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 چکیده
 یها براکشور .شودیحادث م خود یرامونیو پ یاز مجوعه تحوالت داخل یهر کشور یمل تیامن

 یکی یشانگها مانیپ شوند،یو ... عضو م یتی، امن یتصادقا یها مانیخود در پ یمل تیباال بردن  امن
سوال اصلی بنابراین دائم آن درآمد.  تیبه عضو 2021در سال  رانیاست که ا یامنطقه یهامانیاز پ

 ج.ا.اایران در پیمان شانگهای چه تاثیری بر امنیت ملی  دائم پژوهش فوق این است که عضویت
گرایی تدافعی های نظری واقعخواهد داشت؟ در این راستا برای دستیابی به اهداف پژوهش از گزاره

تحلیلی بوده و اطالعات موردنیاز نیز به روش  -پژوهش حاضر توصیفی گرفته شده است. بهره
دهد که سیاست خارجی های پژوهش نشان مییافته ای گردآوری شده است.اسنادی و کتابخانه

تداوم و  مقاومت هایی ازجمهوری اسالمی ایران در قبال فشارهای حداکثری امریکا بر اساس نشانه
 گری سخت و اتحادوائتالف بهدر این حوزه از راهبرد موازنه ،ایفتار استراتژیک منطقهدر الگوی ر

بهره گرفته است. بنابراین فشارهای راهبردی و حدکثری امریکا عنوان سازوکار اصلی مقابله با 
تأثیر در ارتقاء امنیت ملی این کشور به طور تدریجی تواند حضور فعال ایران در پیمان شانگهای می

  بسزایی داشته باشد.
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 مقدمه
 یطیکشورها عوامل مح یتیو امن یخارج استسی راهبرد دهندةشکل یاصل هایاز مؤلفه یکی

جهت،  نیدر تعامل است. از ا طیهمه کشورها با مح یتیو امن  یخارج استی. در واقع، سباشدیم
، ساختار  کیتیژئوپل تیموقع لیاز قب خارجیعوامل ریکشورها ممکن است تحت تأث یتیامن استیس

 رانیا یاسالم یجمهور یتی. راهبرد امنردیقرار گ ایمنطقه یتیامن طمحی و ساختار و المللنینظام ب
قرار داشته است.  یطیمح یتیامن یروندها ریتحت تأث ،یداخل یرهایاز تغ یریرپذتأثی موازاتبه زین

 جهنتییبقرارداد و  نیستون ا نترییبه عنوان اصل کایامر دنیبا توجه به شکست برجام و کنار کش
در  کایامر یفشار حداکثر  نیعضو برجام و همچن هایکشور ریماندن مذاکرات دولت اعتدال با سا

و   گراییبه منطقه یموازنه قدرت رو یدر پ رانیا یاسالم یجمهور نیمسئول ران،یا میتحر یراستا
رو  نی. از ادآوردن هیهمسا یتوان چانه با کشورها شیخود و افزا یشرق یبه شرکا شتریاعتماد ب

کشور  نیا تیو عراق و عضو رانیا یاقتصاد یقراردادها ن،یو چ رانیساله ا 25به قرار داد  توانیم
 اتواقعی و هاگزاره یپژوهش حاضر درصدد است تا با بررس رونیاشاره نمود. از ا  یشانگهامانیدر پ

 مانیدر پ رانیا تی.عضوهدموضوع ارائه د نیا یبرا یپاسخ مستدل و مستند نهیزم نیموجود در ا
 خواهد داشت؟ رانیا یاسالم یجمهور یمل تیبر امن یریچه تاث یشانگها

که در اکثر مواقع   گراییبا توجه به اصول واقع رانیاستوار است که ا هیفرض نیفوق بر ا پژوهش
با توجه به  یبرهه زمان نیبه طور اخص در ا نیخود را برآن بنا نهاده است و همچن یخارج استیس

به موازنه قوا  یتدافع ییبر واقع گرا هیکه در باال به آن اشاره شد با تک یداتیمتفاوت و تهد یفشارها
نه تنها مقاومت  ایمنطقه هاهمکاریو  هایزنخود با چانه یسطح اعتبار جهان شیدر منطقه و افزا

 است.  زین یمل تیقدرت خود در منطقه و باال بردن توان امن شیبلکه در صدد افزا دنماییم
واحد  ایکشور  کی یخارج استیاست که س ایحوزه المللینیو ب ایمنطقه طیواقع، مح در

 توانیرا م ایو اوراس انهیخاورم ایجهت، حوزه منطقه نی. از اپردازدیدر آن به کنش و تعامل م یمل
در آن  رانیا یاسالم یجمهور یتیو امن یخارج استیکرد که س یتلق یطیمح نتریاصلی عنوانبه

 در اخیر سده در ایمنطقه هایپیمان و ها. با توجه به اهمیت موضوع همگرایی سازمانکندیعمل م
در شرق  دهیسازمان نبود و ایهمگرایی منطقه یسو تالش اروپا برای حرکت به الملل،بین نظام

تبع پیمان ورشو، سازمان همکاری  آسیا و آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی سابق و به
 هاتیبا برخورداری از ظرف گیرد،یشانگهای که از نظر جمعیت و وسعت نیمی از جهان را در بر م

در تحوالت  رگذاریتأث ایاین سازمان را به وزنه یو اقتصاد یتیامن ،یاسییی سباال هایو پتانسیل
موثر  ینیآفرشنموده است. لذا با توجه به موارد ذکرشده این سازمان با نق لیتبد یو جهان ایمنطقه

 یحداکثر ینینمودن بستر نقش آفر ایاهمیت فراوانی در مه تواندیم ،یامنطقه ییخود در همگرا
 ادشدهیدر سازمان  رانیا یاسالم یدائم جمهور تیدر منطقه و بلکه جهان داشته باشد و عضو رانیا
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و اهداف  یخارج استیس هب لیکننده ن لیتسه شرانیبه عنوان پ زیسازمان ن نیبه ا کیو نگاه استراتژ
برخوردار باشد  یمحسوس یریاز نقش و تاث رانیج.ا.ا یمنافع مل نیدر تام تواندینظام، م یراهبرد
و  یکیاستراتژ ییتنها رینظ یتیعوامل امن توانیضرورت پژوهش فوق م یدر راستا نیهمچن
غرب  رحمانهیب یها میتحر رینظ یوعوامل اقتصاد گانیبا همسا ییبه همگرا ازیو ن رانیا یکیژئوپلت

از  انجام  یرا ذکر نمود . هدف اصل المللنیبقاء در نظام ب یبرا رانیج.ا.ا یبه  توسعه اقتصاد ازیو ن
در  رانیا یاسالم یجمهور یرو شیپ های چالش و هااز هدر رفتن فرصت یریپژوهش جلو گ نیا

ارتقاء  تیو در نها هیهمسا یاز جمله کشورها ایدن یکشور ها ریبا سا رانیبهبود روابط ا یراستا
و   یشانگها مانیپ تیبر اهم هیبا تک رانیج.ا.ا یمل تیو امن یالمللبینقدرت  یو کم یفیسطح ک
پژوهش از روش  نیاست. در ا رانیا یخارج استیدر س یابر تحوالت منطقه رگذاریتأث یهاقدرت

مطرح شده، از دستگاه  هیاثبات فرض رمنظوموضوع مورد نظر و به  یبررس یبرا یلیتحل -یفیتوص
 استفاده شده است. یتدافع گراییواقع ینظر

 
 پیشینه  -1

های اقتصادی ارزیابی همگرایی»ای با عنوان سید مرتضی طباطبایی و اسماعیل پورروشن در مقاله
: 1399، طباطبایی و پورروشن«)میان جمهوری اسالمی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای

ران و کشور های عضو پیمان به روابط ای (Tabatabai and Poorroshan, 2021: 17-34)(؛17-34
های مقاله فوق به بررسی نگاه به شرق در اند. از مزیتشانگهای با محوریت اقتصادی اشاره کرده

های اقتصادی را درنظر توان اشاره کرد. لیکن مقاله فوق صرفاً جنبههای پسابرجام میمقابل تحریم
ملی جمهوری اسالمی ایران توجه کرده گرفته و کمتر به سایر منافع ملی  و در رأس همه امنیت 

 است که در این پژوهش سایر ابعاد امنیت ملی نیز بررسی خواهد شد.
بررسی تقابل ناتو و پیمان شانگهای در خلیج »ای تحت عنوان در مقاله همکارانالک و کردی

خصوص  در(Kordilak et.al., 2021: 375-393) (؛375-393: 1400، همکاران الک وکردی«)فارس
تالش سازمان همکاری شانگهای برای نقش آفرینی در مسائل امنیتی، ایجاد محدودیت برای ناتو و 
  کنترل مسیرهای مواصالتی انرژی در خلیج فارس، تداعی کننده رویارویی پیمان ورشو با ناتو

وص تقابل توان به راهکارهای پیمان شانگهای در خصهای مقاله فوق میاند.. از مزیتپژوهش نموده
امنیتی با ناتو در خاورمیانه اشاره کرد، لیکن به بحث در خصوص امنیت جمهوری اسالمی ایران 

 های شانگهای را برای ایران برنشمارده است.نپرداخته و مزیت
ها و راهبردهای ناظر بر عضویت ایران در سازمان سیاست»پناه در مقاله با عنوان رضاییمیرزایی و 

( Mirzai and Rezaipanah, 2021: 1-27)؛(27-1: 1399پناه، میرزایی و رضایی)«همکاری شانگهای
تمرکز بر سازمان همکاری شانگهای به دنبال  رهیافت سیاست خارجی جمهوری در خصوص  
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اند. همچنین این مقاله به دنبال بررسی باال بردن تالش نمودهاسالمی ایران نسبت به این سازمان 
های پیمان شانگهای است لیکن در این راستا به طور خاص و ویژه به با استفاده از ظرفیت 1ملیمنافع

 ملی نپرداخته در پژوهش پیش رو این موضوع به طور خاص بررسی خواهد شد.امنیت
 یمنافع مل یکیتیژئوپل یریرپذیتأث»ای تحت عنوان اهلل جمشیدی و همکارانش در مقالهحبیب

 شیدی وجم«)یمرکز یایدر آس یشانگها یاز رقابت ناتو و سازمان همکار رانیا یاسالم یجمهور
 یریرپذیتأث یبررس به .(Gamshdi and teammates, 2021: 103-136)(؛103-136: 1399همکاران، 

 یکزمر یایدر آس یشانگها یاز رقابت ناتو و سازمان همکار رانیا یمنافع مل یکیتیژئوپل
های سایر مولفه ژئوپلیتیکی شده و بر در این مقاله بیشترین بیشترین تاکید بر موضوع .اندپرداخته

 ره خواهد شد.های منافع ملی اشابه سایر مولفه منافع ملی کمتر توجه شده است. که دراین مقاله
ت گرفته در دو ده اخیر  در خصوص پیمان شانگهای  پژوهشهای بسیاری با محوریت ایران صور

پژوهش  ایتوجه به عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران در سال جاری و تحوالت منطقه لیکن با
ا به طور رملی جمهوری این کشور فوق عضویت دائم جمهوری اسالمی ایران و تاثیر آن بر امنیت

ارای های گذشته داخص مورد بررسی قرار داده است که در جایگاه خود نسبت به سایر پژوهش
 . باشدنوآوری می

 

 چهارچوب نظری -2
 گرایی تدافعیواقع -2-1

نظر دارند. با یکدیگر اختالف هادولتگرایان ساختاری در مورد میزان قدرت تحت کنترل واقع
گرایان و واقع 2گرایان تدافعیتوان به دو گروه کلی واقعگرایان ساختاری را میاز این جهت، واقع

برای حداکثرسازی  هادولتگرایان تدافعی معتقدند که تالش واقع»بندی نمود. تقسیم  3تهاجمی
سهم خود از قدرت جهان غیرعاقالنه است، چراکه در صورت تالش برای کسب قدرت بیش از 

ای حد، نظام آنها را مجازات خواهد کرد. از نظر آنها، دستیابی به جایگاه هژمونی کار بسیار نسنجیده
مخالف این دیدگاه هستند و معتقدند که  4می چون جان مرشایمرگرایان تهاجاست. در مقابل، واقع

از لحاظ راهبردی کسب قدرت تا حد امکان و در صورت وجود شرایط مناسب، دستیابی به جایگاه 
آید. منظور این نیست که پیروزی یا سلطه به حساب می هادولتهژمونی اقدام کامالً معقولی برای 

 «برخورداری از قدرت عظیم بهترین راه تضمین بقای خود استنفسه خوب است، بلکه فی
 . (Mearsheimer, 2018: 157)(؛157: 1396)مرشایمر، 

                                                           
1.  National interest 
2.  Defensive Realist 
3. Offensive Realist 
4.  John Mearsheimer 
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ای ناشی هگرایی تدافعی و تهاجمی این است که آیا انگیزهموضوع اساسی در بحث میان واقع
رای حفظ ش بالملل، سبب تشویق کشورها به حفظ و افزایش امنیت خود از طریق تالاز نظام بین

رت نسبی و وضع موجود خواهد شد یا آنها خواهان دستیابی به حداکثر امنیت از طریق افزایش قد
سازد قدرت یا نفوذ را وادار می هادولتگرایان تهاجمی، آنارشی باشند. به عقیده واقعنفوذ خود می

 نسبی خود را به حداکثر برسانند.     
 معمای امنیتان تدافعی و گرایواقع -2-1-1

ترین عنوان بنیادیبه 1معمای امنیت»تدافعی است.گراییمعمای امنیت یکی از ارکان اصلی واقع
شود. منظور از معمای امنیت شرایطی است که در گرا محسوب میعنصر و جوهر تفکر امنیتی واقع

زاده، شود)مشیرآن تالش یک دولت برای افزایش امنیت خود باعث کاهش امنیت دیگران می
عنوان یک وضعیت گرایان معمای امنیت را به. واقع(Moshirzade, 2008: 133)(؛133: 1386

2خطرناک و مخمصة مطلق گرایان تدافعی واقع» ( ,2009Shihan :21)(؛21: 1388)شیهان، « بینندمی 
در پی آن میزان کنند؛ بنابراین، عنوان منافع اصلی نگاه میبه امنیت به هادولتکنند که استدالل می

دنبال قدرت اند و بهشدیداً بازیگران دفاعی هادولتاند که بقای آنها را تضمین نماید. از قدرت
خانی، عبداله«)معنای به خطر انداختن امنیت آنها باشدویژه اگر کسب قدرت بهبیشتری نیستند، به

باید  هادولتتدافعی معتقدند  گرایانرو، واقعاز همین (.Abdolahkhani, 2011: 85)(؛ 85: 1389
گرایی تدافعی برای حل راهکار واقع»جویای میزان مناسبی از قدرت و نه همة قدرت موجود باشند.

های آن حداقل رساندن عواقب آن خود مبتنی بر اعتمادسازی است، هرچند پایهمعمای امنیت یا به
« کاهش احتمال شکست»و « ال جنگکاهش احتم»نوعی در دو گزینة لرزان باشد. این راهکار به

دارای ظرفیت و توان مناسبی است. در گزینة اول، از طریق اتخاذ راهکاری دفاعی و تالش برای 
ها دارد و در گزینة دوم بروز ندادن رفتارهای تهاجمی سعی در اعتمادسازی امنیتی و کاهش نگرانی

« دهداحتمال شکست خود را کاهش میهای دفاعی، در صورت بروز جنگ، نیز با باالبردن قابلیت
را برای  هادولتالملل نیز ساختار نظام بین. »(Abdolahkhani, 2011: 85)(؛ 85: 1389خانی، )عبداله

 (.Ghasemi, 2013: 105)(؛ 105: 1391کند نه تغییر آن )قاسمی، حفظ توازن قدرت تشویق می
ارشی، تأمین و تضمین بقا و امنیت برترین و گرایی تدافعی، در وضعیت آنبنابراین، از منظر واقع

توانند باالترین هدف کشورهای عاقل است. تنها در صورت تأمین و تضمین این هدف، کشورها می
بدون خطر و با اطمینان خاطر اهداف دیگری مانند آسایش، رفاه، سود و ثروت را تعقیب نمایند. اما 

3سازی قدرت و هژمونیأمین امنیت کافی مستلزم بیشینهمعنای ت والتز آشکارا باور دارد که بقا به  
نیست؛ بلکه با کسب و حفظ میزان مناسب و مقتضی از قدرت در موازنة قوای جهانی امکان بقا 

                                                           
1. Security Dilemma 
2. Absolute Predicament 
3. Hegmony 
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سازی است نه ترین راهبرد تأمین بقا و امنیت نیز موازنههزینهترین و کمعاقالنه»وجود دارد. 
  (.Dehghanifirozabadi, 2008: 133)(؛39: 1391ی، فیروزآباددهقانی«)طلبی و جنگتوسعه

 هاکشورها به اتحاد دالیل گرایش -2-1-2
1استفان والت»یکی از کلیدی ترین اصطالحات واقع گرایی تدافعی موازنه تهدید است.   

به تبیین علل و عوامل گرایش « ریشه اتحادها»گرایی تدافعی، در کتاب پرداز برجسته واقعنظریه
عنوان مبنای رفتار استراتژیک پرداخته است. وی تالش کرده است تا با نظریة کشورها با اتحادها به

2«موازنة تهدید» گرایی را اصالح نماید. این رهیافت درصدد است تا با تعدیل و اصالح نظریة واقع 
شوند. زیرا، موازنة قوا توضیح دهد چرا کشورها همیشه بر ضد قدرتمندترین کشور با هم متحد نمی

تارها و های ذهنی در مورد رفهای قدرت مادی تنها مالحظات مطرح و مؤثر نیستند؛ قضاوتتوازن
به گفتة والت، در شرایط » (.Shihan, 2009: 23)(؛23: 1388شیهان، )«نیات دیگران نیز مؤثرند

آنها را تهدیدهایی دهند. رفتار برای حفاظت از خودشان اتحادیه تشکیل می هادولتاقتدارگریزی، 
زند و قدرت دیگران تنها یکی از عناصر مطرح در محاسبات کنند رقم میکه احساس می

 4گری برحسبموازنهاز تهدید و گرایش آنها به هادولتست. والت معتقد است ادراک هادولت
3«کلیقدرت»مؤلفة  4«مجاورت جغرافیایی»،  5«های تهاجمیقابلیت»،  6«نیات تجاوزکارانه»و   تعیین  

شود. قدرت کلی، همان مجموع منابع کشور است؛ کشوری که منابع بیشتری داشته باشد، در می
تری باشد. مجاورت تواند دربردارندة تهدید جدیمقابل کشوری که منابع کمتری دارد می

تر از کشورهای کنندهرو اهمیت دارد که کشورهای نزدیک و مجاور اغلب تهدیدجغرافیایی از این
دور هستند. قدرت تهاجمی، توانایی یک دولت برای تهدید حاکمیت یا تمامیت ارضی دولت دیگر 

ای قابل قبول است. سرانجام، کشورهایی که تجاوزپیشه تصور شوند، احتمال بیشتری وجود با هزینه
داشتن کشوری دیگر دارد که موجب توازن شوند. نیات تجاوزکارانه تمایل یک کشور خاص به وا

. (Seyfi and Poorhasan, 2019: 43)(؛43: 1397سیفی و پورحسن، «)سازدبه واکنش را مشخص می
این رویکرد با ملحوظ »گرایی تدافعی آن است که نکتة حائز اهمیت در خصوص دیدگاه واقع

الملل وابط بیناز ر دوم گیرد و به تصویرگرایی فاصله میداشتن عنصر ادراک از جریان اصلی واقع
 (. Monavari and Mohamadsharifi, 2018: 182)(؛182: 1396)منوری و محمدشریفی، « کندمیل می

گیرد که رفتار تجدیدنظرطلبانه و می والت نتیجه یجی است،راامر  چون برقراری توازن
                                                           

1. Stephen Walt 
2. Balance of threat 
3. Overall Capabilities 
4. Geographic Proximity 
5. Offensive Capabilitties 
6. Aggressive Intentions 
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توانند نگرش می طرفدار وضع موجود ی هادولتشود و خودش می باعث شکست تجاوزگرانه
هایی در جهانی که توازن رواج دارد سیاست»ای در مورد تهدیدات داشته باشند. نسبتاً خوشبینانه

(؛ 61: 1392)المن، « هستند ها سیاست بهترین  نیکخواهی باشند  داری وحاکی از خویشتن که 
(Elmen, 2014: 61.)  ،در مقابل درک تهدید دو نوع سیاست را در پیش  هادولتاز نظر والت

اند، به خاطر وجود تهدید و گیرند، اول آنکه کشور یا کشورهایی که مورد تهدید واقع شدهمی
زنند و یا اینکه کشور و یا کشورهای مورد تهدید براساس اصل توازن تهدید به توازن دست می

1سیاست همراهی ظور حفظ بقا و تأمین امنیت خود با طرف منگیرند، یعنی بهرا در پیش می 
در رابطه با حالت » (.Moshirzade, 2008: 135)(؛135: 1386شوند )مشیرزاده، تهدیدکننده متحد می

های گیری موازنه در برابر قدرت یا قدرتگیری یا عدم شکلنخست، والت معتقد است در شکل
کند یز تأثیرگذار هستند. او استدالل میبرتر، عالوه بر متغیر قدرت، سه متغیر مورد اشاره ن

مثابة متغیرهای مستقلی گیرند. موارد یادشده بهدهنده در قبال تهدید شکل میهای توازنائتالف
را به احتمال فراوان به احساس تهدید و اتخاذ  هادولتشوند که تغییر در هریک دیگر انگاشته می

 (. Abasi et.al., 2014: 178)؛(178: 1392همکاران، عباسی و «)دکشانای میاقدامات موازنه

 
 تاریخچه پیمان شانگهای -3

 آسیای میانههای بزرگ برسر منطقه ژئوپلیتیک سازمان همکاری شانگهای از دل رقابت قدرت
این  .بود شورویو  چینکردن مرز بین ظهور کرد. هدف اولیه تأسیس این سازمان، غیرنظامی

با هدف برقرار  تاجیکستانو  قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، چینتوسط رهبران  1996سازمان در سال 
هم به این  ازبکستانگذاری شد. اندکی بعد، کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه، پایه

نقش اصلی و  .تغییر نام داد «سازمان همکاری شانگهای»به  سازمان پیوست و این سازمان رسماً
  .دهندکننده را در سازمان شانگهای، دو کشور چین و روسیه تشکیل میتعیین

و  هند، پاکستان، ایرانو یک سال بعد  2004در سال  مغولستانعالوه بر اعضای اصلی، ابتدا 
در تاریخ  ند.ان عضو ناظر به سازمان ملحق شدبه عنو بالروساز آن  و پس 2005در سال  افغانستان

این سازمان با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت نمود و این دو کشور در  2015ژوئیه  10
تر از دو سال همه شرایط برای عضویت کامل این سازمان را اجرا کردند و عضویت این دو کوتاه

شورهای عضو این سازمان که طی در کشور در سازمان همکاری شانگهای در اجالس رهبران ک
سپتامبر  17در تاریخ  ایران .، پایتخت قزاقستان، برگزار شد، به تصویب رسیدآستانهدر  2017ژوئیه 
ی تمام أیکم که در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شد با روو در پایان اجالس بیست 2021

ن تأسیس آن تاکنون در منطقه نقش این سازمان از زما د.به عضویت این سازمان درآم اعضا رسماً

                                                           
1. Bandwagoning 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87_(%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87_(%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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سابق،  پیمان ورشوو  (ناتو) سازمان پیمان آتالنتیک شمالیاین سازمان، بر خالف  است.افزایش یافته
  .رودشمار نمیدفاعی به 1چندجانبههنوز یک معاهده

 
 یمان شانگهای بر امنیت ملی آنپاثرات عضویت ایران در  -4

توان راهبرد مناسب و مقتضی برای جمهوری اسالمی ایران در های یادشده میبر مبنای گزاره
های جمهوری اسالمی ایران سازینمود. از این منظر، ائتالفبرخورد با تهدیدات پیش رو را استنتاج 

طلب و طرفدار تغییر سازی و مقابله با اقدامات مخرب بازیگران قدرتعمدتاً در ارتباط با امنیت
کند. چنین اقدامی در واکنش به معمای امنیتی ناشی از ظهور و وضع موجود معنا و مفهوم پیدا می

می امریکا در کشورهای اطراف ایران خصوصاً  کشورهای حاشیه خلیج های نظایابی پایگاهقدرت
آورد که جمهوری اسالمی وجود میگرایی تدافعی این انتظار نظری را بهیابد. واقعفارس اهمیت می

های قدرت و امنیت در از پویاییاتحاد و ائتالف تقویت دفاع فعال و ایران از طریق اتخاذ رهیافت 
2هایای، در مقابل تحریمای و فرامنطقهمنطقه گرانیبا بازبهره گرفته و  راستای منافع خود غرب به   

گرایان تدافعی این است که ویژه هژمون )آمریکا( واکنش نشان دهد. در این ارتباط، استدالل واقع
های تهاجمی آنان، مجاورت جغرافیایی حوزة قدرت تهاجمی امریکا و همپیمانانش، توانمندی

باشد. کنشگری را با جمهوری اسالمی ایران دربردارندة تمامی عناصر موجد تهدید می درگیری و
-در چنین وضعیتی، راهبرد مقتضی و مناسب در برابر تهدید نسبت به موجودیت و منافع ایران، موازنه

 گری است.
 به ایران  المللبینغییر رویکرد نظام ت -4-1

از عضویت  سال 12یمان شانگهای با توجه به اینکه پذیرفتن ایران به عنوان عنصر رسمی در پ
ز جمله گذرد و همواره درخواست عضویت دائم داشته است، لیکن به دالئلی خاص اناظر آن می

ر ساختار نظام دمخالفت هند، چین و روسیه تا کنون صورت نپذیرفته بود. امروزه تغییرات بنیادینی 
 ،تسییمان شانگهای نتنهایی مربوط به پ. تغییر فوق به صورت گرفته و متوجه ایران است المللبین

ن در ساختار نظام بلکه امریکا به یک جمع بندی جدید رسیده است. بنا به گفته والتز بایستی به ایرا
حل ی از راهمنطقه را حل نماید و بخشهای تواند بخشی از بحرانجهانی نقش داد زیرا ایران می

 بحران را مدیریت کند. 
فضای فعلی تغییراتی در انگاره ساختاری نظام شکل گرفته است و معطوف به این نیست که در 

3ای مایکل پمپئوماده 12با ایران مقابله صورت پذیرد. در واقع دوران نقشه راه  به سر رسیده و یک  
یابی ایران به وجود آمده است. سطح مقاومت ایران در ساختار نظام فضای جدید مبتنی بر نقش

                                                           
1. Multilateral treaty 
2. Interdics 
3 . Mike Pompeo 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%88
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تاثیر بسیار بیشتری از الگوی رفتاری چین و روسیه در این زمینه دارد. چین و روسیه از  المللینب
1های بزرگ منطق رفتار هیئت مدیره نظام جهانیهای بزرگ هستند و منطق کشورزمره قدرت  

رغم وجود ختالفات با یکدیگر در عین حال به منافع یکدیگر توجه است. این در حالیست که علی
ارند. با توجه به تمایل چین و روسیه در راستای عضویت دائم ایران لیکن فشارهای امریکا مانع از د

شد. همانگونه که قبالً اشاره شده است یکی از اهداف پیمان شانگهای مقابله با تروریسم این امر می
م تلقی است در صورتی که ایران در سیاست خارجی امریکا به عنوان اصلی ترین حامی تروریس

شد. بنابراین امریکا با تکیه بر این منطق همواره چین و روسیه را متقاعد به عدم پذیرش ایران به می
نمود، که در صورت خالف آن، ساختار وجودی پیمان شانگهای به کل زیر عنوان عضو دائم می

 رفت. سوال می
آرام و روسیه همکاری انتقادی ای با امریکا ندارند. نگاه چین ظهور روسیه و چین نگاه مقابله

هایی از جمله مقاومت که در برابر سازو باشد. بنابراین در فضای فعلی بر اساس ایجاد قابلیتمی
کارهای فشار راهبردی و حداکثری غرب، ایران توانست با ارتقاء قدرت خود امنیت ملی را نیز 

های رزمی است د ورزشکاران هنرمتصور است مانن المللبینافزایش دهد. وضعیتی که در روابط 
خواهد نقش آفرین که بازیگر باید توان وارد شدن ضربه به خود را داشته باشد. بازیگری که می

گیرد تولید باشد باید در برابر فشارها بتواند مقاومت نماید. زمانی که در فضای تولید قدرت قرار می
ولی زمانی که قدرت را تولید کرد آن قدرت قدرت منجر به تولید تهدید برای بازیگر خواهد شد، 

نماید. مادامی که ایران بخواهد در منطقه نقش آفرینی کند یا برای بازیگر بازدارندگی ایجاد می
ای از شود ضریب تهدیدات باال برود و فشار های فزایندهای خود را باال ببرد باعث میتوان هسته

نی که ایران در راستای سیاست تقابل با خروج امریکا از طرف مخالفان به ایران وارد شود. اما زما
ای خود را مجدداً افزایش داد باعث تولید بازدارندگی شد. در این منطق بازیگر برجام قدرت هسته

تحت فشار از فشارهای مشابه در آینده در امان خواهد بود. امریکا به این نتیجه رسیده که سیاست 
خود را از دست داده است و امروز به یک نقطه عطف جدید که  مهار همه جانبه دیگر کارکرد

بایستی با ایران  وارد یک نوع همکاری سازنده شود، رسیده است. فضا تغییر کرده است و امریکا 
های کم شدت و پر مخاطره به انجام برساند. الگوی رفتاری در شرایطی نیست که بخواهد بازی

2بایدنجو بوش پدر دارد. در این دوران مانند دوره ریاست بوش پدر ایران تا حد زیادی شباهت به  
ی داشته باشد و با درک واقع گرانه نظام المللبینای و یابی را در عرصه منطقهتواند بیشترین نقشمی
 در راستای مناقع خود در منطقه به دنبال ایجاد ائتالف و اتحاد باشد. المللبین

  رانیا تیاستقبال از عضو یهاشرانیپ-4-2
جهان، بخش اعظم  تیسوم جمع کیبه  بیاز قر یبا برخوردار یشانگها یهمکار سازمان

                                                           
1. Word-system 
2. Joe Biden 
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 شرفتهیدو قطب پ انیم کیژئواستراتژ یتیو قرارگرفتن در موقع یبا منابع فراوان انرژ ایمنطقه اوراس
 اقدرتمند و توان اریتوسعه، بس ییربنایو غرب اروپا، از منظر عناصر ز ایشرق آس یعنیجهان  یاقتصاد

سازمان  نیا ،یاهسته یسازمان از توانمند یاصل یچهار عضو از اعضا یبرخوردار» نیاست. همچن
و  هیموارد، حضور روس نیالبته به ا دهد،یقرار م ییدر مرتبه باال زین یرا از لحاظ سخت افزار نظام

 زیرا ن دهسازمان را دو چندان کر نیا یاسیکه توان س ت،یامن یبه عنوان دو عضو دائم شورا نیچ
 .(Zhen, 2021 :35)«افزود دیبا

 نیرگذارتریاز تاث یکیبه عنوان  زی( نرانیسازمان )ج.ا.ا نیا دیطرف مقابل، عضو جد در
منحصر به فرد خود به عنوان محل ارتباط شرق و  ییایجغراف تیمنطقه، در کنار موقع یکشورها

شرق و غرب مصرف  یو محور افق یشمال به جنوب منابع انرژ یمحور عمود یغرب  و محل تالق
 ک،یژئواستراتژ لیپتانس یآزاد، دارا یهاو قفقاز به آب یمرکز یایآس یکشورها لپل وصا ،یانرژ

 نیو توانمندتر نیتریاست که قرار گرفتن در شمار غن یمیعظ کیو ژئواکونوم کیتیژئوپل
کشف  یدرصد از کل منابع نفت 4/9بشکه نفت )معادل  اردیلیم 157 جهان، با دارا بودن یکشورها

چون زغال  یگرید یو منابع گسترده معدن ایدن یعیگاز طب ریدرصد از ذخا 6/33شده جهان(، دارنده 
توان باال  نیاز ا یقیو... مصاد یطال، منگنز، سرب، رو م،یگوگرد، اوران وم،ینیسنگ، مس، آلوم

استقبال  یهاشرانیبه عنوان پ توانیخواهد شد( را م حی)که در ادامه تشر یگریبوده، که البته موارد د
 :دائم سازمان، برشمرد یبه جمع اعضا روداز و

و  نیبرخوردار منطقه: راهبرد چ شتریب یاعضا تیبا اولو ییایگسترش حوزه جغراف نیدکتراول، 
بر سر  دیجد یبه سبب قرار گرفتن گستره و راهبردها دیبر استقبال از ورود اعضاء جد یمبن ه،یروس

)به  رانیکننده حضور ا لیتسه یهاشرانیاز پ یکیآن، به عنوان  یهایراه سازمان و ارتقاء کارآمد
( در جمع سازمان یو نظام یاسیس ،یاقتصاد ،یکیتیمحسوس ژئوپل یهاتیبا قابل یعنوان کشور

 .موصوف، قابل اشاره است
 مانیبه عنوان نقطه اتصال پ رانیسازمان: ا یکیاستراتژ تیو موقع یکیتیزن ژئوپلو شیافزادوم، 

برخوردار است.  یریکم نظ یکیتیژئوپل تیاز موقع انهیحوزه قفقاز و خاورم یبا کشورها یشانگها
 یایدر یکشور را به پل ارتباط نیکه ا یدر سازمان شانگها رانیمنحصر به فرد ا ییایجغراف تیوضع

و سپس  هیبه ترک یمرکز یایآس انیم  یتیخطوط ترانز یمحل تالق نیفارس و همچن جیخزر و خل
 یشانگها یتواند اکثر اعضا یفراهم آورده که م رانیا یبرا یممتاز تیبه اروپا مبدل نموده، موقع

 .دیرا به مناطق دور دست وصل نما
و  هیعضو سازمان: با وجود قرار گرفتن روس یهابه رقابت خاموش قدرت یتوازن بخشسوم، 

 یضرورت ها جابیا لیبه دل گر،یکدیسازمان( در کنار  رگذاریو تاث ی)به عنوان دو عضو اصل نیچ
از نقش برتر در سازمان و  یو برخوردار یگریخود به د لیتحم یکشورها برا نیا ،یمل تتیامن
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مؤثر و  گریباز کی)به عنوان  رانیداشته که ورود ا گریکدیخاموش با  یرقابت رهمنطقه، هموا
 رییتغ ای یدر توازن بخش ینقش قابل توجه تواندیم ،یسازمان شانگها ی( در جمع اعضارگذاریتأث

 .کند فایسازمان ا یهایبندقطب انیتوازن م
 رانیا ی: با توجه به تجربه باالیاو منطقه یمل تیتوان مقابله با معضالت ضدامن تیتقوچهارم، 

 نیورود ا ،یگریو افراط یطلبییجدا سم،یها ترورو در راس آن افتهیسازمان  میدر مقابله با جرا
 التسازمان را در مقابله با معض یاتوان مقابله ،یشانگها یبه مجموعه سازمان همکار دیعضو جد

از ثبات و  تیاحم نیمواد مخدر( و همچن تیترانز افته،یسازمان  اتیجنا سم،ی)ترور یتیضد امن
 .سازمان، ارتقا خواهد داد ینیدر منطقه سرزم تیامن

در جهان  یمصرف انرژ شیو مواد خام: افزا یاستقالل سازمان از صادرات و واردات انرژپنجم، 
جهت  یمناسب نهیزم ،یدر سازمان شانگها یو مصرف کننده انرژ یصنعت یو حضور کشورها

از صادرکنندگان  یکیبه عنوان  رانیو نقش ممتاز ا گاهیکرده و جا جادیا یدر موضوع انرژ یهمکار
عضو توانمند در جمع سازمان  نیرا به حضور ا رگذاریتاث یجهان، رغبت اعضا رد یبرتر انرژ

 30سازمان را از  نیگاز ا ریمجموع ذخا ،یدر شانگها رانیدائم ا تیمضاعف نموده است. عضو
کشف شده  ریدرصد کل دخا 18درصد به  8نفت آن را از  ریدرصد و ذخا 50 بایدرصد به تقر

را به  رعضویغ یاز کشورها یانرژ نیسازمان به تام یاعضا ازیو ن هداد شیدر جهان، افزا یانرژ
و  دیآ یبه شمار م زیدر سازمان اوپک ن یعضو مؤثر رانیداده است. به خصوص که ا لیحداقل تقل

نفت به نفع  یجهان متیق نییتع یهااستیدر س تواندیعضو، م یدادن به منافع کشورها تیارجح
 .اعضا موثر باشد

در جهان: سازمان همکاری  کایآمر یجبهه مقابله با هژمون تیدر تقو رانیا یهمراهششم، 
 االتیا یاست که از منتقدان اصل نیو چ هیروس نیب یتیهمکاری امن شیاز افزا یشانگهای انعکاس

جدی برای مقابله با نظام  یخود، عزم ةچند جانب کردیبوده و با رو یالمللبیندر نظام  کایمتحدة آمر
جدی روبه  یمتحده را با چالش االتیا ةمتحده دارد و تفکر توسعه طلبان االتیمورد نظر ا یقطب کت

سلطه( به عنوان ضلع سوم  یو نف ییکایضد آمر نی)با دکتر رانیرو حضور ا نیاز ا؛ رو ساخته است
 .شدبا کایامر یجبهه ضد هژمون نیکننده ا تیتقو تواندیمثلث، م نیا

در جمع سازمان: با توجه به گردآوری سه حوزة  ایدن انیاد رگذاریتاث یحضور کشورهاهفتم، 
با توجه به  ران،یبا ورود ا ،یارتدوکس و هندو در مجموعه سازمان شانگها ،ییبودا یتمدن

 طهیبه ح زیاسالم ن یایدن ع،یدر جهان تش رانیا تیدر تحوالت جهان اسالم و مرجع رانیا یرگذاریتاث
 یسازمان را از بعد فرهنگ نیبتوان به جرات ا دیو شا دیگرد دیمز ،یو فرهنگ کیدئولوژیا رچت نیا

)ارتدوکس(، بودا و  تیحیچهارگانه اسالم، مس انیدر اد رگذاریتاث یکشورها تیو عضو یو مذهب
 .قلمداد نمود ریکم نظ ایسطح دن هندو، در

 دائم تیعملکرد در قالب ناظر و عضو یزهایتما-4-3
مختص  ،یهیاصل بد کیدائم و ناظر، به عنوان  یاعضا یارهایو البته اخت ازیدر امت زیو تما تفاوت
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 ،یالمللنیو ب یامنطقه یهاها و سازماننبوده و در همه اجتماعات، تشکل یشانگها یسازمان همکار
 .ستین گریکدیبا  اسیدو نوع اعضا قابل ق نیا اراتیاخت طهیح

 میدر مباحث تصم کهنیاز ا شتریب د،یآیمناظر همانگونه که از نام آن بر یارتباط با اعضا در
 هیارا اریو نظارت )حضور بدون اخت ینقش مشورت یباشد، دارا نینقش آفر یریگمیو تصم یساز

ناظر  یاعضا ،یشانگها یسازمان همکار لیو اساسنامه تشک نیقوانبر اساس »نظر( در جلسات است. 
شرکت در  ازیاز امت یهای ناظر( با وجود برخوردارسازمان )متشکل از دولت و سازمان نیا

و اظهار نظر بوده  یها، فاقد حق راهای شورای وزیران خارجه و کنفرانس سران وزارتخانهنشست
های سازمان که به صورت وانند در مباحث مورد صالحیت ارگانتو تنها با موافقت قبلی رئیس می

شرط که در چهـارچوب  نیا دیشـود، با قمکتوب از سوی دبیر اجرایی توزیـع مـی هاینیهبیا
 .(Sean, 2021:11)«دنیصالحیت سازمان همکاری شانگهای باشد، مشارکت نما

از حق شرکت در تهیه و امضا و  یناظر، عدم برخوردار یاعضا یهاتیاز محدود گرید یکی
ناظر  یاعضا ن،یبر ا دیاسناد سازمان است. مز نیهرگونه دخل و تصرف و اظهار نظر در روند تدو

کننـد و نـه مسـئولیتی در قبـال ایـن های سازمان شرکت میهای ارگانگیرینه در جزئیات تصمیم
و دائم  یرسم تیناظر، عضو یاعضا یاهتیباال و محدود تیمقابل وضع در .دارند هاگیرییمتصم

 یبه مراتب گسترده تر اراتیاز حوزه اخت ،یاز جمله سازمان شانگها ،یالمللنیب یدر نهادها
 .برخوردار است

 یزبانیم ازیاعضا ( عالوه بر امت ندگانیسطح نما نیعضو دائم )به عنوان باالتر یکشورها سران
 ای¬شورا )بر اساس حروف اول نام کشورها در الفبای زبان روسی( ریاست دوره انهیجلسات سال

 فیظاارزشمند، از نقش و و یهاتیو قابل اراتیاز اخت یمندعهده دار شده و با بهره  زنی را سازمان
ها از آن یاندازها و... برخوردار هستند  که موارداهداف و چشم نیتدو ،یخط و مش نییموثر در تع

 :مورد اشاره قرار گرفته است یرزدر 
تعیین مسائل اساسی مرتبط با ؛ دوم، سازمان یهاتیها و تعیین اهداف و اولومعرفی زمینه اول،

در امور اساسی همکاری سازمان با سایر  یریگمیتصم؛ سوم، سازمان یهاتیساختار داخلی فعال
بررسی مسائل ؛ پنجم، های مطبوعاتیبیانیهبررسی و انتشار ؛ چهارم، المللیبین یهاکشورها و سازمان

تصویب بودجه سازمان به ؛ ششم، یریگمینظر و تصم هیاز حق ارا یالمللی و برخوردارحساس بین
بررسی و تعیین امور اصولی ؛ و هفتم، یها و اهداف آتعنوان مشخص کننده روند اقدامات، برنامه

 اقتصادی. هاکاریهم ژهیوهمکاری در چهارچوب چارت اصلی سازمان به
 رانیدائم ا تیحاصل از عضو یهافرصت -4-4

تنازع  گرید یانیها است. به ببه فرصت داتیتهد لیتبد خیها در طول تارسازمان یکارکرد فلسفه
ها از قاعده  حاصل . روابط کشورها در سازمانابدی یو تعامل سوق م یو رقابت به سمت همکار
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در  رانیا تیعضو»نظر با  نی. از اکندیم لیمضاعف تبد یصفر به حاصل جمع جبر یجمع جبر
 ر،یسازمان شده است که موارد ز نیا یو اعضا رانیا بینص یمختلف متقابل یهافرصت یشانگها
( است و بر نیتوسط طرف یقواعد باز حیصح تیبرد )به شرط رعا-برد یباز نیا  جیاز نتا یگوشه ا

که عالوه بر  یرا به عنوان قدرت رانیپس ا نیاز ا ،یدائم در سازمان شانگها تیاساس، عضو نیا
 یخارج یتیامن - یاقتصاد -یاسیپشتوانه بزرگ س کیبا  یداخل یو اعتقاد یپشتوانه محکم مردم

غرب را به مراتب خواهد  یو فشارها دیخواهد کرد که طبعا اثر تهد یهمراه شده، معرف زین
 (Cheng, 2021:107).«کاست
 یاسیو س یاقتصاد یاز فشارها یابخش عمده میکه بدان شودیتر ممسئله آنگاه روشن نیا تیاهم

موثر، محکوم به کاهش بوده و به  یامنطقه مانیپ کیبا حضور در  ران،یگذشته غرب بر ا انیسال
 .آن کاسته خواهد شد یطور قطع از دامنه اثرگذار

از جمله معدود  ا،یدن یناخالص مل دیدرصد تول 25با حدود  یشانگها هاهمکاری سازمان
 «یآنگلوساکسون یحوزه تمدن»است که  ینظام -یتیو امن یزمان اقتصادهم تیبا ماه ییهاسازمان

 انیغرب بن یمستقل از هژمون یتوسعه خود را تنها بر بستر کشورها یهاتیبه آن راه نداشته و ظرف
سبب شده تا  ران،یراهبرد نگاه به شرق در ا شدنیاتیمهم در کنار عمل یژگیو نیاست. ا نهاده
 رانیا یمحدودساز یبرا هایبه راهبرد غرب یاسازمان به عنوان ضربه نیدر ا رانیدائم ا تیعضو

و انسجام غرب و شرق  دیبلوک قدرت جد یابیقدرت ندیشده و آن را به مثابه مکمل فرآ یتلق
در  رانیا تیافزود که عضو دیبا زینکته مهم را ن نیموضوع ا نیکنند. به ا یابیدر برابر خود ارز ایآس

 دیجد ریجهان، موجب بازشدن مس ییایجغراف هیاتحاد نیبه عنوان بزرگتر یشانگها مانیپ
در  رانیگرفتن ا قرار لیخواهد شد که به دل یجمع تیامن مانیپ کیدر قالب  یتیامن هاهمکاری

در  رانیگرفتن ا دارد. قرار یادیز اریبس تیشمال به جنوب و غرب به شرق اهم دوریکر ریسم
و  نیچ ازیشدت مورد ن که به یانرژ نیدر تام رانیا ژهیو گاهیدو شاهراه، عالوه بر جا نیگلوگاه ا

 هندو  نیدوجانبه با چ یراهبرد یهامانیاست در کنار پ یشانگها مانیهند به عنوان دو عضو مهم پ
است.  یدر شانگها رانیحضور ا هیدوسو یهاتیمز فیدر رد نیساله با چ 25 یاز جمله سند همکار

 نیآن به بالفعل مستلزم اهتمام طرف رییاست که تغ تیعضو نیبالقوه ا یهاتیمز از جمله  ریموارد ز
 :است

جبهه ضد  تعامل دردوم،  ؛یالمللنیو ب یاسازمان در سطوح منطقه شترینفوذ هر چه باول، 
 ؛در منطقه کایآمر یدر تقابل با هژمون داریاتحاد پا سوم، ؛یطلبهیو تجز ییگراافراط سم،یترور

تعهدآور ششم،  ؛یادر سطح فرامنطقه یاسیاز لحاظ س ژهیبه و رانیا یرگذاریتاث شیافزاچهارم، 
در باب  امکان گفتگو، تعامل و اظهار نظرهفتم،  ؛خاص طیاساسنامه در شرا ینبودن بندها

 ینیکارآفر ،یتیفراوان ترانز یایبردن از مزابهرههشتم،  ؛سازمان نیدر ا یاموضوعات مهم منطقه
جهت توسعه  یاز صندوق اعتبارات سازمان شانگها یمندبهرهنهم،  ؛شمیو... صندوق جاده ابر
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 یتعامالت تجار شیعضو و افزا یبه بازار کشورها یدسترس لیتسهدهم،  ؛یارتباط یهارساختیز
 یای)آسی فرهنگ یایحوزه جغراف یروابط با کشورها تیو تقو میتحکیازدهم،  ؛کشورها گریبا د

ه؛ یو روس نیچ ران،یا تیبا محور یدر عرصه قدرت جهان دیجد یبندبلوکدوازدهم،  ؛(یمرکز
 ؛استیسو  اقتصاد یهاهیپا تیارتقا و تثب قیکشور از طر یمنافع مل نیو تام یتیدستاورد امنسیزدهم، 

 یو منافع مل تیکننده امن فیاعمال شده تضع یهامیتحر نهیخروج از فشار پر هزو چهاردهم، 
 یتوسط اعضا دیاز خر نانیو اطم رانیفروش توسط ا نی)تضم یدر حوزه انرژ تیامن؛ و رانیج.ا.ا

 .ه(کنندمصرف
 

  گیرینتیجه
اسالمی ایران همواره محور تهدیدات  با در نظر گرفتن موقعیت ژئوپلتیک منطقه، جمهوری

های اقتصادی غرب به محوریت امریکا، اقدامات تجزیه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی از جمله: فشار
، اقدامات امنیتی و اطالعاتی کشورهای اسرائیلطلبانه اقوام کشورهای همجوار با طراحی رژیم 

های امریکا در ر خصوص ایجاد پایگاههای نظامی و اطالعاتی دحاشیه خلیج فارس بخصوص پیمان
ها بوده است. در این راستا مسئولین جمهوری اسالمی ایران با توجه به اهداف ملی و این کشور

بایست کوششی مضاعف نسبت به فراملی سیاست خارجی در راستای ارتقاء امنیت ملی خود می
2)موازنه تهدید 1ایمنطقهبه همگراییپیش از خود نشان دهند و با تکیه بر اصول واقع گرایی تدافعی   

به جای موازنه قدرت( روی بیاورند. عضویت ج.ا.ا در سازمان همکاری شانگهای بر همین مبنا و 
3سازینگاه به شرق در راستای خنثی اقدامات خصمانه غرب صورت پذیرفته است. بنابراین ایران  

های و مدیریت قوی، ابتدا زیر ساختریزی های صحیح های درست و برنامهتواند با سیاستمی
کشور را تقویت نماید، چرخ تولید را به خوبی به گردش درآورده و با استفاده از بسترهای مناسب 

های سازمان همکاری شانگهای صادرات را بیش از پیش تقویت نماید. همچنین در راستای کشور
چین و روسیه که سهم قابل توجهی ارتقاء توان امنیتی خود با همکاری کشور های عضو خصوصاً 

تواند به ارتقاء جایگاه ج.ا.ایران در نظام ملل در قبال ج.ا.ا دارند، می های سازماندر تدوین  سیاست
المللی ج.ا.ا کمک شایانی و خنثی سازی اتهامات امریکا در راستای تخریب وجهه بین المللبین

ارتقا یابد بنا به نظریه واقع گرایی  المللبینر نظام ملی یک کشور دنماید. از این رو هر قدر امنیت
 باال خواهد رفت. المللبینقدرت چانه زنی آن کشور در نظام آنارشیک 

هایی از دفاع فعال و اتحاد های اشاره شده بر اساس نشانهجمهوری اسالمی ایران در قبال بحران

                                                           
1.  Regional Integration 
2. Balance of Threat 
3. Neutralization 
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ازمان همکاری شانگهای، در مقابل های عضو سای، خصوصاً کشورو ائتالف با بازیگران منطقه
های گرایان تدافعی این است که قدرت تهاجمی غرب، توانمندیغرب ایستاده است. استدالل واقع

چنین نیات تهاجمی پایگاهای امریکایی در مجاورت جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران و هم
تمامی عناصر موجد تهدید  تجاوزکارانه آن در خصوص براندازی نظام سیاسی ایران، دربردارندة

های ژئوپلیتیکی، باشد. در واقع، تهدیدات فزاینده و چندبعدی امریکا و همپیمانانش  ابعاد و جلوهمی
المللی تحت ای و بینگانه ملی، منطقهژئواستراتژیکی و ژئوکالچری امنیت ایران را در سطوح سه

 تأثیر قرار داده است.
و مناسب در برابر تهدید نسبت به موجودیت و منافع ایران، در چنین وضعیتی، راهبرد مقتضی 

های نظری های این پژوهش و با استناد به گزارهبرقراری موازنه در برابر تهدید است. بر اساس یافته
دفاع فعال توان گفت جمهوری اسالمی ایران از طریق اتخاذ رهیافت گرایی تدافعی میرهیافت واقع

یابی و قلمروگستری امریکا واکنش ای به روند قدرتمنطقه گرانیائتالف با بازاتحاد و تقویت و 
گیری از سیاست اتحاد و ائتالف در سیاست خارجی ایران در منطقه، واکنشی نشان داده است. بهره

تدافعی برای رفع تهدیدات امنیتی است. از این زاویه، تحکیم پیوندهای استراتژیک، ژئوپلیتیکی و 
ی ایران با کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای به خصوص روسیه وچین را ژئوکالچر

توان واکنشی تدافعی به این تهدیدات قلمداد کرد. پیوند ایران با چین اتحادی استراتژیک و می
منظور مقابله تدافعی با گرایانه و پیوند ایران با روسیه اتحادی ژئوپلیتیکی و استراتژیک به عمل

شود. واضح است که تداوم چنین وضعیتی امنیتی و اقتصادی مشترک محسوب میتهدیدهای 
مطلوب منافع ملی جمهوری اسالمی و در راستای اصول و اهداف سیاست خارجی ایران در دراز 

های سیاسی، دنبال آن بوده که چالش ناشی از تحریممدت خواهد بود. از این جهت، ایران به 
ای که از طریق تحکیم و به یک فرصت راهبردی تبدیل نماید؛ به گونه اقتصادی و امنیتی غرب  را

های قدرت در منطقه، بندیتثبیت موقعیت و جایگاه خود در سازمان همکاری شانگهای در قطب
 ای ارتقا بخشد.امنیت فرامرزی ایران را به میزان قابل مالحظه

بستگی ندارد، بلکه تصوری است که  هادولتبر اساس نظر والت، تهدید صرفاً به میزان قدرت 
های که در این پژوهش مورد در روابط خود از تهدید دارند، موردنظر است. براساس نشانه هادولت

اشاره قرار گرفت، راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال فشارهای بیش از پیش 
دهی و عملیاتی گردیده ری سازمانهایی از تداوم و مقاومت در الگوی رفتاغرب بر اساس نشانه

عنوان سازوکار گری سخت و اتحاد و ائتالف بهاست. در واقع، ایران در این حوزه از راهبرد موازنه
ویژه عضویت دائم ایران در سازمان اصلی در مقابله با تهدیدات بهره گرفته است. شواهد موجود به

گرای تدافعی ایران در مدی رهیافت واقعوضوح حاکی از مطلوبیت و کارآهمکاری شانگهای به
   راستای ارتقاء توان امنیت ملی است.
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