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مقدمه
ایران در سال 2۰۰5 به عضویت ناظر سازمان 
ش��انگهای درآمد. یک س��ال بعد به  صورت 
غیررس��می تقاض��ای عضوی��ت کامل کرد 
و در س��ال 2۰۰8 نیز به  صورت رس��می این 
تقاض��ا را مطرح نمود. با ای��ن حال، تا کنون 
بحث عضویت دائم ایران در دس��تورکار این 
س��ازمان قرار نگرفته و ب��ه بهانه های مختلف 
درخواست کش��ورمان در این مورد رد شده 
اس��ت. تا قبل از توافق هس��ته ای میان ایران و 
۱+5 استدالل س��ازمان همکاری شانگهای و 
اعضای دائ��م آن عبارت از این بود که ایران 
به دلیل تحریم های ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل در مس��ئلۀ هسته  ای، نمی تواند عضو دائم 
س��ازمان ش��ود. در دور اخیر نشس��ت سران 
این س��ازمان در تاش��کند در اوای��ل تیرماه، 
ب��ار دیگر با عضوی��ت دائم ای��ران مخالفت 
شد تا مش��خص ش��ود که بحث تحریم های 
س��ازمان ملل به عنوان مانع پذیرش عضویت 

دائم ایران، بهانه ای بیش نبوده اس��ت. هر چن��د روس ها گفته اند رد 
عضویت ایران به دالیل »فنی« بوده، اما به نظر می رسد مسیر عضویت 
دائم ایران چندان س��اده نیست و با چالش هایی روبه روست. با توجه 
به ماهیت، اهداف و کارکرد س��ازمان همکاری شانگهای جمهوری 
اسالمی ایران برای عضویت در این سازمان با چه چالش هایی روبرو 
اس��ت؟ در همین حال ایرانی ها چه نگاهی به این س��ازمان دارند و به 

دنبال چه اهداف و منافعی هستند؟ 

سازمان همکاری شانگهای: ماهیت، اهداف و کارکرد
سازمان همکاری شانگهای در ژوئن 2۰۰۱ و توسط شش کشور چین، 
روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و قزاقستان تأسیس شد. البته 
پنج س��ال قبل از این تاریخ، یعنی در س��ال ۱۹۹6، گروه »ش��انگهای 
پنج« متشکل از همین کش��ورها به استثنای ازبکستان، به  منظور تعمیق 
اعتماد نظامی در مرزهای منطقه، تش��کیل شده بود و در واقع موفقیت 
نسبی »ش��انگهای پنج« در تأمین اهداف خود و نیز تمایل ازبکستان به 
پیوس��تن به این گروه بود که باعث ش��د ایدۀ ایجاد »سازمان همکاری 
ش��انگهای« شکل بگیرد. بدین ترتیب، س��ازمان همکاری شانگهای با 
هدف اعتمادس��ازی و تقویت اعتماد متقابل و حس��ن همجواری میان 
دولت های عضو، با هدف حفظ صلح، ثبات و امنیت منطقه ای و ایجاد 

جمهوری اسالمی ایران و سازمان 
همکاری شانگهای

نشست سران سازمان همکاری شانگهای در اوایل تیرماه 1395 در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد. با توجه به 
حل وفصل مسئلۀ هسته ای و رفع تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، این انتظار وجود داشت که با شروع 
فرآیند عضویت رسمی کشورمان در این سازمان موافقت شود. اما این گونه نشد و بر اساس اخبار منتشر شده، دو عضو 
این سازمان، یعنی تاجیکستان و چین، با عضویت دائم ایران مخالفت کرده اند. در این نوشتار، ضمن اشاره به ماهیت، 
اهداف و کارکرد سازمان همکاری شانگهای، نگاه ایرانی ها به این سازمان و چالش ها و ضرورت های عضویت دائم 

در آن مورد بررسی قرار می گیرد. 

تحلیل

:اشاره

مهدی شاپوری*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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یک نظم سیاسی و اقتصادی بین المللی دموکراتیک، منصفانه و عقالنی 
جدید ش��کل گرفت و تأکی��د آن عمدتاً بر مقابله با به اصطالح »س��ه 
شیطان«، یعنی تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی است. این سازمان 
هم اکنون شش عضو دائم دارد؛ از دو کشور هند و پاکستان نیز دعوت 
به عمل آورده تا روند عضویت دائم را ش��روع و تکمیل کنند و چهار 
عضو ناظر ش��امل ایران، افغانستان، بالروس و مغولستان در آن حضور 
دارند. این س��ازمان همچنین دارای شش ش��ریک گفتگو، متشکل از 

ارمنستان، آذربایجان، کامبوج، نپال، سریالنکا و ترکیه است.
مقابله با قاچاق مواد مخدر، س��الح و مهاجرت غیرقانونی، ارتقاء 
اس��تاندارد زندگی مردمان کش��ورهای عضو، ارتقاء حقوق بش��ر و 
آزادی های بنیادین مطابق با تعهدات بین المللی دولت های عضو و نیز 
قوانین داخلی خودش��ان، همکاری ب��رای جلوگیری از درگیری های 
بین الملل��ی و حل وفصل مس��المت آمیز آنها و تالش مش��ترک برای 
رسیدن به راه حل هایی برای مسائل و مشکالت قرن 2۱ از جمله دیگر 
اهداف و وظایفی هس��تند که منشور سازمان همکاری شانگهای برای 
این سازمان تعریف کرده است. احترام متقابل به حاکمیت، استقالل، 
یکپارچگی سرزمینی و مصونیت مرزهای دولت ها، عدم تجاوز، عدم 
مداخل��ه در امور داخل��ی یکدیگر، عدم اس��تفاده از زور یا تهدید به 
استفاده از آن در روابط بین الملل، عدم تعقیب برتری نظامی یکجانبه 
در نواحی مجاور، برابری همۀ اعضا، جس��تجوی مواضع مش��ترک بر 
اس��اس فهم متقابل و احترام به عقاید هر ک��دام از اعضا، حل وفصل 
صلح آمی��ز مناقش��ه های میان دولت ه��ای عضو، عدم تقابل س��ازمان 
همکاری ش��انگهای با دولت ها و س��ازمان های دیگر و جلوگیری از 
اقدامات غیرقانونی علیه منافع س��ازمان، مهمترین اصول مطرح ش��ده 
در منشور سازمان همکاری شانگهای هستند که دولت های عضو باید 

آنها را رعایت کنند.
منشور سازمان همکاری شانگهای، حوزه های همکاری در درون 
این س��ازمان را نیز بسیار گسترده  تعریف کرده است و از حفظ صلح 
و ارتقای امنیت و اعتماد در منطقه گرفته، تا تالش برای خلع س��الح 
و کنترل تس��لیحات، ارتقاء همکاری های اقتصادی منطقه ای، استفادۀ 
موثر از زیرس��اخت های ارتباط��ی و حمل ونقل، بهب��ود توانایی های 
ترانزیتی دولت های عضو، توسعه سیستم انرژی، مدیریت منابع آبی در 
منطقه، اجرای پروژه ها و برنامه های مشترک محیط زیستی، همکاری 
متقاب��ل در جلوگیری از فجایع طبیع��ی و غیرطبیعی و رفع پیامدهای 
آنها، توس��عه تعامالت در حوزه های علمی و تکنولوژیکی، آموزش، 
بهداشت، فرهنگ، ورزش و توریسم را در بر می گیرد. عالوه بر این، 
یکی از بندهای مادۀ ۳ منشور فوق که در مورد »حوزه های همکاری« 

اس��ت، می گوید که »دولت های عضو س��ازمان 
همکاری شانگهای ممکن است بر اساس توافق 

متقابل، حوزه های همکاری را گسترش دهند«.
در مورد اینکه س��ازمانی ب��ا این ویژگی ها و 
عملکرد، چه کارکرد، ماهی��ت و اهدافی دارد، 
اختالف نظ��ر وجود دارد. برخی از این س��ازمان 
با عناوینی مانند »ناتوی ش��رقی«، »ورشو جدید« 
و »نس��خۀ چینی ناتو« یاد می کنند. چنین عناوینی 
بیش��تر یادآور نوعی رقابت نظامی-امنیتی است 
که در دوران جنگ س��رد، میان ش��رق و غرب 
وجود داشته است و در واقع کسانی که این گونه 
به س��ازمان همکاری ش��انگهای نگاه می کنند، 
بیشتر تمایل دارند بُعد امنیتی-نظامی این سازمان 
را برجسته نمایند. در این مورد مثاًل به اختالفات 
روس��یه و غرب و تش��دید آن در چند سال اخیر 
و نی��ز افزایش س��طح اختالف��ات و تنش ها میان 
آمری��کا و چین در ش��رق آس��یا به خصوص در 
دری��ای جنوب��ی چین اش��اره می ش��ود. عده ای 
معتقدن��د س��ازمان همکاری ش��انگهای بیش��تر 
کارک��رد و اه��داف انتظام��ی- امنیت��ی دارد تا 
نظامی- امنیتی؛ یعن��ی بیش از آنکه یک بلوک 
ش��رقی در براب��ر غرب باش��د، نوعی س��ازمان 
پلیسی برای برخورد با مس��ائلی مانند تروریسم، 
افراط گری، قاچاق اس��لحه، مواد  جدایی طلبی، 

مخدر، مهاجرت غیرقانونی و... است. 
برخی نیز معتقدند که کارکرد و هدف این 
س��ازمان، حفاظت از رژیم های غیردموکراتیک 
دولت های عضو است. در این میان عدۀ دیگری 
بر این باورند که س��ازمان همکاری ش��انگهای 
در راس��تای اهداف بلندپروازانۀ چین و حرکت 
تدریجی این کشور برای گسترش نفوذ خود در 

نظام  بین الملل تشکیل شده است.

ن�گاه ایرانی ه�ا نس�بت ب�ه عضوی�ت در 
سازمان همکاری شانگهای

دیدگاه های متفاوت و بعض��اً متناقضی در میان 
ایرانی ه��ا درب��ارۀ ض��رورت عضوی��ت یا عدم 

جمهوری اسالمی ایران و سازمان 
همکاری شانگهای
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ل
حلی

ت

عضویت سازمان ش��انگهای وجود دارد. برخی 
معتقدند ایران با عضویت دائم در این س��ازمان، 
می تواند موقعیت و نفوذ خود را در منطقه و نظام 
بین الملل تقویت کند. یک اس��تدالل این است 
که »ایران بایس��تی از ان��زوای راهبردی خود در 
مع��ادالت جهانی و منطقه ای خارج ش��ود و در 
نب��ود امکانی برای ایج��اد و محوریت یک نهاد 
موث��ر خ��ودی و عضویت براب��ر در یک اتحاد 
راهبردی، گزینه ای چون این س��ازمان می تواند 
راه میانه ای باش��د«. توضی��ح و توجیه طرفداران 
این دیدگاه در مورد ض��رورت عضویت ایران 
در س��ازمان همکاری ش��انگهای این است که 
ای��ران به لحاظ عضوی��ت در نهادهاي منطقه اي 
مؤثر، ضعیف اس��ت، در حالی که همس��ایگان 
جنوبی، ش��مالی، شرقی و غربی آن در نهادها و 
سازمان هاي منطقه اي مختلف عضویت داشته و 
از این طریق به افزون سازي قدرت و تأمین منافع 
خود مبادرت می کنند. این در حالی اس��ت که 
ای��ران تنها در یک س��ازمان منطقه اي یعنی اکو 
عضویت دارد که س��ازمان اقتصادي محدودي 
اس��ت. در چنی��ن ش��رایطی، اگر ای��ران بتواند 
در س��ازمان همکاري ش��انگهاي عضو شود، با 
فرصت ها، مزایا و مطلوبیت هاي بسیاری روبه رو 

خواهد شد.
در دی��دگاه موافق عضوی��ت دائم ایران در 
سازمان همکاری شانگهای، بحث های مختلفی 
مطرح می ش��ود و اس��تدالل های متع��ددی در 
باب اثرات مثبت سیاس��ی، امنیت��ی، اقتصادی و 
فرهنگی عضویت در این س��ازمان مطرح ش��ده 
است. برخی بر اهمیت عضویت در این سازمان 
برای ارتقاء ضریب امنیتی ایران در برابر دشمنان 
و رقبای جهانی و منطقه ای تأکید دارند. عده ای 
معتقدن��د منطقه گرایی و نهادها و س��ازمان های 
منطق��ه ای ج��زو روندهای سیاس��ی و اقتصادی 
مهم جهان در دنیای امروز هس��تند و ایران نباید 
از قافل��ه عضویت در این رونده��ا عقب بماند. 
گروهی معتقدن��د باید با عضویت در س��ازمان 

همکاری شانگهای، از فرصت طرح های اقتصادی بزرگی مانند »یک 
کمربند، ی��ک جاده« که چینی ها برای گس��ترش همکاری ها و نفوذ 
بین المللی خود مطرح نموده اند، استفاده کرد. فرصت همکاری با هند 
و روسیه به عنوان دو قدرت بزرگ به اصطالح »نوظهور« نیز از جمله 
مباحثی است که مطرح می ش��ود. امکان گسترش همکاری با نهادها 
و س��ازمان های دیگری که این سه قدرت نوظهور یعنی چین، روسیه 
و هند در آنها نقش تعیین کننده دارند، مانند بریکس )متش��کل از پنج 
قدرت نوظهور جهانی ش��امل چین، روس��یه، برزیل، هند و آفریقای 

جنوبی( نیز استدالل  دیگری است که در این مورد بیان شده است.
نزدیک تر ش��دن به کشورهای آس��یای مرکزی و استفاده از این 
فرص��ت برای پیش��برد منافع و اه��داف خود در رابطه ب��ا این منطقه، 
دلیل دیگری اس��ت که موافقان عضویت ایران در سازمان همکاری 
شانگهای عنوان می کنند. در مقابل، دیدگاه ها و استدال ل هایی نیز در 
مخالفت با عضویت ایران در س��ازمان ش��انگهای وجود دارد. برخی 
معتقدند عضویت در س��ازمان ش��انگهای با قانون اساسی ایران که بر 
ضرورت اس��تقالل از قدرت های بزرگ تأکید دارد، منافات دارد. بر 
مبنای این اس��تدالل چین و روسیه بر این سازمان سلطه دارند و اجازه 
نخواهند داد ایران دس��تورکار مس��تقلی را در پی��ش بگیرد و بنابراین 
کش��ورمان مجبور خواهد شد از دس��تورکار آنها پیروی نماید. بحث 
دیگر این اس��ت که برای تکمیل فرآیند عضویت دائم نیاز به امضای 
حدود ۳۰ س��ند وجود دارد که برخی از مفاد این اس��ناد ممکن است 
با قانون اساس��ی و منافع و اهداف جمهوری اس��المی ایران مغایرت 
داش��ته باش��ند. مس��ئلۀ دیگر این اس��ت که با عضویت دائ��م در این 
سازمان، حوزۀ عمل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ممکن 
است محدود  ش��ود. عده ای هم معتقدند که در مورد اهمیت سازمان 
همکاری ش��انگهای در ابعاد مختلف اغراق ش��ده و درک درس��تی 
نس��بت به ظرفیت ها و توانایی های این سازمان در ایران وجود ندارد. 
برخ��ی نیز بر این باورند که تعریف س��ازمان همکاری ش��انگهای و 
اعض��ای دائ��م آن از برخی مفاهیم مانند تروریس��م و افراط گرایی و 

مصادیق آنها به سختی می تواند مورد قبول ایران باشد.

چالش ه�ا و ضرورت ه�ای عضوی�ت در س�ازمان همکاری 
شانگهای

تعریف ش��ش کشور عضو دائم س��ازمان ش��انگهای از »تروریسم«، 
»افراط گرایی« و »جدایی طلبی« متفاوت از تعریف ایران از این مفاهیم 
اس��ت. چین مس��لمانان اس��تان س��ین کیانگ را به بهانۀ افراط گرایی، 
تروریس��م و جدایی طلبی به شدت س��رکوب می کند و حتی به آنها 
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اجازه نمی دهد فرایض اس��المی مانند روزه گرفتن را به جای بیاورند. 
روس ها هم با مسلمانان چچن به سخت ترین و تبعیض آمیزترین شکل 
ممک��ن برخورد می کند. چهار عضو دائم دیگر س��ازمان ش��انگهای 
نیز جنبش های اس��المی در آس��یای مرکزی را به ش��دت س��رکوب 
می کنند. این کش��ورها گروه های اسالمی را مصداق بارز تروریسم و 
افراط گرایی تلقی کرده و در تالشند سیاست ها و اقدامات خود را در 
مبارزه با این گروه ها در قالب س��ازمان همکاری شانگهای هماهنگ 
س��ازند. با ای��ن وضعیت، اینکه ای��ران بخواهد به درک مش��ترکی با 
اعضای سازمان همکاری شانگهای در مورد تروریسم، افراط گرایی و 
جدایی طلبی برس��د و نیز امنیت هستی شناختی۱ خود را که در جایگاه 
ام الق��رای جهان اس��الم تعریف می کند، حفظ نمای��د، گزینه ای قابل 

تأمل است. 
بیش��تر جنبش های اس��المی در ش��ش کش��ور عضو دائم سازمان 
همکاری ش��انگهای در اعتراض به خشونت، تبعیض و تحقیری شکل 
گرفته اس��ت که دولت ها و نظام های اقتدارگرای این کشورها با مردم 
خود به ویژه مس��لمانان داشته اند. برای نمونه، آنچه امروز افراط گرایی 
و تروریسم در چچن خوانده می شود، محصول پاسخ ناشیانه رو س ها 
به تقاضاهای مدنی مردم مس��لمان این منطقه اس��ت. در تاجیکس��تان، 
امامعلی رحمان که به خود »پیش��وای ملت« لقب داده است، حکومتی 
خانوادگی ایجاد کرده و هر مخالف یا رقیبی را به  ش��دت س��رکوب 
می کند. در قزاقستان و ازبکس��تان نیز وضعیت همین گونه است. همۀ 
شش کشور عضو دائم س��ازمان همکاری شانگهای منافع خود را در 
قالب حذف هویت اسالمی در جامعۀ خود تعریف کرده اند. از این رو 
خواسته های مس��لمانان و نهضت های اسالمی در ادراک آنها به مثابه 

تروریسم، افراط  گرایی و جدایی طلبی نقش می بندد.
برخی فکر می کنند با عضویت در ش��انگهای، ای��ران می تواند با 
هزینۀ کمتری سیاست  مقابله با آمریکا را پیش ببرد. به  نظر می رسد این 
نوع دیدگاه مبتنی بر نگاه جنگ س��ردی به ماهیت و کارکرد سازمان 
همکاری ش��انگهای اس��ت و با واقعیت فاصله دارد. روابط همۀ شش 
عضو دائم س��ازمان همکاری ش��انگهای با آمریکا بسیار نزدیک تر و 
بهتر از روابط شان با ایران است. بر اساس برآورد »دفتر نماینده تجاری 
ایاالت متحده«2 در س��ال 2۰۱5 ارزش تجارت چین و آمریکا  65۹/۴ 
میلیارد دالر بوده که ۴۹7/8 میلیارد دالر از این میزان، سهم صادرات 
چین به آمریکا و ۱۱6/6 میلیارد دالر آن نیز صادرات آمریکا به چین 
بوده اس��ت. همچنین در همین س��ال، ارزش تجارت چین و اتحادیه 
اروپ��ا بیش از 52۰ میلی��ارد دالر بوده که بی��ش از ۳5۰ میلیارد دالر 
1. Ontological security
2. Office of the United State Trade Representative 

آن س��هم ص��ادرات چین به کش��ورهای عضو 
ای��ن اتحادیه و ۱7۰ میلی��ارد دالر نیز صادرات 
اتحادیه اروپا به چین بوده اس��ت. ارزش روابط 
تجاری روسیه با اتحادیه اروپا نیز در 2۰۱5 بیش 
از 2۰۹ میلیارد دالر )شامل بیش از ۱۳5 میلیارد 
دالر صادرات و 7۳ میلیارد دالر واردات از این 
اتحادیه( بوده اس��ت. روابط دیگر اعضای دائم 
س��ازمان شانگهای با کش��ورهای اتحادیه اروپا 
و ایاالت متحده نیز قطع��اً بهتر از روابط آنها با 

جمهوری اسالمی ایران است. 
اختالفات روس��یه ب��ا آمریکا نی��ز روندی 
متفاوت با اختالفات میان ایران و آمریکا دارد. 
ارزش تجارت روس��یه و آمری��کا در 2۰۱5 با 
وجود تحریم های اخیر آمریکا علیه روس��یه و 
اختالفات بی سابقه ای که این دو کشور در چند 
س��ال اخیر، در دوران بعد از جنگ س��رد، پیدا 
کرده ان��د، بیش از 2۳ میلیارد دالر بوده، که در 
این میان، تراز تجاری بیش از ۹ میلیارد دالر به 
 نفع روسیه بوده اس��ت. در چنین شرایطی، بعید 
به نظر می رس��د این کش��ورها منافع همکاری 
ب��ا مجموعۀ غرب و آمری��کا را نادیده بگیرند. 
ضم��ن اینکه ب��رای کش��ورهایی همچون چین 
و روس��یه، روابط با دش��منان و رقبای منطقه ای 
ایران، بس��یار حائز اهمیت است. با وجود این، 
نوعی رقابت و حتی تقابل بین دو قدرت اصلی 
سازمان شانگهای یعنی چین و روسیه با آمریکا 
قابل مش��اهده اس��ت که بیش��تر به رویکردها و 
جایگاه ه��ا و نظام های سیاس��ی و اقتصادی این 
کشورها مربوط است. این رقابت ها را نمی توان 
نادی��ده گرفت، اما در مورد میزان و اهمیت آن 
در سیاس��ت خارجی این کش��ورها نباید اغراق 
ک��رد. تجربه س��ال های تحریم هس��ته ای ایران 
نش��ان داد که آنها تمایلی به رویارویی با غرب 
بر س��ر مس��ایل ایران ندارند. آنه��ا بیش از این 
که به فکر ایجاد پیمانی موازنه بخش در س��طح 
جهانی باش��ند، در پی همکاری و همس��ویی با 
غرب هس��تند و تنها در مناف��ع حیاتی خود این 
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تقابل را نمایندگی می کنند. باید توجه داش��ت 
که برخ��ورد قدرت های بزرگ��ی مانند چین و 
روس��یه با قدرت های منطقه ای مثل ایران بیشتر 
در چارچوب مناس��بات قدرت ه��ای بزرگ و 
سیاس��ت های کالن بین الملل��ی آنه��ا معنا پیدا 

می کند.
به نظر می رسد سازمان همکاری شانگهای 
بیش از همه، متمرکز بر مسائل امنیتی و رقابت ها 
در آس��یای مرکزی اس��ت. س��ازمان همکاری 
ش��انگهای جایی اس��ت که دولت های آسیای 
مرک��زی می توانن��د در پن��اه پکن و مس��کو تا 
حدود زیادی نسبت به تداوم حیات خود، بدون 
توجه به خواسته ها و نیازهای مردم کشورشان، 
اطمینان داش��ته باش��ند. چین از ای��ن فرصت به 
 عنوان دروازۀ ورود به آس��یای مرکزی استقبال 
می کند. پاکس��تان و هند نیز ت��الش می کنند با 
عضویت در این س��ازمان، در آس��یای مرکزی 
نف��وذ کنند و منافع سیاس��ی و اقتصادی خود را 
در آنجا پیش ببرند. روس��یه هم برای مدیریت 
ای��ن رقابت ها در آس��یای مرکزی و جلوگیری 
از تس��لط چین یا نفوذ آمری��کا در این منطقه و 
البته تقسیم هزینه های حفظ دولت های شخصی 
دوست خود در آسیای مرکزی با چین و دیگران 
و همچنی��ن مقابله با خطرات و تهدیداتی که از 
سوی نیروهای اس��الم گرا در این منطقه متوجه 
خویش می بیند، س��ازمان همکاری شانگهای را 

جدی می گیرد.
با وجود همۀ این مس��ائل، ای��ران نمی تواند 
نسبت به سازمان همکاری شانگهای بی تفاوت 
باشد. ش��اید عضویت در این س��ازمان منفعت 
زیادی عاید ایران نکن��د، اما عدم عضویت در 
آن ممکن اس��ت تهدیداتی برای منافع و امنیت 
ملی ایران به همراه داشته باشد؛ چون کشورمان 
به  صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم از تحوالت 
و رقابت ه��ای قدرت ه��ای بزرگ در آس��یای 
مرکزی تأثیر می پذیرد و بنابراین باید در رابطه 
با منطقۀ  آس��یای مرکزی و مس��ائل و تحوالت 

آن، فعاالنه رفتار کرد. این منطقه به  لحاظ تاریخی و فرهنگی، بسیار به 
ایران نزدیک است و در پیش  گرفتن رویکردهای منفعالنه در رابطه با 
آن، باعث نه تنها هدردادن فرصت ها و منافع همکاری با آن می شود، 
بلکه ممکن اس��ت رقابت دیگران در این منطقه، برای منافع و امنیت 
ملی ایران تهدیداتی را ایجاد نماید. بنابراین الزم اس��ت ایران با نگاه 
و رویکردی متفاوت نسبت به گذشته، عضویت در سازمان همکاری 
شانگهای را دنبال کند. تأمین اهداف و منافع خود در آسیای مرکزی، 
گس��ترش روابط و تقویت پیوندهای اقتصادی و سیاسی با کشورهای 
عضو س��ازمان، کمک به افزایش جایگاه بین المللی و توان چانه زنی 
آن در برابر سازمان ها و دولت های دیگر می توانند دالیل تالش ایران 

برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای باشد.
در ای��ن میان، تأکی��د اغراق آمیز ب��ر اهمیت اقتصادی س��ازمان 
همکاری ش��انگهای توسط عده ای، با واقعیات موجود متناقض است. 
ارزش کل تجارت چین و چهار کش��ور آس��یای مرکزی عضو دائم 
سازمان همکاری شانگهای در س��ال 2۰۱۴ کمی بیشتر از 25 میلیارد 
دالر و ارزش تجارت روسیه و این چهار کشور نیز کمتر از 2۴ میلیارد 
دالر بوده است. ارزش تجارت چین و روسیه هم در همین سال یعنی 
2۰۱۴، ۹5 میلیارد دالر تخمین زده شده است. این در حالی است که 
در این س��ال ارزش تجارت خارجی چین و روسیه با اروپا و آمریکا 
چندی��ن برابر این میزان بوده اس��ت. به هر حال، ب��رای عضویت در 
سازمان همکاری شانگهای باید ش��ناختی واقعی از ماهیت و اهداف 
آن داش��ت و برنامۀ منسجمی برای اس��تفاده از ظرفیت های آن فراهم 
کرد که مبتنی بر واقعیات باش��د. توجه به این نکته ضروری است که 
در نظ��ام بین الملل برای پیش��برد منافع و اهداف خ��ود باید اهرم های 
قوی داشت و از رفتارهای احساس��ی در برخورد با مسائل بین المللی 
اجتناب نمود. برای نمونه، هند هیچگاه درخواس��ت عضویت دائم در 
سازمان همکاری شانگهای نداش��ته است، ولی در سال 2۰۱5 از این 
کش��ور درخواست ش��د روند عضویت دائم در این سازمان را شروع 
نماید. باید از تجارب موجود درس آموخت و از رفتارهای احساسی 
پرهیز کرد. حضور قدرت مند ایران در سازمان های بین المللی نیازمند 
قدرت فزاینده ایران در داخل و تقویت قدرت ایران در داخل مستلزم 

حضوری قدرت مند در عرصه بین المللی است.

نتیجه گیری
در س��ال 2۰۱۰ اعض��ای دائم س��ازمان همکاری ش��انگهای تصمیم 
گرفتند از پذیرش کش��وری که تحت تحریم س��ازمان ملل اس��ت به  
عنوان عضو دائم، اجتناب کنند. هرچند با توجه به اهداف این سازمان 

ل
حلی

ت
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و همچنین این نکته که چین و روسیه به  عنوان دو عضو دائم شورای 
امنیت که از 2۰۰6 با قطعنامه های ش��ورای امنیت علیه ایران موافقت 
ک��رده و به  نوعی خودش��ان از طرف های مقابل ای��ران بوده اند و در 
نتیجه نمی توانس��تند با عضویت ایران در س��ازمانی که تحت رهبری 
آنهاست موافقت نمایند، این مسئله ممکن است قابل توجیه باشد، اما 
چرا بعد از توافق هسته ای میان ایران و ۱+5 هنوز هم با عضویت ایران 
مخالفت می شود؟ مخالفت با عضویت دائم ایران در سازمان همکاری 
شانگهای بعد از توافق هسته ای و در مقابل، دعوت از پاکستان و هند 
برای عضویت دائم در این سازمان در سال 2۰۱5، این شائبه را ایجاد 
می کند که طرح این موضوع که کش��ور تحت تحریم س��ازمان ملل 
نمی تواند عضو دائم س��ازمان شود، بیش��تر نوعی بهانه جویی برای رد 

درخواست عضویت دائم ایران بوده است. 
تا قبل از 2۰۱۰ بحث این بود که ازبکس��تان به دلیل مشکالتی که 
با تاجیکس��تان دارد، بیم آن را دارد که با عضویت دائم ایران، موضع 
تاجیک ه��ا تقویت ش��ود و بنابراین با عضویت دائ��م ایران مخالفت 
می کند، اما در اجالس اخیر سران شانگهای گفته می شود تاجیکستان 
با عضویت دائم ایران مخالفت کرده اس��ت. هر چند حمایت ایران از 
حزب نهضت اسالمی تاجیکستان و دعوت از رئیس آن، محی الدین 
کبیری، برای ش��رکت در کنفرانس وحدت اسالمی )دی ماه ۱۳۹۴( 
به عنوان دلیل مخالفت تاجیکس��تان با عضویت ایران ذکر شده، اما به 
نظر می رس��د ازبکستان و تاجیکس��تان، در پذیرش یا رد درخواست 
عضویت یک کش��ور در سازمان همکاری ش��انگهای، تأثیرگذاری 
محدودی دارند. در واقع، هرچند تصمیم گیری در این سازمان مبتنی 
ب��ر اجماع اعضای دائم اس��ت و بر روی کاغذ هر ش��ش عضو دائم 
به یک می��زان در تصمیم گیری ها نقش دارند، اما چین و روس��یه در 
تعیین دستورکارها و خط ومشی های سازمان از نقش تعیین کننده تری 

برخوردارند.
موض��ع چین در م��ورد پذیرش اعض��ای جدی��د محافظه کارانه 
اس��ت و گفته می ش��ود به دلی��ل مواضع ضدغرب��ی و ضدآمریکایی 
جمهوری اس��المی، پکن مخال��ف عضویت دائم ایران در س��ازمان 
همکاری ش��انگهای اس��ت و تمایلی ن��دارد با موافق��ت با عضویت 
تهران در این س��ازمان، بهانه به دست غربی ها بدهد. با توجه به حجم 
گس��تردۀ مناس��بات چین به  ویژه در زمینه های اقتص��ادی و تجاری با 
اروپا و آمریکا، این اس��تدالل که پکن مخالف تقویت بُعد ضدغربی 
و ضدآمریکایی س��ازمان همکاری شانگهای است، منطقی و عقالنی 
به نظر می رس��د. روسیه بیش��تر موافق عضویت دائم ایران است، چون 
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ب��ر خالف چینی ها، مس��کو تمایل بیش��تری به 
تقویت موضع تقابل جویانه س��ازمان همکاری 
ش��انگهای با غرب و به خصوص آمریکا دارد. 
با وجود این، روس ها نیز در عمل چندان موافق 
تقابل با غرب نیس��تند، چون هزینۀ چنین کاری 

را بسیار باال می دانند. 
همچنین روس��یه موافق افزایش نفوذ ایران 
در آس��یای مرک��زی و قفقاز نیس��ت. عالوه بر 
این، دالیل دیگری نیز ب��رای مخالفت این دو 
کش��ور با عضویت ایران در سازمان شانگهای 
وج��ود دارد. آنها نمی خواهن��د فرصت تعامل 
با دش��منان و رقبای ای��ران در منطقۀ خاورمیانه 
را تضعیف کنند. این دو کش��ور روابط خوبی 
هم از لحاظ سیاس��ی و ه��م از لحاظ اقتصادی 
با رقبا و دش��منان ای��ران در خاورمیانه دارند و 
تمایل��ی ندارن��د با پذیرش عضوی��ت ایران در 
سازمان همکاری ش��انگهای به این تلقی دامن 
بزنند که هم پیمان یکی از طرفین درگیری های 
خاورمیانه هستند؛ در واقع چنین چیزی به هیچ 
وجه به نفع آنها نیست. چین رابطۀ بسیار خوبی 
با عربس��تان سعودی، اسرائیل و دیگر بازیگران 
خاورمیانه دارد. ش��ی جی پینگ، رئیس جمهور 
چین، قبل از سفر به ایران، ابتدا به عربستان رفت 
و س��پس به ایران آمد. روس��یه نیز با اسرائیل و 
مصر رابطۀ بسیار خوبی داشته و تالش می کند 
از فرصت ه��ا و منافع ارتباط عربس��تان و ترکیه 
و دیگر کشورهای منطقه هم به رغم اختالفاتی 
که در برخی موضوعات با آنها دارد، بهره ببرد. 
از این رو، ایران باید در تصمیم گیری های خود 
در سیاس��ت خارج��ی این موض��وع را در نظر 
داش��ته و مواضع راهبردی خ��ود را با توجه به 
واقعی��ات دیپلماتیک متح��دان بین المللی خود 

همچون چین و روسیه، تنظیم نماید.




