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چکیده
امروزه با پیچیدهتر شدن تهدیدات جهانی امنیتی ،سازمانهای جهانی را در حل مسائل و بحرانهای بینالمللی با مشکل مواجه نموده
ب مح  یلم عفانم یرتدود و راکمه  یییی یییییه یا
ا تس  ،لذا کشورها را متوجه تشکیل سازمانهای منطقهای نموده ت ناوتب ا ن  د د رر ررر چ وچرا ب ب
سیاسی و اقتصادی را دنبال کنند .از این رو پژوهش حاضر درصدد بررسی پیامدهای عضویت ای قطنم تینما متسیس رد نار هههه هههههای در
آسیای مرکزی با تأکید بر سازمان همکاری شانگهای است .پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق ،به بررسی موضوع امنیت و
سیستم امنیت منطقهای میپردازد .مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش ،با روش توص فی ییی -تحلیل رگ و ی دد دددآوری
اطالعات کتابخانهای ،سایتهای اینترنتی به مسئله تحقیق پرداخته شده ا تس  .پرسش اصلی مقال ک تسا نآ ه

ههه هههه :عضو رد ناریا تی   

سیستم امنیت منطقهای در قالب سازمان همکاری شانگهای چه پیامدهایی برای ایران در پی خواهد داشت؟ یافتههههاییی ای ژپ ن و شه   
ی باع ،تادیدهت مجح شهاک ث     
نشان میدهد که عضویت جمهوري اسالمي ایران در ساختار امنیت منطقهای در آ  یایس م مرکزی ی
ارتقای سطح مشارکت و همکاریها در زمینههای امنیتی ،سیاسی و اقتصادی شده و افزایش قدرت ملی جمهوری ا ار ناریا یمالس   
در پی خواهد داشت .بنابراین موضوع حاضر ،در چارچوب نظریه مجموعه امنیتی منطقهای باری بو رارق لیلحت و نییبت دروم ناز      
گرفته ا تس .

واژگان کلیدی :امنیت ،ایران ،آسیای مرکزی ،منافع ملی ،امنیت منطقهای ،سازمان همکاری شانگهای

(-1نویسنده مسئول)hojat_59_m@yahoo.com
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مقدمه
آسیای مرکزی به دلیل اهمیت خاص ژئواستراتژیک خود چه پیش و چه پس از فروپاشی ش اگیاج یورو هه ههه وی رد هژ
تها قطنم گرزب ی ههه ههههای و فرامنطقهههای از جمله
سیاستهای جهانی داشته و دارد و پیوسته در کا ردق هجوت نون تتت تتت
جمهوری اسالمی ایران قرار داشته است .منطقه مذکور به دلیل داشتن ذخایر سرشار نفت و گاز جذابیت زیادی برای
بازیگران داخل و خارج منطقه ایجاد کرده و همین امر تبدیل آن به عرصه رویارویی و رقاب و هتشاد لابند هب ار ت   
باعث تشکیل نظام امنیتی جدید در این منطقه شده است .این مسئله بر جمهوری اس ریا یمال ا یاهزرم یاراد هک ن     
طوالنی با همسایگان خود (با بیش از  51همسایه) تأثیر مستقیمی داشته است؛ حضور و اثرگذاری بازیگران منطقهای
و فرامنطقهای متعدد در این کشورها به ویژه در حوزه کشورهای منطقه آسیای مرکزی میتواند بر روابط دوجانبه این
یده هب د   
کشورها با جمهوری اسالمی ایران اثر گذار باشد .آنچه اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع را نشان می ی
قرار زیر است :او ًالًال؛ درک این واقعیت ضروری است که آسیای مرکزی همیشه و بویژه در شرایطی که شا ده

«با یز

بزرگ جدید» هستیم ،نقش مهمی در معادالت و توازن قوای قدرتهای بزر ِگِگ حاضر در منطقه ایفاء میکند.
بیجهت نیست که مرحله جدید رقابت بازیگران منطقهای و جهانی در آسیای مرکزی به عنوان «بازی بزرگ جدیددد»
تها
شناخته میشود و این امر گواه جایگاه مهم و اهمیت خطیری است که این منطقه از لحاظ منافع اص ردقربا یل تت تت
دارد .به همین دلیل ،پژوهش حاضر تالش کرده است نه تنها تهدیدهای امنیتی در منطقه ،بلکه شکلگیری نظام امنیتی

در آن که برای ایران دارای اهمیتی حیاتی است ،را نیز مورد بررسی قرار دهد؛ ثانیًاًا ،افزون بر اینها ،یکی از ضرورت-
های علوم سیاسی معاصر ،تجزیهوتحلیل جایگاه و امنیت آسیای مرکزی در رابطه با تغییر و تحوالت آت و یناهج ی
سا یراکمه نامز   

نظام امنیتی موجود و اثرگذاری آن بر فرایندهای چن م نیا هیوس د ن  جراخ و هقط ا ززززز زززززز آن اس .ت

یتواند
شانگهای 1که عمدتًاًا کشورهای منطقهی آسیای مرکزی در آن عضو هستند به عنوان یک سازمان منطقهایی می ی
در ارتقاء امنیت ملی ایران ت ثأ یر گذار باشد .مسئله مورد پژوهش در ای اب هک هلاقم ن شور شور تیهام و یفیک   

   

توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و سایتهای اینترنتی به بررسی مسائل و عوامل ت ثأ یرگذار بر فرایند
یو
شکلگیری اتحادهای مختلف سیاسی -اقتصادی و اجتماعی-امنیتی در چارچوب نظام امنیت یسآ رد ی ای مم مممرکزی ی
ی و منطقهههای از جمله
شرایطی که به اتحاد و یکپارچگی میان کنشگران سیاس رتساوئژ نارگیزاب و ی ات ناهج کیژ یییی یییی
جمهوری اسالمی ایران که درگیر رقابت در این منطقه هستند ،میپ زادر د د .بنا د رضاح عوضوم ،نیارب ر بوچراچ     
نظریه مجموعه امنیتی منطقهای باری بوزان مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است.
بیان مسئله
ی و برق اب فالتئا ،تینما یرار
در این دنیای جهانیشدن ،برای دستیابی به اهداف و منافع ملی ی

د نارگید ر حوطس 

     

فتر
فها زگ  ا فف فف
مختلف منطقهای و بینالمللی ضروری است .زیرا هزینه بازیگر منزوی بخاطر دوری جستن از ائ الت ف ف
خواهد بود .با مفروض دانستن این مسأله ،دولتها باید به این نکته توجه نمایند که کدام گروه از کشورها و در هچ
نقطهای از جهان برای او سودمندی بیشتر داشته و با هویت ملیاش سا تسا رتراگز  ... ..ﻲﻳﺍﺮﮔﻪﻘﻄﻨﻣ
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ﺯﺍ ﺎﻬﻧﺁ ﺍﺮﺑ ﻱ ﻘﻄﻨﻣ ـﻪ ﻳﺮﻌﺗ ـﻒ ﻣـﻲﺷ ـــ ﺩﻮ  .منطقهههگرای اهنت هن ی    

داللت بر افزایش فعالیتها بین کشورهایی دارد که در یک منطقه قرار دارند ،بلکه به معنی نوعی تشدید فعالیتهای
بینالمللی درمیان آنهاست که باعث میشود فعالیتهای اقتصادی هرچه بیشتر در سطح منطق هدودحم کی رد و ه    
جغرافیایی سازماندهی شوند .ایران در چارچوب برنامههای انرژی رسانی و تأمین دسترس د روصحم یاهروشک ی ر   
خشکی به دریاهای آزاد میتواند جغرافیای اقتصادی منطقه را دگرگون کند .لذا عضویت ایران در سا یراکمه نامز   
شانگهای میتوان نیمز د هه هههها رقرب ی ار قطنم ینومژه ی هههه هههههای ای واخرد نار رررمیان رف ار ه ا دیامن مه Hajiyosafi & ( .... ...
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ﺮﻐﺟ ا ﻲﻳﺎﻴﻓ  ،ﺎﻤﻴﭘ ن ﺎﻬﮕﻧﺎﺷ ي در ﺎﻫ ر ﺪﻨﻠﺗ ﺮﻗ ار دارد ﻪﻛ ﺲﭘ

ﺎﻤﮔ ن ﻲﻣ رفت هارتلند موقعیت خود را از د ﺖﺳ
ﻪﻠﻤﺟ

ﺎﻬﻧﺎﻳﺮﺟ ي ا ﺮﻓ اﻃﻲ ﻲﻣ ﻮﺗ ا ﺪﻧ

از ﺮﻓ و ﻲﺷﺎﭘ

ﻮﺷ روي ا ﻪﭼﺮﮔ

داده ا ﺖﺳ  ،ا ﺎﻣ ا ﻮﻨﻛ ن ﻢﻫ ﺮﺑ اي رو ﻪﻴﺳ و ﻢﻫ برای د ﺮﮕﻳ ق رد تتتهاا از

ﻮﻣ رد ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺮﻗ ار ﺮﻴﮔ د .بنابراین مسئله اصلی این است که آیا با عض ریا تیو ا رد ن   

سازمان همکاری شانگهای ،پیامدهای امنیتی برای ایران دارد؟ منطقه آسیای مرکزی چه اولویتها و مزایای برای ای نار
دارد؟
پیشینه تحقیق
عليرغم انجام پژوهشها و تحقيقات در زمينههاي امنيت و محیط امنیتی آسیای مرکزی تاكنون ه چي

هب اهنآ زا مادك    

صورت مستقل به بررسي ساختار مجموعه امنیت منطقهای و تأ يث ر آن بر امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران نپرداخته-
اند و نیز نظراتی كه پيرامون اين موضوع در پي ميآيد ،به نحوي متفاوت به مسئلهي امنیت و سا راتخ امنیت هراشا ی   
دارند و ه چي كدام به طرح ،دفاع يا انكار فرضيه اين پژوهش ،به صورت خاص و منسجم ،نپرداختهاند .ب نشور يار   
شدن پيشينه تحقيق به ذكر چند نمونه از پژوهشهاي انجام شده در اين زمينه اكتفا ميكنيم.
ی-
نیک و مورگان (  ،) 2002در پژوهشی با عنوان« :نظمهای منطقهای :امنیتسازی در جهانی نوین» با فیصوت شور  یی یی
ح کرددهاند..
تحلیلی به بررسی نظام امنیت منطقه پرداخته و شرایط و اصول الزم جهت شکلگیری این نظام را مطرح ح
آنها بحث ژئوپولیتیک منطقه را در چهارچوب سیستم امنیت منطقهای را مورد مطالعه قرار میدهند.
الیسون و جانسون (  ،) 13 82در کتاب خود با عنوان :امنیت در آسیای مرکزی چارچوب نوین بینالمللی ،با استفاده از

تهای بزرگ در آسیای مرکزی اشاره دارد و بیان میکنند که جذابیت-
روش تحقیق توصیفی -تحلیلی به حضور قدر 

های این منطقه باعث توجه قدرتها به این منطقه شده و خواهد شد.
فرهاد درویشی ( ،) 84 31در مقالهای با عنوان« :محیط امنیتی ایران در قرن بیستویک  اب ،م ا فتس ا زا هد قیقحت شور     
تحلیلی -توصیفی به این نتیجه میرسد که درک سیاستمداران امنیتی از چگونگی محیط امنیتی خ یضتقم زا شیو ات   
یت حوطس رد ناو   
اولیه تدوین سیاستهای امنیتی از جانب آنها اس ب .ت هه هههط  طیحم یلکرو اا ااامنیت م ار اهروشک ی ییی ییی
بینالمللی ،منطقهای مورد شناسایی و تجزیهوتحلیل قرار داد .نویسنده در این مقاله تالش دارد تا محیط امنیتی ای نار
در شرایط کنونی و به تفکیک در سطوح یادشده را مورد بررسی قرار دهد.
ت دفاعی ی
ی
ط امنیت اعلاطم ،ی تت تت
ل محیط ط
ت و تحلیل ل
عصاریاننژاد و نادی ( ،) 89 31در مقالهای با عنوان« :درامدی بر ش خان ت ت
استراتژیک» ،با بهرهگیری از رویکرد اقتباسی-استنتاجی به دنبال ارائه مدلي براي درك عين يسدنهم يريبعت هب و ي     
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محيط امنيتي با بهرهگیری از تكنيك سن كي ت كي س (از تکنیکهای خلق ايده) و همچنين تب يي ن عناصر اصلي و مح ححوري
   

اثرگذار در محيط بوده است .براي پاسخ به سؤال اصلي تحقيق يعني اينكه شناخت و تحليل مح هچ رب يتينما طي

پایههایی استوار است؟ راهبردهایی همانند مهندسي محيط امنيتي ،نقش گفتمان غال يارب  ...و يروحم لماع و ب     
شناخت و تحليل اين حوزه ارائه دهد.
شها تینما طیحم ی ی پ  ی یروهمج نومار      
عصاریان نژاد و علیزاده ( ،)0931در مقالهای با عنوان« :ویژگیها لاچ و  شش شش
اسالمی ایران با رویکرد مجموعههای امنیتی منطقهای» ،با بهرهگیری از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی به این نتیجه
میرسند که جمهوری اسالمی ایران به لحاظ جایگاه بیبدیل ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود ،یک نیرتریغتم زا ی   
محیطهای امنیتی را بهویژه در سطح منطقهای داراس  هب .ت ه ببس نیم     

عبینان یملع و ه   
ح» واقع ع
«تبییننن» و «تش یر ح ح

یگ در د،
ویژگیهای محیط امنیتی و آگاهی و شناخت دقیق از «دادههایی» که وارد سیستم مح م ناریا ینوماریپ طی یییی یییی
موجب میشود تا به این قابلیت و توانایی دست بیابیم تا در مقابل تغییرات محیط امنیتی کشور ،ضمن آمادگی مواجه
با آنها ،ابتکار عمل الزم را برای تبدیل تهدیدات به فرصتها یا حداقل تعدیل قابلتوجه تهدیدات در دست داش هت
باشیم.
نیکالیویج ( ،)4102در پژوهشی با عنوان« :ایران عامل ت ثأ یرگذار بر روابط متقابل ایاالتمتح یایسآ رد هیسور و هد    
ته ههای منطقهههای و
یکن  طباور میظنت هک د با ردق  تتتتتت تتتتتت
مرکزی» با استفاده از روش تحقیق تحلیلی -تا م نایب یخیر ییی ییی
فرامنطقهای ازجمله روسیه در آسیای میانه یکی از موضوعات مهم در روابط خارجی ایران بع بالقنا یزوریپ زا د    
اسالمی بوده است .چرا که روسیه ،آسیای میانه را حوزه منافع خود تلقی میکند و سیاست دیگر قدرتهای منطقه و
یکند و در ادامه به نفوذ غرب در منطق و ناریا طباور رب نآ تاریثأت و ه    
فرامنطقهای در آن را با حساسیت دنبال م 
روسیه و تالش ایران در پیوستن به شانگهای را بررسی مینماید.
چارچوب نظری

اصطالح «مجموعهی امنيتي منطقهاي» ،1نخستينبار به طور مشخص ،در دهه شصت م یدالی

در آثا رفا ر ا نوچ يد    

ويليام تامس و گرايد 2به كار رفت .به باور آنها عومجم  ،هه هههی امنيت قطنم ي هه هههاي ،عبا عومجم زا تر هه هههاي متش زا لك
دولتها يي است كه حفظ امنيت هريك ،در گرو حفظ امنيت ديگري و تهديد امنيت يك عض لزنم هب و ههه ههههی تهد دي

ي ب هب و دش هدناجنگ نازو    
امنيت ساير اعضاء تلقي ميشود .اما اين گزاره به طور مبسوط و بارز در نوشتههاي بار 
عنوان يك مفهوم كليدي در ادبيات روابط بينالمللي وارد شد .فروپاشی جهان دو قطبی و حاکم شدن شرایط جدید

امنیتی بر سامانه بینالمللی ،بوزان 3را بر آن داشت تا در ویرایش دوم کتاب «مردم ،دولتها و هراس» در سال
«نظریهی مجموعهی امنیتی منطقهای» را مطرح نماید که قادر باشد تبیین بهت تالوحت زا یر

چیپ ی ج هد ه زا سپ نا   

1991
  

جنگ سرد ارائه دهد(Rafie & partners, 2011:143).

1

. Regional Security Complex
. William Thomas and grade
3
. Buzan
2
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بوزان با ارائه يك تعريف جامع ،مجموعه امنيتي منطقهاي را چنين تعريف ميكند« :تعدادي از كش كي رد هك اهرو    
حوزه جغرافيا يي مشخص و مرتبط پيرامون هم قرار دارند و حفظ امنيت يكي به منزله حفظ امن و هدوب نيرياس تي
تهديد امنيت يك عضو به مثابه تهديد امنيت ساير اعضا تلق م ي يييييش دو  (Buzun, 1999:115) »..همانننگون رد هک ه   
تعريف نمایان است ،مجموعه امنيتي منطقهاي دارای مشخصههای زیر است :اول ،ح قبط :كرتشم ييايفارغج هزو     
تعريف بوزان يك مجموعهی امنيتي منطقهاي ،كشورها يي را شامل ميشود كه به لحاظ فيز يكي و جغرافيا يي  ،اشتراك
داشته و در محيط كي سان قرار دارند( .مانند کشورهای همسایه در منطقه آسیای مرکزی) ،دوم ،منافع مشترك :چن ني
كشورها يي از منافع كي سان برخوردارند ،به نحوي كه تأمين منافع هر عضو به منزلهههی ت تتأمين منا رگيد ياضعا عف    
است ،اين منافع ميتوانند در حوزههاي سياسي ،امنيتي ،اقتصادي و فرهنگي تعريف شوند( .مانند منافع اقتصا رد ید
حوزههای انرژی و مسیرهای انتقال انرژی در این منطقه)؛ سوم ،تهديدات مشترك :آنچنان كه منافع كشورهاي عضو
مشترك است ،تهديدات وارده از جانب عناصر خارجي نيز ميتواند مشترك باشد .اين تهديدات در اشكال مختلف و
فراخور محيط جغرافيايي و ژئوپولیتيك ،شكل حكومتها و نحوهی تعامل آنها با محيط پيرام هنماد ينومارف و ينو    
مييابند .چهارم ،وجود الگوی دوستی و دشمنی :وجود ترس و هراس نسبت به یک موضوع بیش از هر چیز خود را
ی:
نمایان میسازد( .مانند حضور قدرتهای فرامنطقهای در آسیای مرکزی)؛ پنجم ،همبستگیهای نژادی و یا فرهنگی ی
تها شیپ ،یگنهرف ی ین ههه ههههی
که سبب تأثیرگذاری بر شکل و ساختار مجموعههای امنیتی خواه هابش دننام( .دش د تتتت تتتت
يگيرد
تاریخی مشترک) .از اينرو ،اطالق عنوان مجموعهی امنيتي منطقهاي ،به مجموعهاي از اعضاء ،زماني صورت م 
كه اين كشورها خود را به شكل زنجيرهوار و مدور در كنار هم يافته و اجازه نميدهن خ رصانع اي رصنع د ار يج      
امنيت و منافع ملي آنها را تهديد كنند )Rafie & partners, 2011:144 -147( .ضمن آنک جم ره رد ه م  هعو ا يتينم     
منطقهاي ،طبق نظر بوزان ،شاخصهها يي وجود دارد كه علل و انگیزهی نزد يكي كشورهاي عضو به كي ديگر ميباشند.
با نگرش به مطالبی که آمد میتوان با جرأت کشورهای آسیای مرکزی را دارای همهی ویژگیها و مشخصههای الزم
برای مجموعه امنیتی نگریستن آن شده است .درک این باور که امنیت هر یک از کشورها وابسته به امنیت کشورهای
دیگر در این منطقه است ،میتواند به شکلگیری نظام امنیتی پایدار در این منطقه بیانجامد.
آسیای مرکزی و اهمیت آن
آسیای مرکزی منطقهای بسیار مهم در تحوالت جهانی به حساب میآید که از جنبههای مختلفی حائز اهمیت ف ناوار
در فرایند جهانی و منطقهای میباشد در زیر به اهمیت این منطقه از چهار بعد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی
میپردازیم.
اهمیت اقتصادی
پنج کشور آسیای میانه شامل قزاقستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،تاجیکستان و ترکمنستان از سال  0 200شاهد رشد قابل
مالحظه اقتصادی بودهاند که در درجه نخست ناشی از افزایش صادرات کاالهای مصرفی و نیروی کار بوده است .با
این حال شکلگیری چرخههای مصرفی و رکود اخیر اقتصادی به خوبی تهدیدهای ناشی اتکااء ب داوم تارداص ه    
معدنی و نفتی و همچنین اتکاء به درامدی که شهروندان آسیای مرکزی که به عنوان نی هروشک رگید رد راک یور ا     
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مشغول به کار هستند به این منطقه میفرستند به خوبی اهمیت ارتقای رقابتپذیری ،بهبود جایگا نیا یاهداصتقا ه    
منطقه را در اقتصاد جهانی ،تنوع بخشی به ساختارهای تولید و بهبود انعطاف پذیری اقتصا وش ربارب رد ید ککککککک های
اقتصادی و تجاری خارجی نشان داد .این امر نیازمند اصالحات بلند پروازانه در ح زو ه هها تیمکاح ی ی طابترا  ،ا و ت
یپ هب و دزادر   
محیط کسب و کار است .شاخص جهانی رقابتپذیری به اندازهگیری وضعیت  37 1کش م ناهج رو ییی ییی
عنوان مجموعه نهادها ،سیاستها و عواملی تعریف میشود که سطح مولد بودن یک اقتصاد را مشخص میکنن رد .د
ن شا نایم زا .دنتسه صخ    
حال حاضر کشورهای هلند ،آلمان و هنگکنگ برترین اقتصادهای جها یا ظاحل زا ن ننن ننن

کشورهای آسیای میانه ،قزاقستان رتبه  ، 57تاجیکستان رتبه  79و قرقیزستان رتبه  103را در شاخص جهانی رقابتتت-
پذیری برای سالهای  7102-8102را کسب کردند و ترکمنستان و ازبکستان نیز به عل تسرهف نیا رد فلتخم ل     
جای نگرفتند ( )http://centralasiadaily. org/2018کارش کرم سان زز ززز سیاس ازق یروهمج نردم ت ق  ،ناتس ا رادل      
گبدولین ،اشاره میکند که منطقهی نسبتًاًا کو  ینغ اما کچ از و هاگیاج یزکرم یایسآ عبانم یژ هه ه ههههه هههههههههای در معما یر
یکن  د ووو همچن رد نی
جغرافیایی امروزین جهان دارد .این منطقه جریانها امت یژرنا ی م ر ناهج طاقن  ا م نییعت  ییی یییی ییییییی
همسایگی افغانستان بیثبات قرار دارد .منافع بزرگترین بازیکنان جهان در آسیای میانه متمرکز است .منطقه را میتوان
تا حدودی «کلید» آینده ژئوپولیتیک و ثبات قاره آسیا برش  نوچ یلئاسم نینچمه .درم ا کعن ا ع هعومجم س و لما

      

ی
سیاست بینالمللی ،مطالعه موقعیت قدرتهای اصلی و بازیکنانی که به نحوی در ژئوپولیتیک آسیای میانه ت تتأثیر می ی
گذارند و نقش وضعیت نسبتًاًا جدید بینالمللی در وضعیت کشورهای آسیای میانه نیز شایان توج  تسا ه

(( ((( Тулеев

 .)2016: 185طبق برآورد کارشناسان ،منطقه آسیای مرکزی و خصوصًاًا کشورهای مستقل مشترکالمنافع  16.3درصد
یکنن .د
از خاک سرزمینهای جهان را شامل میشوند و تقریبًاًا  5درصد از جمعیت جهان در این کشورها زن م یگد یی یی
همچنین  25درصد از ذخایر ثبت شده منابع طبیعی جهان و  01درصد از ذخایر منابع جهان در این مناطق قرار دارند
ی شا یاهگن  ،،حجممم
) .)Сергеевна,2017: 160-164به عالوه با عضویت پاکستان و هندوستان در سا امز ننن همکاری ی
ص داد.
اقتصادی این سازمان در سال  7102باا  51تریلیوننن دالر  02درصددد از اقتصادد جهاننن را بههه خودد اختصاص ص
(-trylywn-dlr-http://www.trt.net.tr/persian/qtsd/2017/06/13/hjm-qtsdy-szmn-hmkhry-shnghy-bh-15

)rsyd-752046
اهمیت سیاسی
منطقه آسیای مرکزی یک تقاطع منحصر به فرد ژئوپولیتیک است که چهار قدرت هستهههای  -روس و دنه ،نیچ ،هی
پاکستان را به هم متصل میکند .به همین دلیل به نظر ما نکته مهم این است که کشورهای آسیای مرکزی بستر ص حل
و ثبات و مقاومت در برابر تروریسم بینالمللی و جرائم سازمان یافته باشند ) )Чжоу, 2017: 164-168با ای لاح ن   
شاید مهمترین ویژگی ژئوپولیتیک آسیای مرکزی ،پس از فروپاشی شوروی و به ویژه پس از حمالت تروریستی 11
سپتامبر ،تبدیل شدن این منطقه به عرصهی رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهههای باش رد هکنآ حیضوت .د نیا     
زیرسیستم منطقهای به جز  5کشور آسیای مرکزی (ازبکس تسکیجات ،نات ا رق ،ن ق ازق ،ناتسزی ق  ناتس وووو ووووو ترکمنس )نات

5

قدرت منطقهای (روسیه ،ایران ،ترکیه ،هند و پاکستان) و  3قدرت فرامنطقهای (آمریکا ،اتحادیهی اروپا هب )نیچ و     
رقابت برای تأمین منافع خود مشغول هستند (.)Hafezniya, 2007: 91
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اهمیت فرهنگی
سابقه حضور انسان در آسیای مرکزی با توجه به یافتهها تساب ی ا راثآ ندمآ تسدب و یسانش ن ددعتم نارود زا

     

فرهنگهای پارینه سنگی زیرین و قدیمیترین مرحله تاریخ زندگی بشر میرسد ،مؤید این نظر هس هرود رد هک دنت   
بین  0 25000تا  0 3000 1پیش از این منطقه برای زیست انسان ابتدایی مناسبترین زمان بوده است .آس  یای ممرک یز
دارای جوامع شهری توسعه یافته و مرکزیت قومی بوده است .چنانچه برخی از خاورشناسان این منطق تسخن ار ه یی ییین
جایگاه آریائیان دانستهاند .همچنین آسیای مرکزی بخشی از امپراتوری بزرگ ایران قبل از اسالم محسوب میشده که
ی ب یخیرات ظاحل ه    
حکام آن خراج گذار یا منصوب حکومت ای  دندوب نار (( ((( .)Valayati, 2011:14آس  یای ممرکزی ی
قالعا هد
ققققق ققققق

همواره پیوندهای نزدیکی با زندگی قبیلهای و عشیرهای و همچنین جاده ابریش وف تیمها .تسا هتشاد م

جغرافیایی این منطقه از آنجا مشخص میشود که همواره چهار راهی برای حملونقل کاال یاهرفس ،تالوصحم و    
انسانها و اشاعه و گسترش ایدهها و تفکرات نوین میان اروپا ،آسیای غربی ،آس و یبونج یای

هدوب یقرش یایسآ      

است .جاده ابریشم که برای چندین قرن اصلیترین مسیر تجاری جهان بود ،سرزمینهای جها و مالسا ن

یاهرهش    

آباد و پرجمعیت آن را با اروپا ،شبه قاره هند و چین پیوند میداد .البته در امتداد مسیر جاده ابریشم ،تنشهایی نایم    
سبک زندگی قبیلهای با یکجانشینی و مدرنیزاسیون رخ میداد (.)Paul & Andrew, 2013
در کنفرانس بینالمللی امنیت و توسعه پایدار در آسیای مرکزی تحت حمایت سا لم نامز ل  دحتم 

((( (((( Samarghand,

 )November, 2011:10-11درباره اهمیت فرهنگی آسیای مرکزی بیان میدارند که «در طول مسیر راهها تساب ی ا ین   
میان شرق و غرب در کنار جاده ابریشم بزرگ آسیای مرکزی برای هزاران سال به گفتگو و تبادل فرهنگها ،زبانها
ی -فرهنگی
و ادیان جهان کمک ک در  )Международной конференции, 2017: 2-4( ..در م  تیمها درو ت ندم ییی ییی
روسها اس.ای .سومکین بیان میکند که« :آسیای مرکزی یک تقاطع تمدن است؛ کنترل آن ،همان طور که در قرنهای
ی
ت اس یانثت ی ی
ن منطقههه اهمیت ت
گذشته تصور میشد ،به ما اجازه میدهد تا بررر جهاننن حکومتتت کنیممم .اول از همه ،،این ن
ژئوپولیتیک خود را ،در ژئوپولیتیک روسیه پیدا میکند .اهمیتی که تا به امروز ادامه دارد» ()Sumkin, 2016: 3-5
اهمیت هویتی -اجتماعی

پنج گروه اصلی قومی ساکن آسیای مرکزی از نظر جمعیت به ترتیب عبارتند از ازبکها ،قزاقها ،تاجیکها ،ترکمن-

ها و قرقیزها .همه این اقوام به زبانهایی از خانواده زبانهای ترکی صحبت میکنند و تنها در ای یجات نایم ن ککککککک ها
هستند که به زبان فارسی سخن میگویند .اسالم دین غالب مردم و بسیاری پیرو مکاتب اهل س ب .دنتسه تن ررر رررر اثررر
همگرایی تاریخی این منطقه با روسیه و سپس اتحاد شوروی ،شمار فراوانی از روسها و اوکراینیها یگدنز نآ رد    
ی در ق رد متسیب نر   
میکنند که تنوع قومی قابل مالحظهای به آسیای مرکزی داده است .رشد جمعیت آسیای مرکزی ی
نتیجه نرخ باالی موالید و اقدامات بهداشتی شوروی و کاهش نرخ مرگ و میر به میزان قابل توجهی اف .تفای شیاز
این منطقه در اواخر قرن بیستم اسیر برخی مش طیحم تسیز تالک ی دش 

یشان هک  زا تتتتتت ت تتتتتتتت أـ ثیرات توس عیرس هع   

تهای
کشاورزی ،اتکای بیش از حد به آبیاری و تأثیرات آزمایشها تسه تاحیلست ی ههه ههههای ش یلاعف .دندوب یورو تتت تتت
اقتصادی آسیای مرکزی حول محور کشاورزی در جنوب و صنایع سنگین و نیمهس مش رد نیگن ا و ل

صوصخ هب
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بخش معدن قزاقستان است .آسیای مرکزی در زمان حاکمیت شوروی بخش اعظم نیازهای اتحاد شوروی را به پنبه
.

و همچنین زغال سنگ و دیگر مواد معدنی برای کاربردهای صنعتی تأمین میکرد ()Britanica, 2018: 4-9

ارتباط اسالم با قومیت یکی از اصلیترین ویژگیهای آن در آسیای میانه است .از نظر اکثریت قزاقها ،تاجی ککک ها و 
یت ملسم نودب ناو ان    
ازبکها ،هویت قومی یک هویت اسالمی است :قزاق بودن به معنای مسلمان بودن است .نمی ی
تها  یموق ی و ر زا ینید  یش هههههههه ههها مع یخیرات ی ی ادروخرب یق ر         
ب  .دوب کبزا ندو ا نت نی ا ایم رظ ن یوه  تتتتتتتتتتتتتت تت
است .)Omelicheva,2017:6-7).بخشهای عظیمی از جمعیت آسیای میانه پیش از فتح این منطقه به وسیله روس هی
خود را مسلمان میشناختند اما این هویت برخاسته از آداب و سنن محلی و اجتماعی و نه عمل به آداب ق .دوب نآر   
تسا و ینید یز
سیاستهای هویتی دوره شوروی نیز باعث تقوی یوه نیا ت تتت تتت

دش یلم

 و د ود ر ر یشاپورفاسپ ه      

شوروی نیز تقویت شده است .امروزه نیز درست مانند چندین قرن گذشته ،مسلمان بودن بخش تیوه زا ینورد ی    
مردمان آسیای مرکزی تلقی میشود .بسیاری از مسلمانان آسیای مرکزی ،رعایت سفت و سخت ممنوعیتها و آداب
  

اسالمی را یگانه شاخص برخورداری از هویت اسالمی نمیبینند .در عوض ،مسلمان بودن آنها رد دلوت هطساو هب 

خانوادهای مسلمان و از طریق وراثت در جوامعی تعریف میشود که اسالم همواره عنصر اصلی حیا ار یعامتجا ت   
یش دنچره دنو   
شکل میداده است ،جمهوریهای آسیای مرکزی بر اساس قوانین اساسی آنها سکوالر محس م بو یی یی
اکثریت جمعیت آنها را مسلمانان شکل میدهند .مسلمانان بر اسا نیب یزیچ فلتخم یاهدروآرب س
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درصد پیروان ادیان در قزاقستان و  90تا  39درصد در ترکمنستان را شکل میدهند .در قرقیزستان 75 ،الی  86درصد
یدانن و د
م ناملسم یییییییییییی یی

جمعی یتیوه ظاحل زا ار دوخ ت

 90تا     98درص یجات د ککککک ها نتسه ناملسم مه  دددددددد دد

( .)Omelicheva,2017:6-7بر اساس مطالعات صورت گرفته به وسیله شورای آتالنتیک مستقر در آمریکا زا یخرب    
مهمترین این مناقشات به شکل زیر هستند:
جدول شماره  :1مناقشات اجتماعی آسیای مرکزی
کشور

ت نش

توضیحات

وضعیت

قزاقستان

منطقه وستوچنی قزاقستان

جداییطلبان روس تبار خواستار استقالل در مرزهای جنوبی قزاقستان هستند

حوادث گاه و بیگاه

مرزهای شرقی

حمایت جداییطلبان اویغور از همتایان خود در سینکیانگ

ف ع ال

مرزهای جنوبی

تنشها و درگیریها با ازبکستان

قرقیزستان
تاجیکستان

ترکمنستان
ازبکستان

باتکن و لیلک

1

ف ع ال

فعالیتهای گاه و بیگاه شبهنظامیان

مرزهای جنوب غربی/فرغانه

تنشها و درگیریها با ازبکستان

جنگ داخلی

دولت در برابر جبهه متحد تاجیکستان

آتش بس از سال 1999

خج ن د

تنشها و درگیریها با ازبکستان

ف ع ال

گورنو  -بدخشان

فعالیتهای جداییطلبانه اسماعیلیان

بالقوه /فعالیت گاه و بیگاه

دریای خزر

مسئله تعیین حدود مرزی با جمهوری آذربایجان

ف ع ال

حوادث مختلف با همسایگان/درگیریها با شبه نظامیان

ف ع ال

فعالیتهای جدایی طلبانه

بالقوه/تحرکات گاه و بیگاه

مرزها قرش ،یلامش ی ی و         
جنوبی
کاراکالپاکستان

2

|Source: Research findings

. Batken & Lailek
. Kara Kalpakstan

1
2
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نقشه شماره  :1موقعیت آسیای مرکزی
Source: Research findings

سیر تاریخی امنیتی از امنیت ملی تا امنیت بینالمللی در آسیای مرکزی
با توجه به اهمیت راهبردی آسیای مرک بنج زا یز هه هههها خم ی تتل هتردق هجوت نوناک رد هشیمه ف ا قطنم ی هههههه هههههههای و
فرامنطقهای قرار گرفته است از بازی بزرگ قرن  19گرفته تا بازی بزرگ جدید این موضوع سبب شده تا دهاش ام     

شکلگیری مدلهای امنیتی متفاوت در این منطقه باشیم« .امنيت ملي»« ،امنيت بينالمللي» و «امنيت جهاني» 1هر مادك

به مجموعه موضوعات متفاوتي اشاره دارند و هر يك از آنها ،چهارچوبهای تاريخي -فلسف ِيِي متفاوتي ،ريشه م ييي -
گيرند .اما سؤال اينجاست كه كدام يك از اين اصطالحات متقاعدكنندهترين تب يي ن را براي دگرگونيهاي بسياري هك
در روابط امنيتي بین کشورها شاهديم بدست ميدهند؟ استدالل اصلي نگارنده این است كه هر يك از اين مفاهيم به
سنت فلسفي متفاوت و نيز به تغ يي ر تاريخي خاص از روابط بينالملل باز ميگردد .در نظامي جهاني كه تقريب ًاًاًاًا فاقد

قدرت فائقه مركزي است هر چند آگاهي از «معماي امنيت» 2رو به رشد است و روند برقراري رژيمهاي بينننالمللي
با شتاب پيش ميرود اما به نظر ميرسد كه مفهوم امنيت منطقهای ب یزکرم یایسآ رد يتينما روما فيصوت يار       

مناسبتر باشد .بنابراين به امنيت ملي كه ناظر بر دولت ملي است و امنيت ساير كشورها را در نظر نميگ ریا ،دري اد   
اساسی وارد است و همچنين به مفهوم امنيت جهاني كه ف جو ضر وو ووود تعريف و كرتشم ي

زا لومشناهج ا و تينم   

. National Security, International Security and Global Security
. Security Dilemma

1
2

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 7931
 204فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

مجموعهي مشتر يك از ارزشها ،قواعد و اصول را كه هنوز موجود نيست در خود دارد جاي انتقا ینچمه .تسه د ن    
امنیت بینالمللی که مبتنی بر نقصان و گفتمان ارزشهای بش و تسا یر

رب ینتبم

   

رمآ یاهشزرا ی اب و هدوب ییاک   

ارزشهای بومی -ملی و منطقهای سازگاری ندارد ایراد وارد است.
جدول شماره ( :)2ويژگيهای نگرشهای سهگانه به امنیت بینالمللی
پارامترها

نقاط ضعف

نقاط قوت

امنيت ملي

در نظر نگرفتن امنيت ساير دولتها

به حداكثر رساندن منافع ملي

نالملل
امنيت بي 

نقصان وگفتمان ارزشهاي بشري

نالمللي ،مناسب بودن براي توصيف امور امنيتي امروز
شتاب در روند برقراري رژيمهاي بي 

امنيت جهاني

آرماني بودن و آرماني به دنیا نگاه كردن

شها ،قواعد واصولي كه هنوز موجود نيست.
تأ يك د بر مجموعهي مشتر يك از ارز 

Source: Research findings

دیدگاه طرفداران توسعه سازمانهای منطقهای ،در جها و عیسو ن

لصاف هدرتسگ رایسب ههههه ههههههها ،یسایس ،یداصتقا ی    

تها در سراسر جها هب یلم عفانم زین و ن
فرهنگی ،امنیتی ،تاریخی ،جغرافیایی و خصوصیات اخالقی و روانی مل 

   

شدت متعارض و متعدد امکان اتخاذ تصمیمات مشترک و سریع برای حل بحرانهای بینالمللی را به س یم یتخ سس سسسر
میسازد .این در حالی است که در چارچوب یک منطقه میتوان با کنار گذاشتن فاصلههای فوق تا حدود زیادی به
سازگاری و اشتراک منافع برای مدیریت بحرانها دست یافت .در حالیکه یک سازمان جهانی ممک رایسب ،تسا ن    
قهای محدود منافعشان توجه داشته باش نامزاس ،دن   
گسترده بوده و از کشورها بخواهد که به موضوعات فراسوی اف 
امنیت منطقهای به منافع یکپارچه کشورهای عضو بیش راد لیامت رت دد ددد .سا امز نننها قطنم ی هه هههای ب رب هژیو ا هعسوت ی    
همکاریهای نزدیک و گسترده در میا  .دنتسه بسانم اهروشک ن (((( ((((( ،)Kirchner,2013:1-35ب ونعب نازو ا وضع ن

   

شاخص مکتب فکری کپنهاگ؛ معتقد است که بررسی مالحظات امنیتی درچارچوب ملی یا سطح جهانی ب یئاهنت ه   
نارساست؛ چراکه از یک سو دولتها در خالء زندگی نمیکنند و با محیط خود در تعامل هس  دنت ووو از س گید یو رر ررر
این منطق که امنیت هر یک از دولتها به امنیت همه مربوط میشود ،پس هیچچیز را نمیت  ناو بب بببدون درک همهههچیززز
فهمید مکتب کپنهاگ ضمن طرح تئوری مجموعههای امنیتی بر دولت بعنوان مهمترین واحد تحلیل تأکید کرده و بررر
بخشهای نظامی و سیاسی به مثابه حوزه اصلی روابط بینالملل تأکید میکن تسیس د مم مممها قطنم ی هه هههای و چا بوچر
یش .دو
یگی  در ووو اس قطنم طباور یبسن لالقت هههه هههههای مش م صخ یی یی
برخورد با آنها از نظر امنیتی م ق هجوت درو ررر ررررار می ی
( )Buzun,1999:112-113لذا متناسب با این وضعیت سازمان همکاري شانگهاي بهعنوان یک سا امز ننن منطقهههاي در
منطقه آسیاي مرکزی شکل گرفت که زمینههاي شکلگیري آن پس از فروپاشی ساختار دوقطبی نظام بینالملل و پایان
جنگ سرد فراهم آمد .این سازمان که به طور عمده نماد فرایند شکلگیري همگرایی در آسیاي مرکزي میباشد با رشد
و گسترش خود امروزه جایگاه به نسبت مهمی را در معادالت منطقهاي و بینالمللی به دست آورده استRezaei & ( .

)Salehi, 2010: 53
یافتههای تحقیق
سیستم امنیت منطقهای در قالب سازمان همکاری شانگهای و پیامدهای آن برای ایران
ایران کشوری با موقعیت جغرافیایی بسیار با اهمیت در سطح منطقه است .ای اب هک روشک ن بالقنا      
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تغییرات فراوانی در سیاست خارجی خود شد همواره مورد تهدید و فشار از سوی غرب و بخص هدوب اکیرمآ صو    
است .خصومت در سیاست خارجی دو کشور بر سطح بینالملل و منطقه تأثیر بسیار گذاشته است؛ لذا آمریکا که بعد
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از جنگسرد ادعای رهبری جهان را داشت و در این راستا به باز تعریف ناتو اقدام کرد ش و دوخ شرتسگ هب عور   
ناتو در نقاط مختلف جهان نمود از جمله خاورمیانه و آسیای مرکزی .از جمله اهداف آمریکا از این گسترش مقابله
با ایران اسالمی و مهار ایران است .لذا ایران که از سوی آمریکا و غرب در محاص و یماظن هر

هتفرگ رارق یسایس      

توجه خود را به همکاری با دو قطب قدرتمند منطقه از جمله چین و روسیه در قالب همکاری شانگهای اقدام نمود.
از این رو جمهوري اسالمی ایران در تیرماه سال  84 31مصادف با پنجمین نشست سران سازمان شا اهگن ييي در آس نات ههه
قزاقستان ،به عنوان عضو ناظر در این سازمان پذیرفته شد و تقاضاي خود مبنی بر عضویت دائم در این سازمان را هممم
در این تاریخ ارائه نموده است .به همین جهت تبیین پیامدهاي عضویت دائم جمهوري اسالمی ایران در این سازمان به
جهت آشنایی سیاستگزاران خارجی کشور و پیشبرد اهداف کشور حائز اهمیت میباش  .د ( ( Rezaei & Salehi, 2010:

)54
حضور ایران در سازمان همکاری شانگهای دارای اهمیت فراونی خواهد بود از جمله :پیوند امنیتی با آسیای مرکزی،
اشتراک تمدن ایرانی و اسالمی ،همسویی اهداف کالن ای  اب نار ا مزاس فاده ا ش ن ان هگ ا دوجو و ی

تها و 
یفرظ تتتتتتت تتتتتتت

توانمندیهای ایران در همگرایی با دیگر اعضاء و اهداف این سازمان از جمله عواملی اس ریا نتسویپ هک ت ا هب ن
سازمان همکاری شانگهای را توجیه و از ضرورتهای این مسأله حکای  ت مم مممیکند ..ﺖﺳﺎﻬﻟﺎﺳ
ﻱﺎﻬﻳﺭﺎﻜﻤﻫ
ﺕﺎﺒﺳﺎﻨﻣ

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ

ﻪﻛ ﻉﻮﺿﻮﻣ

ﺭﺩ ﺭﻮﺘﺳﺩ ﺭﺎﻛ ﺝ.ﺍ .ﻥﺍﺮﻳﺍ ﻩﺩﻮﺑ ﻭ پیگیر یی ی ﻩﺪﺷ ﺖﺳﺍ )Koolaei, 2005: 118( .

ﻭ ﺭﺎﻜﻤﻫ یه اا ﺭﺩ
ﻱﻮﺳ

ﺏﻮﭼﺭﺎﭼ
ﺮﮕﻳﺩ

ﺍﺭ ﻱﺭﺎﻜﻫ

ﻱﺎﻬﻧﺎﻣﺯﺎﺳ
ﺖﺳﺍ

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ  ،ﺯﺍ ﻚﻳ
ﺪﻨﻣﺩﻮﺳ ﻱﺍﺮﺑ

ﻮﺳ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ
ﺡﺮﻄﻣ

ﻦﺘﺧﺎﺳ

ﺓﻮﻴﺷ ﻲﮔﺪﻴﺳﺭ

ﻙﺮﺘﺸﻣ

ﻪﺘﺳﺍﻮﺧ ﺎﻫ ﻭ ﻱﺎﻬﺸﻳﺍﺮﮔ

ﻥﺎﻣﺎﺳ

   

ﺵﺮﺘﺴﮔ
ﻥﺩﺍﺩ ﻪﺑ

ﻪﺑ ﺕﺎﻋﻮﺿﻮﻣ
ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ

ﻭ

ﺭﺩ

ﻞﺋﺎﺴﻣ

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ ﻭ ﺯﺍ

ﺢﻄﺳ

ﻥﺎﻬﺟ  .بنابراین به اختصار به پیامدهای مثبت عضویت ایران در سیستم منطقهای آسیای مرکزی در قالب سازمان

همکاری شانگهای میپردازیم:
اهمیت ژئوپولیتیک :ایران به لحاظ ژئوپولیتیک دارای سه امتیاز بسیار مهم به شرح زیر است :او ًالًال ،اینکه ایران متصل
به موقعیت بری اوراسیاست ،ثانیًاًا؛ به سبب دارا بودن سواحل طوالنی در خل و سراف جی

ایرد ی  نامع  ا تیعقوم ز      

بحری برخوردار است ،ثالثًاًا؛ به لحاظ داشتن تنگه هرمز ،که در حدود یک سوم تجارت جهانی انرژی از آن ص ترو
میگیرد ،موقعیت ویژهای دارد )Kooshki & hoseini, 2017: 142( .از ای .تسا هیوسود تبثم دمایپ یاراد ور ن      
عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به ارتقای نقش ژئوپولیتیک آن در منطقه و جهان میانجامد و در شرایط
کنونی مجموعه ظرفیتهای فرهنگی ،اقتصادی و نظامی امکان این اقدام را فراهم ساخته و زمینهها هدامآ اهرتسب و     
تها راكمه عيسو ي ييييي ه ههاي چند
شده است ،اعضاي سازمان همكاري شانگهاي با برخورداري از ظرفيتها و فرصت ت
جانبه و همچنين موقعيت مهم ژئوپوليتيك و ژئواكونوميك ميتوانن ه و يعاسم كيرشت قيرط زا د ممممم ممممممانديش اب ي   
تها ربارب رد ار نامزاس     ،
كي ديگر نويدبخش آيندهاي روشن براي ملتهاي منطقه باشند .ض يلباق نيا هك نآ نم تتتت تتتت
چالشهاي مختلف سياسي ،امنيتي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي مقاوم و فعال ميكند.
لوفص قطنم تالكشم ل ههه ههههاي و
اهمیت اقتصادی :تهران معتقد است كه قابليتها و نقش رو به رشد سازمان در حل ل
امنيت جهاني برجسته است .در بعد اقتصادي نيز مجموعه كشورهاي عضو با داشتن منا تيفرظ و يعيبط ميظع عب     
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انساني ،ميتواند نقش بسيار مؤثري را در مديريت اقتصادي دنيا  .دريگب هدهعرب  ((( (((( )Koolaei,2005: 118در هم ني
راستا جمهوري اسالمي ايران با شعار «توسعه توأم با عدالت براي همه اعضاي جامعه بشري ،به خصوص كشورهاي
همسايه و همپيمان و با مشاركت همه همواره پيشنهاداتي به اين اجالس ارائه داده است .با توجه به گس هزوح شرت   
یرسددد نامزاس هك   
فعاليت سازمان همکاری شانگهاي به عرصههاي مختلف از امنيت تا اقتصاد و سياست به نظر می ی
تها وم رد .تسا هتشاد یبوخ ی رد      
همکاری شانگهاي عليرغم يك دهه فعاليت ،تاكنون در این حوزهها پیش فر ت ت
مزایای اقتصادی ناشی از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای نیز باید به این نکته اشاره کرد که ورود به این
سازمان میتواند اقتصاد ایران را به اقتصاد کشورها و مناطق پرامونی خود پیوند زده و قلمرو بزرگ زوح رد ی هه ههههای
ق آسیا ،منطقة آسیای مرکزی و روسیه ایجاد کند که به حتم در اف ندش نوز   
جغرافیایی مختلف از شرق و جنوبشر 
منافع اقتصادی کشورمان مؤثر خواهد بود .به طور کلی تأثیرات اقتصادی عض رد تیو سا یراکمه نامز    شا یاهگن

برای ایران به قرار زیر است :حفظ و گسترش بازار مصرفی بزرگ و با دوام برای نفت و صادرات غی رهب ؛یتفن ر ه هه هههه-
  

گیری از توان و قدرت اقتصادی و ظرفیتهای چین؛ ایجاد رویهای برای مبادله آزاد کاال و دس رد یتاقفاوت هب یبایت
زمینه اعطای امتیازات و معافیتهای مربوط به تعرفههای گمرکی؛ دسترسی به یک با ودح راز د     2میلیا و یرفن در

بهرمندی از منافع اقتصادی آن و نیز رفع برخی نیازمندیهای فناوری کشورمان با توجه به عضویت روس ؛نیچ و هی   
توسعه گردشگری و تبادل هیأتهای بازرگانی .عالوه بر این ،عضویت الحاق کامل ب هگناش یراکمه نامزاس ه ای     
میتواند پلتفرمی را برای مناسبات تجاری و اقتصادی در اختیار تهران قرار دهد که برای دور زدن رژیم تح یر مممهای
غرب و آمریکا علیه آن بسیار مفید فایده خواهد بود .بسیاری از تحلیلگران سیاسی داخل ایران ادعاء کردند عضویت
کامل در سازمان همکاری شانگهای میتواند درهای تجارت را با دولتها مزاس نیا وضع ی ا ب ن از  دنک وووووو ووووووو ت تتأثیر
تحریمها را بر این کشور کاهش دهد)Akbarzadeh, 2016:90-100( .
منافع امنیتی :عضویت در سازمان همکاری شانگهای منافع امنیتی فراوانی برای ایران در پی خواهد داشت و میتواند
تضمینها برای تأمین امنیت کشورمان را تقویت کند .به این معنا ،که عضویت برابر ایران با روسیه و چین در سازمان
همکاریهای شانگهای هر چند به صورت غیرمستقمیم میتواند نوعی بازدارندگی در براب دیدهت ر ات   

آمریکا هیلع    

کشورمان ایجاد نماید )Koolaei, 2005: 118-120( .پيوستگي جغرافيا يي و تأ يث رپذيري كشورهاي عضو از تهد تادي
واقعي تروريسم و جنايات سازمان يافته در افغانستان ،صدمات ع راسخ و ميظ ا ار يدايز ت

هب وضع ياهروشك

    

سازمان وارد كرده است .جمهوري اسالمي ايران در تعميق همكاريها در زمينه امنيت و دستيابي به راه حل منطقهاي
بيش از هر زماني اهميت و ضرورت يافته و دستيابي اعضاء به يك راه حل منطقهههاي ،تض و يوق ينيم

طم ممم ممممئن در

مسير ايجاد ثبات و صلح جامع در افغانستان است .در حوزه امنيتي ،شرايط به گونهاي است كه ايران به طور همزمان
با تهديدات و فرصتهای امنيتي در منطقه آسياي مركزي روبهرو اس يدهت زا يخرب .ت د وم تيزنارت دننام ،تا اد      
مخدر ،قاچاق كاال و مهاجرت غيرقانوني از جمله تهديدات مشترك ايران و كشورهاي منطقه به حساب م ييي آ هك دي   
ايران ميتواند با تقويت مكانيزمهاي دوجانبه و نيز چندجانبه در چهارچوب سازمان همكا و عفد هب ياهگناش ير   
كنترل اين تهديدات بپردازد .اما در برخي از حوزهها مانند تروريسم ،افراطگرا يي مذهبي ،ب س رب هژيو ه ر عت ر ييييييييييي ف
مصاديق آن و نيز حضور نيروهاي فرامنطقهاي ،اتفاق نظر وجود ندارد .در اين رابطه ،ايران ميتواند ض شرتسگ نم   
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گفتوگوهاي امنيتي با مقامات سياسي و نظامي كش يسآ ياهرو ا س زين و يزكرم ي از ه نام م ش يراك ا رد ياهگن     
راستاي هرچه نزديك شدن ديدگاههاي طرفين در حوزههاي مختلف امنيتي ،به ويژه تع يي ن مصاديق تهديدات امنيتي

كوشش كند .در واقع ،ايران ميتواند در راستاي دكترين دفاعي خود و با توجه به اهداف سياست خارجي تع يي ن شده
از ظرفيت عادي و واقعي اين سازمان بهره گيرد ،بي آن كه مستلزم صرف هزينهها و تعهداتي غير واقعبينانه شود.
منافع انرژی :بدون ترديد ،مهمترين ت يثأ ر منفي ايا  رثؤم روضح رب هدحتم تال ا يايسآ رد ناري ب ار يزكرم ا دي

        

كارشكني اين كشور در انتقال منابع ع يظ م انرژي منطقه به بازارهاي جهاني دانست .ايران از نگاه آمر كي ا لاعف ديابن     
     

بوده و نبايد خطوط لوله از مسير اين كشور بگذرند؛ زيرا حضور ا جيلخ رد عبانم روبع و يژرنا هنحص رد ناري

فارس؛ كام ًالًال همراه باتسلط است .اهداف آمر كي ا ،شامل دو بخش بلندمدت و كوتاه مدت است هاتوك شخب رد هك    
مدت آن ،ترجيح خطوط لوله انتقال نفت و گاز از منطقه درياي خزر به صورت شرقي– غربي در برابر خط هلول طو   

شمالي– جنوبي است .معناي ديگر سخن ،آن است كه هر گونه توسعه اقتصادي در منطقه ،ميبايست به نف ور ع ششش-
هاي غ ننام هنايارگ بر ددد دددد آمر كي ا هب و هدوب هيكرت و  ررض

مدرم و هيسور دننام يياهروشك

ريا ا م ن ييييييييييييييييييييييي باشددد.

( )Maleki,2003: 156حضور بزرگترين مصرف كنندگان انرژي جهان ن يظ ر هند و يچ ن در سا  نامز ااز س زين و ييو   

ب-
بزرگترين توليدكنندگان انرژي جهان ن يظ ر ايران و روسيه از سوي ديگر ،در كنار دسترسي كشورهاي منطق آ هب ه بب بب
هاي بينالمللي و زيرساختهاي حملونقل و بندرها و فرودگاهها ،ميتواند سازمان همکاری شانگهاي را به محيطي
امن براي تأمين انرژي منطقه از اقيانوس آرام تا اقيانوس اطلس در محور طولي و ارتباط كل منطقه با جنوب از طريق
خاك ايران ،تبديل كند .جمهوري اسالمي ايران باتوجه به نقش كليدي خود در شاهراههاي موجود در منطق ينعي ،ه   
شت نيا ر   
جاده ابريشم ،راه آهن سراسري آسيا ،كريدور تراس كي ا و كريدور شمال -جنوب براي تحق يب هچ ره ق شششش شششش
موضوع آمادگي كامل دارد .در ارزيابي از نشستهاي گذشته سران اين سازمان بايد گفت؛ كشورهاي عض نامزاس و   
همكاري شانگهاي نيز براي برآورده كردن نيازهاي جهان به منابع جديد بايد همكاريهاي بينالمللي خ زفا ار دو ا شي   
  

دهند .اجراي سياستهاي مالياتي و مالي مسئوالنه ،نظارت دقيق و كامل بر جريا يامرس ن هه هههها رد تينما نيمضت و 
بخش تغذيه و انرژي براي جامعه بشري از اهميتي بسيار باال برخوردار است به ويژه آن كه اقتصاد كن رد ناهج ينو   
سالهاي اخير با مشكالتي روبهرو شده و از رشد آن كاسته شده است )Koolaei,2005: 118-120( .به نظر ميرسد
در زمينه هدف سازمان همكاري شانگهاي مبني بر ايجاد يك باشگاه انرژي ،جمهوري اسالمي ايران م ييي توان شقن د   

مهمي را ايفاء كند ،به ويژه اينكه آمر كي ا تالش ميكند تا براساس طرحها يي ن يظ ررر'راه ابريش يدج م دد ددد' – طرح هك ي   
آمر كي ا يي ها براي افزايش مبادالت ترانزيتي و ان م يژر ننطق يسآ ه ا رد هنايم ي  ريسم ا تسناغف ان شيپ  ن داد داه هههههه هههههههانددد -و
سرمايهگذاري در مسير قفقاز ،جمهوري اس ريا يمال ا  هب ار ن ا  .دناكشب اوزن ا چ رد ام ا س بوچر ا نامز

يراكمه

       

گت ياهروشك نير   
شانگهاي ،ايران ميتواند با ايفاي نقشي فعال ،اين سياست را خنثي سا ريا .دز ا ا زورما ،ن ز بزر گگگگ گگگگ
صادركننده نفت و گاز در جهان محسوب ميشود و از جايگاه ويژهاي در اين حوزه در عرصه بينالملل رادروخرب ي   
است .با توجه به اين واقعيات بايد زمينه الزم براي توسعه همكار ييي ها ريا ي ا و ن

مزاس ا هگناش ن ا .دوش مهارف ي
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بنابراين ،در فضاي موجود جمهوري اسالمي ايران و سازمان شانگهاي ميتواند با افزايش همكاريها در مسير ايجاد
فرصتهاي اقتصادي براي كي ديگر گامهاي جدي و اساسي بردارند)Koolaei,2005: 118-120( .
افزایش قدرت چانه زنی برای ایران :تحوالت پس از  11سپتامبر در شرق ،شمال ش مش و يقر ا زا ؛ناريا ل هلمج     
حضور نظامي آمر كي ا در افغانستان و آسياي مركزي ،از بين رفتن سلطه طالبان و القاعده در افغانستان و نيز گس شرت
ناتو به شرق در قالب برنامه «مشاركت براي صلح»( .)Karami,1999: 76محيط امنيتي آسياي مركزي را دچار تحولي
اساسي نموده و صفبندي نيروها را به كلي دگرگون ساخت .بنابراین با حضور ناتو و آمریکا در آسیای میانه باعث
محدود شدن نقش منطقهای ایران در آسیای میانه میشود لذا براي جلوگيري از وقوع سناريوها يي كه ه ررض هب م    
ايران و هم كشورهاي منطقه است ،ايران بايد پايه ابتكار عمل براي ايجاد يك سا  ديدج راتخ د ك هقطنم ر ه شا لم      
تمامي آنها باشد ،را در دست گيرد كه يكي از مؤثرترين راهبردها م  ييييي توان هب ناريا نتسويپ ،د سا ه نامز م يراك       
شانگهاي باشد.
مشکالت مشترک ژئوپولیتیک و اهداف مشترک که روسیه ،چین ،هند و ایران را به یکدیگر متصل میکنند ،مقابله با
هژمونی آمریکا و تالش برای نظم جهانی چند ضلعی است .یک می کیدزن لماعت مهم ناد     

ب یاضعا یار    «مربع

اوراسیا» آسیای مرکزی است .آنها عالقمند به حذف هرچه بیشتر نفوذ آمریکا از ای و هقطنم ن

کی داجیا متسیس      

روابط چند جانبه با یکدیگر هستند .این به آسیای میانه کمک خواهد کرد تا به ثبات و موفقیت برسد (, 2016: 185-

 .)Тулеев 187به طورکلی تجمیع و همافزایی احساسات ضد آمریکایی در سازمان همکا رایسب یاهگناش یر ی زا 

  

ناظران را بر آن داشته که اعالم کنند «سازمان همکاری شانگهای اساسًاًا یک وزنه تعادل ژئوپولتیک در براب کیرمآ ر ااااا»
است .این جهتگیری کلی استراتژیک باعث شد تمایل ایران برای پیوستن به این سا فا تدش هب نامز

زززز زززززایش یابددد

()Akbarzadeh, 2016:93-102

با روند رو به گسترش ناتو به سمت شرق ،دير يا زود ،ايران بايد به فكر مكانيسمي براي مشاركت و همكاري با اين
پيمان باشد .به نظر ميرسد با توجه به جهتگيري اين پيمان بدون حضور آمر كي ا ،احتما ًالًال جهتگيري آن مستقلتر و
به منافع كشورهاي منطقه نزديكتر باشد )Sonboli, 2002: 105-106( .از این رو میتوان گفت که جمهوری اسالمی
ایران مدتها است که در پی کسب عضویت سازمان همکاری شانگهای برآمده است .به نظر میرسد ای نیا رد نار   
مسیر در پی کسب همپیمانی چین و روسیه بهعنوان دو عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای بوده است .عض تیو
در این سازمان به خوبی در چارچوب دشمنی همهجانبه تهران با واشنگتن قرار میگی رظن زا تقیقح رد .در ا ری ا ،ن     
سازمان همکاری شانگهای وزنهای ژئوپولتیک برای موازنه بخشی در برابر آمریکا است .به همین علت از ن ریا رظ ان   
این وزن ژئوپولیتیک بر الزامات ایدئولوژیک فائق میآید .عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای کاهش حجم
تهدیدها و ارتقای سطح مشارکت و همکاریها قطنم ی هه هههای در زمینهههها ارمه یداصتقا و یسایس ،یتینما ی ه اب        
مطلوبیت بینالمللی در جهت منافع ملی و افزایش قدرت ملی جمهوری اسالمی ایران را در پیخواه نیا تشاد د    
ی در ابعاد
مسئله باعث خواهد شد تا ایران از محاصره اقتصادی -سیاسی غرب خارج شده و با ارتقاء سطح همکاری ی
مختلف با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بر قدرت چانهزنی خود با غرب افزوده و از سازمان شانگهای
به عنوان یه وزنه تعادلبخشی در مقابل آمریکا عمل کند .لذا مقامات ایران آشکارا به توان با یراکمه نامزاس هوقل    
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شانگهای به عنوان راهی برای مهار حضور و نفوذ آمریکا در منطقه چشم دوخته بودند .از نقطه ن ربهر رظ ا ،ناریا ن    
ی شا یاهگن
نوعی همراستایی طبیعی منافع ژئواستراتژیک میان روسیه ،چین و ایران وجود داشت و سا راکمه نامز یی یی
نیز ابزاری برای ارتقای این همگرایی و همراستایی منافع کالن سه کشور بودAkbarzadeh,2016:90-102)( .

اهمیت منطقهای و بینالمللی :با توجه به دورنمایی كه از سازمان همكاری شانگهای میتوان دید و نیز نق لاعف ش   
چین و روسیه بهعنوان دو قدرت مهم بینالمللی در آن ،میتوان اینگونه متصور بود كه حضور ایران بهههعن وضع ناو   
دائم در سازمان همكاری شانگهای در دو بعد منطقهای و بینالمللی میتواند اثرات مثبت رب ی ا یمالسا یروهمج ی     
ایران داشته باشد .در بعد بینالمللی باید گفت كه هم روسیه و هم چین مخالف یكجانبه گراییهای ایاالتتت متح هد

در سطح جهانی هستند و خواهان ایفای نقش مؤثر ،توسط دیگر كشورها در مراتب مختلف قدرت در عرص یب ه نن ننن-

الملل هستند و میتوان گفت كه ایران هم در این مورد با این كشورها همعقیده بوده و حض ریا رو ا  رانك رد ن ا نی     
قدرتها میتواند توان بر قدرت شانگهای و به تبع آن باعث افزایش قدرت ایران در برابر خودخواهیها و اپورا ی
آمریكا را باال میبرد .همچنین در بعد منطقهای( ،همانگونه كه قب ًالًال ذ ریا روضح )دش رك ا ه نامزاس رد ن م یراك       
شانگهای میتواند سبب افزایش ضریب نفوذ ایران در منطقه آسیای مركزی در زمینههای مختل ،یسایس ،یراجت ف    
اقتصادی ،امنیتی و ...شود.
ارائه تصویر مثبت از ایران در سطح جهان :ﻦﺘﺳﻮﻴﭘ
ﺯﺍ ﻲﻳﺍﺮﮔﺩﺎﻴﻨﺑ ﻭ ﻱﻭﺭﺪﻨﺗ

ﻱﺮﻴﮔﻮﻠﺟ

ﺦﺳﺍﺭ  ،ﻲﻳﻭﺭﺎﻳﻭﺭ
ﺖﺳﺍ

ﻭ ﻦﻳﺍ

ﻪﺳ

ﺎﺑ ﻦﻳﺍ

ﻲﻣ ﺪﻧﺍﻮﺗ ﻲﺸﺨﺑ

ﻲﺒﻫﺬﻣ

ﺪﻴﻛﺄﺗ

ﺯﺍ ﺕﺎﻐﻴﻠﺒﺗ

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ

ﺖﺳﺍ  .ا ﺮﮔ ﺖﻴﻨﻣﺍ

ﻭ ﻲﻨﻜﻓﺍﺮﻓ ﻱﺎﻫ

ﺶﻫﺎﻛ

ﺯﺍ ﻲﺷﺎﭘﻭﺮﻓ

ﻪﻛ ﺮﺑ ﻩﺯﺭﺎﺒﻣ ﻢﺴﻳﺭﻭﺮﺗ  ،ﻲﻳﺍﺪﺟ

ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻦﻴﺑ ﻲﻠﻠﻤﻟﺍ

ﺍﺭ ﻭﺰﺟ ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ ﻱﺎﻫ
ﺕﻻﺎﻳﺍ
ﺩﺎﺤﺗﺍ

ﻥﺎﺸﻧ

ﻲﻣ ﺪﻫﺩ

ﻥﻼﻛ ﻭ ﻝﻮﺻﺍ

متحده و ﻲﺧﺮﺑ
ﺮﻴﻫﺎﻤﺟ

ﻪﻛ ﻥﺍﺮﻳﺍ ﻪﺑ
ﺖﺳﺎﻴﺳ

ﻱﻭﺭﻮﺷ  ،ﺣ ﻱﺍﻪﻘﻠ

ﻥﺍﺮﻳﺍ

ﻲﻳﺎﻴﻓﺍﺮﻐﺟ

ﺍﺭ ﺯﺍ ﺮﻈﻧ

ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ

ﺖﺒﺴﻧ

ﻪﺑ ﻥﺍﺮﻳﺍ

ﺎﺑ ﻦﻳﺍ

ﺎﺑ ﺖﻴﻨﻣﺍ
ﻱﺭﻮﺌﺗ

ﻱﺎﻴﺳﺁ
ﺖﺳﺍ  .ﻪﺑ

ﻱﺰﻛﺮﻣ
ﺮﻫ

ﻩﺮﮔ

ﻩﺩﺭﻮﺧ ﺽﺮﻓ

ﻱﻭﺭ  ،ﺖﻳﻮﻀﻋ

ﺭﺩ

ﻲﻨﺷﻭﺭ ﻭ ﺎﺑ ﻩﺩﺍﺭﺍ

ﻲﺟﺭﺎﺧ

ﺯﺍ همپیمانان ﺶﻴﺑﺮﻏ

یها ﻭ ﺎﻬﻳﺮﻴﮔﺭﺩ ﺭﺩ ﻱﺎﻴﺳﺁ
ﺪﺷ ﻭ ﺯﺍ ﻥﺁ ﺲﭘ  ،ﻥﺍﺮﻳﺍ ﺯﺍ ﻞﺋﺎﺴﻣ  ،نگران 

ش ﻱﺎﻬﮕﻧﺎ  ،ﻥﺍﻮﺨﻤﻫ ﻦﻳﺮﺗ ﻧ ﺩﺎﻬ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ
ﻱﺎﻫﺪﻳﺪﻬﺗ

ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ

ﺩﺭﺍﺩ  ،ﻪﺑ

ﺮﻄﺧ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ ﻭ ﻲﻧﺎﻬﺟ

کاهش تهدیدات منطقهای برای ایران :ﺲﭘ
ﻥﺍﺮﻳﺍ ﻩﺩﻭﺰﻓﺍ

ﻥﺍﺮﻳﺍ ﻪﺑ

ﻱﺎﻬﮕﻧﺎﺷ

ﺮﮕﻳﺩ ﺮﺑ

ﻲﻫﺍﻮﺧ ﻭ

ﺩﻮﺧ ﺭﺍﺮﻗ ﻩﺩﺍﺩ

ﺍﺭ ﻲﺑ ﺮﺛﺍ

ﺩﺯﺎﺳ .
ﻞﺧﺍﺪﺘﻣ

ﻪﻘﻠﺣ ﻱﺎﻫ

ﻱﺰﻛﺮﻣ ﻭ ﺯﺎﻘﻔﻗ ﺮﺛﺄﺘﻣ
ﻢﻴﻨﻛ  ،ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ
ﻥﺎﻣﺯﺎﺳ

ﻱﺭﺎﻜﻤﻫ

ﻪﺘﺸﮔ
ﻱﺭﺎﻜﻤﻫ

ﻱﺎﻬﮕﻧﺎﺷ

ﻪﺑ

ﻲﻣ ﺪﻣﺎﺠﻧﺍ « .)Haghshenas & bashiri, 2011: 92( .ایران نه تنها میبایست

در مسائل آسیا فعال باشد بلکه باحضور نظامی ،اقتصادی و سیاسی میتواند عمدهترین قدرت در عرصه آسیا باشد و
در بدست آوردن این جایگاه ،چگونگی ارتباط با سازمان شانگهای دارای اهمیت است .عضویت ایران در سازمان،
ضمن کاهش تهدیدهای منطقهای و افزایش مشارکت در همکاریهای منطقهای ،تأمین منافع ملی و افزایش قدرت
چانهزنی ایران را در پیخواهد داشت .در منطقه پیرامون مرزهای شمالی نیز این سازمان میتواند مهمترین نهاد
سازگار با منافع ایران باشد .ایران با عضویت دائم و حضور فعال میتواند موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود
را افزایش دهد و از فرصت ویژه ترانزیت کاال و انرژی بهره برده و سازمان را به خلیج فارس متصل
نماید)MohammadzadehrAvandi & Mahkouii, 2018: 247(».
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تصویر شماره  :1عملکرد و نحوه شکلگیری سازمان همکاری شانگهای

منبع( :آشنایی با سازمان همکاری شانگهای)http://hamshahrionline.ir/details/59322 ، 87 31/5/7،

نقشه شماره  :2موقعیت کشورهای عضو ،ناظر و شرکای گفتگو در سازمان همکاری شانگهای
Source: Research findings

تجزیهوتحلیل
بجای اتحاد با این و تقابل با آن ،میتوان همکاری و رقابت را توأمان داشت .خروج از ذهنیت سیاه و سفید و داشتن
تحلیل واقعبینانه ،علمی و غیراحساسی از تحوالت عرصه بینالملل ،پیش شرط ورود به گروهبن م فالتئا و ید

ی-
ییی ییی

باشد .کشورها به تنهایی همه عوامل تولید را در اختیار ندارند ،بنابراین کشورها با هدف دستیابی به آرمانننهایی هک    

بررسی پیامدهای عضویت ایران در سیستم211 ...

بدون همکاری جمعی امکان پذیر نیست ،تالش میکنند تا با تشکیل سازمانها قطنم یداصتقا ی ههه ههههای سبب قنور    
اقتصادی خود و تکمیل چرخه تولید دری ایفارغج هقطنم ک ی دنوش ی  )Omidi,2006:125( ..... ....سا امز نننهاای ﻪﻘﻄﻨﻣ اي
ﯽﻔﻠﺘﺨﻣ

ﻮﭼ ن ا ﺎﺤﺗ د ﻪﯾ ارو ﺎﭘ در ارو ﺎﭘ  ،آ ﻪﺳ آن در آ ﺎﯿﺳ ي ﯽﻗﺮﺷ  ،ﺎﺘﻔﻧ در آ ﺎﮑﯾﺮﻣ ي ﯽﻟﺎﻤﺷ و ﻮﺳﻮﮐﺮﻣ ر در آ ﺎﮑﯾﺮﻣ ي

ﯽﺑﻮﻨﺟ از ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺎﻫ ي ﻪﻘﻄﻨﻣ اي ﯽﻘﻓﻮﻣ
ز ﯽﻧﺎﻣ

ﻪﮐ ا ﺖﯿﻨﻣ

ﯽﻠﻣ د ﻪﻏﺪﻏ ا ﯽﻠﺻ

ﺪﻨﺘﺴﻫ
ﺮﻫ

ﻪﮐ در ر ﺪﺷ ا ﺎﺼﺘﻗ دي ا ﺎﻀﻋ ي ﻮﺧ د ﺶﻘﻧ

ﻮﺸﮐ ري ﺪﺷﺎﺑ  ،ا ﺖﯿﻤﻫ

ﺎﯿﺴﺑ ر ﺮﺛﺆﻣ ي دا ﻪﺘﺷ ا ﺪﻧ  .ا ًﻻﻮﺻ

ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺎﻫ ي ﻪﻘﻄﻨﻣ اي ﺮﭘ ر ﮓﻧ

ﺮﮔ ددAmooyee & ( .

ﺮﺗ ﯽﻣ

 )Rahimi,2011:235پیوستن به روند مبادالت منطقهای و جهانی که منجر به عملیاتی شدن عرصه وابس لباقتم یگت   
چندجانبه در روابط اقتصادی ،انرژی ،سیاسی و امنیتی کشور میشود ،ضمن کاهش تهدیدها علیه کش  اب رو ا شیازف    
نقش و ت ثأ یرگذاری آن ،دستیابی به امنیت ملی را تسهیل میسازد )Kiani,2015:52( .وجود مرزهای مش و یبآ کرت
زمینی ،مشترکات فرهنگی و مذهبی ،منابع مشترک ،دستیابی به بازار منطقه و موقعیت منحصر به فرد ترانزیتی ایران از
جمله مواردی است که همکاری و همگرایی بیشتر منطقهای را ایجاب میکند)Ezati & YazdanPanah,2007:61( ..
ﻝﺭﺎﻛ

ﭻﻳﻭﺩ  ،ﻲﻳﺍﺮﮕﻤﻫ ﻭ ﻡﺎﻏﺩﺍ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ

ﺖﻴﻨﻣﺍ ؛ ﺏ -ﻲﺑﺎﻴﺘﺳﺩ
ﺖﻳﻮﻫ
ﻪﻛ

ﻪﺑ ﻴﻳﺎﻧﺍﻮﺗ ﻱﺎﻬ

ﺪﻨﭼ

ﻲﺸﺨﺑ  .ﻖﻘﺤﺗ ﻭ ﺎﻳ ﺴﻜﺷ ﺖ ﻒﻳﺎﻇﻭ
ﺩﺭﺍﻭ ﺪﻨﻳﺍﺮﻓ همگرایی ﻭ ﻡﺎﻏﺩﺍ

ﺳـﺎز ﺎﻣ ن ﻤﻫ ﺎﮑ ري ﺎﻬﮕﻧﺎﺷ ي او ﻦﯿﻟ
را ﺒﻫ ـﺮدي ﺳﺎﯿﺳ ـــ ﺖ ﺧ ـــ ﺎر ﯽﺟ
ا ﺼﺘﻗ ـﺎدي ﻦﯿﭼ

ﺪﻨﻫﺍﻮﺧ

ﺍﺭ ﺭﺩ ﻱﺎﺘﺳﺍﺭ

ﺭﺎﻬﭼ

ﻖﻘﺤﺗ ﻥﺪﻴﺸﺨﺑ ﻪﺑ

ﻪﻔﻴﻇﻭ ﻲﻣ ﺪﻧﺍﺩ  :ﻒﻟﺍ  -ﻆﻔﺣ

ﻩﺭﻮﻈﻨﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ ؛ پ -ﻖﻘﺤﺗ ﻥﺪﻴﺸﺨﺑ ﻪﺑ ﻲﺧﺮﺑ
ﺭﻮﻛﺬﻣ  ،ﻪﺑ

ﻂﻳﺍﺮﺷ

ﻦﻳﺩﺎﻴﻨﺑ

ﻢﻛﺎﺣ

ﺹﺎﺧ

ﻒﻳﺎﻇﻭ

ﺭﺩ ﻥﻭﺭﺩ ﻭ ﺎﻳ ﻦﻴﺑ

ﺢﻠﺻ ﻭ

؛ ﺕ -ﻲﺑﺎﻴﺘﺳﺩ

ﻲﻳﺎﻫﺪﺣﺍﻭ

ﺘﺴﺑ ﻲﮕ

ﻪﺑ
ﺩﺭﺍﺩ

ﺪﺷ )Akbaryan & Pourjam,2012:180( .

ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﻦﯿﺑ ا ﯽﻠﻠﻤﻟ و ا ﺖﯿﻨﻣ

ﯽﻌﻤﺟ ا ﺖﺳ

ﻪﮐ ﺮﻘﻣ آن در ﻦﯿﭼ ا ﺖﺳ  .از د ﺎﮔﺪﯾ ه ﮑﻔﺗ ـﺮ

ﻦﯿﭼ  ،ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺎﮑﻤﻫ ري ﺷ ـــ ﺎﻬﮕﻧﺎ ي ﻣ ـــ ﯽ ﻮﺗ اﻧ ـــ ﺪ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﺑ

ﻪﺑ ﻪﻘﻄﻨﻣ آ ﺎﯿﺳ ي ﺰﮐﺮﻣ ي ﺷـﺪه و ﻤﻋ ـﻖ اﺳ ــ ﺮﺘ ا ﮏﯾﮋﺗ

ﺮﺘﺴﮔ ش ﻔﻧ ـــ ﻮذ ﺳﺎﯿﺳ ـــ ﯽ و

ﭼ ــ ﻦﯿ را در ﮕﻨﻫ ــ ﺎم ﻠﺑﺎﻘﻣ ــ ﻪ ﺑ ــ ﺎ ﻧـﺎآرا ﻫﯽﻣ ـﺎي

ﻤﺘﺤﻣ ـﻞ آﺗـﯽ در ﺷـﺮق اﺳـ ﺎﺘ ن سینکیانگ ،ﺴﮔ ــ ﺮﺘ ش دﻫ ــ ﺪ )Tabatabaei,2011:176( .سازمان همکاری شانگهای
لمغولس  نات ( (  ،) ۲۰۰۴ای ار ننن ( ،) ۲۰۰۵
متشکل از سه دسته کشورها میباشد -۱ :اعضای اصلی -۲اعضای نا ماش ،رظ لل لل
بالروس (  ،) ۲۰۱۰افغانستان (  -۳ ،) ۲۰۱۲اعضای مورد گفتگو شامل سریالنکا (  ،) ۲۰۰۹ترکیه (  ،) ۲۰۱۲نپال ( ،) ۲۰۱۵
کامبوج (  ،) ۲۰۱۵آذربایجان (  ،) ۲۰۱۵ارمنستان (  . (Marcel de Haas,2016: 378-406)) ۲۰۱۵چین و روس شالت هی   
کردهاند تا با تقویت سازوکارهای منطقهای با موازات ایجاد انسجام داخلی به تضعیف ایده نظم تک قطبی مورد ن رظ
آمریکا بپردازند .در واقع از ابتدای مطرح شدن این ایده ،این دو کشور هرگز پنهان نکردهاند که از هر وسیلهای ب یار
تضعیف آن استفاده خواهند کرد .همکاری گسترده دو رهبر در سازمان همکا و یاهگناش یر

تهای
ردق شریذپ تتتت تتتت

منطقهای ایران ،هند و پاکستان به عنوان ناظر و در پی آن ،مطرح شدن درخواس رب ت ا یایسآ زا اکیرمآ جورخ ی      
مرکزی از سوی اعضای سازمان ،نشان دهنده تالش کشورهای بلوک شرق تازه برای حفظ محورهای ژئواکونومیک
 ژئواستراتژیک اوراسیا است )Aghaei & Rahdar,2015:201( .سر ب امزاس ندروآ ر نن نننهایی نامه  ن  یاهگناش د از   سوی استراتژیستهای سیاست خارجی امریکا در راستای تهدیدی جهت برتری هژمونیک آمریکا درعرص یناهج ه   
ارزیابی شده است)Tabatabaei, 2011:182( .
یتوان نیمز د هه هههسا داجیا ز   
به لحاظ اقتصادی ،عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران در سازمان همکاری شانگهای می ی
یای نار
یاس مال ی ی
تهای اقتصادی و سبب افزایش همکاری دوجانبه و چندجانبه میان اعضای سازمان و جمه رو ی ی
فرص 
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شود .همچنین امکان بهرهگیری از امکانات اقتصادی چین در بازار انرژی جمهوری اسالمی ایران و صا رتشیب تارد   
یتوان مزاس لاناک زا د ا هگناش یراکمه ن ا ناکما ی       
یش ا یمالسا یروهمج .دو یرا م ن ییییی ییییی
نفت به چین ف ار هههم می ی
ن حا ب هجوت اب ،ل ه    
سرمایهگذاری بیشتر و تقویت نفوذ اقتصادی در کشورهای آسیایمرکزی را فراهم کند .در عین ن
اینکه جمهوری اسالمی ایران بخش اساسی از کریدور حملونقل شمال-جنوب است که در سال

 ۲۰۰۳میا ،دنه ن   

یتوان فتسا ناکما د ا زا هد   
ایران و روسیه در سنپترزبورگ امضا شد ،عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای می ی
تهای ترانزیتی برای جمهوری اسالمی ایران را فراهم کند (Berdibaevich.2015.7).ایران در خاورمیانه ،نیچ
فرص 
در آسیایشرقی و روسیه در آسیایمرکزی و قفقاز ،داعیه هژمونی منطقهای دارند .از این رو میتوان چنین عنوان کرد
که هر یک از این کشورها در حوزهای مجزا قرار گرفته و منافع هر ی رد یرگید ذوفن تحت قطانم رد اهنآ زا ک    
مسا یح لئاسم لماش و تسا هدش هصالخ یداصتقا لئ ا یت

ظن ا و یم

  

یش دو Ezati & ( . ..
من یتینما ییییی ی یییییی ی ییی ی ییییی ییییییی

 )YazdanPanah,2007:70خطمشی منطقهای بر سر نفت و گاز که در برگیرنده سازوکاری جه اد نامزاس ت د هب ن    
مناسبات منطقهای و همکاری متقابل برای چیره ش س ،یگنهرف تافالتخا رب ند ی ب ییایفارغج و یسا ا ،دش قا لب         
تصوراست .چنین ترکیبی منافع آشکاری را برای ایران عرضه میکند و در ابتداییترین سطح بر تقوی فلؤم ت هه ههههای
امنیت ملی موثراست)Kiani,2015:52( .
پتانسیلهای عظیم شانگهای ،برای توسعه و قدرتگیری هرچه بیشتر ،نوع چیدمان اعضای آن ،اهداف و مقاصدی که
دنبال میکند و احتمال ورود بازیگران جدید به جمع حاضر که میتواند عرص مزاس رونام ه ا ار ن

ش ده و د
رتسگ شششش شششش

وجود تنشهای اساس در روابط دو ستون اصلی شانگهای – روسیه و چین -با امریکا وضعیت قابل تأملی را ب نیا ه   
سازمان داده است .بهم پیوستگی اقتصادهای کشورهای منطقه ،ایجاد بازار مشترک در زمینه تبادل کاالها و تامدخ ،
تکنولوژی ،اتصال خطوط انتقال انرژی نفت و گاز ،استفاده از تسهیالت بن ریا یرد ا دکناب متسیس لاصتا ،ن ا و یر    

تجارت و تقویت توریسم ،خطوط کشتیرانی ،حملونقل هوایی ،رفع محدودیتهای گمرکی ومزایا میتوان نیمز د هه ههه-

های وابستگی متقابل در تمام زمینهها را فراهم کند که به نوبه خود کشورها را در برابر امنیت جمعی مشترک مسئول
و پاسخگو میسازد .تقاضای عضویت ایران در سازمان شانگهای پس از بررسیهای اولیه کارشناس خیرات رد ،ی   

۱۰

بهمن  ۱۳۸۳ش ارائه و سند پیوستن ایران به همراه پاکستان و هند به عنوان ناظر در اجالس سران سا رهش رد نامز   
آستانه در تاریخ  ۱۴و  ۱۵تیرماه  ۱۳۸۴امضاء شد )Shamsianfard,2006:24( .که با پیوستن دو کشور هند و پاکستان
شرایط بهتری برای عضویت ایران فراهم شده است .به اعتقاد علی اکبر والیتی ،مشاور بینالملل رهبر مع بالقنا مظ   
معتقد است که اگر کشورهای عضو شانگهای در کنار هم قرار گیرند ،با عزم راسخ و تدبیر الزم ب دنهاوخ یتمس ه    
رفت که بزرگت ر ناهج یتردق هعومجم نیر ا د  ر دوخ  جا وخ ی ا ده
ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﺎﻜﻤﻫ ري ﺎﻬﮕﻧﺎﺷ ي ﺎﺑ ﺟﻮﺗ ـﻪ ﺑـﻪ ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ

داد )Hajiyosafi & Alvand,2008:185( ........ .......

ژ ﭘﻮﺋ ولیتیک و ژ ﻮﺋ اﺳـ ﺮﺘ ا ﻚﻳﮋﺗ

اﻋـ ﺎﻀ ي ﻮﺧ د از ا ﻴﻤﻫ ـﺖ زﻳ ـــ ﺎدي در

ﻈﻧ ـﺎم ﺑـ ﻦﻴ ا ﻠﻤﻟ ـﻞ ﻮﺧﺮﺑ ردار ا ﺖﺳ  .ﻬﺑ ـﺮه ﻴﮔ ـﺮي ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﻜﻤﻫ ـــ ﺎري ﺷ ـــ ﺎﻬﮕﻧﺎ ي از ﻴﻓﺮﻇ ـــ ﺖﻫ ـــ ﺎ و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ و ﺮﻃﺮﺑ ف
ﻮﻤﻧ دن ﺶﻟﺎﭼ ﻫـﺎي خود ﻲﻣ ﻮﺗ ا ﺪﻧ ﺚﻋﺎﺑ
ﻦﻴﺑ ا ﻲﻠﻠﻤﻟ

ار ﺎﻘﺗ ي ﺶﻘﻧ

ﺎﺳ ز ﺎﻣ ن ﻜﻤﻫ ـﺎري ﺎﻬﮕﻧﺎﺷ ي و ﺰﻴﻧ ﺎﻗ ره ﻦﻬﻛ آ ﺎﻴﺳ در ﺎﻈﻧ م ﻧـ ﻦﻳﻮ

ﺮﮔ دد .اجماعی در بین صاحب نظران روابط بینالملل در حال شکلگیری است ک رد ایسآ روهظ ه ماظن    
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بینالملل ،امری کموبیش قطعی بوده و آسیا از سرنوشت سازترین مناطق جهان میباشدVosoughi & partners, ( ..

)2011:205
نتیجهگیری
ج جمه رو ييي اس لالقت
ل از پنج ج
مقاله حاضر در ابتدا با پذيرش مفهوم متداول از آسياي مركزي به عنوان منطقهاي متشكل ل
يافته از اتحاد جماهیر شوروي ،محيط امنيتي غالب در اين منطقه و تهديدهاي امنيتي در اين محيط را م رو دد بررس ييي و
ارزيابي قرار داد .منافع مشترک اقتصادی بویژه پتانسیلهای فراوان منطقه برای درام تبارق ،یژرنا زا راشرس یاهد     
جغرافیایی ،تهدیدات و چالشهای امنیتی مشترک یاد شده و نیز ،وجود همبستگیهای تاریخی و فرهنگی ،سبب شده
است که منطقه آسیای مرکزی را بتوان چونان مجموعهی امنیتی منطقهای مطالعه کرد ،لذا در راستای نتیجهگیری این
مقاله با دو موضوع روبهرو هستیم ،دولتهای بزرگ غربی و دخالت آنها به ویژه آمریکا و ناتو از یک ط ثعاب فر   
بینظمی امنیتی و اختالف در برخی از مناطق آسیا و برهم زننده ت م نیا رد لداعت و نزاو ن دوب هقط ههههه ههههههان ثعاب و د   
نزدیکی روابط ایران ،روسیه و اعضای سازمان همکاری شانگهای شده است از سوی دیگر با توجه به جها ندش ین   
تهدیدات و بخصوص تهدیدات تروریسم و همکاری روسیه با ایران این مسئله ممکن است باعث شکل گی کی یر   
ائتالف بر علیه تروریسم (مانند همکاری ایران و روسیه در سوریه) و گسترش روابط امنیت ضعا و ناریا نایم ی ای     
سازمان همکاری شانگهای در آسیای مرکزی ش رد هک یتاعوضوم .دو
ﻙﺮﺘﺸﻣ

ﻪﺑ ﺕﺎﻋﻮﺿﻮﻣ

ﻭ ﻞﺋﺎﺴﻣ

ﺭﺎﻜﻫﺍﺭ هاي ﺪﻨﻣﺩﻮﺳ ی ﻱﺍﺮﺑ

 تروص و هنآ عوق ااااا اااااااا ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ

ﺓﻮﻴﺷ ﻲﮔﺪﻴﺳﺭ

ﻱﺍﻪﻘﻄﻨﻣ برای ایران ،کشورهای منطقه و اعضای سازمان همکاری شا هدوب یاهگن    ﻭ

ﺡﺮﻄﻣ

ﻦﺘﺧﺎﺳ منافع و ﺎﻫﻪﺘﺳﺍﻮﺧ ﻱ ملی -ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻱﺍ ایران را ﺭﺩ

ﺢﻄﺳ

ﺎﻬﺟ ني فراهم میکند

لذا عضویت ایران در این ائ تینما یراکمه و فالت ی     باع قترا ،اهدیدهت مجح شهاک ث ا شم حطس ی ا و تکر      
همکاریها در زمینههای امنیتی ،سیاسی و اقتصادی شده و افزایش قدرت مل ا یمالسا یروهمج ی یرا  ن را د  ر یپ 
خواهد داشت .الجرم در پایان ،راهکارهای زیر ،ب ناریا تیوضع دنور رد عیرست و ندش رتهب یار

س رد ا نامز

   
       

همکاری شانگهای ارائه میگردد:
 .1جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی یکی از اولویتهای اصلی خود را توجه هر چه بیشتر به منطقه آسیای
مرکزی قرار بدهد؛
 .2تعامل هرچه بیشتر با کشورهای منطقه ،به ویژه در زمینه کشاورزی و صادرات محصوالت در زمینه آب مجازی ،با
توجه به وضعیت خوب منابع آبی برخی کشورهای این منطقه از جمله قرقیزستان؛
 .3میتوان با توجه قرابت فرهنگی و دینی که وجود دارد ،با کشورهای این منطقه در زمینه فرهنگی همچون توریسم
فرهنگی ،اقدامات زیادی انجام داد؛
 .4کشورهای آسیای مرکزی با توجه به محصور بودن در خشکی ،در دسترسی ب وس ه ا هایرد لح ا ص یارب  ا تارد      
محصوالت خود ،به شدت نیازمند هستند ،بنابراین حوضه دریای عمان و خلیج فارس میتواند کمک شایانی به این
کشورها نماید؛ از این رو دولت ایران میتواند از این حربه استفاده الزم را ببرد؛
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