دائم در این سازمان و افیایش مبادالت اقتصادی باا
اعضا از لحا اقتصادی ارتها مییابد و میتراند با ترج ب وابرتگیهای اقتصاادی
ایجادشد بین اعضا ،سقح امطیتی خرد را باال ببرد و تا حدودی امطیات خاریش را
تضمین کطد.
جمهرری اسدمی ایران نیازمطاد حضارر ماؤثر در سسایای مرکایی و ارتبااط
چطدجانب و گرترو تعامدت با کشررهای این مطقها اسات .سسایای مرکایی باا
ترج ب ژئرپلیتیک خاص ،مطابع زیرزمیطای و بازارهاای وسایع بارای ایاران حاائی
اهمیت است .این ویژگیها با ویاژ باا ترجا با مکمال باردن اقتصااد ایاران و
کشررهای این مطقه و فرصتهای فراوان مرجرد در این کشررها و با کاتالییوری
مانطد اشتراکات و قرابتهای فراوان فیمابین ،اهمیت بیشتری مییابد و مییتی باس
ویژ برای اقتصاد ایران است .سازمان شانگهای درواز ای ب سری است اد بیشاتر از
این فرصتها و تحه این مییتها است.
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 .1دالیل افزایش وزن ژئوپلیتیک ایذران در منطقذه بذا عوذویت دائذم در
سازمان همکاری شانگهای
با ترج ب مقالب پیشگ ت  ،دالیل تأثیر عضریت دائم ایران در ساازمان شاانگهای
بر مؤل های قدرت جمهرری اسدمی ایران و در نتیجا افایایش وزن ژئرپلیتیاک
ایران در مطقه عبارتاند از:

• کاهش حجم تهدیدها و ارتهای سقح مشارکت و همکاریهای مطقه ای در

زمیط های امطیتی ،سیاسی و اقتصادی همرا با مقلربیت بینالمللی در جهات مطاافع
ملی و افیایش قدرت ملی جمهرری اسدمی ایران؛

• طرح این عضریت دائم ب عطران سیاست تطشزدایی و اعتمادسازی از ساری

ایران نربت ب کشررهای همرای شمالی (سسیای مرکیی)؛

• پیگیری سیاستهای دفاعی با ابیارهای قابلقبر و بینالمللی ،با ترجا با

تهدید ایران از سری ایاالت متحد و ایطکا عضاریت دائام در ساازمان همکااری
شانگهای یک اتحاد نظامی محررب نمیشرد؛

• افیایش قدرت چان زنی ایران برای مهابل با غرب و چالش مطقه ای؛
• تهابل با تدو ایاالت متحد برای مطیوی کردن ایران؛

• همرریی با سازمان در حرز های مبارز با تروریرم ،قاچاق و ترلیاد ماراد
مخدر و تجیی طلبی و در نتیج کاهش هییط های سیاسای و اقتصاادی مترتاب بار
سن؛

• گرترو اعتماد و حرن نیت و همکاری و ارائ چهر ای دوساتان و مثبات

از جمهرری اسدمی ایران نید دولتهای سسیای مرکیی؛

• تهریاات پیرناادهای فرهطگاای ،اقتصااادی ،سیاساای ،امطیتاای و نظااامی میااان

جمهرری اسدمی ایران و اعضای سازمان؛

• ح ظ و گرترو باازار تجااری بایرت و پیرسات بارای ن ات و صاادرات

غیرن تی؛

• بهر گیری از تران و قدرت اقتصادی و ظرفیتهای چین؛

• ایجاد روی ای برای مبادل سزاد کاال و دستیابی ب ترافهاتی در زمیطا اعقاای
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امتیازات و معافیتهای مربرط ب تعرف های گمرکی؛

• دسترسی ب یک بازار گرترد تر و بهر مطدی از مطافع اقتصادی سن.
بطابراین میتران اظهار داشت ایران کشرری است ک فین ر و ب طرر باالهر

از عرامل ژئرپلیتیکی مطاسبی برخرردار است و همین عرامل با تأثیر بر مؤل ا هاای
قدرت ایران ،باعث ایجاد وزن ژئرپلیتیکی مطاسبی برایش مایشارند .ویژگایهاای
ژئرپلیتیکیای چرن مرقعیت مطاسب (قرار گرفتن در چهار را ارتباطی شرق-غرب
و شما  -جطرب ،همجراری با خلایجفاارس و تطگا هرمای) ،داشاتن مطاابع غطای
انرژی ،وسعت فراوان ،شکل مقلرب و جمعیت باال (با لحاا کمای و کی ای) از
عراملی هرتطد ک میترانطد مؤل های قادرت ملای و وزن ژئارپلیتیکی مطاسابی را
برای ایران رقم بینطد؛ اما بدیهی است ک بال عل کردن و بهر مطدی از این ویژگیها
و افیودن بر وزن ژئرپلیتیکی ایران در عرص بینالمللی و مطقه ای و بالقبع ارتهای
جایگا و مطیلت ایران در این عرص ها ،در تعامال باا افایایش مؤل ا هاای قادرت
سیاسی ،اقتصادی و امطیتی ،مرضر مهمی است ک باید ب سن ترج شرد .ب همین
دلیل و بر مبطای مقالب باال ،طبیعی اسات عضاریت دائام ایاران در ایان ساازمان،
افیایش قدرت ایران در عرص های اقتصادی ،سیاسای و امطیتای و ارتهاای نهاش و
جایگا ایران در عرص بینالملل و (ب ویژ ) مطقه ای را ب همرا داشت باشاد و باا
ترج ب ویژگیهای سسیای مرکیی و محرریت ایان مطقها در ساازمان ،بیشاترین
تأثیر در این خصرص را میتران در مطقه سسایای مرکایی مشااهد کارد .گ تطای
است ک جدای از تحه این امر ب شکل مرتهیم ،افیایش تعامدت و همرارییهاا
با قدرتهایی چرن چین و روسی  ،با ترج ب ایطک چین و روسی بازیگران اصلی
سازمان و مطقه (سسیای مرکیی) هرتطد ،ب طرر غیرمراتهیم بار تاران باازیگری و
ای ای نهش ایران در مطاط ذیل این سازمان ب ویاژ مطقها سسایای مرکایی ماؤثر
است و سن را بهبرد میبخشد.
نتیجهگیری
از مجمر مباحث مقرحشاد مایتاران دریافات کا ایاران و ساازمان همکااری
شانگهای فرصتهای مهمی برای یکدیگر دارناد .ایاران بایاد از تطهاایی راهباردی
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خرد در معادالت جهانی و مطقه ای خارج شرد و در نبرد امکاانی بارای ایجااد و
محرریت یک نهاد مؤثر خردی و عضریت برابر در یک اتحااد راهباردی،همچارن
این سازمان را میان ای را ب روی او گشرد است .جمهرری اسادمی با ویاژ در
تحرالت سا های اخیار باا مصاربات و بیانیا هاای ساازمانهاایی مانطاد شاررای
همکاری خلیجفارس ،اتحادی عرب و ساازمان همکااری اسادمی ایان تطهاایی را
مشاهد کرد است .عضریت دائم در این سازمان با هی یاک از اصار حهارقی و
سیاسی کشرر در تعارض نیرت؛ بلک تجرب سا های اخیار و با ویاژ فشاارهای
عربرتان و ترکی در س نهااد شاررای همکااری خلایجفاارس ،اتحادیا عارب و
سازمان همکاری اسدمی نشان میدهد ک ابیارهای نهاادی چگرنا مایترانطاد در
دیپلماسی چطدجانب نهش مؤثری داشت باشد .عضریت دائم در این سازمان ،ضامن

افیایش قدرت سیاسای ،اقتصاادی و امطیتای ایاران ،وزن ژئارپلیتیکی سن را هام –
ب ویژ در مطقه سسیای مرکیی باا ترجا با محرریات ایان مطقها در ساازمان-
افیایش می دهد و ارتهای مطیلت ،جایگا و تران بازیگری ایران در عرص مطقها ای
و بینالمللی را ب دنباا مایسورد .البتا بارای ساازمان هام نهاش ثبااتسفارین و
دولتساز ایران و تجربیات مهم سن در کمک با صالح ،ثباات و امطیات مطقها و
مبارز با تروریرم در ده هاای اخیار فرصات مهمای اسات کا در گراتر ای از
خاورمیان تا جطرب سسیا و سسیای مرکیی قابلیتهای این نهاد را افایایش خراهاد
داد .مجمرع ظرفیاتهاای جغرافیاایی ،فرهطگای ،اقتصاادی و سیاسای ایاران بار
قابلیتها و ترانمطدیهای این سازمان در همکاری و همگرایی مطقه ای مایافیایاد
و محرر تعامدت و همکاریهای تجاری و فرهطگی سسیایی را ک از دو قرن پایش
متروک شد است ،بیشتر و بیشتر احیا خراهد کرد .گ تطی اسات کا ایان ساازمان
یک اتحادی امطیتی و نظامی نیرت و نمیتران سن را یک نهاد هامگرایای مطقها ای
مؤثر دانرت؛ اما چطانچ روند کطرنی تاداوم یاباد ،مایتراناد نهاش گراترد ای در
همگرایی مطقه ای و تحه ابتکار امطیت سسیایی ای ا کطد و برای جمهرری اسادمی
ایران هم یک فرصت راهبردی تلهی شرد.
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