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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 گرایی نویندولت سیزدهم و توازن 

 در سیاست خارجی 

 چکیده مطلب:

 

گیرد؛ عضویت در پیمان شانگهای بر مبنای یک نگاه و سیاست راهبردی صورت می -1

، تعادل شود و هدف از آننامیده می« های بازیتکثیر زمین»و « نگاه به شرق»سیاستی که 

یاست محور در سگرایی غربجانبهبخشی به سیاست خارجی ایران در مقابل یکو توزان

 خارجی و تمرکز بر برجام است.

سازی جدی برای تجلی راهبرد نگاه به شرق، شکست سیاست انزوای ایران، زمینه -2

اط با های امنیتی بویژه در ارتبای وین، تقویت همکاریهستهتأثیر مثبت بر مذاکرات 

یری اتحادهای گافغانستان، دستاوردهای غیرمستقیم اقتصادی برای ایران، کمک به شکل

 المللی آمریکا و رهایی کشورهای آسیایسازی افول هژمونی بینضدتروریستی، نمایان

 ستاوردهای عضویت ایران در سازمانها و دمیانه از تنگناهای ژئوپلیتیکی ازجمله پیام

 باشد.شانگهای برای ایران و سایر اعضای این سازمان می
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با این حال، باید توجه شود که این امر باید در نگرش راهبردی و بلندمدت  -3

گیران سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران، جایگاه متناسب سازان و تصمیمتصمیم

به سیاستی پایدار تبدیل شود. عالوه بر این، ضمن داشتن  با اهمیت خود را پیدا کند و

مندی از مزایای عضویت در سازمان شانگهای، باید دقت هبرنامه عملیاتی و دقیق برای بهر

گرایی و هر راهبرد دیگری به هیچ وجه نباید به معنای جایگزینی با شود که توازن

 حل مسائل ایران در درونزیرا راههای داخلی و یا حتی تصور منتج به آن شود؛ ظرفیت

ایران قرار دارد و باید در هرگونه تعامل خارجی به این نکته توجه شود تا اتکای ما به 

  های خارجی نباشد.طرف
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 گرایی نوین در سیاست خارجیدولت سیزدهم و توازن

 «العالیمدظله»ایامنهخامام 

ترد سیاست خارجی، رتجیح شرق رب رغب، رتجیح »
شوراهیی هک با ما وهج مشترکی دارند رب اه و ک همساهی رب  دور،  رتجیح ملّ

 «اهی امروز ما است.دیگران، یکی از اولویت

 

 مقدمه

عضویت ایران در سازمان شانگهای، آن هم در زمانی که ایران تحت شدیدترین 

های آمریکا قرار دارد و در عین حال، با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران، تحریم

شود تا مرکز ثقل سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به کشورهای شرقی، تالش می

 ها وتواند پیامائز اهمیت است که میآسیایی و همسایه متمرکز شود، موضوعی ح

ای را برای ایران و سایر کشورهای عضو این سازمان داشته دستاوردهای دو و چندجانبه

 باشد. 

های ضدایرانی آمریکا و همچنین رشد قدرت در ایران، به طور عمده، باتوجه به تحریم

اند: ل کردهدو نکته تحلیالملل، عضویت ایران در شانگهای را بیشتر با چین در نظام بین
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های اول مزایای اقتصادی عضویت ایران در این سازمان بویژه در دور زدن تحریم

آمریکا در  گراییجانبهضدایرانی و دیگری، تمایل کشورهای شرقی برای مقابله با یک

تر در این زمینه آن است که در برخی سطح منطقه بویژه در آسیای میانه. نکته مهم

ا از عضویت ایران در این سازمان به یارگیری ایران در مقابل آمریکا تعبیر هرسانه

 شود. می

باشد، اما باید توجه داشت که ها درست میها و گزارهاگرچه هر دوی این نوع تحلیل

امنیتی دارد و روابط اقتصادی در قالب این  –سازمان شانگهای، بیشتر ماهیت سیاسی 

قرار ندارد؛ زیرا این سازمان هنوز کارکرد چندانی شبیه سازمان، چندان در اولویت 

های اقتصادی برای خود تعریف نکرده است. هرچند که ورود ایران به این اتحادیه

ی مناسبات اقتصادی با اعضای این سازمان نیز باشد. با ساز توسعهتواند زمینهسازمان می

 ود تعریف کرده و عضویت ایراناین حال، اینکه سازمان شانگهای چه مأموریتی برای خ

در این سازمان متضمن تأمین چه منافعی برای ایران و سایر اعضای آن است، به بحث و 

 شود تا بدان پرداخته شود. تری نیاز دارد که در متن حاضر تالش میبررسی دقیق

 

 چگونگی تشکیل سازمان شانگهای 
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متشکل از کشور چین و چهار  5ی این سازمان در ابتدا در قالب گروه شانگهای و یا ج

 6) 1996آوریل  26همسایه آن یعنی روسیه، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان در 

( با هدف حل و فصل مسائل مرزی بین این کشورها تشکیل شد. به 1375اردیبهشت 

در دوشنبه، این  2000در بیشکک و  1999در آلماتی و  1998های سال دنبال نشست

وی اهدافی غیر از هدف اولیه که حل و فصل اختالفات مرزی بود، گرایش سازمان به س

پیدا کرد و اسناد دیگری پیرامون مبارزه مشترک علیه قاچاق مواد مخدر و جنایات 

ه های اقتصادی از جمله احیای جادسازمان یافته و نیز تثبیت همکاری راهبردی در زمینه

ان از کنندگهمین گرایش جدید، شرکتابریشم به امضای طرفین رسید. در چارچوب 

های ناتو را در کوزوو محکوم اقدامات روسیه در چچن شدیداً حمایت کرده و دخالت

 کردند. 

سپتامبر( در شهر  11)تقریباً یک ماه پس از واقعه  2001نشست این گروه در سال 

دید جشانگهای چین برگزار شد. در این نشست، نخست کشور ازبکستان به عنوان عضو 

ژوئن سال  15تغییر داد. سپس در « 6شانگهای »پذیرفته شد که عمالً نام گروه را به 

را با هدف افزایش « سازمان همکاری شانگهای»، سران کشورهای عضو تأسیس 2001

ها اعالم کردند. بدینگونه سازمان همکاری شانگهای شامل کشورهای سطح همکاری

ای، دوستی بین اعضاء، ترویج های منطقهفوق به منظور ترویج و توسعه همکاری
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های مؤثر سیاسی، علمی، فرهنگی، آموزشی، انرژی، حمل و نقل، محیط همکاری

 شد.  طلبی در شانگهای چین تأسیسگرایی و جداییزیست و مقابله با تروریسم، افراط

ان، و یک سال بعد ایران، پاکست 2004عالوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال 

نیز  به عنوان اعضای ناظر به سازمان ملحق شدند. اخیراً 2012هند و افغانستان نیز در سال 

یکم که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، جمهوری ودر پایان اجالس بیست

اسالمی ایران، با رأی تمام اعضا رسماً به عضویت این سازمان درآمد. نقش این سازمان 

لی و است. گفتنی است که نقش اصآن تاکنون در منطقه افزایش یافتهاز زمان تأسیس 

د کنند. این سازمان از سویی درصدکننده را در این سازمان، چین و روسیه ایفا میتعیین

باشد و از سوی دیگر و مهمتر از آن، برای احیای حل مشکالت کشورهای عضو می

که از  های خوبی را برداشته استکا گامهای آمریطلبیابرقدرتی شرق و مقابله با توسعه

مأموریت »با عنوان  2005توان به مانور مشترک نظامی چین و روسیه در سال آن جمله می

های اشاره کرد. گفتنی است این مانور نظامی باعث رشد سریع همکاری« 2005صلح 

ان ورشو متسلیحاتی بین پکن ـ مسکو شد. با این حال، این سازمان، برخالف ناتو و پی

 رود.شمار نمیسابق، هنوز یک معاهده دفاعی چندجانبه به

 

 

 اهداف سازمان شانگهای 
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، این سازمان رسماً در اعالمیه 2001با تشکیل سازمان همکاری شانگهای در سال 

 هایامنیتی در زمینه مقابله با پدیده گیری خود، حوزه فعالیت سازمان را همکاریشکل

ن ای اعالم کرد. با ایدر سطح منطقه «طلبییی، تروریسم و جداییگراافراط»گانه سه

سال بعد زمانی که اساسنامه سازمان تهیه و به امضای اعضا رسید، اهداف  حال، یک

سازمان باز هم گسترش بیشتری پیدا کرد و موضوعات متنوعی را تحت پوشش قرار داد. 

 مطابق با اساسنامه سازمان، اهداف سازمان شامل موارد متعددی است، از جمله: 

 تقویت اعتماد متقابل، دوستی و حسن همجواری میان اعضا، -1

های چندجانبه برای حفظ صلح، امنیت و ثبات در منطقه و ارتقای تحکیم همکاری -2

 المللی بر مبنای دموکراسی، عدالت و عقالنیت،نظم سیاسی ـ اقتصادی جدید بین

 یی در اشکال مختلف آن،گراطلبی و افراطاقدام مشترک علیه تروریسم، جدایی -3

های سیاسی، اقتصادی، دفاعی و ای در تمامی حوزههای مؤثر منطقهتشویق همکاری -4

 فرهنگی،

 کمک به رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی و اجتماعی در منطقه،  -5

ـ موارد متعدد دیگری همچون همکاری در زمینه مسائل حقوق بشری و همگرایی در  6

 در دستور کار این سازمان قرار دارد.اقتصاد جهانی نیز 
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گذار این سازمان، در هر چند طی سه دهه اخیر، چین به عنوان مهمترین عضو و بنیان

کاهش تنش در  -1آمیز خود سه هدف اصلی شامل؛ راستای استراتژی ظهور مسالمت

 محیط امنیتی و در مرزهای وسیع چین با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی برای تمرکز

بخشی به همسایگان پیرامون ظهور چین و کاهش تنش و اطمینان -2بر اهداف داخلی؛ 

 -3یانگ و کنشین سینهای کنترل هرچه بهتر استان مسلمانهمچنین فراهم ساختن زمینه

 رسدایجاد موازنه محتاطانه در برابر آمریکا را مد نظر قرار داده است، اما به نظر می

و آمریکا به اروپای شرقی و حتی لهستان، نگرش چین و روسیه را های ناتو طلبیتوسعه

با توجه به کارویژه اولیه این سازمان تغییر داده و دو کشور مؤسس سازمان شانگهای را 

های چند جانبه در قالب این سازمان بر آن داشته است تا با رویکردی جدید به همکاری

 ای بپردازند. منطقه

چین جنوبی میان پکن و غرب رو به افزایش است و چین عمالً مناقشه درباره دریای 

مقررات پرواز ممنوع را بر فراز منطقه مستقل تحت حاکمیتش برقرار کرده است. آمریکا 

اخیراً مدعی شد چین با ساخت جزیره مصنوعی در دریای چین جنوبی تالش دارد 

کا با اهبرد دفاعی آمریتوپخانه و تجهیزات نظامی در آن مستقر کند. بازبینی جدید ر

هدف مهار توان رو به رشد چین در دو حوزه نظامی و اقتصادی بر این اساس ارزیابی 

 شود.می
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از سویی با توجه به تحوالت جدید جهانی به خصوص حوادث غرب آسیا و اوکراین و 

های غرب علیه روسیه، مسکو قصد دارد بعد از پذیرش هند و پاکستان، محاصره و تحریم

پذیرش ایران به عضویت دایم سازمان همکاری شانگهای، امکانات و توانایی این  با

 طلبانه ناتو به شرق افزایش دهد. باید توجهای را در برابر سیاست توسعهسازمان منطقه

س از زا برای این سازمان، بویژه پداشت که گسترش ناتو به شرق به عنوان چالشی برون

ف رو، مسکو با هداست خارجی روسیه، مطرح است. از ایننگرش اوراسیاگرایانه در سی

های ناتو، پذیرش های غرب و ایجاد توازن در برابر بلندپروازیکاهش میزان تحریم

 اعضای جدید و گسترش سازمان شانگهای را در دستور کار قرار داده است. 

معادالت در این میان، جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان کشوری تأثیرگذار در 

ه تواند در تقویت جایگاای و جهانی و همچنین با داشتن ذخایر بزرگ انرژی، میمنطقه

جمهور ای ایفا کرده و همانگونه که رئیسسازمان همکاری شانگهای نقش تعیین کننده

 ای شود.روسیه اعالم کرد، سبب افزایش توان این پیمان منطقه

 شانگهای اکنون با عضویتباید گفت که های سازمان شانگهای هم ی ظرفیتدرباره

سوم عضو ناظر دارد. کشورهای عضو این سازمان، یک 3و عضو رسمی  9ایران، 

درصد  21درصد تولید ناخالص ملی دنیا،  25درصد جمعیت و  42های جهان، خشکی

درصد از کل ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند. حجم اقتصاد اعضای  46ذخایر نفت و 

ین . نکته مهم در ادرصد از حجم اقتصاد اتحادیه اروپا بیشتر است 32ان شانگهای، سازم
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های میان، موقعیت ویژه جمهوری اسالمی از حیث برخورداری از منابع انرژی و پتانسیل

  ژئوپلیتیکی است.

 مبنای راهبردی عضویت در شانگهای

گیرد؛ صورت می عضویت در پیمان شانگهای بر مبنای یک نگاه و سیاست راهبردی

، تعادل شود و هدف از آننامیده می« های بازیتکثیر زمین»و « نگاه به شرق»سیاستی که 

یاست محور در سگرایی غربجانبهبخشی به سیاست خارجی ایران در مقابل یکو توازن

ا کوشد تا بخارجی و تمرکز بر برجام است. درواقع، جمهوری اسالمی در این مقطع می

ی روابط و مناسبات بویژه در بعد اقتصادی با کشورهای آسیایی، ن به توسعهروی آورد

شرقی و همسایه، از نقش و جایگاه برجام در سیاست خارجی خود بکاهد. این سیاست، 

 باشد.قطعاً عاقالنه بوده و الزامی برای تأمین منافع ملی کشور می

می باید گفت که گرایی نوین در سیاست خارجی جمهوری اسالدر خصوص توازن

را مطرح کردند که نخستین « نگاه به شرق»ها پیش رهبر معظم انقالب بحث مدت

ساله با چین در ابتدای امسال بود.  25های جامع ی جدی آن، امضای سند همکاریطلیعه

ان ی جدی و پیچیده میان ایراکنون و در فضایی که بحث احیای برجام هنوز یک مسأله

ی راهبردی ایران دایم ایران در سازمان شانگهای، دومین گزینه و غرب است، عضویت

برای تأکید جدی آن بر توجه بیشتر به کشورهای شرقی و همسایه است. در این خصوص 

گرایی در سیاست خارجی، نه یک انتخاب، بلکه باید گفت که نگاه به شرق و توازن
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های متعدد ایران در رفیتیک الزام برای جمهوری اسالمی است ؛ زیرا باتوجه به ظ

های های مختلف از یک سو و همچنین، نیازهای متعدد کشور به همکاریحوزه

ی کشورهای ها و نیازها، با مجموعهالمللی، کشورمان باید بتواند بر مبنای این ظرفیتبین

 کند.  ها و نیازهایش برقراردنیا)نه فقط کشورهای غربی( ارتباطات متناسب با ظرفیت

 ها و دستاوردهای عضویت ایران در سازمان شانگهایپیام

جمهور روسیه، عضویت ایران در این سازمان را باعث تقویت همانگونه که رئیس

اقتدار این سازمان دانست، عضویت ایران در شانگهای متضمن دستاوردهای دو و چند 

می های مهی پیامجانبه برای ایران و سایر اعضای این پیمان است و در عین حال، حاو

 پردازیم. است که در ادامه به آنها می

های آمریکا علیه یکی از اهداف و برنامه . شکست سیاست انزوای ایران:1

جمهوری اسالمی ایران، انزوای دیپلماتیک ایران بوده است. واشنگتن و متحدانش 

الدولی لی و بینالملاند در روابط ایران با سایر کشورها، نهادهای بینهمواره کوشیده

اختالل ایجاد کنند. اختالل در این روابط، چند منفعت همزمان برای دشمنان ایران 

کند دارد؛ نخست اینکه خود، نوعی فشار محسوب شده و این پیام را به ایران مخابره می

های آنها ندارد. دوم آنکه قدرت ایران خواهیای جز تسلیم در برابر زیادهکه چاره

کند. سوم آنکه مانع از رسیدن ها را کاهش داده و مهار میفشار تحریم برای کاهش

وتاه شود. وقتی صدای ایران کای میالمللی و منطقهصدای ایران به سایر بازیگران بین
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گیرد و دیگران را بیش از پیش دچار می« ها از ایرانروایت غربی»باشد، جای آن را 

توانند ها بهتر میشرایطی آمریکاییکند. در چنین سوءتفاهم و سوءظن می

ه تا تروریسم گرفتهای مدنظر خود را به ایران بچسبانند؛ از ادعای حمایت از برچسب

و نقض حقوق بشر و غیره. عضویت ایران در سازمان تالش برای تولید بمب اتمی 

ها در این مواجهه خصومتای قابل توجه و دردناک برای آمریکاییشانگهای، ضربه

 آمیز است.

ر پی دولت سیزدهم د سازی جدی برای تجلی راهبرد نگاه به شرق:. زمینه2

چرخش در دیپلماسی کشور است. در هشت سال گذشته، دیپلماسی کشور، 

تنها گرهی از مشکالت کشور نگشود، پایه بود. این دیپلماسی نهمحور و برجامغرب

ر را رئیسی وعده داد که این مسی بلکه حتی مشکالت را افزایش داد و تعمیق هم کرد.

ای و مراوده بیشتر با همسایگان را جایگزین آن کند. های منطقهتغییر داده و همکاری

عضویت در شانگهای، فرصتی مهم برای عملیاتی کردن این وعده و رویکرد است. 

تواند با پذیرش عضویت ایران، گام اولیه و ابتدایی در این مسیر است؛ گامی که می

 قدامات مکمل دیگر، تقویت هم بشود. ا

در چارچوب مذاکرات حفظ و ای وین: . تأثیر مثبت بر مذاکرات هسته3

ای در مذاکرات آتی در وین یافتهاحیای برجام، ایران در شرایط جدید جایگاه ارتقا

خواهد داشت. از این منظر، اعضای اروپایی و آمریکا نگاه متمایزی نسبت به ایران 



13 

 
 1400 مهر دوم  هفته 73شمار

تری توانند با ضریب اطمینان باالروسیه و چین نیز در روند همگرایانه جدید میداشته و 

گیری کنند. از این منظر، موکول کردن از سرگیری مذاکرات جدید به بعد از موضع

شتری را تواند امتیازهای بینشست شانگهای یک استراتژی موفق و کارآمد بود که می

تواند سبب تقویت ارمغان آورد. همین امر می ها برای ایران بهدر زمینه لغو تحریم

بته در المللی شود. الهای بینگیری از وزنه سیاسی چین و روسیه در سایر موضوعبهره

ویژه هزنی روسیه و چین بهای احتمالی در فرآیند چانهاین فرآیند نیز نسبت به هزینه

تری از آینده ابعاد بیش در تعامالت این بازیگران با غرب نیز باید توجه داشت که در

 آن مشخص خواهد شد.

ر حوزه د های امنیتی بویژه در ارتباط با افغانستان:. تقویت همکاری4

نظر کردن از موضوعات کارکردی نظیر مبارزه با تروریسم، مقابله امنیتی اما با صرف

باید  ای،های منطقهبا قاچاق مواد مخدر و حتی تسهیل عضویت ایران در دیگر سازمان

توجهی ویژه به موضوع افغانستان داشت. اکنون تمام همسایگان افغانستان به جز 

طرفی امکان عضویت در شانگهای را ندارد، عضو این ترکمنستان که به دلیل بی

های فرم مبتنی بر همسایگان افغانستان را که از ایدهسازمان هستند. این امر تقویت پلت

ان کند. به بیتقویت می« گروه تماس شانگهای»رح ایران بوده است، در چارچوب ط

فرم لتتری را به پتر و کاربردیتواند حتی ابعاد عملگرایانهدیگر، حضور ایران می

های آمریکا برای حذف ایران حال، تالششانگهای برای افغانستان اعطا کند. درعین
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های وهفین مرتبط با گرهای سیاسی مذاکره با طالبان ناکام مانده و تمام طراز چارچوب

نی برای تقلیل زتوانند یک فرآیند چانهنفع در عرصه سیاسی و امنیتی افغانستان میذی

تعارض منافع به دست آورند. توافق پاکستان و تاجیکستان برای ایجاد یک کریدور 

ق از این امر ای موفبشردوستانه به پنجشیر در خالل نشست شانگهای در دوشنبه نمونه

شود. چنانچه اعضای سازمان شانگهای بتوانند به طور موفقی، ابتکار ب میمحسو

شکست  تواند مکملروندهای دیپلماتیک در افغانستان را در دست بگیرند، این امر می

 نظامی آمریکا در افغانستان باشد.  –سیاسی 

ا در حوزه اقتصادی ام. دستاوردهای غیرمستقیم اقتصادی برای ایران: 5

 برانگیزتر است. با وجود آنکه شانگهای اساسا یک سازمان امنیتیمباحث بسیار مناقشه

های اقتصادی در آن بسیار های عمومی در ایران به گشایشو سیاسی است، نگاه

به بعد تالش کرده تا ابعاد اقتصادی خود را  2007تر است. شانگهای از سال پررنگ

های اقتصادی نظیر اتحادیه اما کماکان فاصله زیادی با اتحادیه تر کند،پررنگ

اقتصادی )اکو( دارد. نگاه شانگهای به حوزه  اقتصادی اوراسیا یا سازمان همکاری

اقتصاد عموما فاکتوری برای تقویت همگرایی سیاسی است. از این منظر، اگرچه 

ر چارچوب عضویت های تجاری و اقتصادی دممکن است دستاورد خاصی در حوزه

ی باشد. تواند حائز منافعدر شانگهای نصیب ایران نشود، اما از منظرِ اقتصاد سیاسی می

ها حائز ویژه در حوزه مقابله سیاسی با فرآیند اعمال و اثربخشی تحریماین موضوع به
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ای و اهمیت است. همچنین باتوجه به آنکه مبتکرین دو پروژه بزرگ ترانزیتی منطقه

 -المللی شمال( و کریدور بینBRIیک راه) -مللی از جمله ابتکار یک کمربندالبین

آفرینی ایران در اکنون در شانگهای حضور دارند، تقویت نقش( همINSTCجنوب)

 های ناشی از رقابتتواند تقویت شده و هزینهدو پروژه با عضویت در شانگهای می

به طورکلی عضویت در شانگهای  تر شوند. لذا،نحوی کمرنگدو پروژه نیز به 

صورت ایجابی مزیت مستقیم اقتصادی برای ایران ندارد اما منجر به ارتقای جایگاه به

 شود.ژئواکونومیک ایران می

ه برای این موضوع بویژگیری اتحادهای ضدتروریستی: . کمک به شکل6

د، اهمیت تنایران و روسیه که در سطح منطقه غرب آسیا درگیر نبرد با تروریسم هس

های شانگهای، مبارزه با تروریسم و جدی دارد؛ زیرا یکی از ارکان اصلی مأموریت

های تتوان از ظرفیگرایی تعریف شده است. حتی با یک دیپلماسی قوی میافراط

 های تروریستی ضدانقالب هم بهره برد. این سازمان برای مبارزه با گروه

ها به طور : اگرچه در رسانهمللی آمریکاالسازی افول هژمونی بین. نمایان7

ا و ناتو در طلبی آمریکعمده از شانگهای به عنوان پیمانی امنیتی برای مقابله با توسعه

شود، اما واقعیت آن است که اعضای این پیمان آسیای میانه و شرق آسیا نام برده می

اند. هتو انجام ندادهای خود با آمریکا و ناسازی تقابلتاکنون تالش جدی برای علنی

میلی اعضا بویژه چین و روسیه با عضویت یکی از مهمترین دالیل مخالفت یا کم
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سازی رسمی ایران در این سازمان، به همین مراقبت آنها برای جلوگیری از علنی

ها با ناتو بود. با این وجود، اینکه در مقطع کنونی بویژه چین حاضر شده تا تقابل

مریکا، موافق عضویت ایران در شانگهای باشد، هم به تشدید رغم مخالفت آعلی

گردد و هم به افزایش قدرت چین در سطح نظام های آمریکا و ناتو با چین برمیتنش

تواند نشانی از افول بیش از پیش هژمونی آمریکا باشد؛ بدین الملل. همین امر میبین

ا ندارد ها با آمریکسازی تقابلنیای از علمعنا که برخالف سابق، هم چین اکنون واهمه

و هم آمریکا اکنون در موقعیتی نیست که دیگران نتوانند برخالف میل او اقدامی انجام 

 دهند. 

هار عضو چ . رهایی کشورهای آسیای میانه از تنگناهای ژئوپلیتیکی:8

ن، اای سازمان شانگهای، یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستآسیای میانه

های آزاد دسترسی ندارند. کشورهای محصور در خشکی با مشکالت متعدد به آب

ترین صرفه ترین و مقرون بهترانزیتی و مبادالتی مواجه هستند. نزدیکژئوپلیتیکی، 

های آزاد، از طریق ایران است. شبکه ریلی مسیر این کشورها برای دسترسی به آب

هی حیاتی برای سازمان شانگهای باشد. نکته مهم تواند شاهراشمال به جنوب ایران می

داد عنوان عضو این سازمان، قراراینجاست که ایران برای توسعه بندر چابهار، با هند به

کند. در واقع ایران اندازی این مسیر حیاتی، کمک میدارد و این موضوع به راه
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انه ودن آسیای میتواند با خط ریلی شمال به جنوب و بنادر خود، معضل محصور بمی

 مدت را رقم بزند.برد اقتصادی و طوالنی -را حل کند و یک معامله برد

 ها(ها و عبرتمالحظات تحلیلی)درس

و  گراییعضویت ایران در سازمان شانگهای اقدامی مهم، راهبردی و در راستای آسیا

 ،ی حائز اهمیت در این خصوصبخشی به سیاست خارجی ایران است. نکتهتوازن

گرایی در سیاست خارجی ایران آن است که قدمت بویژه در ارتباط با سیاست توازن

گردد این موضوع به بیش از دو قرن پیش در سیاست خارجی ایران و به زمانی برمی

قاجار  یهای انگلیس و فرانسه در قبال ایران، دستگاه حاکمهکه متأثر از بدعهدی

ی روابط با سایر کشورهای برای توسعه« قدرت سوم»مجبور شد با اتخاذ سیاست 

اروپایی همچون آلمان، اتریش، سوئیس و بلژیک تالش کند. این سیاست در 

های بعدی هم ادامه یافت، اما همواره به سه دلیل مهم، با شکست مواجه شده دوره

 است:

گرایی در تاریخ سیاست خارجی ایران متأثر از یک نگرش راهبردی و توازن-1

ایم، سری کشورها مواجه شدهنبوده است، بلکه همواره وقتی با بدعهدی یک بلندمدت

 ایم.گرایی برآمدهی روابط با سایر کشورها درصدد توازنبا توسعه
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به دلیل ضعف قدرت در تاریخ معاصر ایران و همچنین، موقعیت ضعیف ایران)قوی  -2

ا ور، این سیاست بهای مختلف کشی ظرفیتابتکار عمل در توسعهنبودن( و عدم

 شکست مواجه شده است.

ملل و الهای غلط از روابط و نظام بینبه دالیل مختلف، بویژه به دلیل ارزیابی -3

یافتگی و قوی شدن، در ارتباط با دقتی در پی بردن به رموز توسعههمچنین، کم

کشورهای مختلف، همواره در خفایای خاطر دولتمردان و مردم ایران حک شده که 

با یک یا چند توافق با کشورهای دیگر، مشکالت ایران، بویژه در بعد اقتصادی حل 

تواند به کشوری قوی تبدیل شود. این قصه سر دراز دارد؛ از خواهد شد و ایران می

ها درصدد بودیم تا آنها با قویونلوها، در قرارداد با ونیزیی آقزمانی که در دوره

اجار و ها پر کنند تا زمان قایران را در رقابت با عثمانیفعالیت در ایران بتوانند دست 

شد تا با وارد کردن کشورهایی چون اتخاذ سیاست نیروی سوم که طی آن تالش می

ی اتریش، سوئیس، بلژیک، آلمان و حتی آمریکا)آن زمان در ایران معروف به ینگه

ر ایران ت روسیه و انگلیس ددنیا بود( به ایران، از حضور آنها در ایران برای کنترل رقاب

استفاده شود و... . این سیاست در دوره پهلوی هم ادامه یافت که ناکام ماند. غافل از 

 آنکه قوی شدن به طور عمده وابسته به جوش و خروش درونی است. 

براین اساس، اکنون که دولت سیزدهم بدرستی و دقت درصدد ایجاد توازن در 

توجه شود که این امر باید در نگرش راهبردی و سیاست خارجی برآمده، باید 
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گیران سیاست خارجی ایران، جایگاه متناسب با سازان و تصمیمبلندمدت تصمیم

گرایی در سیاست خارجی، برای هر کشور و در هر اهمیت خود را پیدا کند. توازن

د. در این ومدت به این موضوع باید پرهیز شموقعیتی، باید مدنظر باشد و از نگاه کوتاه

آغاز  1384ل گرایی که از سای نسبتاً ناموفق شرقزمینه بویژه باید دقت شود که تجربه

 1384به بعد به نوعی رها شد، تکرار نشود. هرچند از همان سال  1392شد و در سال 

 گرایی دولت وارد بود. نیز ایرادهای جدی بر کیفیت شرق

های مناسبی در داخل برخوردار نباشد و تعالوه بر این، ایران تا زمانی که از مزی

یر آن گرایی و غها نباشد، توازنمصمم به تعامل با سایر کشورها براساس این مزیت

کننده به حل مشکالت کشور باشد. درواقع، کلید موفقیت هر تواند کمکنمی

راهبردی در سیاست خارجی آن است که در داخل کشور آنقدر هوشمندی و 

های کردن توانمندیها و بالفعلسازی ظرفیتقیق و درست در فعالگذاری دسیاست

داخلی وجود داشته باشد که بتواند اقتصاد ایران را به اقتصاد سایر کشورها گره بزند، 

 ی مناسبات با ایران بدانند.های مقابل خود را مجبور به توسعهای که طرفبه گونه

اده از ر کار عملیاتی و سنجیده برای استفبنابراین، دولت باید در اسرع وقت یک دستو

این ظرفیت تهیه کند. بدون داشتن برنامه مشخص و عملیاتی، این عضویت به دستاورد 

 –دیپلماتیک محدود خواهد بود. هنر دولت آن است که با داشتن برنامه مدون 
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سی اسازی دیپلمو فعال -بندی شده و متکی به ارقام واقعی و منطقیای زمانبرنامه

 اقتصادی، این دستاورد سیاسی را به نتایج ملموس اقتصادی تبدیل کند.

د گرایی و هر راهبرد دیگری به هیچ وجه نبایبه عنوان نکته آخر باید گفت که توازن

های داخلی و یا حتی تصور منتج به آن شود. به طور به معنای جایگزینی با ظرفیت

آیند و ها میور شود که به طور مثال، چینیاکنون نباید تصدقیق تر باید گفت که هم

ها دهند. چینیگذاری و کار در ایران، ایران را از دام تحریم نجات میبا سرمایه

توانند در این زمینه به ایران کمک کنند؛ به شرطی که ابتدا در داخل کشور، بتوانیم می

زین ی را جایگهای مستحکمی در این زمینه اتخاذ کنیم و استعدادهای چینسیاست

حل مسائل ایران در درون ایران قرار دارد و باید در استعدادهای ایرانی ندانیم. راه

 باشد. های خارجی نهرگونه تعامل خارجی به این نکته توجه شود تا اتکای ما به طرف

 

 


