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دهيچك

 آن منطقـه  ةا است كه گـستر ي در قاره آسي و اقتصاديتي بزرگ امنيها از سازمانيكيي شانگهايسازمان همكار 
اين . دا كرده استي پيت خاصيك اهميك و ژئواستراتژيتيك و ژئوپلياز نظر استراتژ   و   ز در بر گرفته   يا را ن  يسااور

 در يع كه مورد توجه رقبا و مجامع بزرگ اقتـصاد ي تند و سر يس با حركت تكامل   ي است تازه تأس   ينهادسازمان  
.جهان قرار گرفته است

ييايش و علل استمرار و گسترش حوزه جغراف       يدايك پ يها و عوامل استراتژ   شهي ر ي ضمن بررس   حاضر مقاله
ـ  تأك، تأثيرات عضويت ايران در اين سازمان را نسبت به منافع و امنيت ملي كشورمان بـا         يسازمان شانگها  د بـر  ي

. دهدي قرار مي مورد بررسانهيران در منطقه خاورميك ايگاه استراتژيجا

.يامنطقهاقتصاد ، تيامن،ييگرامنطقه، كيژئواستراتژ، كيتيژئوپل، رانيا، يشانگها:هاي كليديهواژ

E-mail: qiuo72@yahoo.comدار مكاتباتنويسندة عهده∗
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مقدمه

تحوالت كنوني جهان معاصر بر اهميت همكاري كشورها براي مقابله بـا تهديـدات مختلـف كـه                  

اي  منطقـه يهـا در چنين شرايطي، سـازمان   . اند، افزوده است  المللي يافته بسياري از آنها ماهيتي بين    

 ايـن انديـشه را تقويـت        هاي گذشته بندياز سوي ديگر فروپاشي بلوك    . يابنداي مي نقش برجسته 

سـازمان  . دهندهاي قرن بيست و يكم را تشكيل ميبندياي بلوكهاي منطقهكرده است كه سازمان   

 رشـد  ،كوتـاه عمـر رغـم  علياي است كه با   هاي نوظهور منطقه  همكاري شانگهاي يكي از سازمان    

ت ناظر ايـن سـازمان      يبا توجه به اينكه جمهوري اسالمي ايران به عضو        . قابل توجهي داشته است   

شناخت ايـن سـازمان     به عضويت دائم درآيد،     رود كه در فرايندهاي آتي      پذيرفته شده و انتظار مي    

. رسدالمللي ضروري به نظر مياي و بينو كاركردها و موقعيت آن در نظام منطقه

نـاتو بـه سـمت شـرق، تـأثير         گـسترش   هايي چون نفت و گاز دريـاي خـزر،          امروزه بحث 

، تـالش جهـت يـافتن سـاز و          )WTO( سازمان جهـاني تجـارت       ويت كشورهاي منطقه در   عض

هـا و  در مـذاكرات، اعالميـه  ... كارهاي مناسب براي جلوگيري از سلطه آمريكا بر امور جهاني و     

بـه همـين جهـت بـسياري سـازمان همكـاري            . خـورد  به چشم مي   يهاي سازمان شانگها  بيانيه

انـد و برخـي از صـاحبنظران آن را بـا جنـبش عـدم تعهـد                  ميدهشانگهاي را اتحادي ضد ناتو نا     

).2: 1386 شرق،يناتو برا.يه آزاد افغانينشر (كنندمقايسه مي

سـازمان در  نيـ رسـد ا به نظر مي. انداز سازمان همكاري شانگهاي نيز قابل تامل است    چشم

 شايسته و مـوثري بـراي       المللي جايگاه گيري نظام بين  هاي منسجم اعضا در شكل    پرتو همكاري 

اين سازمان قابليت الزم براي تبديل شدن به يك سازمان چنـد جانبـه را               . خود مهيا خواهد كرد   

توان سـازمان   ترديد مي هاي اقتصادي و اجتماعي بي    در صورت همكاري منسجم در حوزه     . دارد

. دادشانگهاي را در جايگاه بازيگري قدرتمند در آينده مورد ارزيابي قرارهمكاري

كاربرد تحقيق 

 و ي شـانگها يتي و امن  ي اقتصاد يهاي سازمان همكار  ييايك حوزه جغراف  يتيت ژئوپل ي موقع يبررس

توانـد  ي مؤثر با توجه به جديد بودن و نياز به شناخت دقيق آن م            ن حوزة يك ا يت استراتژ يوضع
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 قابل  ياسي و س  يصاد اقت يگذار در رقابتها  ري تأث ي از جمله نهادها   ي مطالعات مسائل سازمان   يبرا

. استي علميابي و ارزيد و در خور بررسي جد كامالًيضمن اينكه موضوع. استفاده باشد

ق يهداف تحقا

ت يشـناخت وضـع   : ق عبارتنـد از   يـ ن تحق يـ ق، اهداف ا  يات تحق يبا توجه به طرح مسئله و فرض      

 عضو بـا    يرهاوه مناسبات كشو  ينده و ش  ي در حال و آ    يك حوزه پهناور سازمان شانگها    يتيژئوپل

ژه ي بـو ي تحقـق اهـداف شـانگها   يتها برايم مسئول ي تقس ي و چگونگ  يگر در درون شانگها   يكدي

ك آن در عرصـه     يت اهـداف اسـتراتژ    يـ ن راهبردها و تثب   يين تب يهچن.  آن ي اقتصاد يهاتيمامور

ك يـ ك و ژئواكونوم  يـ ان ژئوپليت ي پل زدن م   "ق همان   ي تحق يي، در نهايت هدف غا    يرقابت جهان 

 مورد توجه   21  كه در قرن      "ي مركز يايك در آس  ي ژئواستراتژ يهانظر داشتن اصل رقابت   با در   

.باشد مييش سازمان همكاري شانگهايداي پيل اصلي بوده و البته از داليجهان

ق يساختار تحق

هاي شانگهاي؛ گران حاضر در سازمان همكارييه و مطلوب مورد نظر بازيعلت اول.1

؛21 در قرن ينيبشير قابل پيل غيمشترك و دالدات يعالئق مشترك و تهد.2

؛ي و جهانيا منطقهيان بسترهايك و ميان ژئوپليتيك و ژئواكونوميح ارتباطات ميتشر.3

؛يط جاريد و متفاوت از شراي جديها نقشيفايرش و ايپذ.4

 موجود در حوزه مربوطه؛ يت انرژين امنيتضم.5

با آن؛ت مواد مخدر و با مبارزه يد و ترانزيكنترل تول.6

 از مناطق حائـل در حـوزه   ي در بخش اعظم يطلبيي و جدا  ييگرايم، افراط يمبارزه با ترورس  .7

؛ي شانگهاييايجغراف

ـ ناً مسائل تجارت و جر    يقي.8 ت بـازار و    يـ اي و تثب  ان منـافع در غالـب رشـد تجـارت منطقـه           ي

 شـرق   ،ي مركز ياي آس يها، جامعه ملت  ير بازار مشترك شانگها   ي نظ ي تجار يهانامهموافقت

.ن سازمان استين اهداف اي از مهمتريه شانگهايا در اتحاديو جنوب آس
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روشي پيها، راهيشانگهاپيمان ران و يا

هـاي اوليـه كارشناسـي، در       از بررسـي   پـس  يتقاضاي عضويت ايران در سازمان شانگها     

ان  ارائه و سند پيوستن جمهوري اسالمي ايران به همراه پاكست . ش 1383 بهمن   10تاريخ  

 تيرمـاه   15 و   14و هند به عنوان ناظر در اجالس سران سازمان در شهر آستانه در تاريخ               

).24: 1385ان، يشمس( شد  امضاء1384

ي را در سـطح    ي شـانگها  يهـا يران در سـازمان همكـار     ي ا ي اسالم يت جمهور ياگر عضو 

ـ يبن صـورت واقـع    يم، در ا  ي كن ي مثبت تلق  يك روند ياتژراست نـد كـه در آغـاز    كي اقتـضاء مـ  ين

ت آن مـورد    يا محدود يها و   يها، توانمند تي از نقطه نظر ظرف    ين همكار يانداز ا  چشم ،تيعضو

 بـا   يران در مورد نحوه و سـطح همكـار        ي ا ي اسالم يبه طور مشخص جمهور   .رديتوجه قرار گ  

:ش داردي دو راه در پيسازمان شانگها

مان و مــشاركت  محــدود در مات سـاز ي از تــصميت نـاظر بــا هــدف آگـاه  ي تـداوم عــضو -1

.ران استين كننده منافع اي كه تأمييهانهيزم

ي و خـروج از برخـ  ين المللـ ياي و ب نقش منطقهيت دائم با هدف ارتقا    ي عضو ي تالش برا  -2

.ر آن استي درگ كه فعالًي و اقتصادياسي سيهابن بست

ـ  از موقع  يلـ يكردها در ادامه بـه ارائـه تحل       ين رو يبا توجه به ا    و ك  يگـاه اسـتراتژ   يت و جا  ي

يعـوامل ي بررسـ ينه براي تا زم  ه خواهد شد   پرداخت ياي و جهان  ران در سطح منطقه   يك ا يتيژئوپل

.شودثرند فراهم ؤ ميران در شانگهايت ايكه بر عضو

رانيك ايت استراتژيموقع-1

يم ايران تا پيش از انقالب اسالمي و به طور مشخص در دوران جنگ سرد تحت حاكميت رژ    

پهلوي به عنوان يكي از معتمدترين دولتهاي وابسته به آمريكا، نقش ژانـدارمي منطقـه را بـر                  

كـرد امـا بـا      عهده داشت و چارچوب امنيت خارجي خود را نيز در اين رويكرد تعريف مـي              

هاي شرايط الحاق به همگرايي  آن  واسطه  هل سياسي كشور كه ب    الوقوع انقالب اسالمي و استق    

سيايي فراهم گرديده است راهبـرد و اولـويتي كـه بـه تعامـل ايـران بـا سـازمان            اي و آ  منطقه
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اقتـصادي اسـت، بـه عـالوه       - اي سياسـي  هـ محورمتكي بر است بيشتر  شده    منجر يشانگها

؛ بر اين اساس حضور و      اندهاين امر سهيم بود   درها و رويكردهاي مشترك نيز    برخي واقعيت 

تواند به تقويـت امكـان حـصول بـه         تي و سياسي مي   هاي امني مشاركت كشورمان در همكاري   

ضمن آن كه تجارب ايران در مبارزه اهداف امنيتي و در پي آن اقتصادي سازمان كمك نمايد؛    

هاي همكـاري   با تروريسم، قاچاق و تجزيه طلبي و همسايگي با افغانستان و عراق، از جاذبه             

ديگر اين كه امنيـت جمهـوري اسـالمي    نكته . شودبا ايران نزد ساير اعضاي سازمان تلقي مي       

هاي امنيتي مشترك به طور اصولي بـا منطقـه آسـياي            ايران، بويژه با وجود تهديدها و نگراني      

مركزي پيوند خورده و از اين رو امنيت پايدار در منطقه مستلزم حـضور و همكـاري جـدي                   

).1386 نژاد، ياحمد (اي استايران در ترتيبات امنيت منطقه

ر چه نداشتن مرز مشترك و عدم برخورداري از يكپارچگي جغرافيـايي مـانعي بـراي ورود                اگ

شد امـا بـا توجـه بـه رونـد عـضويت افغانـستان در                ايران به سازمان همكاري شانگهاي تلقي مي      

مرزهـاي مـشترك را بـراي جمهـوري     عـدم  له بعـد جغرافيـايي و   ئسازمان همكاري شانگهاي مس 

 را بـشدت    يـي گرا موضوع منطقه  ي پس از انقالب اسالم    يران در سالها  ي ا .اسالمي ايران منتفي كرد   

ـ  ا ي خارج يهااستياست در مجموعه اهداف، راهبردها و س      ين س يا. ستاده  كردنبال   ران منطبـق  ي

يگان، كـشورها  يرجحـان روابـط بـا همـسا       . ران است ي ا ي اسالم ي جمهور يبا اصول قانون اساس   

.باشدميران قابل جمع شدن يگرايي ا در چتر منطقهيگ هم، در حال توسعهيمسلمان و كشورها

ـ ا. بـرد ي بهـره مـ    يفـرد هك منحصر ب  يتيت ژئوپل يران از مز  يا  از مجموعـه   يران عـضو  ي

ي و عضو  ي جنوب غرب  ياير مجموعه آس  ي از ز  ين حال بخش  يانه و در ع   ي خاورم يكشورها

يايدر بخـش آسـ    ن حـال    ي خـزر اسـت و در عـ        يايج فارس و در   ي خل ياز گروه كشورها  

.  داردي است، جـا يخي از همان منطقه خراسان بزرگ تاريديف جدي بزرگ كه تعر   يمركز

انـه  يج فـارس و خاورم   ي خود در خل   يهاتيران تنها از مز   ي ا ي اتحاد شورو  يقبل از فروپاش  

يهـا كبـاره فرصـت   يبـه    م،   1991كرد ولي پس از فروپاشي شـوروي در سـال           مياستفاده  

 كـشور  10. ران گـشوده شـد  ي ايال شرق و شمال غرب كشور بر رو در شرق، شم يمتعدد

 در يديـ ت جديـ ران موقعيـ كبـاره بـه ا  ي و كنـاره خـزر بـه    ي مركزيايد در قفقاز، آس يجد

ـ  ا يتي امن يهايدند و نگران  ياش بخش هي همسا ي خود با كشورها   يهايهمكار  از  يران ناشـ  ي
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ايـران داراي موقعيـت   . كردنـد يمنتفـ  جهـان را كـامالً   يهـا  از ابرقدرت  يكي با   يگيهمسا

 كشور در چهار جهـت جغرافيـايي        15فردي است كه به واسطه آن با        هتيك منحصر ب  يژئوپل

همسايه و هم مرز است و با توجه به قرار گرفتن در حد فاصل دو منطقه مهم درياي خزر                   

ـ  و خليج فارس، از گذشته   ه هاي دور به عنوان چهارراه مواصالتي غرب به شرق و شـمال ب

در حال  . مطرح بوده است  ) جاده ابريشم (جنوب و مسير طبيعي تجارت بين شرق و غرب          

هاي مواصالتي ايران، آن را     شبكه و   حاضر مجموعه تاسيسات و تجهيزات دريايي و بندري       

اي غيرقابل انكار براي تبديل شدن به محور ترانزيت كاال، خدمات و مسافر             به عنوان گزينه  

).52، ش1385، يواعظ (استكردهدر منطقه تبديل 

تيـك و ژئواسـتراتژيك ايـن منطقـه،         يهاي ژئوپل همجواري ايران با آسياي مركزي و ويژگي      

از سوي ديگر با    .  اقتصادي كشورمان ايجاد كرده است     –اي را در مالحظات امنيتي      جايگاه ويژه 

كـستان، قزاقـستان،    توجه به مشتركات تاريخي و فرهنگي ايران با پـنج كـشور تركمنـستان، ازب              

وجـود مرزهـاي    . تاجيكستان و قرقيزستان اين جايگاه در روابط دو جانبه تقويـت شـده اسـت              

مشترك آبي و زميني، مشتركات فرهنگي و مذهبي، منابع مشترك، دسـتيابي بـه بـازار منطقـه و                   

موقعيت منحصر به فرد ترانزيتي ايران از جمله مواردي است كه همكـاري و همگرايـي بيـشتر                  

گرايـي مـذهبي، بالتكليفـي در    تاكنون مسائلي همچون خطـر افـراط  . كنداي را ايجاب مي   منطقه

مرزهاي جغرافيايي و قومي، ناسيوناليسم قومي اقليت روس، خطر بانـدهاي مافيـايي و قاچـاق                

هـايي را در روابـط   اي چـالش هاي هـسته مواد مخدر، تروريسم، فساد مالي و موضوع دفن زباله 

. ايجاد كرده استقهكشورهاي منط

وضعيت صنايع بر جاي مانده از زمان شوروي سابق، نـوع و ميـزان منـابع اوليـه موجـود،                   

موقعيـت جغرافيـايي ايـران بـه        . وضعيت اقتصادي متفاوتي را بر اين كشورها حاكم كرده است         

، محوريـت   عنوان يكي از مسيرهاي مهم حمل و نقل و ترانزيت بويژه براي انتقال انرژي منطقه              

ها و مـشتركات فرهنگـي و تـاريخي از جملـه     ايران در سازمان كنفرانس اسالمي و اكو، فرصت     

رشد اقتصادي و صنعتي    . شودمنطقه محسوب مي  هاي مثبت در روابط ايران با كشورهاي      انگيزه

كشورمان بويژه در دهه اخير حجم روابـط دو جانبـه بـا كـشورهاي مـذكور را بـه طـور قابـل                        

 به  يترستم نگاه ژرف  ي قرن ب  آخريران در سالها  ينها، ا يعالوه بر ا  . ي افزايش داده است   امالحظه
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 بـا   يك خـود را در همكـار      يد انـداخت و عمـق اسـتراتژ       يـ گان جد ي مـاوراء همـسا    يكشورها

ـ  بودند كه با توجه بـه هو       يي كشورها ي و اندونز  ين، هند، مالز  يچ. افتييياي آس يكشورها ت ي

ك توجه  ي و تكنولوژ  ي صنعت يهاشرفت در بخش  يع و پ  يان، رشد سر  ت فراو ي خود، جمع  ييايآس

ي انرژ يج بازار تقاضا  يكم بتدر يست و   ي اول قرن ب   يهان در سال  يهمچن. ران را جلب نمودند   يا

د و يـ ل گرديكا به شرق متما ي بصورت خاص از اروپا و آمر      يلي فس يها و سوخت  يبصورت كل 

ران تعـادل عرضـه و      يـ ن، ژاپن و هنـد، ا     ي چ ي كشورها نده به نفت و گاز در     ياز فزا يبا توجه به ن   

).75، ش1372، يمنتظم (دي ديياي آسيشتر با كشورهايتقاضا را در تعامل ب

ـ  اختالفـات ا   ي پس از انقالب اسالم    يدر سالها  هـاي  مـشغولي دلران بـا غـرب از جملـه         ي

ـ  ا يت خـارج  اسيز س ي در قبل از انقالب ن     يحت. ران بوده است  ي ا ياست خارج ي س يشگيهم ران ي

 اندازه كشور، فرهنگ و     اصوالً.  كامل با منافع غرب نبود     يا در هماهنگ  يبدون هرگونه تفاوت و     

ـ  بـالقوه ا   يهاتي و ظرف  يخي تار يهامذهب، سنت  ـ  ا ياسـت خـارج   يران، س ي يران را بـه نـوع     ي

ـ يران ايگميرغم تالش تصم  يسازد كه عل  يفرد م همشخص و منحصر ب    ش از ي در پـ ي و غربـ يران

ـ   ين موضوع ه  ي كامل، ا  يي همگرا يانقالب برا  يهـا اسـت يپـس از انقـالب س     . شدچگاه محقق ن

ـ  يد اختالفات با كشورها   يران باعث تشد  يانه ا يگرااستقالل يهـا امـا در طـول دهـه      . شـد ي غرب

 از  يانـه برخـ   يگرا نگـاه واقـع    بـويژه طـرف   ر دو ين اختالفات بـا تـدب     ي ا يالدي م 1990 و   1980

امـا از سـال   . مانـد ي مـ ي بـاق ي و اقتـصاد  ياسيت شده و در سطوح س     يري مد يي اروپا يكشورها

ـ  يران بـا كـشورها    يـ كا روابـط ا   يبا اصرار آمر  . م2003 ـ      ي غرب ده و از   ي رسـ  ي بـه حالـت بحران

يپرونـده هـسته ا    .  شده است  ي منته ي و نظام  يتي به منازعات امن   ي و اقتصاد  ياسي س يهارقابت

ـ  ا يسـاز  غـرب در محـدود     يد فشارها يران باعث تشد  يا يهـا يآور بـه فـن    يران در دسترسـ   ي

ييه اروپـا  ين اتحاد ي و تجارت ماب   يدن به توافقات عمده مانند قرارداد همكار      يشرفته، عدم رس  يپ

ب و اعمـال    يت سازمان ملل متحـد و تـصو       ي امن يران به شورا  ي ا ياهستهپروندهارجاع  ران،  يو ا 

از .  شـده اسـت    يتر گسترده يهاميحرد به ت  ي و تهد  ي، مال ي، علم يكي عمده تكنولوژ  يهاميتحر

ـ  ي خود بـا كـشورها     يران به روابط خارج   يز نگاه ا  ين طرف ن  يا كـا بـا    ي و بخـصوص آمر    ي غرب

ـ  . رديگي شكل م  ي و نظام  يتيرجحان امور امن   يياي آسـ  يش بـه كـشورها    ي گـرا  ين حـالت  يدر چن

 بـا  يت همكـار يـ  ظرف اسـتفاده از ي بـرا يزير برنامهن مجال را بدهد كه اوالًيران ا يتواند به ا  مي
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ل ي از پتانـس   اًي سخت را در ذهن داشته باشد و ثان        ي روزها ي خود برا  ي و شمال  ي شرق يكشورها

ـ اكنون استفاده از امكانـات در     . كنددات استفاده   يها و تهد  مي مقابله با تحر   ين كشورها برا  يا ياي

 ارتبـاط  ي سـنت يار مجـ ي براييهاليا بديتواند بعنوان مكمل و  و قفقاز مي  ي مركز يايخزر، آس 

. ه مد نظر باشديق تركيج فارس و از طريران در خليا

ين انـرژ  يمأ ت يد برا ي جد ي استفاده از راهها   ين برا ي مانند چ  يياق كشورها ير با اشت  يين تغ يا

ن سالهاست كه نگران تك     يچ.  همزمان است  يني چ ي كاالها يد برا ي جد ي به بازارها  يو دسترس 

انوس هند است كه در تنگه ماالكا نظـارت و          يق اق يع از طر  ي و گاز ما   ر بودن ورود نفت خام    يمس

اسـتفاده از خطـوط لولـه    . همـراه دارد  ه مستقر در منطقه را ب     ييكاي آمر يروهاي ن يدخالت احتمال 

ـ ا و ت  يـ مالي ه ي كوههـا  ين و در مـاورا    يه و قزاقستان بـه چـ      يد از روس  يجد شـان كـه دور از      اني

دوارند كـه  يها امينيچ. سازدن را بهتر مي  ي چ يت انرژ ي، امن كاستيروها و نظارت آمر   يدسترس ن 

بـازار  . ن برسدي چي غربيها به بخش  يق خشك ي خزر از طر   يايا در يران و   يز از ا  ي ن ياخط لوله 

جـاد  ينـه ا يز آنقدر جذاب است كه هز  يران ن ي و ا  ي مركز ياي افغانستان، آس  يمصرف در كشورها  

كستان، افغانستان و پاكستان به     يزستان، قزاقستان، تاج  يانگ به سمت قرق   يكنيد از س  ي جد يراهها

).1385انگدال،  (سازد مييسمت غرب را اقتصاد

ـ  ييل همگرا ين، دال يبنابرا  ماننـد   ي در چـارچوب توافقـات     يياي آسـ  يران وكـشورها  يـ ن ا ي ب

يك بـاز يـ ن يـ قت است كه اين حق ين ا ي مب ،ايت در آس  ي و امن  ي، اكو و سازمان همكار    يشانگها

ـ  است كـه آ يك نكته باقياما تنها ). SCO, website, 2007 ( برد است-برد ران بـه  يـ وسـتن ا يا پي

 شـك  يدهد؟ پاسخ آن است كه بران را ارتقا مي  ي ا يتي منزلت امن  ي شانگها يهايسازمان همكار 

ـ  اي بـرا يت بهتري مستقل به وضع  يانه با كشورها  يت همگرا يهرگونه فعال  انجامـد، امـا   ران مـي ي

ـ . رديگ قرار مي  ي است كه در چتر سازمان شانگها      يران كمتر از نقاط   ي ا يتي امن يهاينگران جـز  هب

ـ التحر مانند حزب  ييهات سازمان ي از نوع طالبان، القاعده و فعال      ي اسالم ييگراد افراط يتهد ر در  ي

ـ فا نماي آنان نقش ايا محدود سازيتواند در كنترل و  مييشانگهاپيمان  كه ي مركز يايآس د، ازي

ـ  و تجز  ينـده عـراق، موضـوع جنـگ داخلـ         يآ. گر است يران در مناطق د   ي عمده ا  يهاينگران ه ي

 و  يده نظام يچيزات پ ياد و تجه  ي بخصوص تعداد ز   ي خارج يروهاين كشور، حضور ن   ي ا ياحتمال

جاد ي ا يكا برا يران، تالش آمر  يه ا ي همسا ي عرب يج فارس و همه كشورها    يكا در خل  ي آمر يارتباط



________________________________1386پاييزسوم،وم، شماره سفصلنامه ژئوپليتيك ـ سال 64

د يانـه، تـشد   يران در خاورم  يـ ل در برابر خطر نفوذ ا     يشكل از اعراب و اسرائ    د مت يك بلوك جد  ي

ش ي افـزا  يدكننده نفت برا  ي تول ياد فشار به كشورها   يازدان و اهل سنت و    يعين ش ياختالفات ماب 

ران را هـدف  يـ گـر ا يگرنـد و در منـاطق د     ي همه و همه از جـنس د       ،مت نفت يد و كاهش ق   يتول

رسـد  بنظر مي . كند ب ين موارد كمك  يران در ا  يتواند به ا   نمي ينگهاشاپيمان  اند كه احتماال    گرفته

ـ  با يت در سازمان شانگها   ي خود عالوه بر عضو    يت مل ي سطح امن  ي ارتقا يران برا يا د بـه فكـر     ي

.ز باشديگر ني ديهازميگر و مكانيگران دياستفاده از باز

رانيك ايتيت ژئوپلي موقع-2

ارتبـاطي سـه قـاره اروپـا، آسـيا و آفريقـا محـسوب               ايران يك سرزمين گذرگاهي است كه پل        

از سمت شمال غرب به قفقاز، آناتولي و درياي سياه به اروپا، از شمال و شمال شـرق                  . شودمي

به درياي خزر و آسياي مركـزي، از جنـوب و جنـوب شـرق بـه اقيـانوس هنـد و شـبه قـاره                           

است همچنين داالن هوايي بين     هندوستان و از جنوب غرب با خاورميانه و شمال آفريقا مرتبط            

هاي نفتي و تجاري از طريق تنگه هرمز بـه          بزرگترين محموله . گذردها از سرزمين ايران مي    قاره

 ثبـات  كيتيژئوپلدليل داشتن موقعيت گذرگاهي داراي     هاين سرزمين ب  . شودساير نقاط حمل مي   

ده اسـت؛ عامـل مهـاجرت      و بي ثباتي است به عبارت ديگر متاثر از عوامل مهاجر و مهاجم شـ              

).1385، يملك(ثباتي هستند باعث ثبات و مهاجمين عامل بي

موقعيت گذرگاهي يعني محـل عبـور و مـرور، چنانچـه موقعيـت گـذرگاهي در مقيـاس                   

شـود، ولـي اگـر در مقيـاس          محسوب مي  كيتيژئوپلاي اهميت داشته باشد، يك موقعيت       منطقه

سـرزمين ايـران داراي   . آيديت ژئواستراتژيك به حساب مياهميت باشد يك موقعجهاني داراي 

امروزه ايـران حتـي بـه لحـاظ حجـم عظـيم             . هر دو موقعيت ژئوپليتيك و ژئواستراتژيك است      

لـذا سرتاسـر تـاريخ ايـران        . برخوردار اسـت  نيز  ذخاير نفتي و گازي از موقعيت ژئواكونوميك        

).1386آقاپور، (ثباتي استمشحون از ثبات و بي

اش، حكومت و نظـام  دار جهان است كه طي تاريخ طوالني      ايران يكي از كشورهاي ريشه    

داند كه ايران از حدود سه هـزار سـال          هر ايراني مي  . سياسي در آن بقا و استمرار داشته است       

ها تا آنجا كه تاريخ به ياد دارد ايرانـي و سـاكن ايـران               ايراني. پيش تاكنون وجود داشته است    
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هاي جهان است كه سابقه تاريخي آن به پـيش          ترين فرهنگ ايران داراي يكي از كهن    . ندابوده

هاي بزرگ ايراني ديگري كـه  سلسله. رسدمي. م.  ق 6از بنيانگذاري دولت هخامنشي در قرن       

نفوذ جهاني قابل توجهي داشتند، جانشينان اين سلسله شدند، بنابراين از حيث تأسيس دولت        

هاي تاريخي نشان بررسي. انداري از حكومت مقتدر در جهان پيشتاز بوده  سرزميني و برخورد  

حكومت . گيري نيز در ايران وجود داشته استرهاي د دهد كه قبل از هخامنشيان حكومت     مي

اي و محلي در جنوب غربي ايران با مركزيت شـوش، تمـدن             ايالم در قالب يك دولت منطقه     

د در شمال غربي و غرب ايران دولت بزرگ و فراگيري           همچنين قوم ما  . ايالم را بوجود آورد   

تأسـيس دولـت مـاد بـه        . گرفتتأسيس كرد كه ايران كنوني و مناطق پيرامون آن را در بر مي            

 تشكيل دولت سـرزميني فراگيـر بـا         أتوان مبد گردد و اين تاريخ را مي     باز مي . م.  ق 708سال  

 اغلب كشورهاي خاورميانه در ، ملتدر مقام. حكومت و نظام سياسي مستقل به حساب آورد  

اند و استقرار هويت ملي جديد و محدود آنهـا بـه راحتـي    قرن بيستم پا به عرصه تاريخ نهاده    

. گيردصورت نمي

 كيلومتر مربع بـا     1648195جهان با وسعتي در حدود      وسيع  ايران كنوني شانزدهمين كشور     

مروز، صورت كوچك شده ايراني اسـت كـه در   در واقع ايران ا . مرزهاي تثبيت شده فعلي است    

هـاي  در دوره . فراز و نشيب و گسل تاريخي خود با تغيير و تحوالت فراواني روبرو بوده است              

اقتدار، مرزهاي آن بارها با محدوده فالت بزرگ منطبق شده و حتـي بـه مـاوراي آن گـسترش                    

رو فالت بزرگ بوده اسـت و  ميل طبيعي دولت در ايران به سوي يكپارچگي در قلم      . يافته است 

هـر  . انـد دانستههاي مختلف درون فالت نيز خود را متعلق به يك واحد سياسي مي            اقوام و تيره  

هايي كه نظام در دوره .اندهاي فراز و فرود را طي كرده      هاي حكومتي در ايران، دوره    ك از نظام  ي

تضعيف حكومت،  رده و با  ككومت دوره فراز خود را سپري مي      حسياسي، قدرتمند بوده است،     

).1386آقاپور،  (رسيده استدوره فرود و احياناً تجزيه دولت فرا مي

رسد در هر لحظه از زمان در هر كشور نيروهايي وجود دارند كه اتحاد و ثبات ملي                 به نظر مي  

دهند و برعكس، نيروهاي ديگري وجود دارند كه باعـث از هـم پاشـيدگي اتحـاد و                 را توسعه مي  

شـوند و   دانان سياسي به نيروهايي كـه سـبب اتحـاد ملـي مـي             جغرافي. شوندثبات ملي كشور مي   

در . گوينـد سازند، نيروهاي متمايل به مركـز و يـا مركزگـرا مـي            شرايط تقويت كشور را فراهم مي     
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. نامندمقابل نيروهاي متالشي كننده ثبات و قدرت كشور را نيروهاي مركز گريز مي

وي . كـرد  رويكردهاي پويا كه بر كاركرد حكومت متمركز باشـد طرفـداري مـي            از 1 هارتشورن

هاي بالقوه خـارجي و داخلـي   ها اعم از چالشعقيده داشت كه حكومت در رويارويي با چالش       

به عبـارت ديگـر، مـا در جهـاني          . درگير تالشي مداوم براي گسترش اراده خود بر قلمرو است         

ائم هر واحد سياسي در معرض خطـر منبعـث از كـشورهاي    كنيم كه در آن، حيات د     زندگي مي 

لذا هر حكومتي بايد براي تضمين حد نهايي وفاداري مردم در تمام منـاطق كـشور                . ديگر است 

اي تـوازن خاصـي ميـان       وي استدالل كـرد كـه در درون كـشور و در هـر لحظـه               . كوشش كند 

او مهمتـرين   . ناميـد » مركزگـرا «و  » مركـز گريـز   «نيروهايي وجود دارد كه وي آنها را نيروهـاي          

زيرا اگر نيروهـاي    . موضوع را نيروهاي مركز گرا دانست و آنرا علت وجودي حكومت دانست           

اي به حـال خـود واگـذاريم موجـب     مركز گريز را بدون نظارت هرگونه سيستمي متعادل كننده   

. شوندفروپاشي كشور مي

ري را مطالعه كرد و حركتـي معنـوي را در           گرايي سياسي در جامعه بش     استقالل 2ژان گاتمن 

آورد و آن را از ديگـر       محيط شناسايي نمود كه افراد را در يك گروه انساني ويـژه گـردهم مـي               

جدا بودن نـسبت بـه       «).32: 1383ا،ينحافظ (كندها جدا و به يك ملت يكپارچه تبديل مي        گروه

اتي هر گروه انساني است، براي      هاي زندگي خويش، خاصيت ذ    ديگران و سربلند بودن از جلوه     

جداگانه بودن نسبت به ديگران يك منطقه تنها نيازمند يك كوه يا يك دره، يك زبـان ويـژه يـا                 

براي چنين هدفي، يك منطقه اساسـاً نيازمنـد يـك بـاور اسـتوار بـر               . يك مهارت خاص نيست   

اطرات سياسي است هايي از خ  هاي ويژه اجتماعي و جلوه    اساس يك اعتقاد ديني، برخي ديدگاه     

بنابراين اگر نيـروي پديـد آورنـده آغـازين ملـت در             . »اي از اين سه نياز است     و اغلب به آميزه   

هاي دور ناشي از حس برتري خواهي نظامي و زياده خواهي جغرافيايي قدرتها بـود، در                گذشته

يـشه مردمـان    دنياي مدرن، اين عوامل اوليه و كهن جاي خود را به نيرويي داده است كه در اند                

ساكن در يك فـضاي جغرافيـايي مـشخص شـده در مرزهـاي سياسـي ويـژه جـاي دارد و از                       

پيدايش و بقـاي دولـت در ايـران يـه يـك عامـل       . خيزدميهاي معنوي و اعتقادي آنان برانگيزه

1- Hartshorne
2 - Gotman
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وابسته نيست، بلكه عوامل متعددي در آن دخيل است كه در فرايند كـنش متقابـل بـر يكـديگر             

ـ سـازند ايـران   و پديده كشور و دولـت را در ايـران نهادينـه و پايـدار مـي          ثيرگذارند  أت ه رغـم  ب

هـاي  ك كشور، در معرض يك سلـسله تهـاجم        يطوالني خود به عنوان يك ملت و        موجوديت

خارجي قرار داشته كه احساس يگانگي ملي و حاكميت اين كشور بر مقدرات ملـي خـويش را       

صرف در آمدن ايران از دو هزار سال قبل كه با اسـكندر             موارد متعدد به ت   . دار كرده است  خدشه

هـاي سـلجوقي،   هـا، تيمـور و سـپاه تـرك        مقدوني آغاز و سپس با تصرف ايران به دست مغول         

اين اشغالگران و بسياري از مهاجمـان ديگـر         . شودها و سرانجام بريتانيا و روسيه دنبال مي       افغان

).15: 1380،يبا (لت ايران وارد كردندهاي فراواني بر مهاي طوالني آسيبطي دوره

 سرزمين ايران در گذر تـاريخ بـه علـت موقعيـت گـذرگاهي در معـرض حملـه و سـلطه               

هـا قـرار داشـته      ها و امريكايي  ها، انگليسي بيگانگاني چون تركان، اعراب، مغوالن و اخيراً روس       

ايرانيان . اندسي خود موفق بوده   است، ولي ايرانيان همواره در حفظ زبان، فرهنگ و استقالل سيا          

كـن، صـبر پيـشه كـرده و     هاي بنياندر طول تاريخ خود بارها در مقابل طوفان حوادث و تهاجم     

.اندحيات خود ادامه دادهپس از مدتي دوباره به پا خاسته و به

شـمال غربـي ايـران روي داده    هاي نظامي در محورهاي شـمال شـرقي و        بيشترين درگيري 

 در يك مطالعه تحقيقـي دربـاره جهـات تهـاجم خـارجي بـه ايـران و بـالعكس، از دوره          .است

: هخامنشيان تاكنون، آمار زير ارائه شده است

 حمله به خارج؛ 51 حمله به داخل و 61 در محور شمال شرقي، -

 حمله به خارج؛60 حمله به داخل و 68 در محور شمال غربي، -

 حمله به خارج؛48اخل و  حمله به د58 در محور غربي، -

 حمله به داخل؛6 در محور جنوب غربي تنها -

 حمله به خارج؛7 حمله به داخل و 17، )خليج فارس( در محور جنوبي -

 حمله به خارج؛17 حمله به داخل و 11، )شرق درياي مازندران( در محور شمالي -

.  حمله به خارج صورت گرفته است23 در محور شرقي، تنها -

 تجربـه جنگـي     444 هزار سال تـاريخ خـود، مجموعـاً          3طبق اين آمار، ايرانيان طي حدود       

 حمله از بيرون به داخـل       232از اين تعداد،    )  سال يك جنگ   5/5به طور متوسط هر     . (اندداشته
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از مرزهـاي شـمالي، غربـي و        .  حمله از داخل ايران به خارج صورت گرفته است         212فالت و   

 حمله از داخل بـه خـارج ايـران          189 حمله به داخل ايران و       232ن، مجموعاً   جنوبي فالت ايرا  

).1386آقاپور، (روي داده است

ها به داخل ايران بيشتر از تهاجم ايرانيان به خـارج از مرزهـاي    بدين ترتيب تعداد و حجم تهاجم     

تـاريخ دو   . شده اسـت  خود بوده و تنها از ضلع شرقي و جنوب شرقي به داخل ايران تهاجمي واقع ن               

قفقـاز و آسـياي مركـزي بـا تجـاوز نظـامي بـه        اطق قرن گذشته ايران بيانگر اين حقيقت است كه من   

ها در آمد و از قلمرو جغرافياي دولت ايران جدا شـد، منـاطق افغانـستان و بلوچـستان        تصرف روس 

هـاي  بحـران . دندنظامي انگليس و القاي آرمـان سياسـي از ايـران جـدا شـ              -نيز با تحركات سياسي   

هـا و گـاهي     هاي انگليـسي  هايي از جنوب و غرب ايران بر اثر تالش        طلبي در بخش  ارضي و جدايي  

فراينـد  سازي ايران و تحديد آن به مرزهاي كنوني نتيجه        بدين ترتيب كوچك  . شدها آفريده مي  روس

. طبيعي آرمان خواهي سياسي در مرزهاي مناطق جدا شده نبوده است

كند كه محيط طبيعي سرزمين ايـران       ن فرضيه را القا مي    يهايت اين موقعيت گذرگاهي ا    در ن 

اند كـه بـر   هاي متنوعي در اختيار مردم اين سرزمين گذارده است و اين مردم         امكانات و فرصت  

هـا بـراي اهـداف ملـي        پايه دانش، استعداد و ادراك منطقي خويش از اين امكانـات و فرصـت             

. هاي نادرسـتي از آنهـا اسـتفاده كننـد    رعكس آنها را عقيم گذارده و يا به شيوه      يا ب كنند،  استفاده  

امروزه تحوالت اين سرزمين، چـه در بعـد داخلـي و    . اندازنداي كه منافع ملي را به خطر  گونههب

. شـود المللي همواره از سوي جهانيان با حساسيت و دقت زيادي نگريـسته مـي             چه در بعد بين   

ه موجبات ناامني مسيرهاي بزرگ دريايي ماننـد تنگـه اسـتراتژيك هرمـز را               وقوع هر بحراني ك   

زيرا سـرزمين ايـران در گذشـته در معـرض           . فراهم سازد، جهان را تحت تأثير قرار خواهد داد        

در قرن بيست و    . ها از طريق جاده ابريشم بوده است      حمله مهاجمين و همچنين گذرگاه كاروان     

هاي انتقال برق و خطوط انتقـال نفـت و          ي، خطوط ريلي و شبكه    يكم مسير دريايي، داالن هواي    

.گاز، نقش ژئواكونوميك پيدا كرده است

باتي در بسياري از موارد جنبه خارجي و بيروني داشته،      از سوي ديگر ژئوپليتيك ثبات و بي      

 و هاي انساني و فشردگي و گسترش جغرافيايي عنـصر ملـت در ايـران   با در نظر گرفتن ويژگي  

 قابل توجه، ناپديد شدن دولت و كـشور ايـران از صـحنه              كيتيژئوپلبرخورداري كشور از وزن     
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هـاي  توانـد بـا تكيـه بـر ارزش      حكومت مركزي مي  . جغرافياي سياسي جهان قابل تصور نيست     

هاي ملت و نيز تاسيس و تـرويج نمادهـاي ملـي، شـفاف كـردن                مشترك ميان اكثريت و اقليت    

ام ارتباطي كشور، ايجاد پيوند ميان مناطق مرزي با مركزيت سياسي كـشور   منافع ملي، توسعه نظ   

در ابعاد سياسي، اداري، مذهبي، اجتماعي، اقتصادي، ارتبـاطي و توسـعه فراينـد ادغـام ملـي و                   

. ، هويت، انديشه وحدت و انسجام ملي و تماميت ارضي كشور را تضمين كند...اجتماعي و

زمين تاريخي ايـران بـويژه موقعيـت جغرافيـايي آن تركيبـي از          توان گفت سر  بطور كلي مي  

ـ تيژئوپلهاي چندگانه گـذرگاهي، حائـل،       موقعيت . ، ژئواكونوميـك و ژئواسـتراتژيك اسـت       كي

عين حال خطرنـاك را بـراي مـا ايجـاد          هاي فوق وضعيتي ممتاز، حساس و در      تركيب موقعيت 

توسـعه اقتـصادي اسـت و از طـرف          اين وضعيت از يكسو متضمن امنيت، ثبات و         . كرده است 

لذا وظيفه ما ايـن  . هاستها و ظرفيت  ديگر در بردارنده ناامني، بي ثباتي و عقيم گذاردن فرصت         

هـا و  است كه با آگاهي كامل از موقعيت گـذرگاهي ايـن سـرزمين در تـدوين كليـه اسـتراتژي               

م، تهديـدات را بـه      ها برونگرايي را مدنظر قرار دهيم و به عنـوان يـك عامـل مهـ               سياستگذاري

.فرصت تبديل كنيم و در مسير مراودات جهاني گام برداريم

ي كنونيالمللني و نظام بيشانگهاپيمان 

 سلسله مراتبي فعلي، آمريكا با توجه به داعيه و انگيزه هژمـوني جهـاني و                يادر نظام چند منظومه   

تژي اقـدام نظـامي پيـشگيرانه در     تعريف فراملي كه از منافع و امنيت ملي خود دارد، به طرح استرا            

در اين راسـتا سياسـت      . ضاد ميان خير و شر پرداخته است      و ت بيني مبتني بر دو انگاري      پرتو جهان 

اي هـاي منطقـه  قدرتعنوان  خارجي خود را در محو نيروها و كشورهايي تنظيم كرده است كه به              

تر باشد، به همـان انـدازه       اي مستقل هاي منطقه هر اندازه رفتار هژمون   آمريكا  مطرح هستند، از نظر     

).1387،يمتق (ترند و بايد تحت فشار بيشتري قرار گيرندآنها براي منافع اياالت متحده خطرناك

ايران در خاورميانه، چين در آسـياي شـرقي و روسـيه در آسـياي مركـزي و قفقـاز، داعيـه          

رد كـه هـر يـك از ايـن كـشورها در      توان چنين عنوان كـ از اين رو مي . اي دارند هژموني منطقه 

اي مجزا قرار گرفته و منافع هر يـك از آنهـا در منـاطق تحـت نفـوذ ديگـري در مـسائل                        حوزه

منفــرد،  (شـود شـامل مــسائل حيـاتي نظـامي و امنيتـي نمـي     اقتـصادي خالصـه شـده اسـت و    
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قطـب آن   الملل و نوع رابطه ايران، چين و روسيه بـا تـك             بدين ترتيب ساختار نظام بين    ).1385

زيـرا در نظـام     . هاي خاصي براي اين سـه كـشور اسـت         ها، فشارها و نگراني   حاوي محدوديت 

هـاي بـزرگ بـا توجـه بـه مقـدورات زيـاد و               هـا و قـدرت    الملل به طور معمول، ابرقدرت    بين

هاي متوسـط، كوچـك و      محذورات كم، خواهان حفظ وضع موجود هستند و در مقابل، قدرت          

وضع موجود هستند به دليل مقدورات كم و محذورات زياد، ناگزيرند كـه      ر  يريز كه مايل به تغي    

.)Laumulin, 2006, No.12 (هاي خود را به شدت محدود كنندبلند پروازي

گيـري محـوري ضـد هژمـون از سـوي      توان به احتمـال شـكل   با اين تفاسير از يك سو مي      

هـاي  تـوان سياسـت    سوي ديگر مـي    هايي نظير ايران، روسيه و چين خوش بين بود و از          قدرت

.اي اين سه كشور را درك كردهاي منطقهاياالت متحده براي تضعيف قدرت

يش شانگهايدايل پيدال

ي مركـز ياي بزرگ بر سر منطقه ژئوپليتيك آسي از دل رقابت قدرتهاي شانگهايسازمان همكار 

ـ را ا يـ ز.شود محسوب مي  ي بين دولت  يرون آمده است و سازمان    يب زمان بـرخالف نـاتو و   ن سـا  ي

ه آن  يـ د و هـدف اول    يآ به شمار نمي   يك معاهده همه جانبه و صرف دفاع      ي سابق هنوز    يورشو

 در ياي شـانگها  منطقهيهايسازمان همكار.  سابق بودين و شورو ي چ ي كردن مرزها  ير نظام يغ

ان كستيزستان، تاج يه، قزاقستان، قرق  ين، روس ي توسط شش كشور چ    يالدي م 2001 ژوئن سال    15

 آن  ي بـرا  ين خـاطر عنـوان شـانگها      يس شد و به همـ     ين تاس ي چ يو ازبكستان در شهر شانگها    

 واقع شده كه    ين شرق ي چ ياي در ين در نوار ساحل   ياي در شرق چ    منطقه يشانگها. ده شد يبرگز

ـ  است و بنـابر موقع     يت خاص ي اهم يك دارا يبه لحاظ استراتژ    در حـال حاضـر      ييايـ ت جغراف ي

). Peng Chung, 2006, No.5(شود ن محسوب ميين منطقه چي ترشرفتهين و پيتريصنعت

ـ يلومتر مربع بـا جمع يون كيلي مي حدود س ي سازمان شانگها  يياي     محدوده جغراف   بـالغ بـر   يت

 هنـد،   ران،ي ا يعني چهار كشور ناظر     ييايارد نفر است كه با احتساب حوزه جغراف       يليم م يك و ن  ي

ت آن بـه دو برابـر آمـار فـوق     يـ زان جمعيـ  و هم م  ييايرافپاكستان و مغولستان هم محدوده جغ     

 سـازمان در حـال      ي كـار  يهـا ت جهان، زبـان   يك سوم مساحت و جمع    ي بالغ بر    يعني. رسدمي

ـ  ناظر احتمال تغ   يت كشورها يت عضو ي است كه در صورت تثب     ي و روس  ينيحاضر چ  ر زبـان   يي
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بـا  .  م 1996 كـه در سـال       يانگهازم پنج پيمان ش   ين سازمان بر اساس مكان    يز وجود دارد، ا   يآن ن 

ه، ي پـنج كـشور روسـ      ي و خلع سالح در منـاطق مـرز        ي، اعتمادساز يتيم روابط امن  يهدف تحك 

با اصالح اساسنامه بـه     .  م 2001كستان شكل گرفت، در سال      يزستان و تاج  ي قرق  قزاقستان، ن،يچ

سـاله نشـست   ان هرن سازميا). Asian sec, 2006, No.2( مبدل شد يتي و امنيمان اقتصاديك پي

كند و مباحـث مختلفـي در هـر نشـست مـورد              عضو برگزار مي   ي از كشورها  يكيسران را در    

.رديگ قرار مييبحث و بررس

ي شانگهايهايمان همكاري پيريگك شكليل استراتژيدال

اي اسـت كـه      منطقه يين سازمان همگرا  يل ا يك تشك يل استراتژ يك و دل  ين چهارچوب تئور  ياول

 زدنـد تـا بـا حـذف         ين كـار  ين شده دست به چن    ي تدو ياستهايه كردن سلسله س   اديدر جهت پ  

 موجـود و بـه حـداقل رسـاندن          يضات و فواصل اقتصاد   ي و موانع و تبع    ي تجار يهاتيمحدود

ك يل استراتژ يگر دال ياز د ). 1386،يمتق(اي را به حداكثر ممكن برسانند     اختالفات، اتحاد منطقه  

:  عبارتند ازي شانگهايل سازمان همكاريتشك

گر؛يكدي نسبت به ي  و تحركات نظاميد اختالفات مرزي عضو از تشدي كشورهاي نگران-

؛ي مركزيايسم در منطقه آسي و ترورييگراد افراطي از تشدي نگران-

؛يالمللني حل و فصل مسائل بيانه برايگراكجانبهييها از كوششي نگران-

تامين نيازهاي مردم منطقه و حفظ صلح و بهبـود شـرايط              هدف از تاسيس اين پيمان ظاهراً       

ولي در باطن همه آنها كشورهايي هستند كـه  . زندگي مردم منطقه پس از پايان جنگ سرد است        

در آنها خيزش اسالمي و بازگشت به هويـت خويـشتن اسـالمي در حـال افـزايش اسـت كـه                      

يايرا عالوه بر چهار كشور آس     يز. تواند براي اين حكومتها تهديدي مورد مالحظه قرار گيرد        مي

 قزاقـستان كـه   يباسـتثنا (دهـد  ل مـي يت آنـان را مـسلمانان تـشك       يشتر جمع ي عضو كه ب   يمركز

 از مسلمانان را در     يت قابل توجه  يز جمع يه ن ين و روس  ي، چ )باً برابرند يان تقر يحيمسلمانان و مس  

ـ ا( سالم هم مرز اسـت      جنوب آنها با جهان ا    .  دارا هستند  ي مركز يايمناطق همجوار با آس    ران، ي

ـ  ). افغانستان و پاكستان   ن منطقـه خـود مختـار       ين قلمـرو مـسلمان نـش      ي در غـرب چـ     ياز طرف

. ار محـروم منطقـه اسـت      ين مردم مـسلمان و بـس      ياء در ب  يغور، اسالم در حال اح    يانگ او يكنيس
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 اگرچـه   . منـافع مـشترك ندارنـد      يدات مشترك هستند ول   ي تهد ي دارا ين همه آنها به نوع    يبنابرا

يز و مردمـ ي غرب ستييماي به ظاهر سيكي با غرب هستند ول يآنها در باطن خواهان ارتباط نزد     

ـ ليل به از دست دادن بازار م      يچگاه ما ين ه يچ. رنديگيبه خود م   االت متحـده  يـ  خـود در ا   ياردي

ه يهود در روسـ ييژه البياالت متحده به وي به آزردن غرب ندارند و ا  يليز تما يه ن يست و روس  ين

. مدت خود را از دست بدهديخواهد منافع طوالنه نمييروند و روس به شمار مييوزنه مهم

ي به اقتصاديتي امنيهاير همكارير مسيير تغيس

–ي صرف بـه اقتـصاد  يتي از امني منشور سازمان شانگهاير اصل ير مس يي تغ ياز جمله ضرورتها  
ياسـ يط نامـساعد س   ي و شـرا   يعـه مـدن   ، ضـعف جام   ي اقتصاد يثباتي، مسائل مربوط به ب    يتيامن

 و جنـگ    2001ازدهم سـپتامبر    يـ ي سابق بود كه بعـد از رخـدادها        ي شورور ي كشورها يداخل

ن يه و چ  ي روس يعنين سازمان   ي ا يلذا دو قطب اصل   . ديها به اوج خود رس    ين نگران يافغانستان، ا 

ـ ين احـساس خطـر از اقـدامات افـراط گرا          يط خاص منطقه و همچن    يبا درك شرا    و  يه مـذهب  ان

 حاكم بر منطقـه  ي از فقر اقتصاديان مواد مخدر كه همه آنها ناش   ي و قاچاقچ  يستيتحركات ترور 

انـد اقـدامات    ه سازمان نمودند و تا به امـروز توانـسته         ير در اهداف اول   ير مس ييم به تغ  يبود، تصم 

. اهداف مربوطه انجام دهندييات اجراين راهكارها و عملي در تدويخوب

امه با نگاهي اجمالي به مناسبات ميان سه كشور ايران، روسيه و چين، امكـان تـشكيل                 در اد 

.شوديممحوري ضد هژمون از سوي اين سه كشور بررسي 

يمان شانگهايبر پ روسيه وايران نه يرير روابط ديتأث

ه از ديرباز به دليل مجـاورت، عالئـق سـنتي، تـاريخي و اسـتراتژيكي خاصـي را                   يايران و روس  

،اما اينك شرايط نسبت به گذشته تغييرات بسياري كرده اسـت      . اندبت به يكديگر دنبال كرده    نس

 روسيه در غـرب آسـيا در   يها از پايگاهيكيفروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ايران را به عنوان   

ايران از يك سو امكان دسترسـي روسـيه بـه بنـادر موجـود در                .)65 :1385در،يف (آورده است 

كند و از سـوي ديگـر نقـش يـك حائـل را در               ليج فارس و اقيانوس هند را فراهم مي       آبهاي خ 

در واقـع ايـران مـانع       . كنـد گرايي اياالت متحده ايفا مـي     بخش جنوبي روسيه در مقابل يكجانبه     
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.اندازي و احاطه استراتژيك آمريكا به روسيه از سمت جنوب استدست

اي هاي منطقه ي مستحكم در برابر حضور و نفوذ قدرت       ران به عنوان مانع   يروسيه نيز براي ا   

اي همچون ناتو و آمريكا در منطقه قفقاز و آسياي مركـزي بـه          مانند اسرائيل و تركيه و فرامنطقه     

ايران چرا كه . آيد كه از اين ديدگاه با امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران انطباق دارد            حساب مي 

ه سمت شرق، بـسط نفـوذ اقتـصادي و سياسـي آمريكـا در            نيز همانند مسكو، با گسترش ناتو ب      

بويژه بـر منـابع انـرژي كـشورهاي ايـن حـوزه و              ،  منطقه قفقاز و آسياي مركزي و سلطه غرب       

ـ آذ (حذف ايران و روسيه از مسيرهاي انتقال انرژي اين منطقه به دنياي خارج مخالف است             ن،ي

اسـت كـه روسـيه بـراي ادامـه حيـات       اگر چه روند انقباضي اقتصاد روسيه سبب شده     ). 1387

هـاي غربـي و نهادهـاي مـالي و پـولي            متحده و ساير كشور   هاي اياالت اقتصادي خود به كمك   

المللي پول و بانك جهاني كه كنترل آنهـا در دسـت آمريكـا اسـت                المللي مانند صندوق بين   بين

در حالي كـه    . نمايد وابسته شود، اما همواره اين كشور تالش كرده تا مواضعي ضد غربي اتخاذ            

 تـسليحاتي، انـرژي و اقتـصادي دنبـال          -هـاي نظـامي   همكاري ميان ايران و روسـيه در بخـش        

ير رفتـار روسـيه بـا ايـران نـشده           يشمار، هنوز موفق به تغ    رغم انتقادات بي  عليآمريكا  شود،  مي

 در مقابـل  البتـه . كا كارگر افتـد ي آمرين احتمال همچنان وجود دارد كه فشارها    ياست؛ هرچند ا  

ها در برابر فشارهاي آمريكا، ايران نيز در مبارزه بـا رشـد بنيـادگرايي اسـالمي و                  مقاومت روس 

در آسياي مركزي و قفقاز مواضعي به سود روسـيه اتخـاذ كـرده              حل و فصل اختالفات سياسي    

).1386نجر،يكس (شوداين مسئله نقطه قوتي در روابط ميان دو كشور محسوب مي. است

ينه ايران و چين بر پيمان شانگهايري روابط دريتأث

عدم وجود سابقه درگيري ميان دو كشور، برآورده نمودن نيازهاي تسليحاتي و نظـامي ايـران از     

هايي كه چين در بخـش  گذاريسوي چين و نياز رو به گسترش چين به انرژي به همراه سرمايه     

. شـود سته روابط دو كشور محـسوب مـي       نفت و گاز ايران انجام داده است، از جمله نقاط برج          

ايران به عنوان تنها همراه نظامي و سياسي ارزنده چين در غرب آسيا، در رابطه با مسئله تـايوان                   

همچنـين ايـران بـه عنـوان        . كنـد نقش عامل بازدارنده استراتژيك را در مقابل آمريكا بازي مـي          

. خليج فارس مطرح استپايگاهي براي نيروي دريايي چين در منطقه اقيانوس هند و
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ايران نيز براي توسعه و گسترش نيازهاي انرژي خويش به طور قابل توجهي از سوي چين 

رسد كه احتمال ليون دالر ميي م100ارزش واردات گاز چين از ايران به حدود . حمايت شده است

در اكتشاف و هاي چين گذاري ميليون دالر در ازاي گسترش سرمايه200افزايش آن تا سقف 

،يبلوچ ( سال وجود خواهد داشت25 ميليون تن گاز مايع طبيعي به مدت 10حفاري ساليانه 

اياالت متحده بر هر دو كشور ايران و چين فشارهاي اقتصادي و ديپلماتيك نسبتا مشتركي ). 1386

آمريكان حال با اي. اند بشر متهم شدهبه نقض حقوقآمريكا هر دو كشور از سوي . وارد كرده است

را پيش » مشاركت استراتژيك«تر عمل كرده و با اين قدرت آسيايي، سياست در مورد چين محتاط

هاي اقتصادي را اما در مورد ايران، اياالت متحده سياست رويارويي بر اساس تحريم. استگرفته

رسد ظر مياگر چه اين تفاوت، نتيجه قدرت و وسعت چين است اما به ن. به اجرا گذاشته است

گرايانه و ضدآمريكايي در جنوب شرق آسيا، مخالفت چين مسائلي همچون اشاعه احساسات ملي

با جنگ عراق، مسئله اعمال نفوذ در غرب اقيانوس آرام، اختالف نظرهاي اقتصادي و مسئله تايوان، 

.روابط آمريكا و چين را در آينده تحت الشعاع خود قرار خواهند داد

ا نه؟يي آر؛يشانگهاپيمان به ران يوستن ايپ

يل اقتصادي دال-1

شود و در صدد است ايران هم در حال حاضر به عنوان عضو ناظر پيمان شانگهاي شناخته مي

ت گرفته از تفكر أموضوع عضويت ايران در واقع نش. كه به عضويت دائمي اين پيمان درآيد

كاري با شرق را مورد توجه گروهي از سياستمداران اصولگراي كشور است كه سياست هم

نفت و (گيري از ابزار انرژي هاي متفاوت بويژه بهرهقرار داده و گسترش ارتباط را با روش

اي مانند چين و روسيه مورد تاكيد هاي منطقهبراي نزديك شدن هر چه بيشتر به قدرت) گاز

 با اين نگاه مخالفند  اگر چه برخي از سياستمداران).1386ن، يسازمان مشرق زم (دهندقرار مي

مبناي . نگرنداي ايران را هم با خوشبيني مياما موافقان با اين نگاه فرآيند پرونده هسته

باشد و عضويت ايران در طلبي اياالت متحده ميگيري پيمان شانگهاي مبارزه با هژمونيشكل

.ال داشته باشدتواند منافع منحصر به فردي را براي جمهوري اسالمي به دنباين پيمان مي
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يتيل امني دال-2

عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي البته به اذعان مقامات چين و روسيه و در دو 

 اول؛ نقش ثبات دهنده ايران در آسياي :عرصه براي اعضاي شانگهاي بسيار حائز اهميت است

 و تجاري ايران در مركزي به خاطر نفوذ سياسي، فرهنگي و معنوي ايران و دوم؛ نقش اقتصادي

ها جمهوري اسالمي لفهؤعالوه بر اين م. رتباطات و انرژي است؛ اعرصه توليد و حمل و نقل

زيرا عضويت . ها و پتانسيل بسيار خوبي براي همكاري با شانگهاي داردها، ظرفيتايران زمينه

ها با همسايگان و صولي ايران در افزايش همكارياتواند با سياست شانگهاي ميپيمان ايران در 

ضمن آن كه از منظر . المللي همخواني داشته باشداي و بيننهادهاي اقتصادي منطقه

توان شاهد نوعي همگرايي، همكاري و المللي، نيز مياي و بينهاي كالن منطقهاستراتژي

. اشتراك مواضع ميان ايران و سازمان همكاري شانگهاي بود

شتر از چين با ايران منافع دارد، در حد چين به وزن و جايگاه روسيه، اگر نگوييم كه بي

 پايداري روسيه .اردمنافع و اشتراك ديدگاه دايران اي ايران احترام قائل است و از اين رو با منطقه

ل شدن به ئدهي و قااي ايران، همراه با ميزان مشورتههستمسئله انرژي در شرايط كنوني و در 

. رود به شمار ميروسيهايران از مجاري ديپلماتيك در واقع بخشي از راهبرد اي حل مساله هسته

يران در شانگهاي ايت رسمي عضويامدهايپ-3

هاي عضو از رهگذر همكاري در سازمان همكاري شانگهاي با هدف افزايش ضريب امنيتي كشور

ت بازرگاني، تقويت روابط هاي سازمان يافته، توسعه مبادالهاي تروريسم، مواد مخدر، جنايتزمينه

. دوستانه ميان كشورهاي عضو و با توجه به اصل احترام به حاكميت دولتها شكل گرفته است

باشد عالوه بر آن، يكي از اهداف ضمني اين سازمان مقابله با گسترش نفوذ اياالت متحد آمريكا مي

رسد عضويت در سازمان ظر ميبنابرين به ن. مند استكه جمهوري اسالمي ايران نيز به آن عالقه

اي هاي منطقهاي و مشاركت در همكاريهمكاري شانگهاي با هدف كاهش حجم تهديدهاي منطقه

زني جمهوري اسالمي ايران خواهد هاي امنيتي در جهت منافع ملي و افزايش قدرت چانهدر زمينه

چين و روسيه كه از ور كشعالوه بر آن بايد توجه داشت كه سازمان شانگهاي با حضور دو . بود
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 بزرگ و مهم تأثيرگذار در شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند و در راستاي ايجاد قدرتهاي

كنند، هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي حركت ميالمللي و گسترش فعاليتنظام چند قطبي بين

المللي اي و بينطقههاي منتواند زمينه اي براي حضور مؤثرتر جمهوري اسالمي ايران در عرصهمي

بايد توجه داشت، با توجه به اينكه بخشي از حوزه امنيت پيراموني ايران . )1385، يخانحسن (باشد

در مناطق شمالي به لحاظ موقعيت جعرافيايي با امنيت آسياي مركزي گره خورده است، سازمان 

افع ملي جمهوري اسالمي ايران اي سازگار با منترين نهاد منطقهتواند بهترين و منطبقشانگهاي مي

با عضويت در اين سازمان خواهد توانست اهميت ضمن اينكه جمهوري اسالمي ايران. باشد

هاي زيرا ايران قادر است كه فرصت. ك و ژئواستراتژيك خود را بيش از گذشته ارتقا دهديتيژئوپل

ه فراهم كند و اين فارس و خاورميانمطلوبي درخصوص ترانزيت كاال و انرژي به سوي خليج

.اي را با منطقه استراتژيك خليج فارس همسايه كندسازمان منطقه

يريگجهينت

 و اهداف و ي بزرگ در آن و انسجام ساختاري با توجه به حضور قدرتهايسازمان شانگها

ك يك و ژئواكونوميتي در تحوالت ژئوپليا نقش عمدهيفاي ايي آن توانايمنافع مشترك اعضا

 بر سر راه آن نبوده بلكه يسم مانعي و ترورييگرا چون افراطيهان را دارد و عواملمنطقه و ج

س تاكنون با انعقاد ي از زمان تأسيسازمان شانگها.نديآت و رشد آن به شمار ميياز عوامل تقو

مرتفع را ه ي اوليهاي نگرانيادي دو جانبه و چند جانبه تاحدود زيها از توافقنامهيامجموعه

در .وسته استي به تحقق پي و اختالفات ارضيتين سازمان در بخش امني ايهايو استراتژكرده 

ش از يه بي با روسيتيمان امنين كشور با انعقاد پيرا اين نفع را برده است، زيشترين بيان چين ميا

يمشغول سابق را از هر گونه دلي شورويهايلومتر مرز مشترك خود با جمهوري ك7000

).53.، ش1385،يعيشف(ه است دي بخشيي رهايتيعمده امن

 دربرداشته باشد يتواند منافع مييران در سازمان شانگهايت دائم ايروند حضور و عضو

گر ي از دين و تعارض منافع آنها و برخيه و چيل تسلط دو قدرت بزرگ روسيكن به دليل

ك ين با اهداف و منافع ژئواستراتژن سازماي در ايت دائميران، عضويك اياعضا با منافع استراتژ

.  ندارديران همخوانيك ايتليو ژئوپ
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