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اعضای ســــازمان همکاری شــــانگهای در نشســــتی که در تاریخ 18 سپت�امرب 
2 میالدی در دوشنب�ه پایتخت تاجیکســــتان دایر شده بود، بعد از سالها  0 21
با عضویت دائیم ایران در این ســــازمان موافقت کردند. گفتنی است پیش 
از این، ایران به عنوان عضو ناظر در این ســــازمان حضور داشت. اهمیت این 
مسأله به جایگاه این سازمان در سطح بین املللی و منطقه در سایه حتوالت 
اخیــــر منطقه ای و بین املللی بر یم گردد که از مهمرتین این حتوالت افزایش 
شدت رقابت میان ایاالت متحده از یک طرف و چین و روسیه از طرفی دیگر 
و نیز وضعیت آشفته افغانستان پس از خروج امریکا است. البت�ه این نکته را 
نیز نب�اید از نظر دور داشت که پیوسنت ایران به این مجموعه منطقه ای ناشی 
از رویکرد »منطقه گرایی« در سیاســــت خارجی ایران در سالهای گذشته و 
در راستای سیاست » نگاه به شرق« صورت یم گیرد که هدف از آن مقابله 
با طرح امریکا برای مزنوی کردن ایران و کاهش فشــــارهای اقتصادی ناشی از 

حتریمها است.
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به همان اندازه که ایران روی مزیت های پیوسنت به سازمان شانگهای حساب 
باز کرده اســــت، به همان اندازه نیز قدرت مانور این کشور در استفاده از این 
ظرفیت با مشکالت و موانع متعددی رو برو است. این نوشتار در تالش است 
برای فهم این موضوع، چهار مســــأله را مورد واکاوی قرار دهد که عبارتن�د از: 
اول، روند عضویت ایران و اهمیت سازمان شانگهای. دوم، فضا و شرایطی 
که منجر به پذیرش عضویت ایران در ســــازمان شانگهای شد. سوم، مزایای 
احتمالی پیوســــنت ایران به سازمان شــــانگهای. چهارم، میزان قدرت مانور 

تهران زیر چرت شانگهای.

نخست: روند عضویت ایران و اهمیت سازمان شانگهای
در سال ٢٠٠5 میالدی ایران به دعوت و حمایت روسیه به عنوان عضو ناظر در 
ســــازمان همکاری شانگهای حضور یافت. این کشور در سال ٢٠٠8 میالدی 
درخواســــت عضویت دائم کرد اما با مخالفت برخی اعضــــای بنیانگذار در 
سازمان مانن�د چین، روسیه مواجه شد و مهمرتین دلیل مخالفت هم این بود 
که ایران به خاطر برنامه هســــته ای، حتت حتریمهای بیــــن املللی قرار دارد. در 
نشست سران این ســــازمان که در سال ٢٠١٠ میالدی در ازبکستان دایر شده 
بود، جامعه بین امللل از این سازمان خواست که برای اعطای عضویت کامل 
باید معیارهای جدیــــدی را در نظر بگیرد مبنی بر اینکه شــــرط عضویت در 
سازمان شانگهای این است که کشور متقایض نب�اید حتت هیچگونه حتریم 

بین املللی باشد.

در نشست ٢٠١5 میالدی، تاجیکســــتان به خاطر نگراین نسبت به حمایت 
تهران از گروههای مسلح در آسیای میانه، با درخواست ایران مخالفت کرد. 
البت�ه برخی اعضای دیگر مانن�د چین این نگراین را داشتن�د که ایران عضویت 
خود را در این ســــازمان ابزاری برای مقابله با سیاســــت های امریکا قرار دهد. 
اما ایران همچنان این درخواســــت را پیگیری کرد تا اینکه موفق شد در سال 
٢٠٢١ میالدی موافقت اعضا با پذیرش ایران به عنوان عضو دائم این سازمان 

را کسب کند.
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این سازمان که در ســــال ٢٠٠١ میالدی تأسیس شد، از این جهت برای ایران 
اهمیت دارد که تعدادی از کشورهای تأثیر گذار در صحنه بین امللل همچون 
چین و روســــیه که یم روند تا به عنوان قدرتهای بزرگ جهاین مطرح شــــوند، 
در این ســــازمان حضور دارند. البت�ه هند و پاکستان که در سال ٢٠١7 میالدی 
به این ســــازمان پیوستن�د نیز از جمله کشــــورهای مهم و تأثیر گذار هستن�د. 
وجود کشورهایی چون قزاقستان، قرقیزســــتان، تاجیکستان و ازبکستان که 
هم منابع سرشــــار و هم بازار گسرتده ای دارند بر اهمیت این سازمان افزوده 
است. بن�ابراین، این سازمان عالوه بر اینکه یک قدرت دیپلماتیک در سطح 

جهان به حساب یم آید، یک فضای اقتصادی پر رونق نیز هست.

از ســــویی دیگر، این ســــازمان با تأمین صلح، امنیت و ثب�ات در این منطقه 
جغرافیایی و مبارزه با پدیده جرم و جتارت مواد مخدر و مقابله با حرکت های 
جدایی طلب و افراطی گری دینی، نژادی و تروریســــم نقش برجسته ای در 
حوزه های امنیتی و سیاســــی بازی یم کند. بن�ابراین، در ســــایه حتوالت اخیر 
منطقه و جهان، از جمله خروج امریکا از افغانســــتان، و سیاست ایران مبنی 
بر نگاه به شرق و تالش ایاالت متحده برای مقابله با خطر چین و روسیه یم 

توان گفت که اهمیت این سازمان بیشرت نمود پیدا یم کند.

یکی از دالیل اهمیت باالی این سازمان در سطح جهان، حضور چهار قدرت 
بزرگ هسته ای در این سازمان است که عضویت باشگاه هسته ای جهان را 
دارند. عالوه بر آن، چین و روسیه که از مهمرتین اعضای این سازمان هستن�د، 
در شورای امنیت ســــازمان ملل از حق وتو برخوردارند. مساحت کشورهای 
عضو این سازمان بیش از 3٠ میلیون کیلومرت مربع را در بر یم گیرد که بیش از 
3.5 میلیارد نفر یعنی حدود نییم از جمعیت جهان را در خود جای داده است. 
آمارها حاکیست که کشــــورهای عضو این سازمان ٢٠ درصد تولید ناخالص 
ملی کل جهــــان را که بــــه ارزش ١5 تریلیون دالر ختمین زده یم شــــود به خود 
اختصاص یم دهند. بن�ابراین، ایران با عضویت در این ســــازمان به دو تریبون 

اقتصادی و سیاسی دسرتسی پیدا یم کند.
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این ســــازمان با داشنت روســــیه و ایران، بزرگرتین تولید کنن�دگان انرژی دنیا 
و با داشــــنت چین و هند، بزرگرتین مصرف کنن�دگان منابع انرژی را در خود 
جای داده است. این ســــازمان همچنین بزرگرتین کشورهای منطقه اوراسیا 
که بیشرتین نفوذ در فضای بین املللی دارند را در عضویت خود دارد. اکرث این 
کشورها در منطقه آسیای میانه واقع شده اند که به عنوان یک منطقه حایل، 
کریدورهای مهم جتاری و منابع کالن تولید و مصرف انرژی جهان را در اختیار 
دارند و در نهایت، این ســــازمان عرصه ای برای منافع مهم ژئو اســــرتاتژیک 

بازیگران منطقه ای و بین املللی به شمار یم رود.

ســــازمان همکاری شــــانگهای یکی از گزینه های جهاین بــــرای مقابله با تنها 
قدرت جهاین یعنی امریکا و بازگرداندن توازن در روابط بین امللل محســــوب 
یم شود. این یک گزینه شرقی است که در مقابل گزینه اروپایی – امریکایی 
شرق ســــتیز، قد علم کرده است. زیرا قدرت های محوری این سازمان یعنی 
چین و روســــیه نیز خواهان نظام بین املللی چند قطبی هســــتن�د؛ به ویژه بعد 
از اینکــــه غرب یعنی امریکا و اروپا در نتیجه سیاســــت هــــای غلط در لیبی، 
افغانســــتان، عراق و دیگر مناطق شکست خوردند و در نتیجه زمینه را برای 
نفوذ برخی کشورهای منطقه از جمله ایران، و گسرتش خشونت و تروریسم 

و بنیادگرایی فراهم ساختن�د.

دوم: فضا و شــــرایطی کــــه منجر به پذیرش ایران در ســــازمان 
شانگهای شد

در زماین اعضای سازمان شانگهای موافقت خود را با عضویت دائیم ایران در 
این سازمان اعالم کردند که حتوالیت در داخل ایران و منطقه و بین امللل جریان 

داشت که اینک به آنها یم پردازیم:

یک- رویکرد خصمانه ایران در قبال ایاالت متحده: در نتیجه اقدامایت که رهرب 
ایران برای تغییر فضای سیاسی ایران و مقابله با چالشها در پیش گرفت، در 
ماه ژوئن ٢٠٢١ میالدی ابراهیم رئیســــی تن�درو به ریاست جمهوری برگزیده 
شد. این اقدامات رژیم با این هدف روی دست گرفته شد که همه نهادهای 



ایران و سازمان شانگهای: مزایای عضویت ایران و قدرت مانور این کشور 7

حکومتی برای مدیریت مرحله سرنوشت ساز و پاسداری از فرهنگ انقالب 
در کشور، یک دست شود. رئیسی انتخاب شد تا روحیه و شور انقالب را بار 
دیگر در کشور زنده کند و گفتمان و مبادی بنیادین انقالب را تداوم خبشد و 
از ارزشــــهای فرهنگی جامعه پاسداری کند و پروژه فرامرزی ایران را همچنان 
دنب�ال کند. طبیعتا، این رویکرد ایران ســــبب یم شــــود که کشورهای غریب و 
حتی کشورهای غرب آسیا که محل پروژه منطقه ای ایران است، با جدیت در 
مقابل ایران بایستن�د. به همین سبب ایران به خاطر رویارویی با این جبهه، با 
چالشــــهای بزرگی مواجه است. در سایه رویکرد دولت جدید ایران که برای 
غلبه بر چالشــــهای اقتصادی سیاست »نگاه به شــــرق« و توجه بیشرت به 
منطقه آسیای میانه، شرق آسیا و منطقه قفقاز را در دستور کار خود قرار داده 
است، پیوسنت ایران به سازمان شانگهای یک دستاورد بزرگ به حساب یم 

آید و قدرت مانور بیشرتی به این کشور یم دهد.

دو- رقابت شدید بین املللی و توافق روســــیه و چین در مورد نظام بین املللی 
چند قطبی: فضای بین امللل شاهد رخدادها و حتوالت مهیم است که ناشی از 
رویارویی و رقابت روز افزون میان ایاالت متحده و چین است. با آمدن رئیس 
جمهور تازه امریکا این رقابت وارد فاز تازه ای شــــده اســــت. بایدن با احیای 
سیاست های اوباما خبش اعظم امکانات راهربدی خود را به منطقه جنوب 
آســــیا اعزام کرد تا با محاصره چین از دریا و خشکی، پیشروی های این کشور 
را محدود کند که ائت�الف موسوم به اوکوس میان اسرتالیا، بریتانیا و ایاالت 
متحده ثمره اخیر این رویکرد اســــت. این حتوالت در اصل، ناشی از ائت�الف 
های بین املللی است و ایران با چین و روسیه در این نقطه اشرتاک نظر دارند 
که به جای اینکه تالش خود را صرف تسلط بر منطقه کنن�د، باید برای ایجاد 
یک نظام بین املللی چند قطبی تالش کنن�د و نزدیکی چین و روسیه و اشرتاک 
موضع این دو کشور در مورد برخی از پرونده ها، ریشه در همین امر دارد. البت�ه 
جایگاه راهربدی ایران در پــــروژه چینی یک کمر بن�د و یک جاده را هم نب�اید از 

نظر دور داشت.

سه- توقف مذاکرات هســــته ای و تالش برای مقابله با فشارها: علی رغم 
برگزاری شش دور مذاکرات با هدف احیای برجام و برداشنت حتریمهای ایران، 
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اما نه تنها هیچ حترییم تا کنون لغو نشــــده بلکه ایاالت متحده در دور پنجم و 
ششم مذاکرات از گنجاندن بن�دی سخن گفت که به موجب آن مذاکرایت نیز 
باید در مورد برنامه های موشکی و منطقه ایران صورت گیرد. ایاالت متحده 
همچنین طریح برای محدود کردن ســــانرتیفیوژهای پیشــــرفته ایران و ذخایر 
اورانیوم غنی شــــده ٢٠ درصد و 6٠ درصد ارائه داده است. این در حالیست 
که ایران در ســــایه دولت رئیســــی تالش یم کند تا از دستاوردهای هسته ای 
مخصوصا در زمینه فناوری مربوط به ســــانرتیفیوژها پاسداری کند و افزودن 
هیچ بنــــ�دی به برجام را نیم پذیــــرد. ایران همچنین تــــالش یم کند از رابطه 
خویب که با چین و روسیه دارد برای مقابله با فشارهای ایاالت متحده و غرب 

استفاده کند.

چهار-عقب نشــــینی امریکا از افغانســــتان و نیاز به یک چرت حمایتی منطقه 
ای در برابر ناآرایم ها: از ســــویی دیگر، با خروج امریکا از افغانستان، یک خأل 
اسرتاتژیک کالن در منطقه احساس یم شود. با اینکه ایران از اینکه مهمرتین 
دشمن از مرزهای شرقی اش رخت بر بسته خرسند است، اما همچنان نگران 
اســــت که امریکا برای درگیر کردن ایران در جنگ با افغانســــتان توطئه ای 
داشته باشد و این درگیری بهانه ای برای حتمیل فشارها و حتریمهای بیشرتی 
علیه تهران گردد. در چنین شرایطی، ایران ضمن اینکه به فعالیت های خود 
در سطح منطقه ادامه یم دهد، هرگونه حترکایت که ممکن است به منافع و 
ائت�الف های این کشور آسیبی بزند را به دقت زیر نظر دارد. ایران نگران است 
که یب ثب�ایت در افغانســــتان پن�اهجویان بیشرتی را به ایران سرازیر کند. مسأله 
دیگری که موجبات نگراین ایران را رقم زده این است که با ادامه هرج و مرج 
در افغانستان، دولت اسالیم شاخه خراسان و القاعده بار دیگر در این کشور 
قدرت گیرند که این امر امنیت و ثب�ات ایران را با تهدید مواجه یم کند. ایران 
به ثب�ات افغانســــتان یم اندیشــــد زیرا که این امر فوائد اقتصادی بیشماری 
بــــرای ایران به همــــراه دارد؛ مخصوصا اگر طالبان از غرب و ایاالت متحده 
روی گردان شــــده و در ایجاد ثب�ات داخلی موفق شــــوند، آنگاه افغانستان 
یک فرصت اقتصادی کالین برای ایران به حساب خواهد آمد. زیرا بازارهای 
افغانســــتان به روی صادرات بزنین و گاز طبیعی و دیگــــر کاالها و نیازهای 



ایران و سازمان شانگهای: مزایای عضویت ایران و قدرت مانور این کشور 9

ضروری گشوده خواهد شد که این امر یم تواند به دور از نظارت امریکاییها 
خبشــــی از درآمد ایران را تأمین کند. همچنین افغانســــتان یم تواند به عنوان 
دروازه ای به روی اقتصاد ایران به سوی بازارهای آسیایی و چینی باشد که این 
امر یم تواند در کاهش فشار ناشی از حتریمها مؤثر باشد و نگذارد که امریکا 

در مذاکرات احتمالی وین به ایران فشار آورد.

سوم: مزایای احتمالی پیوستن ایران به سازمان شانگهای
مســــئولین و کارشناســــان ایراین بر این باورند که ایران با پیوسنت به سازمان 
همکاری شــــانگهای دســــتاوردهای سیاســــی عدیده ای را کسب یم کند. 
عضویت کامل ایران در ســــازمان شانگهای این امکان را برای ایران فراهم یم 
کند که از طریق همکاری با بلوک شرق و کشورهای تأثیرگذار در امور منطقه 
و بین امللل همچون روسیه و چین که اعضای دائیم شورای امنیت نیز هستن�د، 
بتواند ضمن تقویت سیاست نگاه به شرق یک گزینه بین املللی خلق کند و 
کشــــور را از انزوای بین املللی که به خاطر برنامه های هسته ای، موشک های 
بالســــتیک و ماجراجویی های توســــعه طلبانه بر کشور حتمیل شده، برهاند. 
در این زمینه علی رضا حقیقیان مدیر کل امور اوراسیا در وزارت خارجه ایران 
بر این باور است که پذیرش عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای اعالم 

شکست پروژه مزنوی سازی ایران بود.

از منظر سیاسی، ایران پیوسنت به ســــازمان همکاری شانگهای را در راستای 
رهیافت جدید مبنی بر حرکت به سوی جهان چند قطبی یم داند که با تمایالت 
ایاالت متحده که قدرت برتر نظام تک قطبی است، سازگاری ندارد. ابراهیم 
رئیسی در سخرناین خود در نشست سران سازمان شانگهای گفت: » امروز 
جهان وارد دوران جدیدی شده است و سلطه طلبی و یک جانب�ه گرایی رو به 
زوال است. نظام بین امللل به سوی چند قطبی شدن و بازتوزیع قدرت به سود 
کشورهای مستقل در حال تغییر است«. منظور رئیسی این است که نظام 
بین امللل نه تک قطبی بلکه چند قطبی شــــده است و امریکا در آینده نزدیک 

جایگاه خود را در نظام بین امللل از دست خواهد داد.

https://www.farsnews.ir/news/14000626000476/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.farsnews.ir/news/14000626000476/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/1400062619235/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400062619235/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400062619235/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400062619235/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400062619235/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://www.isna.ir/news/1400062619235/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8
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در واقع یم توان گفت در این شرایط که در سایه حتریمهای ناشی از فعالیت 
های هســــته ای و به خاطر همه گیری کرونا، اوضاع بد اقتصادی و شــــرایط 
سخت زندگی سبب شده است که نارضایتی مردم از نظام باال بگیرد، دولت 
رئیســــی نیاز دارد که با بزرگنمایی های این چنینی برای ترمیم مشــــروعیت 

آسیب دیده رژیم تالش کند.

اما از حلاظ اقتصادی، ایرانیها انتظار دارند که با پیوســــنت ایران به ســــازمان 
همکاری شانگهای، حتریمهای اقتصادی امریکا یب اثر شود. زیرا که عضویت 
در شانگهای فرصتی را برای ایران فراهم یم كند تا روابط اقتصادی خود را با 
اعضای این ســــازمان حتکیم نموده و گسرتش دهد. همچنین، این سازمان به 
مزنله یک دروازه ارتب�اط اقتصادی است که ایران یم تواند از طریق بازارهای 
بزرگ در بلوک شــــرق و راه یافنت به بازارهای گســــرتده ای که 65 درصد کل 
جمعیت جهان را در خود جای داده است، خبشی از درآمدهای مورد نیاز کشور 
را تأمیــــن کند. اما با این همه، محمود جامســــاز کارشــــناس اقتصادی در ١8 
ســــپت�امرب ٢٠٢١ میالدی تأکید کرد که پیوسنت به سازمان همکاری شانگهای 
هیچ ره آوردی برای ایران ندارد چرا که اقتصاد یب رمق ایران برای خروج از انزوا 

نیازمند رفع حتریمهاست.

از حلــــاظ نظایم، پیوســــنت ایران به ســــازمان همکاری شــــانگهای فرصتی 
است تا این کشــــور از طریق همکاری های نظایم با روسیه و چین جتهیزات 
و توانمندیهای نظایم خود را تقویت کند؛ به ویژه اینکه حتریمهای تســــلیحایت 
٢٠ میالدی برداشته شد و اکنون این زمینه فراهم آمده است  ایران در اکترب ٢٠

که ایران با روسیه و چین وارد قراردادهای تسلیحایت شود.

چهارم: چارچوب قدرت مانور تهران در زیر چتر شانگهای
سازمان شانگهای نه یک مجموعه اقتصادی جهاین بلکه یک سازمان امنیتی 
است که اساســــا برای تأمین امنیت چین و روسیه در فضای امنیتی یرپاموین 
آنها تشــــکیل شده اســــت و حمایت از امنیت ملی روســــیه و چین در مقابل 
تهدیدهای مشرتک در مناطقی که از حوزه نفوذ ایران در خاورمیانه دور است، 

https://iranintl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89?page=1
https://iranintl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89?page=1
https://iranintl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89?page=1
https://iranintl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%BA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B0%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89?page=1
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را نیز در دستور کار خود دارد. با پیوسنت هند، این سازمان قدرت های هسته 
ای را در خود جای داده است که اهداف امنیتی متضادی دارند و البت�ه که ایران 

نظر به مسائل سیاسی و جغرافیایی از دغدغه های امنیتی آنان به دور است.

عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شــــانگهای، الزامایت را نیز برای این 
کشــــور به دنبــــ�ال دارد. از جمله اینکه ایران به عنوان عضو کامل باید رســــما 
موضع خود را در خصوص مســــائل اختالفی اعضا همچون مسائل اختالفی 
میان هند و پاکســــتان و چین اعالم کند این در حالیست که قبل از عضویت 
کامل، ایران با این اینگونه مسائل اختالفی هیچ ارتب�اطی نداشت. اما اکنون 
که ایران به عنوان عضو دائم درباره موضوعی رســــما اعالم موضع کند، قطعا 
نظر چین و هند نســــبت به ایران در مقایسه با دوران قبل از عضویت کامل، 

متفاوت خواهد بود.

عالوه بــــر آن، عضویت کامل ایران، در مورد مســــائل امنیتی خاورمیانه هیچ 
دســــتاوردی برای ایران به همراه ندارد و این کشــــور که فعالیت های توسعه 
طلبانه و برنامه هســــته ای و موشک های بالستیک را از اولویت های امنیتی 
خود قرار داده اســــت، نیم تواند از حمایت ســــازمان در مقابله با دشــــمنان 
خاورمیانه ای خود برخوردار گردد؛ چرا کــــه خاورمیانه خارج از دایره دغدغه 
های مســــتقیم امنیتی اعضای سازمان است و اساســــا به مسائل امنیتی که 

چین و روسیه در جغرافیای پیراموین خود دارند، اهمیت یم دهند.

همچنین این ســــازمان در برون رفت از انزوای منطقه ای هم نیم تواند دردی 
از ایران دوا کند. به عنوان مثال، اینکه ســــازمان شانگهای برای ترمیم روابط 
ایران- اسرائیل و یا ایران – عربســــتان گایم بردارد، مسأله ای دور از انتظار 
است؛ زیرا سیطره روسیه و چین بر این سازمان سبب خواهد شد که رویارویی 
میان ایران و کشورهای منطقه در مورد مسائل اختالفی همچنان باقی بماند. و 
در گذشــــته نیز سابقه نداشته که چین یا روسیه به طور جدی به ایران فشار 
آورد که برای صلح و ثب�ات در خاورمیانه وارد گفتگوی همه جانب�ه شود؛ جبز 
یک طرح امنیتی روسیه برای کشورهای خاورمیانه که اخیرا تغییرایت نیز در آن 
اعمال شده است. عمال، سازمان شانگهای بیشرت به تاالرهاى حبث وگفتگو 
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تا به ائت�الف های منطقه ای دارای صالحیتی چون پیمان آتالنتیک شمالی و 
یا احتادیه اروپا که کمیته های دائیم آنها صالحیت اجرایی سازی تصمیمات 
را داشته باشند و ایران بتواند آنگونه که یم خواهد در راستای اهداف خود از 
آن استفاده کند. بلکه کمیته های دائیم سازمان شانگهای برای اجرایی سازی 
تصمیمات اختاذ شده صالحیتی ما فوق کشــــورهای عضو ندارند. همچنین 
این ســــازمان فاقد یک بازوی نظایم است که برای حتکیم مواضع کشورهای 
عضو از آن اســــتفاده کند. بلکه این چین و روسیه هستن�د که در مورد مسائل 
حساس منطقه تصمیم نهایی را یم گیرند؛ نه ایران. نکته دیگر اینکه، غرب 
آسیا یک اولویت حیایت برای ایران است؛ جایی که آرزوهای خود را به آن گره 
زده است. و علی رغم اینکه روسیه و چین از ایران حمایت یم کنن�د اما به هیچ 
عنوان از رفتارهای ایران مبنی بر تهدید به بسنت تنگه هرمز و هدف قرار دادن 
نفت کش ها و کشتی های جتاری در خلیج عریب رضایت ندارند و نیم خواهند 
که ایــــران زیر چرت پیمانهای همکاری و امنیتی منطقه ای، به این نوع رفتارهای 
خود ادامه دهد؛ زیرا ایران در مسیر انتقال انرژی چندین کشور عضو سازمان 
شــــانگهای نیز مزاحمت ایجاد یم کند و چندی قبل چین در مورد سیاست 
ایران در تنگه هرمز ابراز نگراین کرده بود. بــــه همان اندازه که رابطه با ایران 
برای چین اهمیت دارد، به همان اندازه نیز این کشور تالش دارد رابطه خوب 

خود را با کشورهای خلیج عریب حفظ کند.

روســــیه نیز در مورد رفتارهای ایران نگرانیهای مشــــابهی دارد و تفاهم های 
کنوین میان دو کشــــور صرفا جنب�ه تاکتیکی دارد که تاریــــی از یب اعتمادی را 
پشت خود جای داده است. بر خالف توافق دو طرف در مورد مقابله با نفوذ 
امریکا در فضای ژئوپلیتیک مشرتک، سایر توافقات میان دو کشور همچون 
موضع مشرتک در مورد سوریه، سست و یب بنیان است و هر حلظه احتمال 
از بین رفنت آنها وجود دارد. و ســــازمان شانگهای هم این ظرفیت را ندارد که 
مشکالت ســــاختاری روابط دو کشــــور را حل و فصل کند. در نتیجه، نه تنها 
سازمان شــــانگهای هیچ کمکی به پیشربد سیاست های ایران در غرب آسیا 
نیم کند بلکه بر عکس، این سازمان یم تواند یک ابزار فشاری بر ایران باشد تا 

رفتار خود را تعدیل کند.
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در صورتیکه ایران تغییری در رفتارهای خود ایجاد نکند، پیوسنت به شانگهای 
از حلاظ امنیتی هیچ امتیاز قابل توجهی برای ایران به همراه ندارد. ولی از آجنا 
که اساسا رسیدگی به مشکالت امنیتی شــــرق آسیا و آسیای میانه از جمله 
مأموریت های این سازمان است، ایران یم تواند از برخی دستاوردهای امنیتی 
در این منطقه حیایت بهره مند شود که عبارتن�د از: مبارزه با تروریسم، کمک به 
ثب�ات در افغانستان و تالش برای ایجاد یک موضع مشرتک میان کشورهای 
تأثیر گذار سازمان شانگهای که به حنوی بعد از خروج امریکا از افغانستان، 
از حتوالت این کشــــور متأثر یم شــــوند؛ چرا که یکی از دغدغه های اعضای 
شــــانگهای این اســــت که با پر کردن خأل ناشــــی از خروج امریکا، نگذارند 
افغانســــتان به منبع حبران برای کشورهای همســــایه تب�دیل شود. همچنین 
پیوسنت ایران به شانگهای، به ایجاد همکاری و کاهش تنش میان کشورهای 
های رقیب مانن�د افغانستان و تاجیکستان کمک یم کند و کنرتل تنش های به 

وجود آمده را آسانرت یم کند.

پنجــــم: پیامدهــــای پیوســــتن ایران به ســــازمان شــــانگهای بر 
کشورهای خلیج

ایران با راه انداخنت تبلیغات در داخل کشــــور تالش دارد پیوسنت این کشور 
به سازمان شانگهای را یک دســــتاوردی معرفی کند که مردم ایران از منافع 
اقتصادی آن بهره مند خواهند شــــد. ایران درباره عضویت دائیم خود که تنها 
دو سال بعد اجرایی یم شود، از هم اکنون با هدف مقابله با رقبای خلییج خود 

بزرگ نمایی یم کند.

تبلیغایت که ایران به راه انداخته با واقعیت فاصله زیادی دارد و ضعف رابطه 
اقتصادی ایران با کشورهای عضو این سازمان – البت�ه جبز چین- بهرتین دلیل 
این امر است. وانگهی، برخی اعضای این سازمان همچون هند و پاکستان از 
هم پیمانان ایاالت متحده به شــــمار یم روند که ضمن پایبن�دی به حتریمهای 
ایاالت متحده علیه ایران، چندین کشــــور دیگر را نیز به رعایت این حتریمها 

وادار یم کنن�د.
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ممکن اســــت ایران از رهگذر تفاهمنامه ها و قراردادهــــای دو جانب�ه با برخی 
کشورهای منطقه و در سایه مماشات امریکا با این کشورها، به دستاوردهای 
اقتصادی جزیئ دســــت یابد. اما این دســــتاورد اقتصادی جزىئ به هیچ عنوان 
کمکی به مدیریت حبران اقتصــــاد داخلی خنواهد کرد. و این احتمال هم وجود 
دارد که رژیم ایران در گفتگوهای احتمالی آینده وین با واشــــنگنت موضع 
سرسختانه تری در پیش گیرد که در اینصورت تنها عامل تأثیر گذاری که یم 
توان به آن چشم دوخت این است که حبران داخلی به مدد فشارهای منطقه 
ای آمده و این کشور را وادار به تعدیل رفتار منطقه ای و پایان دادن به سیاست 

های خصمانه اش کند.

از ســــویی دیگر، بعید به نظر یم رسد که چین و روسیه روابط اقتصادی خود 
را با کشــــورهای خلیج به بهبود روابط با ایــــران گره بزنن�د. زیرا اهمیت حوزه 
اقتصــــادی برای این دو کشــــور اقتضا یم کند که روابط خــــود را به گونه ای 
مدیریت کنن�د که بازار بزرگ، پر رونق و با ثب�ات کشورهای خلیج را از دست 

ندهند.

از حلاظ سیاســــی، علی رغم اینکه ســــازمان شــــانگهای یک ائت�الف ضد 
امریکایی و ضد غریب و رقیب پیمان ناتو اســــت، اما به دلیل محدودیت عمل 
این سازمان و نیز عدم ورود این سازمان به هیچ منازعه علنی با غرب و ایاالت 
متحده و همچنین مســــائل اختالفی بین اعضاء، پیوسنت به این سازمان هیچ 
دستاوردی برای ایران نیز خنواهد داشت. در نتیجه آچنه که ایران با تبلیغات و 
هیاهو آن را یک دستاورد راهربدی یم خواند، کامال یب معنا است. شاید ایران 
هم پیمان مورد اعتماد چین باشــــد که به کشورهای خلیج به عنوان هم پیمان 
امریکا یم نگرد. اما تا کنون نه چین و نه روســــیه هیچ تمایلی از خود نشــــان 
نداده اند که منطقه خاورمیانه را وارد جنگ سرد و رقابت و ائت�الفهای رقابتی 

همچون مرحله دو قطبی یک قرن پیش کنن�د.

بلکــــه بر عکس، چین و روســــیه در مورد سیاســــت های خصمانــــه ایران در 
خاورمیانه مالحظایت دارند و نسبت به اقدامات ایران مبنی بر تهدید امنیت 
دریایی و آزادی کشتیراین در آبراهه های بین املللی اعرتاض دارند. و روسیه نیز 
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نسبت به گرایشات سلطه طلبانه که مبن�ای سیاست خارجی ایران است و 
نسبت به دخالت های خارجی این کشور با هدف ایجاد یب ثب�ایت و هرج و مرج 

در کشورهای مقصد، نگران است.

شایان ذکر است که این سازمان در نشست اخیر خود، کشورهای عربستان 
ســــعودی، مصر و قطر را به عنوان شرکای گفتگو پذیرفت. این اتفاق اخیر 
مانع از آن یم شــــود که ایران از این ســــازمان بر علیه منافع کشورهای خلیج 
اســــتفاده کند. گفتنی است که کشورهای خلیج روابط بسیار خویب با برخی 
از اعضای ســــازمان از جمله پاکستان و تاجیکستان دارند که در فضای آسیای 
میانه رقبای ایران به حساب یم آیند و با سیاست های ایران مخالف هستن�د.

از حلاظ امنیتی، همه قدرتهای هسته ای ســــازمان با دستیایب ایران به سالح 
هسته ای مخالف هستن�د. اما حتوالت بنیادین در رویارویی و رقابت بین املللی 
میان چین و روسیه از یک ســــو و ایاالت متحده از سویی دیگر، تنها حالتی 
اســــت که امکان دارد ایران از حلاظ امنیتی و نظایم دستاوردی کسب نموده 
٢٠ میالدی صورت  و در ســــایه برداشته شدن حتریم تسلیحایت که در اکترب ٢٠
گرفت، قراردادهای تسلیحایت را با این کشورها وارد فاز اجرایی کند که در این 
صورت ایران یم تواند با فروش تسلیحات به بازوهای نظایم خود درآمد مالی 

هنگفتی داشته باشد.

خالصه اینکه، نظر به اینکه پیوســــنت ایران به ســــازمان همکاری شانگهای 
دستاوردهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی چنداین برای ایران ندارد، این امکان 
نیز وجود ندارد که ایران از این سازمان در رویارویی و رقابت خود با کشورهای 
خلیج در منطقه خاورمیانه استفاده کند. همچنین، کشورهای تأثیرگذار در 
این ســــازمان مانن�د چین و روسیا حاضر نیســــتن�د از توازن موجود در منطقه 

غرب آسیا و دستاوردهای خود با کشورهای خلیج چشم پوشی کنن�د.

برآینــــد
به نظر یم رسد که موافقت کشورهای تأثیرگذار در منطقه شانگهای یعنی 
روسیه و چین به پیوسنت ایران، ناشی از رقابت شدید میان قطب های جهاین 
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تأثیر گذار در سیاســــت بین امللل و منطقه است. موافقت روسیه و چین با 
پذیرش ایران، گویای این واقعیت اســــت که این دو کشــــور در تالشند تا از 
فرصت خروج امریکا از افغانستان و کاهش توجه واشنگنت به مناطق نفوذ 
خود کمال اســــتفاده را بربند و ضمن گسرتش حوزه نفوذ خود، حضور خود را 
در راســــتای مقابله با ایاالت متحده تقویت کنن�د. این در حالیست که ایران 
در تالش اســــت با یافنت منافذ اقتصادی تازه ای، با فشار حتریمهای امریکا بر 
اقتصــــاد حبران زده اش مقابله کند و از حضورش در این ســــازمان برای حتکیم 
ائت�الفهای سیاسی با کشورهای عضو سازمان از جمله روسیه و چین استفاده 

کند.

از فضایی که اعضای سازمان شانگهای در آن با عضویت ایران موافقت کردند 
و از جایگاه اعضا و رویکردها و سیاســــت های منطقه ای و بین املللی آنها که 
در تضاد با سیاست های ایران است، یم توان چنین فهمید که دستاوردهای 
ایران از پیوسنت به این سازمان در راستای مقابله با حتریمها و انزوای بین املللی، 
صرفا نمادین و ناچیز است. زیرا سازمان شــــانگهای یک سازمان اقتصادی 
فعال نیســــت که برای ایران گزینه های مالی فــــراوان فراهم کند؛ بلکه یک 
سازمان امنیتی است که برای مقابله با چالشهای امنیتی روسیه، چین، هند 
و پاکســــتان در حوزه های جغرافیایی پیراموین آنها تشکیل شده است. و نکته 
دیگر اینکه سیاســــت های تک تک اعضای آن در مورد خاورمیانه، آســــیای 
میانه و شــــرق آســــیا تفاوت دارد. وانگهی، منطقه خاورمیانه که برای ایران 
اولویت دارد، در اولویت های امنیتی مستقیم سازمان شانگهای مخصوصا 

روسیه وچین نیم گنجد.

همچنین، گرایش ایران به ادغام منطقه ای که تعهدایت را نیز برای کشــــورها 
ایجاد یم کند، با رویکرد سیاست خارجی ایران مبنی بر استقالل و زیر سلطه 
قدرت های بزرگ نرفنت، در تضاد اســــت. و یب تردید، با پیوسنت ایران به این 
ســــازمان خطر قرار گرفنت این کشــــور به عنوان یک قدرت متوسط حتت 
سیطره قدرت های بزرگی چون چین و روسیه که در صدد تسلط بر منطقه 
هستن�د، وجود دارد. در اینجا یم توان گفت که تالش ایران برای پیوسنت به 
احتادیه اوراسیا و یا سازمان شانگهای نشان از این واقعیت دارد که ایران بیش 
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از اینکه به دنب�ال همکاری در فضای شــــانگهای باشد، به فکر استفاده از این 
سازمان در راستای مقابله با ایاالت متحده و خروج از انزوای اقتصادی است. 
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