
 

 همقدم

و باا منااا    2001سازمان همکاری شانگهای در ساا   

قرار دادن سه هدف منارزه با تروریسم،جدایی طلنی و 

 ایا  ساازمان  های عضو  دولتگرایی تشکیل شد.  افراط

جمعیت یعای تقرینا یک چهارم از میلیارد  1.5تقرینا 

دهااد و اگار جمعیات     مای  تشاکیل جمعیت جهان را 

اعضای ناظر ای  سازمان را هم بخواهیم به ای  مسئله 

ایا  میانان باه نجاع جمعیات جهاان        ،اضافه نماییم

فارغ از ایاکه بخواهیم در ارتناط باا   .تندیل خواهد شد

ی  نهاد قضاوت نماییم باه  دم موفقیت اموفقیت و یا ع

رسد که بحث چگونگی عضویت ایاران در ایا     نظر می

سازمان که همواره در یک دهه گذشاهه مرارب باوده    

گاران داخلای    است به پرسشی اساسی در میان تحلیل

گران داخلای   اگرچه برخی از تحلیل تندیل شده است.

از موفقیت ای  نهاد سخ  به میان آورده و بر ضارورت  

ضویت ایران از عضویت ناظر به عضویت کامال  تغییر ع

رساد کاه    لیک  به نظار مای   ،سخ  به میان آورده اند

 مخهلفیهای  آیاده ای  سازمان با ابهامات و پیچیدگی

روبرو باشد که از ارزش و ضرورت اسهراتژیک عضاویت  

حداقل در مقرع کاونی بکاهد. در اداماه   ،کامل در آن

هاا کاه    پیچیادگی  ایا  شود تا به برخای از   تالش می

بایست در چگونگی نگاه به ای  سازمان مورد توجه  می

   شود. قرار گیرد، اشاره می

بایست در ارتنااط باا    ای را که می اولی  مسئله. 1

سازمان همکااری شاانگهای باه آن اشااره داشات آن      

است که ای  سازمان برخالف آنچه در ادبیات سیاسای  

د شاده اسات   به عاوان یک سازمان چادجاننه از آن یا

بیشهر یک سازمان دوجاننه است و دو کشاور چای  و   

دهی به ماهیت و محهوای ای  ساازمان را   روسیه جهت

در اخهیار دارند. کشورهای آسیای مرکانی عضاو ایا     

دهی به ایا    دهی و جهت سازمان اساسا نه توان شکل

 سازمان را دارند و نه تمایلی به ای  مهم دارند.

و روساایه بااه ایاا   نااون نگاااه مهفاااوت چاای . 2

تاوان   سازمان یکی دیگر از مسائلی است که ظرفیت و

یااده نیان بیشاهر کااه      ای  سازمان را کاسهه و در آ

خواهد داد. در حالی که چی  تمرکن اسهراتژیک خاود  

هاا تاالش    را بر مسائل اقهجادی قرار داده اسات، رو  

المللای نیان بارای     دارند تا ابعاد و اضالن امایهی و بی 

توان گفات کاه    باابرای میسازمان تعریع نمایاد.  ای 
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سازمان همکاری شانگهای ظرفیت و تاوان ززم بارای   

های چای  و   پوش  همنمان و توامان اهداف و دغدغه

 Go» ها اسهراتژی  از زمانی که چیایروسیه را ندارد. 

Global»   بیاان و معرفای کردناد و     2000را در سا

های چیاای   ای شرکتگذاری بر های سرمایه محدودیت

 2005ی کاه  یافات تاا ساا     بر اسا  ای  اسهراتژ

تقرینا هنار شرکت چیای وارد مارقه آسیای مرکانی  

شدند و حجم تجاارت ایا  کشاور نیان باا کشاورهای       

 30تقریناا   2010تاا   2000از ساا    آسیای مرکانی 

کاون نین ادامه داشهه و برخای از  برابر شده است که تا

رصاادی چاای  در تجااارت بااا  د 20آمارهااا از سااهم 

ایا  مسائله   کشورهای آسیای مرکانی حکایات دارد.   

جدای از آنکه تسلط چی  بر ژئواکونومی مارقاه را در  

نیان  تواناد باه نفاوی سیاسای      پی داشهه همچای  مای 

هاا در برابار تغییارات     ترجمه شاود کاه طنیعهاا رو    

ایاچایای در ماتریس هویت سیاسی کشورهای مارقه 

داماه اخهالفات دو جاننه را تشادید   مقاومت و حجم و

 خواهد کرد.

چای  و   باید دانست که ادراک مهقابل تهدیاد . 3

تاری  مواناع    یکای از مهام   روسیه نسنت باه یکادیگر،  

 یابی و تحرک بیشهر سازمان همکااری شاانگهای   عمق

اساات. وجااود چااای  نگرشاای در میااان     در آیاااده

هاا باه    ساازان چیاای و افانای  نگرانای رو      تجمیم

های اخیار از نفاوی چای  در مارقاه      ص در سا خجو

سیای مرکنی، امکاان رسایدن فرایاادها و ابهکاارات     آ

و تقویت  محور به بلوغ و پخهگی ززم را سلب –چی  

داماه همکاری هاای چای  و روسایه را در بلادمادت     

به بیان دیگار محایط ژئاوپلیهیکی     کاه  خواهد داد.

ط چی  چه در شرق و جااو  شارقی و چاه در محای    

امایهی غربی خود، اسهعداد به نهیجاه رسااندن کامال    

ابهکارات همگرایانه ایا  کشاور را باه شادت کااه       

 ایا   دهد. به بیان دیگر از آنجا که حضور چای  در  می

قادرت و نظام   تواند به باازتوزیع   دو محیط امایهی می

روسایه   ماجر شود، طنیعی است که با مقاومات  سابق

در محیط امایهی غربای و آمریکاا در محایط امایهای     

توان به ابهکارات  باابرای  نمیروبرو خواهد شد.  شرقی

هاای آن چاادان    چی  محور در مقرع فعلی و ظرفیت

 امیدوار بود.

رسد کاه وجاود تعارضاات موجاود      به نظر می. 4

میان چی  و روسایه در ساازمان همکااری شاانگهای     

های موازی  سمت انجام بازی باعث حرکت دو کشور به

همکاری شانگهای  و خارج از قاعده و چارچو  سازمان

گاران رو  و مجاامع    شود. افنای  حساسیت تحلیال 

دانشااگاهی ایاا  کشااور و همچااای  هشاادار بااه      

ای  سازان سیاسی ای  کشور نسنت باه حاشایه   تجمیم

شدن روسیه در مارقه آسیای مرکنی، ایا  کشاور را   

باه تقویات اتحادیاه اقهجاادی      برآن داشاهه اسات تاا   

اوراسیا و تالش بارای ایجااد انساجام بیشاهر در ایا       

اتحادیه بپردازد. در طرف دیگار مسائله نیان باه نظار      

هاای   ها به خجوص در ساا   رسد که برخی نگرانی می

اخیر نسنت باه موفقیات اساهراتژی چای  در اسایای      

مرکنی در ای  کشاور مرارب شاده اسات و برخای از      

های  چیای از ضرورت بازنگری در سیاستگران  تحلیل

اناد. باه    ای  کشور در ای  مارقه سخ  به میان آورده

گاران معهقدناد کاه اساهراتژی      بیان دیگر ای  تحلیال 

های اقهجادی ای  کشور نهوانسهه است تا کااون   کمک

ماجر به تغییر رفهار باازیگران ایا  مارقاه شاود و از     

هاایی را در ایا     بایست تالش کرد تا بازنگری ایارو می

اسهراتژی به عمل آورد. مررب شدن پیشاهاد تشاکیل  

گروه منارزه با تروریسم از طرف چی  و باا حضاور دو   

هاا را   کشور افغانسهان و تاجیکسهان در برخی از رسانه



 تغییر نگاه ایران به سازمان همکاری شانگهای     3

 

هاای چای     شاید بهوان به عاوان بخشی از ای  تاالش 

 های موازی دانست. برای انجام بازی

ت کامل در سازمان سیاست تالش برای عضوی. 5

از همکاری شانگهای که تقرینا در یاک دهاه گذشاهه    

دنناا  و پیگیاری شاده    طرف جمهوری اسالمی ایران 

ی  سازمان باه عااوان   بود بیشهر بر ای  مناا بود تا از ا

گر در برابر غر  و آمریکا اساهفاده شاود.    عاملی موازنه

پایادار  اگرچه ای  مهم همچااان هام یکای از اهاداف     

ی اسالمی ایران است لیک  با توجه باه ایاکاه   جمهور

ای  سازمان نهوانسهه و یا اساسا تمایلی باه ارائاه    الع(

ریکا ندارد و  ( نق  موازنه گر در برابر غر  و آم یک

در  1+5تفاهم موقت راهنردی با مجموعاه  رسیدن به 

بخشی از مشاکالت ایاران   ، ای توافق جامع هسههقالب 

ش اسهراتژیک ا حدودی از ارزت وبا غر  را حل نموده 

حاداقل باه   انداز سیاست خاارجی   ای  اهداف در چشم

در مقراع  اسات. بااابرای     کاسهه شاده صورت موقت 

تی بارای تاالش بای  از حاد باه ماظاور       رفعلی ضرو

 ندارد.عضویت کامل در ای  سازمان وجود 

هاااا و تحاااوزت ایجااااد شاااده در   واقعیااات. 6

تمایال چای    ای و بای  المللای و    های مارقه سیاست

باارای حرکاات بااه ساامت باارون گرایاای بیشااهر، نیاااز 

اسهراتژیک چی  را به مهحدی  راهنردی افانای  داده  

تواند به عاوان یکای   است و طنیعی است که ایران می

سیاسات و اساهراتژی چای     ایا   هاای مهام    از حلقاه 

رسد حفا  وضاعیت    نگریسهه شود. از ایارو به نظر می

فعلی عضویت در سازمان همکاری شانگهای یعاای باه   

عااوان عضاو نااظر، مااافع و همچاای  قادرت ماانور        

باه  بیشهری برای ایران در آیاده ایجاد نماید تا ایاکاه  

صورت کامل زیر چهر چی  در سازمان قارار گرفهاه و   

 ابنارهای چانه زنی خود را ارزان واگذار نماییم.

ان گفات کاه اگرچاه مساائل و     تو در مجمون می

تحوزت مارقه آسیای مرکنی هاوز به مرکن و هساهه  

سیاست خارجی کشور تندیل نشده است لیک  به نظر 

رسد که با توجاه باه ماوارد فاوق ضارورتی بارای        می

همکااری شاانگهای     تعجیل در عضویت کامل سازمان

لنهه رصد سیاست دو ساهونی  هم وجود نداشهه باشد. ا

ی مرکاانی یعااای سااازمان همکاااری  ساایاچاای  در آ

اسهراتژی کمرباد اقهجادی جاده ابریشم و شانگهای و 

تواناد در   اسهفاده از فضااهایی کاه ایا  سیاسات مای     

نهیجه رقابت چی ، روسیه و هاد از یک طرف و تالش 

هر کدام از ای  کشورها برای انجام اقادامات ماوازی از   

سات  طرف دیگر ایجاد نماید، یکی از وظاایع مهمای ا  

تواند احسا  نیاز به ایاران را در معاادزت    که هم می

ای افانای  دهاد و هام ایاکاه مااافع بههار و        مارقاه 

 بیشهری را برای کشور ایجاد نماید.


