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 چکیده

این مقالھ معتقد است کھ ظھور و تکامل سازمان ھمک11اری ش11انگھای ب11ھ ط11ور ب11القوه ی11ک اق11دام موازن11ھ بخ11ش در 
ش11ود از این نظر، سازمان شانگھای بھ عنوان ابزاری دیده م11یت متحده آمریکا است، واکنش بھ یک جانبھ گرایی ایاال

ھمچن11ین ای11ن نوش11تار ب11ازی دوگان11ھ . باش11دم11ی در پی ایجاد موازنھ در برابر ایاالت متح11ده) ھمکاری چین(کھ روسیھ با 
 عض11ویت در واق11ع ط11رح. کن11دروسیھ در زمینھ عضویت دایم ایران در سازمان ھمکاری شانگھای را نیز بررسی م11ی

 روس11یھ نگران11ی درخواس11ت ب11ھ ای11ن قب11ال در روسیھ سیاست نسبی انعطاف و شانگھای ھمکاری سازمان در ایران دایم
در ص11ورتی ک11ھ جمھ11وری اس11المی ای11ران بتوان11د ش11ود؛ ب11ھ ای11ن خ11اطر ک11ھ غ11رب نس11بت داده م11ی ب11ا ای11ران ھمراھ11ی از

واب11ط ب11ین خ11ود و کش11ورھای غرب11ی ب11ھ وی11ژه آمریک11ا را س11امان دھ11د، روابطی سازنده و مبتنی ب11ر احت11رام متقاب11ل در ر
 .م11ورد توج11ھ ق11رار دھن11دھا ناچار خواھند شد مالحظات بیش11تری در ت11امین من11افع جمھ11وری اس11المی ای11ران آنگاه روس

 از خ11روج و ایھس11تھ مس11ئلھ ح11ل س11مت ب11ھ ایران .ا.ج خارجی سیاست گیری سوال اصلی مقالھ این است کھ چرا جھت

ش11د؟ فرض11یھ  ای11ن س11ازمان در ای11ران از س11وی روس11یھ  دای11م عضویت پذیرش در تعدیل باعث متحد، ملل مجازات امنظ
 علی11ھ )ھمکاری چ11ین(روسیھ با  توسط نرم موازنھ ایجاد براي عاملي بھ شانگھاي ھمكاري سازمانمقالھ این است کھ 

رابطھ با عضویت دایم ایران بازی دوگانھ را دنب11ال  و در این راستا روسیھ در	است شده تبدیل گرایي آمریكا جانبھ یك
 .کندمی

 ایاالت متحده آمریکا ، روسیھ، سازمان ھمکاری شانگھای، عضویت دایم ایران، موازنھ نرم:واژگان کلیدی
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 مقدمھ

 قرقیزس11تان، قزاقس11تان، روس11یھ، چ11ین، دول11ت 8 ش11امل 1ش11انگھای ھمک11اری س11ازمان
ئن در رسمی صورت بھ سازمان چھ اگر. است ، ھند و پاکستانازبکستان و تاجیکستان  ژو

ست؛ 2پنج شانگھای بھ یافتھ معروف توسعھ مرحلھ یک اصل در اما شد تاسیس 2001  کھ ا
 سال در) قزاقستان،قرقیزستان،تاجیکستان(آسیای مرکزی  وکشورھای روسیھ چین، توسط

بونی عنوان بھ1996 جالس برگذاری برای تری سیس عضو ھایدولت بین منظم ا  شد، تا
 نیروھای کاھش و مرزی اختالفات حل گفتگوھای رشتھ یک پیرامون پنج شانگھای گروه
	.گرفت شکل مرزی مناطق در مسلح

 ھمکاری سازمان بھ پنج شانگھای گروه ،2001 ژوئن در ازبکستان عضویت با

 المللی بین نسازما یک عنوان بھ 2002سال در سازمان این و یافت نام تغییر شانگھای

 و ھدف. ھستند سازمان این ناظر اعضای نیز افغانستان و ایران، مغولستان. شد معرفی
 در سازمان. است مبھم زیادی حدود تا شانگھای ھمکاری سازمان روی پیش اندازچشم

 در روسیھ و چین گسترده نظامی عملیات با اما بود، توجھ مورد کمتر گیری شکل آغاز
 .شد بیشتر نیز سازمان این بھ توجھ چین، لشما در 2005اوت 

 کشورھای میان مرزی اختالفات حل منظور بھ ابتدا در کھ شانگھای ھمکاری سازمان
 اھداف گسترش نیز امنیتی و ھایبر ھمکاری تمرکز با 2001 سال در شد، پا بر عضو
 داشت، و  مبذول خود بھ را زیادی توجھات و عرصھ وجود نھاد بھ پا ابعاد سایر در خود

 حضور گسترش بھ رو روند مھار و قطبی تک جھان یایده با مقابلھ قبیل از مسائلی
 جدایی عنصر سھ با مقابلھ امریکا، متحده وایاالت ناتو ویژه بھ ایمنطقھ فرا ھایقدرت
 انرژی بخش در ویژه بھ اقتصادی ھمکاری گسترش نیز و تروریسم و گراییافراط طلبی،
. دھد ادامھ خود اھداف بھ مسیر این از تا داد قرار خود ھایبرنامھ و فاھدا صدر در را

 .داشت پی در را عضویت بھ منطقھ ھای کشور تمایل سازمان اھداف گسترش

 سفارت سوى از رسمى یادداشت با 2004در  ت،یعضو براى ایران رسمى درخواست
 و شد مـطرح قـزاقستان اىهدور ریاست با ھمزمان سازمان دبیرخانھ بھ پكن در ایران
 پیوستن از 2005 در آستانھ در خود نشست جریان در سازمان خارجھ امور وزیران

 در موضوع این و كردند پشتیبانى ناظر اعضاى بعنوان سازمان بھ پاكستان وھند  ایران،
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بـھ ) قزاقستان( آستانھ در 2005تابستان  در سازمان عضو كشورھاى سران نشست
 . رسید بتـصوی

 چارچوب در و سازمان این در جمھور دولت نھم رئیس حضور از ایران پس .ا.ج
 در سازمان این در دایم عضویت بر مبنی را خود تمایل شرق بھ نگاه خارجی سیاست
 اصلی اعضای عنوان بھ چین و روسیھ ھایدولت اما است نموده اعالم مختلف ھای برھھ
 سازمان اینکھ بر مبتنی قانونی منع و ندادند نشان واستدرخ این پذیرش بھ چندانی تمایل
 موقعیت المللی بین ھایمجازات تحت کشورھای بھ تواندنمی خود تاسیس منشور اساس بر

 .اند نموده عنوان بدھد، را وضعیت تغییر

 ایجاد ایران خارجی روابط در تغییراتی ایران. ا.ج در یازدھم دولت آمدن کار روی با

  نمونھ  مھمترین  جملھ از  کھ بود  آمریکا جملھ از غرب با زدایی تنش ھتج در کھ شد
 برای 5+ 1 گروه و ایران.ا.ج دولت وار سلسلھ دیپلماتیک ھایتالش و ھا رایزنی  آن

 .است ایران ای ھستھ برنامھ ادامھ چگونگی خصوص در جامع توافق یک اوردن بدست

 اقدام جامع برنامھ توافق 2015  ژوئیھ 14  تاریخ در لوزان، ای ھستھ تفاھم پی در
 از پس روز چند. شد منعقد 5+ 1وگروه اروپا اتحادیھ ایران، بین اتریش وین در مشترک

در تاریخ   روسیھ، جمھور رئیس پوتین، والدمیر ،)2015 اوریل 2( لوزان ای ھستھ تفاھم
 3001اس واییھ دفاع موشکی ھایسامانھ تحویل ممنوعیت فرمانی طی 2015 اوریل 13

 کرد لغو را ندھد تحویل بود گرفتھ تصمیم المللی بین ھای تحریم دلیل بھ کھ را ایران بھ
)Putin   	2015(. 

 کھ کرد اعالم) الوروف( روسیھ خارجھ امور وزیر  2015 ژوئیھ 9 تاریخ در ھمچنین
 ھمک11اری س11ازمان در عض11ویت خص11وص در ای11ران درخواس11ت تص11ویب از کش11ور ای11ن

 .)18/4/1394سرگئی الوروف    ( کندمی حمایت شانگھای

یری سوال اصلی مقالھ این است کھ چرا جھت یران .ا.ج خارجی سیاست گ  سمت بھ ا

 عضویت پذیرش در تعدیل باعث متحد، ملل مجازات نظام از خروج و ایھستھ مسئلھ حل
 ازمانس11ش11د؟ فرض11یھ مقال11ھ ای11ن اس11ت ک11ھ  ای11ن س11ازمان در ای11ران از س11وی روس11یھ  دای11م

یھ )ھمکاری چین(روسیھ با  توسط نرم موازنھ ایجاد براي عاملي بھ شانگھاي ھمكاري  عل

یم 	است شده تبدیل گرایي آمریكا جانبھ یك با عضویت دا طھ  و در این راستا روسیھ در راب
 .کندایران بازی دوگانھ را دنبال می

 

 تصویر کلی و اھمیت سازمان ھمکاری شانگھای

روسیھ، چین، ( کشور پنج چین شانگھای شھر در و 1996 الس آوریـل 26 در
 در اعتمادسازی توافقنامھ عنوان تحت را ایتوافقنامھ) قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان

 طوالنی مرزھای طـول در سـالح خـلع و اعتماد متقابل تقویت ھدف با و مرزی مناطق
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 سازوکار براساس. کردند تاسیس را نجشانگھای پ و گروهرساندند  امضا، بھ یکدیگر

 کھ کرد امضا، 1996 جوالی قرقیزستان در با مـرزی مـوافقتنامھ یک ینچ پنج، شانگھای
گـردید  مـشترک مـرز یلومترک 858 طول در کشور دو مرزی مسایل و فصل حل باعث

Azarkan, 2010:398)( بھ مرزھا یتامن از عالقھ مورد مـوضوعات تـدریج بـھ یکنل 
در  تجارت و یاقتصاد یپلماتیک،د یتی،امن سیاسی، ھایدربخش سودمند ھمکاری

چارچوب سازمان ھمکاری شانگھای کھ در واقع مرحلھ توسعھ یافتھ شانگھای پنج است، 
 دایم شامل روسیھ، چین، قزاقستان، ھشت عضواین سازمان داراي  .گسترش یافت

عضو ناظر شامل  سھھمچنین داراي  ، ھند، پاکستان وستانازبكستان، قرقیزستان و تاجیك
 .باشدمي و افغانستان مغولستان ،ایران

 عضویت به توجه با آن يها ینمنداتو همچنین و يشانگها ريهمکا نمازسا ھایفیتظر

 مسو یک از بیش دنبو دارا ن،مازسا ینا در منیتا رايشو ئمدا عضو پنج از عضو دو
 را نمنداتو هبالقو فئتالا یک نوید ديقتصاا يهاينمنداتو و توجه بلقا سعتو ن،جها جمعیت

 نمازسا ،نددگر ضافها عضاا جمع به نیزان یرا ن،مغولستا ناظر عضو رکشو دو گرا و هددمی
 . یافت هداخو ستد مهمتر موقعیتی به يشانگها

چین  و  سیهرو بین منیتیا ريهمکا یشافزا انعکاسی از يشانگها ريهمکا نمازسا

 المللبین منظا در مریکاآ همتحد تیاالا صلیا انمنتقد از که ستا .در مقابل آمریکا است
 ريهمکا نمازسا فیاییاجغر ورتبه مجا يشانگها ريهمکا نمازیگر سادهمیت اهستند. 

 عضو ،شدر لحا در رتقد یک انعنو به هند ینا بر ونفزا. گرددبر می پاارو با يشانگها
 یا حصالا ايبر ديیاز ظرفیتاز  نمازسا عضو يلت هانابراین دوب .ستا نمازسا ینا ناظر

  ند.برخوردار لمللابین منظا در اقو ازنتو تغییر

 ر. ظهواز اھمیت خاصی برخوردار است يشانگها ريهمکا نمازسابھ دلیل نظری نیز 
 تک منظا هینداز لحاظ آ لمللبین ابط روا ينظر مباحث بر مهمی اتتأثیر نداتومی نمازسا

  ).130: 1387مرادی، . (ا داشتھ باشدقو ي جدیدی ازموازنھها شکل و ظھوربی قط

 تالدمعا از ريبسیا و سیاستآ نقر حاضر نقر ان،گر تحلیل از ريبسیاد عتقاا به
 بین منظا هیندآ در سیاآ همیتا الذ و ددگرمی تعیین منطقه ینا در جهانی سطح در رتقد
 جدید منظا در را دخو هجایگا سیاییآ يهارتدق ستا زمال و ستا یشافزا لحا در لمللا

 نمازسا یک انعنو به هیندآ در ندانمیتو نمازسا ینا جهت همین به .نمایند تعریف لمللابین
 کنونی نجها لمتحو یطاشر در سیهرو و چین رگبز رتقد ر دوحضو ایرز بماند ايمنطقه

 .نماید حمطر را دخو يامنطقها فر نمازسا یک انعنو به نمازسا ینا که شد هداخو موجب

 يشانگها ريهمکا نمازسا تشکیل از سیهرو و چین انهبرر لیهاو افهدا گرا حتی
 مسایل در نظر دلتبا ايبر مناسبی فرصت نکنوا هم نمازسا ینا باشد، دهبو ايمنطقه

 فرصتدی نها چنین بچورچا در .ستا دهکر دیجاا جهانی كمشتر ينیهاانگر و لمللیابین
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 ديقتصاا و صنعتی يها ريهمکا توسعه و متقابل يهااري گذ سرمایه و رتتجا شگستر
)                                                     55: 1389رضایی و صالحی، یابد ( می یشافزا

                                           	
 

	1موازنھ نرم: چارچوب نظري

توان نقطھ عطفي در مطالعات روابط للي را ميالمفروپاشي ساختار دوقطبي نظام بین
این مسألھ نظریھ  ،فروپاشي شورويصرف نظر از علت .المللي بھ حساب آوردبین

الملل را با این پرسش اساسي روبرو ساخت كھ ساختار نظام پردازان سیاست و روابط بین
ست كھ ساختار ا نالمللي بعد از جنگ سرد را چگونھ باید تحلیل كرد؟ كنت والتز بر آبین

متحده آمریكا از جنگ سرد یك ساختار تك قطبي است كھ در آن ایاالت المللي پسنظام بین
ھا است ترین نظامبنابراین بھ نظر وي نظام تك قطبي از بي ثبات. قدرتي بي رقیب است

دیدگاه او در  .خواھد انجامید سرکردهكھ در پایان بھ یك موازنھ جویي در برابر قدرت 
مایل بھ قبول  سرکردهقطبي بھ دو دلیل است، اول آنكھ دولت  ثباتي نظام تك مورد بي

لیت ھاي بیشتري است كھ در درازمدت آن را تضعیف خواھد كرد، دوم ئووظایف و مس
 دولتالملل آنارشي است كھ این خود باعث مي شود كھ اگر آنكھ اصل حاكم بر نظام بین

د، دیگر كشورھا ھمچنان در ھراس از نیروي حتي با مالیمت رفتار كن سرکرده
موازنھ علیھ قدرت لذا، ).55-110 : 1383ایكنبري، (مھارنشدني قدرت آن بھ سر برند 

ھا دنبال وسیلھ دولت رسد راھبردي باشد كھ بھ صورت معمول بھنظر مي تھدیدكننده بھ
توانند یگران ميھاي داخلي خود و اتحاد با دھا از راه تركیب توانایيدولت. شود مي

یك واكنش عقالني براي  ،بخش دنبال كردن یك راھبرد موازنھ. موازنھ را برقرار كنند
اتحاد علیھ یك دولت بزرگ امكان توازن و  چراکھزندگي در نظام اقتدارگریز است؛ 

كھ ممكن است  سرکرده دولتدھد و قدرت بزرگي در مقابل برابري را افزایش مي
 ).Waltz, 1979: 127. (بگیردشكل تواند می كتر را تھدید كند،استقالل دولتھاي كوچ

بنابر . ارائھ شده است 2بھترین مبناي نظري براي مفھوم موازنھ نرم توسط رابرت پاپ
توان خنثي كردن عملكرد دولت در حال رھبري دیدگاه پاپ، ھدف ایجاد موازنھ نرم را مي

زنھ نرم، تنھا كنار گذاشتن یك سیاست از معیار موفقیت موا. بدون مقابلھ مستقیم دانست
گر علیھ ابرقدرت ھاي بیشتر در ائتالف موازنھسوي ابرقدرت نیست، بلكھ حضور دولت

، گرچھ موازنھ نرم قادر دیگربھ عبارت ) Pape, 2005: 37( نیز معیار خوبي است
 ھاي نظامي خاص خود در كوتاه مدتبھ ھدف سرکردهنخواھد بود از دسترسي قدرت 

تواند ھزینھ آن را در استفاده از قدرتش افزایش دھد و نیز تعداد جلوگیري كند، اما مي
 . در آینده كاھش خواھد داد سرکردهقدرت كشورھاي احتمالي را براي ھمكاري با 

 :شماردعنوان اصول موازنھ نرم برميپاپ عوامل زیر را بھ

																																																													
 soft balance-1 

Robert Pape-1  
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ھاي دیگر جھت انجام نبیشتر از سرزمی دولت سرکرده: عدم پذیرش سرزمیني -1
بنابراین رد دسترسي سرزمیني كشورھاي دیگر، . مانورھا و عملیات نظامي سود مي برند

 .دھدرا در پیروزي كاھش مي برترموفقیت قدرت 

ھاي توانند تصمیماز آنجایي كھ قدرتھاي برتر ھم نمي: گیر انداختندیپلماسي -2
ھاي خود بدون توجھ بھ آنھا دست یابند، بھ ھدفالمللي را نادیده بگیرند و سازمانھاي بین

را براي  سرکردهتوانند با استفاده از این نھادھا قدرت ھاي دیگر ميبر این اساس دولت
ھاي جنگ یا حملھ كاھش دھند و از این راه براي آمادگي بیشتر جھت دفاع از خود فرصت

 .مناسبي بھ دست آورند

در این . اقتصادي مي تواند پشتوانھ خوبي باشد قدرت عظیم: تقویت قدرت اقتصادي -3
و باال بردن رشد  سرکردهھاي اقتصادي انحصاري بدون حضور قدرت راه ایجاد بلوك

 .تواند سودمند باشد اقتصادي و تجاري مي

ھاي دستھ توانند با ایجاد پیمانھاي درجھ دوم ميقدرت: عزمي راسخ براي موازنھ -4
كھ نیاز بھ ھمراھي دیگر قدرتھا جھت جامھ عمل پوشاندن  دهسرکرجمعي در برابر قدرت 

شود تا اعتماد این مسألھ ضمن آنكھ سبب مي. ایستادگي كنند ،ھاي خود داردبھ برخي ھدف
افزایش یابد، موجب تشویق  سرکردهھا بھ توانایي ایجاد موازنھ در برابر قدرت این قدرت
این موارد  )..Pape, 2005: 36-37(شود ھا در جھت پیوستن بھ ائتالف ميدیگر دولت

 سرکردگیدر برابر  )با ھمکاری چین(روسیھ مبنایي مناسب جھت تحلیل رفتار  دتوانمي
 .باشدالمللي متحده آمریكا در سطح نظام بین ایاالت

نیز در مقالھ موازنھ نرم در دوره برتري آمریكا معتقد است كشورھا بھ دالیل  1پائول
 :موازنھ نرم اقدام مي كنندزیر بھ برقراري 

ھایي را در پي نداشتھ باشد و براي ، ھر چند نگرانيسرکردهرفتار نظامي قدرت  -1
 .حاكمیت ملي قدرت ھاي درجھ دوم، چالش جدي ایجاد نكند

اقتصادي است  _ ھاي امنیتيدر عرصھخیر عمومي یك منبع مھم  سرکردهدولت  -2
 .پس باید بھ ایجاد موازنھ روي آورد. یگزین آن كردتوان دیگران را جاو بھ راحتي نمي

ھاي انجام شده در قالب موازنھ نرم را راحتي اقدام تواند بھنمي سرکردهدولت  -3
بھ صورت مستقیم و دھنده دیگران خیلي آشكار نیست  ھاي موازنھتالش چراکھ .تالفي كند

 .(Paul, 2005: 58) كشندرا با ابزار نظامي بھ چالش نمي سرکردهموقعیت قدرت 

المللی، توزیع قدرت نظامی از دو یا چند قطبی بھ سوی زمانی کھ در عرصھ بین
ھای رقیب دولت سیطره جو بھ سوی موازنھ نرم نظامی تک قطبی گرایش یابد، قدرت

ی پس از ھا در دورهباید بھ این نکتھ اذعان داشت کھ رفتار دولت. تمایل خواھند یافت
																																																													

Paul-1 
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توان با بھره گیری از رویکرد موازنھ سخت توضیح داد، بلکھ در جنگ سرد را نمی
در . ھا اقدام نمودتوان بھ رفتار شناسی این دولتچارچوب تحلیلی موازنھ نرم، بھتر می

 :المللی از دو طریق در موازنھ نرم حائز اھمیت ھستندھای بیناین راستا، سازمان

المللی در جھت مقید سازی و بھ تاخیر ھای بیناول، استفاده از نھادھا و سازمان 
بھ عنوان مثال تھدید بھ  ( است  سرکردهھای قدرت ھا و برنامھانداختن اجرای سیاست

 ). ھای شورای امنیتگیری از حق وتو درباره قطعنامھبھره

سازمانتوانند با ھمھای عمده میدوم، قدرت شکیل  لب ت خود در قا قدرت  ( ھا، افزایی 

 ب11ھ س11مت اق11دام ایج11ابی، در) س11ازمان ھمک11اری ش11انگھای ھمچ11ونھ11اییانھمچ11ون س11ازم
ند  گام بردار ساس، دولت). 51: 1387عسگری،(راستای موازنھ نرم  مین ا ھا ممکن بر ھ

طرح جنگ است از نھادھای بین نداختن   تاخیر ا بھ  برای  یک  لی و مانورھای دیپلمات المل
یب  سرکردهدولت  شتری را استفاده کنند و بھ این ترت شده و زمان بی خود  غافلگیری  مانع 

بی. برای آمادگی خود صرف کنند ست موضوع را  نداختن حتی ممکن ا اھمیت بھ تاخیر ا
 ).(Pape,2005: 36یک دولت دموکرات باشد  سرکردهکند، بھ ویژه اگر دولت 

ی المللھای جدید بیندر رابطھ با شیوه دوم نیز دولت ھا با تاسیس و رھبری  سازمان
ھای مسلط و نظم فعلی بھ رھبری ھا و نھادبھ نوعی سعی  در بھ چالش کشیدن سازمان

در واقع الگویی جدید برای . باشندو تغییر ھنجارھای مسلط بر آن می سرکردهدولت 
را ) سرکردهدولت (ھای بزرگ کھ ھمکاری میان قدرت: دھندفعالیت دیپلماتیک ارائھ می

 .)(Pape,2005: 40 گیرد در نظر نمی

ب11ھ ط11ور کل11ی موازن11ھ خ11ارجی در راس11تای موازن11ھ ن11رم، ب11ھ ابزارھ11ای گون11اگون مث11ل 
یلتالش. تاکید دارند	المللیھای بیناستفاده از سازمان یک از قب نی 	ھای دیپلمات قدامات مبت ا

بینبر ھمکاری لیھای موقت و ھمکاری در نھادھای   از طریق ابزارھای مشروعیت	المل
ش11111یرخانی و (ش11111ود ذاری س11111رزمین و ع11111دم ھمک11111اری تاکی11111د م11111یزدای11111ی، ع11111دم واگ11111

 ).152: 1393ھمکاران،

بنابراین باید اذعان داشت کھ ظھور و تکامل سازمان ھمکاری شانگھای بھ طور 
بالقوه یک اقدام موازنھ بخش در واکنش بھ یک جانبھ گرایی ایاالت متحده است کھ واقع 

قدرت ھای مھم درجھ دو در نظام . پردازدیگرایی ساختاری بطور دقیق بھ این مسئلھ م
الملل کنونی، باید یک موازنھ علیھ ایاالت متحده شکل دھند زیرا تغییر در توزیع قدرت بین

با فرو پاشی شوروی اتفاق افتاد، راه را برای  1990و اوایل  1980جھانی کھ در دھھ 
در نظام تک قطبی  سختموازنھ شکل گیری نظام تک قطبی باز کرد ولی ھمانطور کھ 

ھا بیشتر در صدد شکل گیری یک موازنھ نرم تر مشکل است و خطر باالیی دارد، دولت
 . باشندمی

سازمان  لب  سیای مرکزی در قا چین و کشورھای آ کی روسیھ و  ژان ژانگری، نزدی
بھ  کھ  ند  می دا ھمکاری شانگھای را بھ عنوان ابزاری در ایجاد توازن علیھ ایاالت متحده 

بن111ابراین بای111د رواب111ط  .)zhuangzhi,2004:11(ش111ورھای آس111یای مرک111زی اس111ت نف111ع ک
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شده  نھ  روسیھ، چین و توسعھ سازمان ھمکاری شانگھای بھ عنوان یک اتحاد استوار نھادی
 .علیھ ایاالت متحده را در قالب نظریھ موازنھ نرم تحلیل کرد

 

	روسیھ و سازمان ھمکاری شانگھای

 بازگشت بھ دنبال جمعیت رــنف نوــمیلی 140وددـح تنـشدا اـب ونیـکن سیهرو  

آسیای مرکزی در  ذوـنف زهوـح تثبیت و کسب و دوـخ مونیاپیر يفضا به منیتیا ـ ديهبررا
  نـیا یـمل تـمنیا سند و 2000ل سا بمصو روسیھ جیراـخ سیاست تدبیر سند در .است

 تعریف رتبرقدا کی نه و رتقد یک را دوـخ سیهرو نسیورافد 2007  کشور در سال
 نسبت را مقتضی راھبردی _ديقتصاا همپایگی نچو کنونی دوران در سیهرو .ستا دهرـک

 اتکای و ھمگرایی اــب اــت کندمی شالــت ،دـکن نمی ساـحسا دوـخ در هدـمتح تیاالا  هـب
 يهارکازوسا تقویت طریق از ییاگروا و فقاتورد وـم ياـه مینهز در رکشو آن به راھبردی

 یشازـفا لمللیابین تتعامال عرصه در را دخو سیاسی _منیتیا اريتأثیرگذ سطح اي،قهمنط

 بچوراـچ در دـمیکوش »راھبردیمستمر  دـنرو یک طی«سیه رو حاضر دوران در .دھد
 ـ منیتیا افعــمن منطقھ ای، سازوکارھای از بھره گیری اـب »يچند مرکز ییاگرن«جها

 ). 17-3: 1387 امینی،( نماید تأمین را دخو سیاسی

پس از فروپاشی شوروی و جانشینی روسیھ بھ عنوان میراث دار آن کشور، بسیاری 
ای از کارشناسان مسائل اوراسیا، روسیھ را ھمچنان بھ عنوان مھمترین بازیگر منطقھ

ھا در آسیای مرکزی ای کھ روساین اھمیت عالوه بر نقش تاریخی و ذاتی. اندقلمداد کرده
ھای قدرت این کشور و موضع گیری آن در مقابل حضور سایر اند، بھ شاخصایفا نموده

گردد و از این رو ھمانند شوروی قدرت ھا و کشورھا در این حوزه ژئو پلیتیکی باز می
با دیده تردید » خارج نزدیک«ای در سابق بھ حضور دول دیگر بھ عنوان رقبای منطقھ

 .)Malik,1996:98 (نگرد می

بال فاصلھ بعد از دوران سردرگمی اولیھ در سیاست خارجی، روسیھ  بھ ھمین جھت
یا اطالق خود بھ عنوان یک کشور » مونروسکی«و » پریماکوف« در ذیل دکترین 

کھ  ).(Umono,1998	اوراسیایی، لزوم توجھ بھ مسائل منطقھ ای را مورد تاکید قرار داد
 .بعد از گسترش ناتو بھ شرق شدت بیشتری بھ خود گرفت

د رـیکرو به باتوجه يشانگها ريهمکا نمازسا هب یهسرو رویکرد راھبردی نوع
 تحلیلو یف ـتوص لـقاب يمرکز يسیاآ در ايمنطقه ياهنمازسا رـیگد هب یهسرو ديرهبرا

 يهانمازسا ریگد راکن در يانگهاش رياهمک نمازاس  یمـتحک و ویتعض اب یهسرو .تـسا
 جهانی نوین منظادر  دتمنرقد یقطب هـمثاب به دوخ معرفی در عیس يزمرک يسیاآ ايمنطقه

 ). 11: 1387طباطبایی، (گرایی داردهد منطقـنرو و رهکارا از دهستفاا با
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مرزی و  مذاکرات  عی  جھ طبی شانگھای نتی اگر چھ ورود روسیھ بھ سازمان ھمکاری 
سترده د بھ ھمکاری گ چھ روسیھ را  ما آن ست، ا بوده ا چین و روسیھ  ر اعتماد سازی بین 

ین کشور منطقھای و بیشتر فراسازد، تھدیدات منطقھسطح سازمان مجاب می ای است کھ ا
سترا پس از فروپاشی شوروی با چالش ساختھ ا جھ  یادی موا با عضویت . ھای ز روسیھ 

ای، در سازمان ھمکاری شانگھای بھ دنبال دستیابی بھ اھدافی چون کنترل تسلیحات منطقھ
خود در یت  حوالت منطقھ باال بردن ظرف کا و مدیریت ت فوذ آمری حوزه ن کردن  نگ  ای، ت

ین . کنترل حضور چین در منطقھ است بھ ا بدیھی است اولویت نخست روسیھ در پیوستن 
لی، منطقھ جنوبی روسیھ در درجھ . سازمان، نیل بھ منافع ملی می باشد یت م ظر امن از ن

فراطنخست اھمیت قرار دارد؛ بھ ویژه مناطق آسیای مرکزی و ق یی فقاز کھ در آن ھا ا گرا
یکی از دالیل حل نشدن بحران چچن، حمایت نیروھای افراطی مذھبی . شیوع دارد 1مذھبی

سلحھ . مذھبی از شورشیان چچن است چاق ا مواد مخدر و قا چاق  چون قا سائلی  ھمچنین م
ست شده ا کھ روسیھ ). (Hausheng,2002:34 برای روسیھ بسیار مشکل آفرین  جا  از آن

باش11د، س11ازمان ھمک11اری ش11انگھای ھ11ایی ق11ادر ب11ھ مقابل11ھ ب11ا ای11ن مش11کالت نم11یخ11ود ب11ھ تن
سازوکار مناسبی برای مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و نیز قاچاق مواد مخدر و اسلحھ 

	.فراھم می آورد

با مجموعھ نیدر واقع روسیھ نیز ھمانند چین  بینھای منطقھای از نگرا لی، ای و  المل
ستایجاد و تقویت س کرده ا سطح .ازمان ھمکاری شانگھای را در ده سال گذشتھ دنبال  در 

منطق11ھ ای نگران11ی ھ11ای روس11یھ ب11ھ تروریس11م، ج11دایی طلب11ی و اف11راط گرای11ی خالص11ھ م11ی 
ش11ود، ام11ا ای11ن مس11ائل مھمت11رین موض11وعاتی نیس11تند ک11ھ روس ھ11ا را ب11ھ ایج11اد س11ازمان 

لھ با این تھدیدھا سازمان مھمتری ھا برای مقابروس. ھمکاری شانگھای متقاعد کرده باشند
چھ روس. تحت عنوان پیمان امنیت جمعی در اختیار دارند می رسد آن ھا بنابراین، بھ نظر 

شد،  کرده با ند  شانگھای عالقم سازمان ھمکاری  سیس  چین در تا را بیشتر بھ ھمکاری با 
یک  المللی روسیھ و در وھلھ بعد نیاز این کشورھای بیندر وھلھ نخست نگرانی یافتن  بھ 

ستراتژی روسیھ ). 286-287: 1383شوری،( متحد در مسایل جھانی بوده است  در  واقع ا
در راس11تای دو ھ11دف اص11لی سیاس11ت خ11ارجی آن، یعن11ی اف11زایش رش11د اقتص11ادی و اف11زایش 

رسد روسیھ و بھ نظر می). Wallander,2007: 107-122 (قدرت جھانی، قابل فھم است
ی صدد ھستند از ا یاالت چین در  یھ ا نھ بخش عل سازوکار مواز یک  بھ عنوان  سازمان  ن 

 .متحده استفاده کنند

ھای سیاست ، اولویت90در اولین سال ھای پس از فروپاشی شوروی در آغاز دھھ 
در . خارجی روسیھ در آسیای مرکزی  جز در قزاقستان در سطح پایین اھمیت بود

یک مجموعھ، روسیھ اھمیت بیشتری سازمان کشورھای مستقل مشترک المنافع بھ عنوان 
داد، در حالی کھ آسیای مرکزی از توجھ کمتری بھ جمھوری اسالوی و قفقاز می

اما بعد از رخ دادن جنگ داخلی در تاجیکستان و روی کار آمدن طالبان . برخوردار بود
در افغانستان، روسیھ آسیای مرکزی را یک بخش جدایی ناپذیر از قلمرو منافع حیاتی 

در حالی کھ روسیھ سعی می کرد یک راھبرد منسجم را در آسیای مرکزی . د دانستخو

																																																													
1-Religious extremism  



 1395 تابستان، چھارمدوره سوم، شماره                   فصلنامھ/ 40

 

بکار ببرد، فرصتی در قالب شانگھای پنج فراھم شد تا نفوذ خود در آسیای مرکزی را از 
 ).224: 1389کوالیی و مرادی،(سر گیرد 

بھ دنبال فروپاشی شوروی و استقالل جمھوری ھای آسیای مرکزی زمینھ برای 
این . ای و فرامنطقھ ای در آسیای میانھ فراھم شدھای منطقھخلھ و مشارکت قدرتمدا

موضوع از آن جھت بود کھ عالوه بر شکل گیری نوعی خالء امنیتی، ھر یک از 
ای بھ فراخور اشتراک در این عامل زمینھ حضور خود را فراھم می دید؛ واحدھای منطقھ

 از اقلیت ترک در کشورھای ور تعداد کثیریبھ طوری کھ ترکیھ، ھویت پان ترکی و حض
منطقھ را عامل توجھ خود بھ منطقھ دانستھ، عربستان و پاکستان با تکیھ بر پیوند ھای 
دینی و ھویت مذھبی زمینھ حضور خود را فراھم می دیدند، اسرائیل لزوم توجھ بھ اقلیت 

یز در کنار بحث دانست و کشورھایی نظیر ایران و چین نیھودی را وظیفھ خود می
مجاورت جغرافیایی، قرابت ھای قومی و در مواردی اشتراکات مذھبی را مد نظر قرار 

نخبگان سیاسی روسیھ مجبور شدند در  90در نیمھ دھھ ). 282: 1392سازمند، (می دادند 
روابط روسیھ با آسیای مرکزی تجدید نظر کنند؛ با شکست سیاست غرب گرایی یلتسین، 

کردند، نفوذ سیاسی و اقتصادی یک رویکرد اوراسیایی طرفداری می آن ھایی کھ از
 .بیشتری بدست آوردند

با شکست سیاست خارجی یورو آتالنتیک گرایی یلتسین، اوراسیا  گرایی در رأس   
با تصمیم ناتو برای آغاز  1990روسیھ در نیمھ دھھ . سیاست خارجی روسیھ قرار گرفت
این . بوسنیایی در جنگ داخلی بوسنی مخالفت کرد یک عملیات نظامی علیھ صرب ھای

تصمیم در چارچوب سیاست خارجی فعال ایاالت متحده و آیین کلینتون با عنوان تعھد و 
تر ایاالت متحده و ناتو المللی جسورانھاین آیین جدید بر نقش بین. توسعھ شناختھ می شد

کوالیی و ( .مواجھ گشتاشاره دارد کھ با اعتراض روسیھ بھ گسترش ناتو بھ شرق 
 )224: 1389مرادی، 

 -ترکیھ(انگیخت، نھ منافع این کشورھا در واقع آنچھ کھ نگرانی ھای روسیھ را بر می

گی111ری از ، بلک111ھ حض111ور ت111دریجی آمریک111ا در منطق111ھ ب111ا بھ111ره)اس111رائیل و ای111ران -چ111ین
گی ابزارھای نوین از جملھ طرح گسترش ناتو بھ شرق و حمایت از رخداد انقالب ھای رن

روس ھ11ا ب11ر ای11ن باورن11د آمریک11ا بع11د از اش11غال  )282: 1392س11ازمند، . (در ای11ن ناحی11ھ ب11ود
بر کشورھای منطقھ را  فوذ آن  سلط و ن کاھش ت ندن مسکو و  برد عقب را افغانستان، راھ

مالی . دنبال می کند ھای  سیای مرکزی و کمک  فوذ در آ ھای ن این حضور و ایجاد پایگاه 
سی منطقھ، آمریکا بھ کشورھ کا در اوضاع سیا ھای آمری لت  ای منطقھ و بھ دنبال آن دخا

ست بھ . نھ تنھا برای روسیھ  بلکھ برای قدرت دیگر شرق یعنی چین نیز بسیار خطرناک ا
تعبی11ری م11ی ت11وان اوج سیاس11ت خ11ارجی روس11یھ را روی11ای تحق11ق اب11ر ق11درتی و مقابل11ھ ب11ا 

ن11د م11دت روس11یھ از تش11کیل ای11ن س11ازمان، در ای11ن راس11تا یک11ی از اھ11داف  بل. آمریک11ا دانس11ت
روسیھ بسیار مایل است در این منطقھ، . باشدالمللی خود میائتالف سازی برای اھداف بین

وزنھ تعادل ژئوپلتیک در مقابل آمریکا ایجاد شود و سازمان ھمکاری شانگھای را بھترین 
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سیاس11ت خ11ارجی از دی11د ی11ک کارش11ناس . دان11دی11ابی ب11ر ای11ن اھ11داف م11یوس11یلھ ب11رای دس11ت
طراف روسیھ « روسیھ، مھمترین اختالف روسیھ با آمریکا بر سر نفوذ آمریکا در منطقھ ا
خالف . است ناتو م جان در  کراین، گرجستان و آذربای با عضویت او قین  طور ی بھ  روسیھ 

ین کشور،  کا در ا ظامی آمری گاه ن است و با استفاده از تصمیم ازبکستان برای برچیدن پای
» ب111ال زمین111ھ س111ازی خ111روج نیروھ111ای آمریک111ایی از آس111یای مرک111زی اس111تروس111یھ ب111ھ دن

)Trenin,2007: 95-105.( 

ھای آمریکا در آسیای مرکزی، با چین دھد در مقابل زیاده خواھیروسیھ ترجیح می
ھمکاری کند و کشورھای منطقھ را بھ ھمکاری بیشتر اعضای این سازمان ترغیب نماید؛ 

وسعھ گرایی و گسترش نفوذ چین در آسیای مرکزی نیز اگر چھ عالوه بر این، خطر ت
موجبات نگرانی دولت مردان روسی را سبب شده و ھر از گاھی مجبور بھ چشم پوشی 

و امکان انتقال  1ھا، بنیادگرایی اسالمیاست، اما از نظر روساز تھدیدات چینی شده
ھمتر تھدید غرب و رو و از ھمھ محکومت کشورھای آسیای مرکزی بھ اسالم گرایان تند

تر و نزدیک تری است کھ تداوم اتحاد راھبردی با چین را گسترش نفوذ ناتو، خطر واقعی
 ).Wallander,2007: 107-122 (توجیھ می کند 

روسیھ تمایل مشترکی با چین در تداوم خروج نیروھای آمریکایی و ناتو از منطقھ 
ی، این سازمان علیھ دولتھای دارد، اگر چھ بر اساس اصول سازمان ھمکاری شانگھا

در سایھ تیرگی روابط روسیھ و  2012-2013ھای در سال. کندثالث یا متحدان اقدام نمی
آمریکا، پکن و مسکو تقویت ھمکاری ھای پر ظرفیتی را بھ معرض نمایش گذاشتند، بھ 
طوری کھ شی جینگ پینگ، نخستین سفر خود را در مقام ریاست جمھوری چین بھ 

جام داد و مانور نظامی بزرگ مشترک میان روسیھ و چین برگزار شد کھ این مسکو ان
ھم روسیھ و ھم چین در جنگ با تروریسم و . انگیخت العمل آمریکا را برمسئلھ عکس

روسیھ ھمواره تمایل دارد کھ مسائل امنیتی و جنگ علیھ . برندطلبی بھ سر میجدایی
ھمچنین این کشور از ھمکاری شانگھای . باشد تروریسم در اولویت اول سازمان شانگھای

ھا و بھ عنوان مثال، روسیھ پیشنھاد برقراری فعالیت. ھا حمایت کرده استبا دیگر سازمان
ھای مشترک میان سازمان شانگھای و سازمان پیمان امنیت دستھ جمعی را در ھمکاری

 ).Oldberg,2007:25-29 (ارائھ نمود  2007سال 

بھ عنوان منتقد » قدرت بزرگ ھنجارمند «، با تاکید بر اندیشھ 90دھھ پوتین در پایان 
اصلی سیاست خارجی پریماکوف کھ از منظر او جاه طلبانھ، ایدئولوژیک، تقابل جویانھ و 

او ضمن توجھ جدی بھ ضرورت سازگاری در عرصھ خارجی، . ضد غربی بود ظاھر شد
فرایند رقابت جھانی و بازگشت جایگاه نوسازی اقتصادی، دستیابی بھ موقعیت شایستھ در 

را مبنای سیاست خارجی خود » قدرت بزرگ«المللی بھ عنوان یک روسیھ در عرصھ بین
گارانھ پوتین نیز در چارچوب سیاست خارجی عمل). 217-218: 1392سازمند، .(قرار داد

انگھای خود، ھمکاری راھبردی روسیھ با چین را ادامھ داد و برای نھادینھ کردن آن ش
ھای راھبردی روسیھ در ھر چند محرک. پنج را بھ سازمان ھمکاری شانگھای تغییر داد

شود کھ با چین وارد یک پیمان دفاعی علیھ ایاالت متحده شود و آسیای مرکزی باعث نمی
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ھای از سازمان شانگھای بھ عنوان یک پیمان دفاعی استفاده کند، اما بر مبنای شاخص
موازنھ نرم، روسیھ در چارچوب سازمان شانگھای در پی ایجاد  رابرت پاپ راجع بھ

 .موازنھ نرم در مقابل ایاالت متحده آمریکا است

بھ طور کلی رویکرد راھبردی روسیھ بھ سازمان ھمکاری شانگھای در واقع متاثر 
از سیاست راھبردی این کشور در زمینھ حضور در فضای پیرامونی و کسب حوزه نفوذ 

ھمچنین ائتالف سازی در زمینھ اھداف خود در راستای مقابلھ با دولت در منطقھ و 
در نظام بین الملل است، کھ این مقابلھ را بھ صورت غیر مستقیم و در جھت  سرکرده

 .کندموازنھ نرم دنبال می

 ایران و سازمان ھمکاری شانگھای

واکنش با شکل گیری سازمان ھمکاری شانگھای، یکی از مباحثی کھ اھمیت داشت 
معموأل منطقھ . دیگر بازیگران منطقھ ای و فرامنطقھ ای بھ ویژه قدرت ھای بزرگ بود

بھ ویژه آنھاییکھ کھ ( ھای منطقھ ایھا و پیمان گرایی، ھمگرایی جدید و تشکیل سازمان
، ھر چند می تواند معلول بسیاری عوامل )عمدتا دارای کارکرد سیاسی و امنیتی ھستند

بر این اساس . پیامدھایی در سطوح منطقھ ای و فرامنطقھ ای می شوندباشد، اما موجب 
ھر یک از کشورھای منطقھ ای و فرا منطقھ ای، تالش کردند موضع خود نسبت بھ 

ایران . سازمان ھمکاری شانگھای را تدوین و سیاست خود را در قبال آن مشخص سازند
توانست تحت تاثیر پیامدھای می ایاز جملھ این کشورھا بود کھ بھ سبب ھمجواری منطقھ

با توجھ بھ رویکرد اصلی ایران بعد از انقالب . شکل گیری این سازمان قرار گیرد
اسالمی در عدم عضویت در اتحادھای منطقھ ای و با توجھ بھ سیاست خارجی این کشور 
مبتنی بر اصل نھ شرقی، نھ غربی و سیاست عدم تعھد، بھ نظر می رسید ایران خود را 

ز این سازمان دور نگھ دارد تا بھ ھیچ وجھ در رقابت قدرت ھای بزرگ درگیر نشود، ا
اما سیاست ایران، نھ تنھا دوری از این سازمان نبود، بلکھ اعالم کرد خواھان عضویت 

بھ عضویت  2005ایران در این راه تالش کرد و باالخره موفق شد در سال . در آن است
در حال حاضر نیز بھ شکل جدی بھ دنبال عضویت کامل  آید وناظر در این سازمان در

 ).165-166: 1387الوند و حاجی یوسفی، (در این سازمان است 

 بهترین سو یک از، منطقهاي هايسازمان چارچوب در هاهمکاری و مناسبات به دادن سامان

 راهکارياست و از سوی دیگر   منطقهاي مسائل موضوعات و به مشترك رسیدگی شیوة
است؛ لذا، جهان  سطح در ايمنطقھ هايگرایش و هاخواست ساختن مطرح براي سودمند
 پی و بوده ایران. ا.ج کار دستور در اي منطقه ی ھایهمکار گسترش موضوع که سالهاست

 است. شده گیري

ي خزر، آسیای یادر رس،فا خلیج شامل ن،جها منیتیا و يکلید منطقه پنج بین از
 دو رحضو جهت به يمرکز يسیاآ منطقه ،میانهورخا و هند رهقا شبه ،زقفقا مرکزی،

 جلب ایران را.ا.ج توجه بیشتر -سیهرو و چین - لمللیا بین عرصه در رظهو لحا در رتقد
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 يها قابلیت داراي پاارو و چین ،سیهرو یکیدنز در يمرکز يسیاآ زهحو ان،یرا ايبر .دنمو
 و ستا یپلماتیکد و سیاسی لبتها و گانیزربا و ريتجا ،تژِیکیاسترا دي،قتصاا رسرشا
 انیرا ذنفو توسعه به ها قابلیت ینا از ملی منافع سساا بر بمطلو دهستفاا ايبر يیزر برنامه
 به انیرا.کمک خواھد کرد ايمنطقه  افر يهارکشوبا  انتهر بطروا تسهیل و منطقه در

 نچو تیرقد صاحب يهارکشو نیز و نمسلما ىهارکشو ن،همسایگا با هایش ريهمکا مسأله
 بی را دخو علیه مریکاآ رمها سیاست کهزاویھ نگریستھ است  ینا از هند و نچیروسیھ، 

 سیاست در اى منطقه ريهمکا به دادن لویتاو از انیرا که يیگرد دهستفاا. نماید ثرا

 ىیفاا و همتحد تیاالا وجخر ورتضر آن بچورچا در که ستا ینا دبر می دخو جیرخا
 ).63: 1389رضایی و صالحی، (در امور آسیای مرکزی را مطرح نماید  رکشو آن نقش

 آمریکاآنھا  سأر در و غربی کشورهاي ،شوروي جماهیر اتحاد فروپاشی از پس که ،ایران
 سوي احتمالی از خطرهاي با رویارویی و امنیت تأمین درصدد ،میدید خود همسایگی در را

 منطقه وارد آرامی به ،(ناتو) شمالی آتالنتیک پیمان سازمان قالب دربرآمد کھ  کشورها این
 بهصورت 2005 در را گام نخستین بنابراین  .ندبود شده خاورمیانه و قفقاز ،مرکزي آسیاي
هم  و برداشت سازمان این نشستهاي در حضور و شانگهاي همکاري سازمان در ناظر عضویت
 .را بدست آورد  سازمان این دایم عضویت در تالش است تا اکنون 

 هزینه مایۀ و اقتصادي منطق فاقد که وجود دارند جهان در زیادی ايمنطقه پیمانهاي
 ،اقتصادي انگیزة از نیرومندتر انگیزههایی یا انگیزه وجود. ستی آن ااعضا برخی براي سنگین
 تهانگاش نادیده پیمانهایی چنین در عضویت احتمالی ھایزیانو  هزینهها که است شده سبب
، منطقهاي پیمانهاي پاگرفتن در است ممکن که غیراقتصادي هايانگیزه ترین برجسته. شود
 پهنۀ در زنی چانه قدرت افزایش و اصالحات، اي منطقه امنیت و ثبات ،باشد داشته نقش

ثبات و امنیت  که بنابراین می توان بیان کرد  Sheila,2000). (است  المللی بین و جهانی
نیز از دالیل غیر  المللی بین و جهانی پهنۀ در ایران زنی چانه قدرت یشافزا ای،منطقھ

اقتصادی ایران برای عضویت در سازمان ھمکاری شانگھای است کھ عمدتا علیھ 
لذا، نیاز ایران بھ حفظ امنیت در مقابل . تھدیدات منطقھ ای آمریکا جھت گیری شده است
مکاری شانگھای توجیھ می کند؛ اگر چھ تھدید ھای خارجی، پیوستن آن را بھ سازمان ھ

منافع اقتصادی، سیاسی، تجاری و ( این امر مانع برخورداری ایران از امتیازات دیگر
تواند در نھایت شود، اما این عضویت میاز پیوستن بھ یک اتحاد منطقھ ای نمی) فرھنگی

کا علیھ ایران ایران را با چین و روسیھ متحد کند؛ سناریویی کھ از قدرت تھدید آمری
کاھد و در عین حال کھ ایران بھ سایھ امنیتی روسیھ و چین پناه می برد، منجر بھ می

).  162: 1385واتسون، (کاھش قدرت آمریکا در خلیج فارس و آسیای مرکزی خواھد شد 
 رـب متکی بیشتر باید را نمازسا با انیرا تعامل اولویت و دهبررا اگرچھ این وصف با
بالقوه  ظرفیت ھای اما بی تردید ارزیابی قرار داد، سیاسی مورد ـ یتیمنا يهاورمح

 .جایگاه مھمی دارد نیز در این ارزیابی اقتصادی سازمان

ھای مقابلھ سیاست گذاران جدید سیاست خارجی ایران معتقد ھستند یکی از بھترین راه
نبال حضور فعال در است و از این رو بھ د» ایجاد اتحاد با کشورھای آسیایی«با آمریکا 
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سازمان ھمکاری شانگھای ھستند کھ در تقابل آشکار با نظام جھانی تحت سلطھ آمریکا 
 ).184: 1387الوند و حاج یوسفی،(  قرار دارد

ھای فزاینده چین و روسیھ و تمایل آنھا بھ مقابلھ با نفوذ آمریکا در مجموع ھمکاری
ایران بھ . ر این سازمان ترغیب می کنددر آسیای مرکزی، ایران را بھ ھمکاری بیشتر د

الملل چند خوبی می داند دور نگاه داشتن آمریکا از آسیای مرکزی و شکل گیری نظام بین
و شانگھای در حال . قطبی، از ھدف اصلی اعضای شانگھای بھ ویژه چین و روسیھ است

نی جھا سرکردگیتبدیل بھ قطب قدرت جدیدی است کھ در نظر دارد از شکل گیری 
 .آمریکا جلوگیری کند

 در ایمتوازن منطقھ همکاري رویکرد نھنمو میتوان را پیوستن بھ سازمان شانگھای
 نظامی قدرت بعنوان آمریکا که زمانی و در فرایند جھانی شدن .ایران دانست خارجی سیاست

 ویاروییر براي مؤثر راھکارھای از المللی بینو  منطقهاي هايائتالف یکھ تازی می کند، ،برتر
بنابر این رویکرد راھبردی ایران بھ سازمان ھمکاری  .رودمی شمار به روند این با

  .ایجاد توازن علیھ غرب استشانگھای در جھت 
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 )73: 1390بزرگی و حسینی، (

 

 روسیھ 1عضویت دایم ایران در شانگھای و بازی دوگانھ

	آسیای مرکزی	منطقه در لفعا يهاانمزسا از یکی انعنو به ىشانگها رىهمکا نمازسا
 منافع تامین و جیرخا سیاست افهدا به ستیابید در را انیرا سالمیا ريجمهو ندامیتو 

و در نشست سران سازمان در  2005 در جهت همین به .ساندر ريیا منطقه  ینا در ملی
 ردمو نمازسا ینا در ناظر عضو انعنو به انیرا سالمیا ريجمهو ن،قزستااقزشھر آستانھ 

 یشاگر تقویت و لسا نهما در نهم لتدو نمدآ رکا روي با عموضو ینا. گرفت ارقر شپذیر

 تسهیل را نمازسا ینا با ريهمکا شگستر ،جیرخا سیاست در قشر به هنگا ديهبررا
 ششمین در انیرا رجمهو ئیسر نخستین انعنو به ادنژ يحمدا يقاآ که نجاآ تا د،نمو

انوری و رحمانی ( یافت  رحضو  )2006( چین يشانگهادر شھر ن مازسا انسر نشست
 نیز در  را دایم عضویت کسب بر مبنی خود ھمچنین ایران درخواست). 84: 1387موحد،

																																																													
  1-Double game 

دالیل موافقان

یوستن به سازمان،تأییدى است بر 
سیاست تنشزدایى و اعتمادسازى ایران

افـزایش مـشارکت و هـمکارى مـنطقهاى در 
زمـینههاى امـنیّتى،سیاسى و اقتصادى،در 
راستاى منافع ملّى است و افزایش قدرت 

ملّى ایران را در پى دارد

با توجه به مورد تهدید بودن ایران از 
سوى آمریکا، عـضویّت در سازمان 

شانگهاى که یک اتّحاد نظامى 
نیست،نشاندهندة این است که ایران با 

ابزارهاى پذیرفتنى در سطح 
بینالملل،سیاست خود را ادامه مىدهد

همکارى گستردة ایران با سازمان، قدرت 
چانهزنى ایران را براى رویارویى با غرب 

و چالشهاى منطقهاى افزایش مىدهد

دالیل مخالفان

با توجّه به جایگاه ایران در پهنۀ 
-بینالملل و نیز بدهبستانهاى قدرت

پایۀ میان چین و روسـیه از یکسـو و 
کشورهاى غربى بویژه آمریکا از سوى 
دیگـر،این احـتمال که ایران در زمـینۀ 

رقـابتهاى سیاسى،وجه المصالحه قـرار 
گیرد،وجود دارد

عضویت ایران در سازمان بر نگرانى 
امنیّتى کشـورهاى حـاشیۀ خلیج فارس 

از ایران مىافزاید و به آنـها انـگیزه 
مـىدهد که با تقویت پیونـدهاى خـود با 

آمریکا،در راه رویارویى بـا ایران گام 
بردارند

چین و روسیه به ایران نگاهى ابـزارى 
دارنـد و پذیرش ایران در سازمان،زمینۀ 

بهرهبردارى از ایران

را فراهم مىکند

بـه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ن روسیه و چین خواهان  باز  شـدن  مـسیر  ایرا
کان روى کشـورهاى آسیاى مرکزى نـیستند،زیرا امـ

دادوستدشان با این کشورها کاهش مى یابد و با 
 عضویت کامل ایران در سازمان شانگهاى ناچارند از
ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   برخى امکانات کنونى خود بـه  سـود این کشـو

.چشم پوشى کنند
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از ناظر بھ (ھر چند ھنوز موفق بھ کسب تغییر وضعیت  .کرد ارائھ سازمان بھ 2005سال 
 .نشده است) دایم 

. آیدقطھ عطفی بھ شمار میتصمیم ایران برای پیوستن بھ سازمان ھمکاری شانگھای ن

این اولین جامعھ امنیتی چند جانبھ واقعی است کھ ایران بعد از انقالب اسالمی بھ آن ملحق 
خواھد راه گریزی از مسئلھ آنچھ ایران از سازمان ھمکاری شانگھای می. خواھد شد

عالوه بر منافعی کھ ایران از عضویت دایم در این . غامض امنیت خارجی آن است
زمان می برد، عضویت ایران ظرفیتھایی نیز برای سازمان ھمکاری شانگھای بھ سا

 .آوردمی خصوص روسیھ و چین فراھم

با عضویت ایران در شانگھای، برای سازمان ھمکاری شانگھای امکان دارد تا از 
آسیای جنوبی بھ آسیای مرکزی و سپس بھ خلیج فارس گسترش یافتھ و تبدیل بھ یک 

تواند بھ مرکز فعالیت انرژی برای چین ایران می. دی و امنیتی کاراتر شودسازمان اقتصا
ترین جاده برای انتقال انرژی آسیای مرکزی ایران آسانترین و کوتاه. و روسیھ تبدیل شود

بھ خلیج فارس است کھ بدین طریق این منطقھ را با زیر ساخت توسعھ یافتھ فعلی عرضھ 
 ).137: 1385ن، رحما(کند نفت بھ جھان وصل می

 دجوو و شمالی و شرقی نسایگاـهم یـمنیتا یطـمح اـب انرـیا ـیمنیتیط امح بتاقر 
 ،مذهبی ییاگر اطفرا ،سمـیورتر از ناشی اتدـتهدی نوـماپیر كشترـم ياـغدغههد

 منیتیا تتعامال توسعۀ ايرـب را یـخافر سترـب ر،دـمخ ادمو رتتجا و تولید و ییطلبیاجد

 فرصت از دهستفاا که نداعضا میگسترا ا رويفر يشانگها مکاريهن مازسا چتر یرز در
 ملی منیتا و منافع تأمین به شایانی کمک ،منطقه منیت کلا ضریب دنبر باال ضمن آن يها

 کنونی شرایط ھمچنین ). 103: 1389سعیدی و غفوری، (دکر دــهاخو عضو دول یکایک

-یکجانبھ با مقابلھ اھمیت آمریکا، قابلم در رویایی و المللبین نظام در روسیھ و چین
 قرار و شانگھای بھ ایران ورود این رو از. است داده افزایش را بازیگر این ھایگرایی

. بود خواھد ثمر مثمر مھم این تحقق در اعضا سایر و چین ،روسیھ کنار در گرفتن
مایل زیادی بھ بنابراین با توجھ بھ مواضع ضد آمریکایی ایران، چین و روسیھ  بایستی ت
 .استفاده از برگ عضویت ایران در این سازمان در مقابل آمریکا داشتھ باشند

 و لـتمای هدـهند ننشا نمازسا يعضاا يهایموضعیگیر يدـبن عـجم کلی، روـبط
 ندرو ینا مایلند نمازساي عضاا عمل در لیکن ،ستا نمازسا يضاـعا شسترـگ اـب تـفقامو

 یرز مالحظه دو شتندا نظر در با را تمایل ینا انتو می که دپذیر رتصو تأمل با و یجرتد به
 :داد ارقر یابیارز ردمو

 اـب ن،مازسا يهارساختا تحکیم و نمازسا کنونی يعضاا بین بطروا مستحکاا -لفا
 ینـب چگیراـیکپ داـیجا و نمازاـس تـحرک در ارتمرـسا و تثبا دیجاا ايبر شتال فهد

 ؛کنونی يعضاا



 47/  عضویت ایران در سازمان ھمکاری شانگھای؛ عاملی در موازنھ نرم در روابط با آمریکا

 و اـه لویتاو با مانیزسا انبعنو نمازسا نشد شناخته از يپیشگیر ايبر شتال ـ  ب
 ).91: 1387انوری و رحمانی موحد، مریکا (آ هبویژو  بغر نظر در منیتیا و نظامی دیکررو

 روسیه ،سازمان این گبزر عضو دو موضع به ،سازمان دائم عضویت به ایران شدن پذیرفته
 ايبرن مازسا يعضاا صولیا فقتامو صخصودر این نوشتار، دردارد.  بستگی ،چین و

 :شودمی رهشاروسیھ و بازی دوگانھ آن ا راتظهاا به نمازسا يعضاا شگستر

 شالـت دـسرمی نظر به ن،مازسار کشو ترینذبا نفو بھ عنوان چین رکنادر  سیهرو 
 هـجامع در یـسیاس ارزـبا کـی انوـبعن نمازاـس لیـصا ياـه هیافتر و هادیکررو از دارد
 کسبو نمازاـس افدـها هـب سبتـن که ستا خاطر همین به شاید و نماید دهستفاا لمللیابین
  ايمنطقه تالداـمع هـعرصدر نمازاـس عهـتوس صرـعن دارد واز اررـصا بیشتر آن ستیابید و

 از تعود رـب یـمبن سیهرو ارصرا سیاسی انناظر از ريبسیا لیلد همین به. دبرمی هبهر
 چین) يشانگهاشھر  ـ 2005 ششم( سجالا در رحضو ايبر انیرا میسالا ريجمهو ئیسر

و  جهانیت الدمعا در یهـسرو ؤثرـم و لفعا نقش توصیف و تلقین نوعی را ناظر عضو انبعنو
 صنعتی رکشو هشت سالـجا ستانهآ در مریکاآ هبویژ غربی يهارکشو به ايمنطقه هبویژ

 آن یـقعوا هجایگان ومازسا از یهـسرو تـشدارب هـگونیناد. ـندنمو انوـعن 1» 8یـبه «ج مموسو
 مسکو در عضو يهارکشو نلمارپان دگاـنماین اـب اردـید در وتینـپ هـک تـیاف هـمادا اـنجآ اـت

 ما منفعت که اچر کند می شتال نمازسا نـیا مسجاـنا و شـنق تقویت ايبر کرملین گفت: 

 زهحو در منیتا و تثبااي بر مدآرکا هکنند  ضمینـت کـی انوـبعن نمازسا که ستا آن در
 نسیورافد رايشو ئیسر فنوومیر سرگئی ،وتینـپ رـب وهعال، یابد توسعه سیااورا سیعو
 عضویت از نیانگر صخصودر مریکاییهاآ اتنظر رظهاا برخی به کنشوا درنیز   سیهرو
بھ شانگھای با صالحدید سران این  جدید يضاـعا تنـپیوس ت: ـگف نمازاـس در انیرا
 ).92: 1387انوری و رحمانی موحد، (گیرد ازمان صورت میس

ای در نشست سران در شھر تاشکند بھ تایید سران رسید آیین نامھ اولیھ 2010در سال 
تحت تحریم نبودن کشور «کھ یکی از شرایط اعطای عضویت کامل بھ کشور متقاضی 

این آیین بانی اصلی  باید عنوان داشت کھ. است» متقاضی در شورای امنیت سازمان ملل
توانست بھ عضویت دایم در شانگھای با این شرط ایران نمی. نامھ، روسیھ بوده است

 خارجی روابط در تغییراتی ایران کھ  .ا.ج در یازدھم دولت آمدن کار روی اما با. درآید

 توافق یک آوردن در زمینھ بدست کھ آمریکا جملھ از غرب با زدایی تنش جھت در ایران،
ایجاد شد؛ روسیھ بھ طور آشکار  ایران ایھستھ برنامھ ادامھ چگونگی خصوص در معجا

این تغییر موضع روسیھ در  پذیرش . حمایت خود را از عضویت دایم ایران اعالم داشت
 .توان در راستای ایجاد موازنھ علیھ غرب دانستعضویت ایران را می

 شتھ اندتالش داھمواره  ھاروسکھ  در راستای روابط روسیھ و ایران باید بیان داشت
كھ ایران در حاشیھ نھادھایي چون شانگھاي قرار گیرد تا بتوانند از این وضعیت در تعامل 

حاشیھ سازمان باقي بماند و بھ عنوان یك کل ایران در در  .با غرب و آمریكا بھره گیرند

																																																													
 8G -1 
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اتی کھ روسیھ با ایران در ھا و اختالفبا توجھ بھ رقابت.  و کارت بازی  استفاده شود اھرم
زمینھ انرژی، دریای خزر، نفوذ ایران در آسیای مرکزی و استقالل ایران در زمینھ 

ای دارند؛ راھبرد روسیھ مبتنی بر این است کھ ایران نھ بھ صورت مستقل و فناوری ھستھ
ان در واقع روسیھ، ایران را بھ عنو. باشد) غرب با ایران ھمراھی(نھ بھ صورت وابستھ 

شریک راھبردی قبول ندارد و در اینجا کھ تمایل خود را بر پذیرش عضویت دایم ایران 
چرا کھ . در شانگھای عنوان داشتھ است در واقع در جھت موازنھ علیھ آمریکا است

ھمراھی ایران با غرب برای  روسیھ ای کھ مقابل آمریکا موازنھ برقرار کرده است 
 ایران عضویت پذیرش امتیاز اعطای با تا کنند می عیس از این رو. چندان مطلوب نیست

 .را محفوذ نگھ دارند	، ایران300تحویل اس  حتی و شانگھای ھمکاری در سازمان

 از برخی در مرکزی يسیاآ يها ريجمهو و انیرا ديقتصاا ريهمکا مانند موضوعاتی

 به انیرا راه زا کاال نقل و حمل مانند د،شومی  سیهرو هجایگا تضعیف موجب که مینه هاز
 شتال ،سالمیا يهاگرایششد ر به کمک مثل فرهنگی يیشهااگر ريهمکا ،جهانی زاربا
 يها  ھمکاری شگستر و جلب ،هاري جمهو ینا دممر ايبر زيسا هویت جهت در

 قحقو کامل عایتر با رخز يیادر حقوقی یمرژ ینوتد وسیه رو رحضو ونبد ايمنطقه
شیبانی و ( ران با روسیھ در آسیای مرکزی است ف زای ایختالا منافع جمله از انیرا

 سیهرو ماا ستا رخز يیادر دننظامیکر غیر نهااخو انیرھمچنین ا).  146: 1390عطایی، 
است کھ در این زمینھ منافع متضادی بین  رخز يیادر در دخو نظامی رحضو حفظ لنباد  به

 .ایران و روسیھ است

دوره پساشوروی تحوالت مختلفی را پشت ایران و فدراسیون روسیھ در . ا.روابط ج
اما نکتھ قابل تامل در نگاه ایرانی بھ روسیھ کھ تفاوت محسوسی با نگاه . سر گذاشتھ است

مسکو بھ تھران دارد، این مھم است کھ بھ رغم این کھ مقامات کشورمان در مقاطع 
خود از یاد می کنند و انتظارات » شریک راھبردی« مختلف از روسیھ بھ عنوان یک 

مسکو را بر این اساس استوار کرده اند، اما طرف روس نھ تنھا در ھیچ مقطعی ایران را 
ھای اخیر جایگاه کشورمان را در سیاست شریک راھبردی خود ندانستھ، بلکھ طی سال

بھ عنوان مثال، ھر چند آقای احمدی  .تر نیز تنزل داده استخارجی خود بھ رده ھای پائین
با مدودف در حاشیھ نشست سران سازمان ھمکاری شانگھای در یکاترین نژاد در دیدار 

یاد و تصریح کرد کھ؛ » متحد«و » ھمسایھ طبیعی« بورگ از تھران و سکو بھ عنوان
ھای ایران و روسیھ بستر الزم برای تاثیر گذاری موقعیت اقتصادی، سیاسی و توانمندی«

اما رئیس جمھور روسیھ تنھا بھ ابراز  ،»دو کشور بر تحوالت جھانی را مھیا نموده است
ایران و روسیھ کشورھای صاحب اثری « امیدواری نسبت بھ گسترش روابط و این کھ؛ 

ای و جھانی ھستند و با توجھ بھ شرایط موجود باید بتوانند نقش خود را در عرصھ منطقھ
 ).129: 1390نوری، (، بسنده کرد »در این عرصھ ھا بھ خوبی ایفا کنند
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، است »دوست«دیگر  در رابطھ با تصور ایران از روسیھ، عنوان » ض پیشینیفر«
صرف نظر از موارد تاریخی (مسکو -کھ مرور اجمالی حافظھ تاریخی روابط تھران

از جملھ جنگ ھای متعدد روسیھ علیھ ایران، قراردادھای گلستان و ترکمن چای و ) دیگر
خالل جنگ ھای جھانی اول و دوم، ھایی از خاک ایران، اشغال ایران تصاحب بخش

بلوای گریبای دف، تشکیل حکومت پیشھ وری، دخالت در امور داخلی ایران از طریق 
حزب توده، حمایت تسلیحاتی از صدام حین جنگ عراق علیھ ایران، تقسیم یکجانبھ دریای 

ای ایران، رای ھای صلح آمیز ھستھھای مبھم در خصوص فعالیتخزر، موضع گیری
ھا، تاخیر بھ چھار قطعنامھ تحریم علیھ ایران و اجرایی کردن بخشی از این تحریم مثبت

چند باره در راه اندازی نیروگاه بوشھر و لغو یکجانبھ قرارداد سامانھ ھای دفاعی اس 
با برداشت » دوست«گواه روشنی است کھ در سیاست خارجی روسیھ مفھوم  300

» منافع«فاوت بوده و بیش از ھر چیز بر مفروض نخبگان سیاست خارجی کشورمان مت
در واکنش بھ انتقادات آقای  2010سرگئی الوروف طی سخنانی در مھ . استوار است

و » دوست«مسکو بھ » سودمندگرایانھ«احمدی نژاد از رویھ ھای دوگانھ روسیھ، رویکرد 
ای را بھ روشنی توضیح و تصریح کرد کھ ھر سمت کھ داری منافع بیشتری بر» دشمن«

در این » دشمن«و » دوست«روسیھ باشد، این کشور بھ ھمان سو سوق خواھد یافت و 
 ).130-131: 1390نوری،(معادلھ بی معنا است 

روسیھ بھ واسطھ حضور در سازمان ھمکاری شانگھای سودای مدیریت روندھای 
دار جاری در آسیای مرکزی را در سر می پروراند و نھ تنھا حاضر بھ نادیده گرفتن اقت

تام خود در تصمیم سازی ھا نیست، بلکھ بھ جز چین، موجودیت سایر اعضای را تنھا بھ 
بنابراین چندان حاضر نخواھند شد تا مشارکت . عنوان تابعین تصمیمات خود می پذیرد

 یشافزا به  ایلیـتم هیچگونه سیهرو. ایران در مدیریت روندھای جاری و آتی را بپذیرند

 اهشـک ازاي در هـک هددمی ترجیح سیهرو ،یگرد يسو از .دارند انیرا ملی رتقد

 . دشو نایل نیز بغر نجها يسو از تیزامتیاا به انیرا با دخو يهاريهمکا

 و دارد اريبزا هنگا انیرا سالمیا ريجمهو به مریکاآ اـبد وـخ تقابل و تعامل در سیهرو
، قعوا در .میکند داريرب هبهر دخو نفع به مریکاآ و ایران. ا.ج  ناـمی دموجو تنش از

 شتال ان،یرا .ا.ج با اي هسته ريهمکا قطع يتقاضا رـبابر در تـمومقا  قـطری از  اـهروس
 بعد هلهو در و کنند حفظ جهانی تالدمعا نهدوگر در را دخو ستـنخ هـهلو در تا میکنند

 به شتربی ها روس ،یورسنا ینا مطابق .کنند خذا مریکاآ از تیزااـمتیا  ضیـمقت یطاشر در

 تمقدما که زقفقا تمشکال مانند موضوعاتی در مریکاآ ان ازرـیا هـبرگ با که هستند ینا لنباد
 دجوو انیرر اکشو گردر واقع،ا. ، امتیاز بگیرندستا يیگرد دسر جنگ دنفتاا  راه به
 .شد هداخو سیهرو متوجه مریکاآ شمنید  ياـهه زـنگیا ای از هدـش عمـبخ، دـباش تهـشاند

 انیرا موقعیت بر مریکاآ و سیهرو بطروا عوـن هـک تـسا ینا ب،چورچا ینا در قابلمت ضفر
اطھری . (بھ روسیھ امتیاز خواھد داد اـمریکآ با فختالا لیلد به انیرا و شتدا هداخو تاثیر

 )42: 1392و فیاضی، 

ھا چندان تمایل ندارند کھ ایران بھ استقالل برسند ای ھم روسدر زمینھ مسئلھ ھستھ
 ايهسته يها حطر در دخو و یدآمی رشما به ايهسته رتقد یک سیهچرا کھ اگر چھ رو
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ز ـنی ايسته ـه ورياـفن هـب ایران.ا.ج حتمالیا ستیابید اننگر ماا دارد، کترمشا انیرا

 هـب  دوـخ ايستهـه ورياـفن وردـص از یهـسرومر ا ینا تحقق رتصودر ایرز ؛هست
 .دشو می ديقتصاا يهارضر رچاد و میماندز با ایران.ا.ج

 نیکسا موضعی ندامیتو سیهرو و انیرا مونیاپیر مناطق در مریکاآ همتحد تیاالا رحضو
 رکشو دو از یک هر ضعامو ضعف و تشد چه گرا .آورد دجوو به رکشو دو هر ايبر را

 ،نددار همتحد تیاالا به نسبت صخا ديیکررو یک هر و باشد می وتمتفا مریکاآ به نسبت
 هم آن و دنمو همشاهد را رکشو دو هر منافع اكشترا انمیتو مشخص نقطه یک در ماا

 يجلوگیر رستااخو رکشو دو هر شک بی .میباشد ذنفو زهحوتعیین  سر بر مریکاآ با رضتعا
ن آمریکایی می تواند از کاار رحضو و میباشند منطقه در مریکاآ هژمونی تثبیت و دیجاا از

 )42: 1392اطھری و فیاضی، . (داین منظر نوعی تھدید بھ حساب آی

  دهسترـگ زاراـب دادن ستد از و یکدنز ِرجخا در مریکاا ذنفو منهدا شگسترھراس از 
 را یهـسرو ب،رـغ برابر در مسکو نیز چانه رتقد نشد کم و انیرا امیـنظ و ديصاـقتا

 بی هیاهمر امریکآ هیژو به و بغر با ان،یرا ايهسته هندوپر ناـجری در اـت زداـس یـم وادار
بنابراین مقابلھ با آمریکا زمینھ ھای ھمکاری روسیھ و ایران را بھ نکند.  اچر و نچو

 .صورت نسبی فراھم کرده است

 ديهبررا يها مالحظه از تابعی سیهرو و انیرا بطروا ان،گراز تحلیل برخی هعقید به

 يها اقدام مانند مسایلی که هستند معتقد نشناسارکا ینا. ستا لمللابین سطح در سیهرو
وي شدن در منز از سیهرو نیانگر موجب ق،شر به ناتو شگستر مسئله و مریکاآ جانبه یک

ھا از راه بھ ھمین دلیل، روس. Rasizade,2003: 49 )( سطح بین المللی شده است
 انعنو بھ را دخو هجایگا نهمچنا تا کنندمی شتال ان،یرا با بطروا توسعه مانند هاییامقدا

 یشافزا يستارا در ایران، با ايھستھ يها ريهمکا حتی .کنند حفظ رگبز رتقد یک

 مقابلھ و رکشو ینا اريگذتاثیر انتو یشافزا و لمللابین سطح در سیهرو نیز چانھ رتقد
 (المللی است بینسطح  در رکشو ینا رمانو يفضا زيسا ودمحد با مریکاآ يهاتالش با

.(Antonenko, 2001: 5 

 رفتار نیاد در یانهاگر عملسیاست  سساا بر ها، روسسیهرو ملی نیتما سند سساا بر
 هزینه تنها ه،فاید گرفتن نظردر ونبد رويشو دتحاا نماز مانند کھمعنا  بدین .کنندمی
کنند و طبیعی است کھ می حرکت ديهبرعقالنیت را و منطق سساا بر بلکه ؛کنندنمی

 .Pir Center,2000:4 )(رابطھ با ایران نسبی و مقطعی باشد 

 ،قومی طلبی ج11دایی با مخالفت ،لمللیاب11ین مبر نظاابر در سیهرو و انیرا گرچها ،ینابنابر
 ای ومنطقه افررت ھ111ای قد ذنفو با مخالفت اي، منطق111ھ ذنفو و تثبا ، س111رزمینیچگیریکپا
 کترمشا و ییاهمگر ماا. )Chappell,2010:3-9 (نددارنسبیك مشتر يهادیدگاه  ،یسمورتر
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 لمللابین ،منطقه سطح در دموجو عقالنیت واقعی11ت ھ11ا و با کمتر ،سیهرو و انیرا يدهبررا
 سشنا  انیرا ،لفواشو کنستانتسن که تاجایی ستا منطب11111111111111111ق رکشو دو متقابل بطروا و

 و شتهاند دجوو قتو ھ1111یچ ما ايبر انیرا با ديهبرمش1111ارکت راگوید: « م1111ی سیرو وفمعر
 عضو يهارکشو ج1111111111111ز به ريکشو هیچ با ما را کتیرچنین مشا لصوا در و شتدا هدانخو

 عضااو چنین در). 31: 1392جعف1111ری و ذولفق1111اری، » ( یمارند دسوھ1111م  يهارکشو جامعه
 در سیهرو هبالقو قیبر انعنو به به هم ،هاروس هنگا در ای1111111ران.ا.ج اي، هشکنند و ارناپاید

کا و کشورھای براب در تاکتیکی متحد انعنوبھ   هم و ،پاارو به ژينرا منابع ورصد ر آمری
ست  سود ا ھم  قاری، ( مستقل  فری و ذولف قع . )34: 1392جع ھا در وا  لستقالا ايبرروس 

 که ندارمیپند جھ1111ان س1111ومی کش1111وری ای1111ران را و نیستند قائل صالتیا انچند انیرا عمل

 ینا ماا دارد؛ موج11ود اھمی11ت الملل11یب11ین سیاست در مریکاآ ايبر تمشکال برخی دیجاا ايبر
ب11ھ ھم11ین خ11اطر آنھ11ا چن11دان ب11ا عض11ویت د. ـ11کند اـ11یجا سیهرو ايبر اي هزینه بایدن ضعیتو

 .دایم ایران در شانگھای موافق نبودند

 مجازات نظام ازگیری ایران بھ سمت تنش زدایی با آمریکا و خروج از اما با جھت
حمایت و عدم وتو عضویت دایم (ایران دایم عضویت پذیرش در تعدیل متحد باعث ملل
از سوی روسیھ بھ  300و تحویل دادن سامانھ دفاعی اس  )2016ران در اجالس تاشکندای

 وآن بیاید رکنا ايهسته انیرا با مریکاآ ستا ممکن ان روسیھ،هشگروپژ هنگا از .ایران شد

 اي می تواندهسته انیرا یک ،هستند معتقد و نویسندمی  هاآمریکایی برخی که گونه
 دو بین ريهمکا ايبر راه نتیجه در و کند عمل منددخر يیگرزبا همانند و مسئوالنهتر

 اي تنھا بماندهسته انیرا مقابل در سیهرو نهایتدر و دشو زبا رکشو
.(Heydmann,2010:35) که میبینند ريکشو چشم به ان رایرا نیز هاس، روسساا ینا بر 

 نجها با طتباار اريبرقر با ستا ممکن و ستا مهم آن ايبر يجد رتصوبھ   بغر به توجه
 . دبپیوند سیهرو کنندگان همحاصر جمع به ،مریکاآ هیژو به بغر

 

 گیرینتیجھ

این مقالھ بر این آن است کھ ظھور و تکامل سازمان شانگھای بھ طور بالقوه یک اقدام 
گرایی ایاالت متحده است کھ رئالیسم ساختاری بھ موازنھ بخش در واکنش بھ یک جانبھ

الملل کنونی، باید ھای مھم درجھ دو در نظام بینقدرت. پردازدلھ میطور دقیق بھ این مسئ
ای علیھ ایاالت متحده شکل دھند زیرا تغییر در توزیع قدرت جھانی کھ در یک موازنھ

با فروپاشی شوروی بھ سود ایاالت متحده اتفاق افتاد، راه  1990و اوایل دھھ  1980دھھ 
کرد ولی ھمان طور کھ موازنھ شدید در نظام را برای شکل گیری نظام تک قطبی باز 

تک قطبی مشکل است و خطر باالیی بھ ھمراه دارد، دولت ھا بیشتر درصدد شکل گیری 
 .تر می باشندیک موازنھ نرم

تالش روسیھ برای حفظ 
ایران 

تغییر رویکرد ایران بھ 
سوی غرب
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 يشانگها ريهمکا نمازسا توسعه و چین ،سیهرو بطروا تجدید ،باال دیکررو به توجه با
 نهازمو قالب نظریه توان درمی را همتحد تیاالا یهعل هشد ینهدنها ارستوا دتحاا یک انعنو به
دھد کھ سازمان مناسبات زمانی تکامل سازمان نیز نشان می در واقع .کرد تحلیل منر ايقو

المللی آمریکا است و عمال ھمکاری شانگھای واکنشی بھ گسترش قدرت و نفوذ بین
د کھ اقدامات موضع گیری ھای موازنھ بخش زمانی از طرف سازمان صورت می گیر
 .ایاالت متحده ھمسایگان منطقھ ای اعضای سازمان را تحت تاثیر قرار می دھد

 تتحوال رظهو بادر رابطھ با موضوع عضویت دایم ایران نیز باید عنوان داشت کھ 
 ايهـمنطق مهم رتقد دو رحضو به توجه با هبویژن، مازسا يگیر شکل ندرو از ناشی مثبت

 هـب واريدـمیا کھ مخالف شکل گیری نظام تک قطبی بودند و)  نیـچ و یهـسرو انی(ـجه ــ
 ینا با ريهمکا به تمایل ،هند نظیر آن به یگرد ايتمند منطقهرقد يهارکشو تنـپیوس

بعد از ت. ـگرف کلـشایران .ا.ج جیرخا سیاست ةگیرند تصمیم يها بخش در نمازسا
تمایل بھ عضویت دایم در پذیرفتھ شدن ایران بھ عضویت ناظر در سازمان شانگھای، 

سازمان نیز با روی کار آمدن دولت نھم، کھ نگاه بھ شرق در رأس سیاست خارجی آن 
با این وجود،ایران تا کنون موفق بھ کسب عضویت دایم در . بود بھ صورت جدی دنبال شد

 نمود استنباط گونھ این توانمی ھاتحلیل مجموع از. سازمان ھمکاری شانگھای نشده است

 سیاست نسبی انعطاف و شانگھای ھمکاری سازمان در ایران دایم عضویت طرح ھک
 یابی دست و غرب با ایران ھمراھی از روسیھ نگرانی بھ درخواست این قبال در روسیھ
 سوی از آمریکا بھ ویژه غرب و روسیھ میان تنشھای و سو یک از ای ھستھ توافقات بھ

 صورت در کھ واقفند امر بر این خوبی بھ روس مردان دولت زیرا شود،می مربوط دیگر
 خود قوت بھ شریک یک عنوان بھ روسیھ با روابط ھرچند غرب، با ایران شدن ھمراه
 قرار الشعاع تحت را تجاری حتی و روابط نظامی برخی است ممکن اما ماند خواھد باقی
شود ت متحده میباعث افزایش نفوذ ایاال و ھمچنین نماید ایجاد گسستی ھا آن در و دھد

 با تا کنند می سعی رو این از  کھ این امر تاثیرات منفی برای روسیھ خواھد داشت؛
اس  تحویل حتی و شانگھای ھمکاری در سازمان ایران عضویت پذیرش امتیاز اعطای

 .باشدو این امر عاملی در موازنھ نرم علیھ امریکا می. نگھ دارند ظ ، ایران را محفو300
ر دولت ھای بیشتر در ائتالف موازنھ گر علیھ ابر قدرت نیز معیار حضو جرا کھ 
 دایم عضویت بنابراین مشخص می شود کھ طرح. است برای موازنھ نرم  خوبی

 مقابلھ در نرم موازنھ آن، با روسیھ موافقت و شانگھای ھمکاری سازمان در ایران
 بازوی عنوان بھ شانگھای ھمکاری سازمان اصلی ماھیت دھندهنشان و غرب با

-می نظر بھ .است آمریکا متحده ایاالت با رویارویی در) چین و( روسیھ نرم موازنھ
 نھ تا کند پیدا را مجال این روسیھ کھ شد موجب ایران خارجی سیاست در اعتدال نبود رسد
جھت تامین منافع خود روابط خود را با  در تنھا بلکھ متقابل، منافع بھ احترام اساس بر
 .ن تنظیم کندایرا
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