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چکیده
با فروپاشی شوروی و پایان جو

سورد ،راهبورد امویتوی امریکوا توا سوال

 2000به دلیل نبود یک دشمن مشخص ،دستخوش ابهامی اساسی شود و
این خالء راهبردی ،این کشور را به جس وجوی هستیشواسوی جدیودی
در عرصه سیاس بوین الملول وادار سواخ  .پوس از حادثوه  ١١سوتتامبر
 ،200١سیاس و مبووارزه بووا تروریسووم در راهبوورد امویتووی امریکووا نقووش
برجستهای پیدا کرد؛ این رویکرد ،با تهاجم امریکا به افغانسوتان  )200١و
حمله به عراق  )2003نمود عیوی یاف و موجر به حضور گستردهتر ایون
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کشور در موطقه ،به ویووه در مرزهوای ایوران شود .در عوین حوال ،دولو
امریکا همواره ایران را در لیس دول های حامی تروریسوم قورارداده و در
این راستا پیوسته ایران را بوه حملوه نظوامی تهدیود مویکوود .در چووین
شرایطی اس
برآمده اس

که ایران درصدد عضووی

در سوازمان همکواری شوانگهای

و مسوله اصلی این نوشتار این اس که نقش راهبرد امویتوی

امریکا در گرایش ایران به این سازمان چه بووده اسو ؟ در پاسوخ بوه ایون
سووال ،فرضیه نوشتار حاضر نیز تغییر راهبرد امویتی امریکا در خاورمیانوه
را عامل مؤثر در گرایش ایران به عضوی در سوازمان همکواری شوانگهای
میداند؛ فرضیهای که در این مقاله تادیق میشود .روش تحقیوق در ایون
پووهش توصیفی -تحلیلی اس و ابوزار نظوری بورای تبیوین فرضویه ایون
پووهش نیز ،نظریه رئالیسم تدافعی اس .

واژه های کلیدی :راهبرد امویتی امریکا ،معمای اموی  ،رویکورد تودافعی
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ایران ،موازنه تهدید ،سازمان همکاری شانگهای

مقدمه
یکی از اصوف مهم سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایهران ،سیاسهت نههشهرقی-
نه غربی است؛ بنابراین بالفاصله پس از پیروزی انقهالب اسهالمی ،ایهران تعههدات
نظامی به ابرقدرتها را ملغی نمود؛ بهه نحهوی کهه در  22اسهفند  ،1358از پیمهان
دیگر ،اصوف  5و  ٦قرارداد  1921با شوروی نیز در تاریخ  13نبان  1358لغو شهد؛
همننین جمهوری اسالمی ایران به عضویت جنهبش عهدم تعههد درنمهد دهقهانی
فیروزنبادی .)171 :1389 ،اما با پایان ساختار دوقطبی و شرای خودیاری جدیهدی
که در اثر ظهور ساختار تکقطبی یا چندقطبی معطهوف بهه تهکقطبهی بهه وجهود
نمده بود ،باعر شد تا ایران نیز در رفتار خارجی خویش تغییراتی ایجاد کنهد و بهه
جای سیاست کنارهگیری مبتنیبر سیاست نهشرقی-نهغربهی ،بهه سیاسهت اتفهاق و
اتحاد روی نورد .هرچند سیاست خصومتنمیهز بها ایها ت متحهده امریکها تهداوم
یافت ،اما ایران تالش کرد تا جهت پیشبرد سیاسهت خهارجی خهویش ،بهه نهوعی
همکاری استراتژیک با قدرت های رقیب امریکا ،به ویژه روسهیه دسهت پیهدا کنهد.
دلیل اصلی تغییر در سیاست خارجی ایران عبارت از شرای جدید خودیهاری بهود
که در اثر ظهور ساختار جدید نظام بینالملل پدیدار شد .نظام تک قطبهی در حهاف
ظهور به رهبری امریکا ،دولتها را مجبور میساخت که به منظور تضهمین امنیهت
خود ،به ناچار دست به دامن تکقطب شوند .بهه عبهارت دیگهر ،نظهام بهینالملهل
تکقطبی یا چندقطبی معطوف به تکقطبی) ،موجب میشد که هیچ کشوری جهز
تکقطب نتوانهد امنیهت کشهورهای منطقههای ماننهد خاورمیانهه را تضهمین نمایهد
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سنتو خارج شد و متعاقبا این پیمان مهم امنیتی-نظامی عمالً متالشی شد .از سهوی
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حاجی یوسفی .)1٠2٠ :1381 ،همین امر باعر شهد کهه دولهتهها بهرای کسهب
امنیت خود تالش بیش تری نمایند .پس از فروپاشی شوروی و افهوف رویکردههای
ایدئولوژیک در جامعه جهانی و به خصوص اروپا ،ژئوپلیتیک گرایی و منطقهگرایی
جایگاه واقعی خود را در نظام بینالملل بازیافت .کشورها از زیهر چتهر انحصهاری
ایدئولوژیهای قدرت های بزرگ بیرون نمهده و هریهک خواسهتار برنامههریهزی و
فعالیت منطبق با نرمانها ،اهداف و منافع ملی و منطقهای خود شدند و برای تأمین
و گسترش منافع خود در جمیع ابعاد ،باید با ریزبینی و عمهقنگهری و بها در نظهر
گرفتن اشتراکات و افتراقات امنیتی ،فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی و اقتصادی بهه سهوی
همگرایی منطقه ای به پیش روند .بدین سان ،تحو ت کنونی بر اهمیهت همکهاری
کشورها برای مقابله با تهدیدات مشتلف کهه بسهیاری از ننهها مهاهیتی بهینالمللهی
یافتهاند ،افزوده است .در چنین شرایطی ،سازمانههای منطقههای نقهش برجسهتهای
مههییابنههد .سههازمان همکههاری شههانگهای یکههی از سههازمانهههای امنیتههی نوظهههور
منطقهای است که با توجه به عمر کوتاه نن ،رشد قابل توجهی داشهته اسهت کهه در
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ساف  ،2٠٠5ایران به عضویت ناظر این سازمان درنمد ندمی .)1387 ،مس له اصهلی
این نوشتار ایناست که نقش راهبرد امنیتی امریکا در گرایش ایران به ایهن سهازمان
چه بوده است فرضیه این مقاله نیز براین اساس استوار است که یکی از مهمتهرین
عوامل تأثیرگذار در گرایش ایران به سهمت سهازمان همکهاری شهانگهای ،راهبهرد
امنیتی امریکا پس از حادثه  11سپتامبر  2٠٠1تاکنون در خاورمیانه بهوده اسهت کهه
ایران را در یک وضعیت معمای امنیت قرارمی دهد .هرچند در پاسخ به مس له ایهن
پژوهش نثاری نیز به رشته تحریر درنمده است که از جمله میتوان به مهوارد زیهر

اشاره نمود؛ محمدجواد حقشناس و سعید بشیری در پژوهشهی بها عنهوان :نهاتو و
گرایش ایران به سازمان همکاری شانگهای به بررسی اههداف ،برنامهههها و حهوزه
فعالیت ناتو می پردازند و براین باورند که گستره ناتو در منطقهه ،منجهر بهه تمایهل
ایران به عضویت در این سازمان شدهاست حهقشهناس و بشهیری .)139٠ ،علهی

ندمی در پژوهشی با عنوان :پیوستن جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو ناظر به
سازمان همکاری شانگهای و تأثیر نن بر امنیت و منهافع ملهی کشهور ،کهه در ایهن

پژوهش ،سیاست های یکجانبه گرای امریکا به عنهوان یهک چهالش مشهترت بهرای
سازمان همکاری شانگهای و ایران مطرح میشود و همین تهدید مشترت منجر بهه
تمایل ایران به عضویت در این سازمان شده است ندمی .)1387 ،اما به شاخصهها
و ابعاد سیاست یکجانبهگرای امریکا به ویژه در قبهاف ایهران اشهاره چنهدانی نشهده

است .وحید بزرگی و میرعبهداهلل حسهینی نیهز در مقالههای تحهت عنهوان سهازمان
همکاری شانگهای و جنبههای عضویت دائم ایران در نن ابعاد فرهنگی ،سیاسهی و
اقتصادی را از عوامل تأثیرگذار در گرایش ایران به این سازمان میدانند بزرگهی و
حسینی .) 139٠ ،با این وصف ،نهونوری ایهن پهژوهش در مقایسهه بها دیگهر نثهار
موجود ،در چند نکته قابل بیان اسهت -1 :تهدوین فرضهیه پهژوهش برمبنهای یهک
نظریه و به صورت روشمند تبیین و تحلیل میشود؛  -2تأکید اصلی بر بعد امنیتهی
نمی کنند که راهبرد امنیتی امریکا به عنوان یگانه عامل نزدیکهی ایهران بهه سهازمان
همکاری شانگهای است ،اما بیشک مطابق با رهیافت سیاسی این نوشتار ،یکهی از
عوامل مهم و تأثیرگذار بوده است؛ چراکه یکی از تهدیدات اصلی علیهه جمههوری
اسالمی ایران در سطح منطقه و نظام بینالملل ،ایا ت متحده امریکا مهیباشهد کهه
همننان ایران را به حمایت از گروههای تروریستی متهم میکنهد و گزینهه نظهامی
علیه ایران را همننان حفظ کرده است .براین اساس یکی از گزینهههای مقابلهه بها
این تهدید ،ائتالف و اتحاد با دولتها و یها سهازمانههای بهینالمللهیاسهت کهه از
سرشت تهدیدنمیز و چالشبرانگیز مشترکی همسو با ایران مواجهاند .بهراین اسهاس
و با توجه به اصوف و اهداف سازمان همکاری شانگهای ،به نظر میرسد کهه ایهران
با عضویت کامل در این سازمان میتواند ضریب امنیتی خود را در مقابل تهدیدات
امریکا افزایش دهد.
 .1چارچوب نظری
گیدن رز 1درسهاف  1998طهی مقالههای در نشهریه بررسهی سیاسهتههای جههان

2

1. Gideon Rose
2. Word Politics Review
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سازمان همکاری شانگهای است .شایان ذکر است نگارنهدگان ایهن پهژوهش ادعها
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اصطالح رئالیسم نوکالسیک را مطهرح نمهود

2009: 5

.)Taliaferro-Lobell-Ripsman,

این نظریهه ،تلفیقهی از رئالیسهم کالسهیک و نورئالیسهم اسهت؛ بهدین مفههوم کهه
واقههعگرایههی نوکالسههیک ،عناصههر و مفروضههههههایی از واقههعگرایههی کالسههیک و
نوواقعگرایی را درهم مینمیزد؛ بهگونهای که هر دو دسته از متغیرههای سیسهتمیک
و سطح واحد را ترکیب میکند تا سیاست خارجی کشورهای مششص و معهین را
تحلیل نماید .از طرفی همنون نوواقع گرایی ،اهمیت ننارشی و تأثیر نن را بر رفتار
دولتها میپذیرد و با این مفروض نغاز مهیکنهد کهه نظهام بهینالملهل ننارشهیک،
گزینهها و انتشابهای سیاست خارجی ننهها را محهدود و مقیهد مهیسهازد ،یعنهی
اولویت و تقدم علّی در عوامل تعیینکننده سیاست خارجی ،بها متغیرههای مسهتقل
سیستمیک است دهقانی فیروزنبادی.)278 :139٠ ،

یکی از شاخههای رئالیسم نوکالسیک ،رئالیسم تدافعی 1اسهت کهه مهمتهرین

نظریه پردازان نن جک اسنایدر ،استفان والت و اسهتفن ون اورا ،بهراین باورنهد کهه
دولت ها از طریق حفظ موقعیت خویش در درون نظام به امنیهت نائهل مهیشهوند.
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بنابراین ننها به دنباف دستیابی به میزان مناسبی از قدرت در توازن با سایر دولتهها
هستند قوام .)311 :1393 ،نگاه رئالیستهای تهدافعی نیهز ،نگهاهی کهامال امنیتهی
است و در کنار رئالیسم تهاجمی ،درصدد پاسخ و واکنش به معمای امنیتی هستند؛
به عبارتی برای واقع گرایان تدافعی نیز دغدغه امنیت در نظام ننارشیک بهینالمللهی
اساسیترین مسه له اسهت .امها بهرخالف رئالیسهتههای تههاجمی ،رئالیسهمههای
پدافندباور ،ننارشی بینالمللی را خوشخیم میداننهد؛ چراکهه از نظهر ننهها امنیهت
کا ی نایابی نیست و فراوان است و دولتهها مهیتواننهد در طهوف زمهان بهه ایهن
تجربه دست یابند .ننها تنها در مقابل تهدیدات خارجی 2بهگونهای دست به موازنهه
میزنند که تهدیدگر را بازدارند و نیاز به تنازع واقعی را برطرف نمایند .البتهه نکتهه
قابل ذکر این است که این واقعگرایان ،ننارشی بینالمللهی را یکسهره ههابزی و یها
خوشخیم نمیبینند و براین نکته تأکید دارند که نمیتوان نن را به نسانی فهم کهرد
1. Defensive Realism
2. External Threat

و این دولت ها هستند که در هر وضعیت و شرای خاصی که قراردارند ،به بررسی
و ارزیابی درجه تهدید یا عدم نن میپردازند .)Rose, 1998: 149-152
دولت ها در مقابل منبع اصلی خطر یا به سمت موازنهه روی مهینورنهد و یها
اینکه سیاست همراهی بها دولتهی کهه تهدیهد اصهلی را اعمهاف مهیکنهد در پهیش
می گیرند؛ بنابراین ،این دو فرضیه ،دو تصویر کامالً متفاوت را ترسیم مهیکنهد-1 :
سیاستی که به دنباف تبعیت و پیروی از منشاء تهدید است؛  -2سیاسهت تهوازن بها
منبع تهدید .در سادهترین حالت ،خ مشی توازن ،امنیت بیشتری را برای دولتهها
ایجاد می کند ،چرا که عامل تهدید با مقابله اتحادی از دولتها مواجه خواههد شهد
 .)Walt, 1985: 4براین اساس ،اتحادها ،معمو رای ترین چشمانداز در واکهنش بهه
تهدیدات 1محسوب می شوند .اتحاد و ائتالف نوعی رابطه رسمی و یها غیررسهمی
اتحاد ها ابزاری هستند برای مقابله با تهدیدات خارجی که توزیع تواناییهای نسبی
را میان دولتها دربردارند و در بسیاری موارد به صورت یک سازوکار تعادفبشش
و موازنهدهنده عمل میکنند جعفری .)1٠7-1٠8 :138٦ ،والت بر این باور اسهت
که دولتها در واکنش به تهدیدات دست به اتحاد با یکدیگر مهیزننهد ،تهدیهداتی
که شاید تماماً براساس قدرت دولتهای متعارض استوار نباشهد؛ همننهین میهزان
تهدید کنندگی یک دولت منحصراً با توانایی های مادی نظامی) که رهیافت موازنهه
قوا طهرح مهیکنهد تعیهین نمهی شهود ،بلکهه عوامهل دیگهری همنهون تهدیهدات
خشونت نمیز و نزدیکی جغرافیایی دولت تهدیدگر با دولت مورد تهدید از اهمیهت
فراوانی برخوردار است.
کاربست نظریه مذکور در تحلیل مس له پژوهش را میتوان اینگونهه ارزیهابی
کرد -1 :ایران پیوسته مورد تهدیهد خشهونت نمیهز امریکها قرارگرفتهه اسهت؛ ایهن
رویکرد در اسناد امنیتی و دفاعی امریکا کامالً مشهود اسهت -2 .راهبهرد تههاجمی
امریکا پس از  ،2٠٠1منجهر بهه انعقهاد توافقنامههههای امنیتهی میهان ایهن کشهور و
دولت های افغانستان و عراق شد که برنیند نن ،حضور گسهترده امریکها در منطقهه
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شد -3 .پس از حادثه  11سپتامبر هزینهههای نظهامی امریکها افهزایش پیهدا کهرد و
براساس نمار و ارقام منابع معتبر همننان در صرف هزینههای نظامی در جهان رتبه
نشست را دارد که این مهم فینفسه به مثابه یهک تهدیهداسهت چراکهه  -4امریکها
پایگاههای نظامی گسترده ای در کشورهای همسایه ایران دارد که توان تههاجمی نن
را افزایش می دهد و به نوعی ایهران را در محاصهرهای اسهتراتژیک قهرارداه اسهت.
بنابراین در واکنش به تهدیدات و معمای امنیت ،عالوهبر تالشهای داخلی ،جههت
افزایش قابلیت های اقتصادی ،افزایش توانایی های نظامی و غیره ،به دنباف ائتالف و
اتحاد با دولت های رقیب امریکها مهی باشهد؛ بنهابراین درصهدد عضهویت دائهم در
سازمان همکاری شانگهای است.
 .2راهبرد امنیتی امریکا و ایران
خاورمیانه در دوران جنگ سهرد بهه سهبب اهمیهت ژئواکونومیهک ،ژئوپولیتیهک و
ژئواستراتژیک نن ،یکی از مناطقی محسوب میشد که برای قدرتهای بزرگ نظام
بین الملل به ویژه امریکا ،از اهمیت فراوانی برخوردار بود .در این برهه ،امریکها در
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

تالش بود که این منطقه سوقالجیشی را از نفهوذ کمونیسهم حفهظ کنهد و راهبهرد
امنیتیای برمبنای منطق ثبات و بازدارنهدگی در مقابهل شهوروی بهه اجهرا گذاشهته
می شد .اما با فروپاشی شوروی ،تا ساف  ،2٠٠٠به دلیل نبود یک دشمن استراتژیک،
ابهاماتی در راهبرد امنیتی امریکا ایجاد شهد و ایهن خهالء راهبهردی ،امریکها را بهه
جستوجوی هستیشناسی جدیدی در عرصه سیاست بینالمللی وادار ساخت .بهه
دلیل تغییر و عدم ثبات در مناسبات قدرت ،موازنه و عدم موازنهه میهان قهدرتهها
اغلب به طور نامحسوسی تغییر می یابد و تعریف جدیدی از امنیت مطرح میشهود
متقی و دیگران .)1-2 :1389 ،اما حادثه 11سپتامبر  ،2٠٠1به مثابه یهک خهروج از
ابهام راهبردی مذکور بود که در واقع فصل جدیدی را در سیاسهتههای داخلهی و
خارجی ایا ت متحده گشود .این فاجعهه مصهیبتبهار بهه امریکها فرصهت داد تها
رویکرد بنیادین خویش را به اجرا گذارد .در واقع حادثه  11سهپتامبر امکهان ارائهه
تعریفی نوین از منافع ملهی را بهرای دولتمهردان امریکها فهراهم نمهود سهیفزاده،

 .)33 :1387 62بنابراین امریکا در این مقطع ،سیاست خارجی خود را در قالب نهوعی
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راهبرد مداخلهگرایی و سیاست مبتنهیبهر یکجانبههگرایهی بهازبینی و تثبیهت نمهود
سههیفزاده .)37 -42 :1387 ،در واقههع حادثههه  11سههپتامبر بههیشتههرین مطلوبیهت
استراتژیک را برای امریکا فراهم نورد تا جایی که به بهانه مقابله بها تروریسهم ،بهه
نوعی زمینه برای رفتار استیالجویانه و تفوقطللبی امریکا در سهطح جههانی ایجهاد
شد رستمی.)7 :1391 ،
حمله امریکا به افغانستان  )2٠٠1و سرنگونی طالبان و دولتسهازی در ایهن
کشور ،جزء اولین اقداماتی بود که در قالب استراتژیهای یکجانبهگرای امریکها در
خاورمیانههه و نسههیای مرکههزی پههس از جنههگ سههرد ،انجههام گرفههت .افغانسههتان در
همسایگی با ایران و نسیای مرکزی ،کشوری ژئواستراتژیک تلقی میشود؛ بنهابراین
هرگونه تحوف در این کشور میتواند به مثابه یک فرصت یها تهدیهد بهرای امنیهت
دوران ریاست جمهوری اوباما که زمانی لیبرافترین عضو سنای امریکا بود ،تمرکهز
لیزری در افغانستان را به عنوان یک باید مطرح نمود؛ در واقع لیبهرافتهرین رئهیس
جمهوری امریکا در  ٦5ساف گذشته ،با تأکید بر استراتژی ضدشورش ،ایهن کشهور
را درگیر جنگی فرسایشی کرده است .وی در طی مبارزات انتشاباتی خود در طوف
سافهای  2٠٠7و  ،2٠٠8دائما از ضرورت حضور در افغانستان برای دفاع از منافع
حیاتی امریکا سشن میگفت .این مشی رئیسجمهور دموکرات امریکا ،خود نشهان
از اهمیت جغرافیای موسوم به قبرسهتان امپراتهوری هها در نهزد تصهمیم گیرنهدگان
نن سوی نتالنتیک دارد .در مبارزه با تروریسم ،تیم اجرایی امریکها بهاور دارنهد کهه
افغانستان نقش شاهکلید را بازی مهی کنهد .همهین امهر ایهن کشهور را بهه گرانیگهاه
سیاست خارجی دولت اوباما تبدیل نمود دهشیار.)2٠4-2٠11 :139٠ ،
حمله امریکا به عراق  )2٠٠3نیز پیامدهایی را به همراه داشت کهه مهیتوانهد
به عنوان تهدیدی دیگر علیه امنیت ملی ایران در نظر گرفته شود .حضور نیروههای
امریکایی در منطقه با توجه به رواب نامناسب و خصومتنمیهز ایهران و امریکها در
طوف چند دهه گذشته و به وجود نمدن ناامنی در کشور همسایه با ظهور گروههای
تروریستی و افراطی ،ایران را در وضعیت معمای امنیت قرارداده اسهت و از سهوی
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جمهوری اسالمی ایران باشد جعفری و بکویردی ورزقانی .)238 :1392 ،حتی در
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دیگر ،روند تحو ت عراق و نتای حاصل از عملیهات امریکها ،بهه گونههای پهیش
رفتهاست که باعر تبدیلشدن ایران به بهازیگر خهارجی اصهلی رقیهب امریکها در
عراق شده است ایروانی.)172 :1388 ،
اساسا حفظ موقعیت امریکا در منطقه حساس خاورمیانه و جهان ،حفظ تداوم
جریان صدور نفت از خلی فارس به کشورهای صنعتی و حمایت از امنیت رژیهم
صهیونیستی و متحدان منطقهای ،همننان نقهش تعیهینکننهدهای در راهبهرد امنیتهی
امریکا دارد که این مهم به مثابه حضهور مسهتمر امریکها در مرزههای ایهران اسهت
یزدانفهام .)1٦7 :1389 ،امها پهس از  11سهپتامبر ،مقابلهه بها تهدیهدات نامتقهارن
تروریسم) در دستگاه سیاست خارجی امریکا به عنوان جهدیتهرین تهدیهد علیهه
امنیت ملی امریکا و همپیمانان وی مطرح شده است و راهبرد تدافعی دوران جنگ
سرد جای خود را به راهبرد تهاجمی داده است رضایی.)183 :1389 ،
در همین چهارچوب ،ایا ت متحده امریکا اصطالح محور شهرارت 1را بهرای
توصیف دولت های عراق ،ایران و کرهشمالی به کار برد؛ دولتهایی که بنابر ادعای
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

امریکا به عنوان متحدین تروریستها قلمداد میشدند که «با پایهگذاری و تأسهیس
یک محور اهریمنی ،صلح و امنیت جهانی را تهدید میکنند و بها بهه دسهت نوردن
تسلیحات کشتار جمعی به رژیمهای ویرانکننده و خطرنات در حاف ظههور تبهدیل
میشوند»  .)Heradstveit&Bonhom, 2007: 422همننین از سهاف  2٠٠1تها  ،2٠15در
اسناد دفاعی-امنیتی هر دو دولهت جمههوریخهواه و دمهوکرات ،ایهران بهه عنهوان
کشوری در جست وجوی سالح های کشتار جمعی و حامی گروهههای تروریسهتی
در منطقه معرفی شده است و براین اساس ،همواره ایران را به حمله نظامی تهدیهد
نموده و نیات تهاجمی خود را در برابر جمهوری اسهالمی ایهران حفهظ کهردهانهد
.)NSS, 2002: 14 NSS, 2006: 9. NDS, 2008: 3, NSS, 2013: 8. NSS, 2015: 11
بنابراین ،اقدامات یکجانبه گرایانه دولت بهوش ،حملهه بهه افغانسهتان و عهراق
باعر امنیتی شدن فضای بینالمللی به ویژه در محی های پیرامونی و امنیتهی ایهران
شد و حضور نیروهای گسترده نظامی امریکا در دو سوی مرزهای ایران و سیاست
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1. Axis of Evil

خصمانه دولت بوش بر جهتگیریهای سیاست خارجی ایران تأثیرگذار بهود؛ بهه
طوری که رویکرد ایران در مقاطع مشتلف از واکنش ههای نامناسهب غربهی ناشهی
میشد .از جمله این واکنشها میتوان به اتشهاذ رویکهرد ناعاد نهه و اجبهارنمیز از
سوی امریکا و اروپا و قراردادن ایران در محهور شهرارت از سهوی دولهت بهوش،
بهرغم همکاری عمده ایران در خصوص مبارزه بها تروریسهم در افغانسهتان اشهاره
نمود واعظی.)124 :139٠ ،
 .3وضعیت نظامی ایاالت متحده امریکا در منطقه
یکی دیگر از معیارها و شاخصهای تهدید که به معمای امنیت برای دولتهی دیگهر
میانجامد ،افزایش هزینههای نظامی یک دولت تهدیدکننده) است .بعهد از حادثهه
جوانشهرکی .)24 :1387 ،در واقع نظامیگری یکهی از مههمتهرین ابعهاد قهدرت
سشت افزاری در راهبرد امنیتی امریکا است جانسون .)41٦ :1384 ،در سهافههای
اخیر ،امریکا پژوهشهای تحقیق و توسعه نظامی جهان را تقریبا منحصهر بهه خهود
کرده است و حدود  8٠درصد از کل مشارج تحقیقات نظامی جهان در این کشهور
هزینه می شود .بودجه نظامی امریکا از مجمهوع بودجهه نظهامی کشهورهای ژاپهن،
نلمان ،فرانسه ،انگلیس ،ایتالیا ،روسیه و چین بیشتر است و ایهن امهر امریکها را از
نظر جهانی در موقعیت و جایگاهی قرارمهیدههد کهه هژمهونیاش اجتنهابناپهذیر
می شود .افزایش تأثیرگذاری امریکها بها توجهه بهه گسهترش نقهش ایهن کشهور در
حیطه های سیاسی ،نظامی و اقتصادی ،نمهاد و تجلهی هژمهونی امریکها و همسهانی
ساختار نظام بینالملل با الزامات و احتیاجات ایهن کشهور اسهت دهشهیار:1381 ،
.)733
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 11سپتامبر ،هزینه های دفاعی و راهبردی امریکا به گونه مشههودی افهزایش یافهت
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نمودار  .1روند افزایش هزینههای نظامی امریکا از سال  1948تا ( 2008برحسب میلیارد دالر؛ سال پایه
مالی .)2009

Source: (The Center for Arms Control and Non-Proliferation, 2009).

نمودار .2میزان بودجه دفاعی امریکا از سال مالی 1948 1تا ) 2009ارقام برحسب میلیارد دالر).

فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395
)Source: (The Center for Arms Control and Non-Proliferation, 2009
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1. Fasical Year

در نمودار .3بیش از چهارپنجم همه مشارج نظهامی در سهاف  ،2٠12بهه  15کشهور
اختصاص دارد که در این میان رتبه امریکا کماکان اوف است.

یکی از شاخصهای سشتافزارگرایی در راهبرد امنیتی و دفاعی امریکا ،احهدا

و

استقرار پایگاه های نظهامی در نقهاط مشتلهف جههان اسهت کهه منجهر بهه افهزایش
هزینه های نظامی این دولت شده است؛ بهگونهای که بشش عمهده بودجهه نظهامی
امریکا صرف صدها پایگاه نظامی ایهن کشهور مهیشهود کهه در خهارج از امریکها
قراردارند .پنتاگون معتقد است که امریکا در دهه  199٠میتوانست همزمهان در دو
نقطه متفاوت جهان بجنگد؛ اما پس از حادثهه  11سهپتامبر بایهد توانهایی جنگیهدن
همزمان در چهار نقطه جهان را داشته باشد صهبوری .)31٠- 311 :139٠ ،شهایان

راهبرد امنیتی امریکا و گرایش ایران به شانگهای  فرزاد رستمی و مجتبی صالحی کرتویجی

)Source: (SIPRI, 2013

ذکراست از اوایل دهه ،198٠روند ساخت و توسعه پایگاهههای نظهامی امریکها در
خلی فارس نغاز و پس از جنگ اوف و دوم خلی فارس تشدید شهد؛ امها بهه دلیهل
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تحوف در راهبرد امنیتی امریکا پس از  ،2٠٠1استقرار پایگاههای نظهامی امریکها در
پیرامون مرزهای ایران معمای امنیت را تشدید کهرده اسهت چمنکهار-4٠ :1389 ،
.)3٦
از مهههمتههرین ایههن پایگههاهههها مههیتههوان بههه مههوارد زیههر اشههاره کههرد :پایگههاه
هواییاینجرلیک 1ترکیه؛ پایگاههایی در شههرهای مشتلهف افغانسهتان شهامل :کابهل،
بگرام ،مزارشریف ،هرات ،قندهار ،شیندند ،جالفنباد ،گردریز و شهوراب هللمنهد)
اسهت

And Afghanistan, 2014: 30 Security And Defense Cooperation Agreement U.S

)And؛ پایگاه هوایی العدید 2قطر؛ بحرین به عنوان مقر ناوگان پنجم نیروی دریهایی
امریکا؛ پایگاه هوایی ثمریت 3عمان؛ پایگاه هوایی الظفره 4امارات؛ کویت که به نهاو
هواپیمابر غرق ناشدنی 5امریکا موسوم است .)www.globalsecurity.org, 2015
 .٤گرایش ایران به سازمان همکاری شانگهای
تاریشنه شکل گیری این سازمان به مذاکرات مرزی چین و شوروی در اوایل دههه
 199٠بازمی گردد .در نتیجه توافقنامههایی که طی سافهای  1991و  1994بهین دو
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

کشور منعقد شد ،خطوط مرزی چین و روسهیه تنظهیم گردیهد .پهس از فروپاشهی
شوروی نیز قرقیزستان ،تاجیکستان و قزاقسهتان در مهذاکرات مهرزی بهین چهین و
روسیه شرکت کردند و سرانجام در نوریل  ،199٦پن کشور مذکور توافقنامهای را
تحت عنوان توافقنامه اعتمادسازی در مناطق مرزی به امضها رسهاندند .از ننجهایی
که توافقنامه مذکور در شانگهای منعقد شده بود ،پن کشور مذکور از این پهس بهه
نام کشورهای عضو شانگهای پن معروف شدند اخوانکاظمی.)94 :1385 ،
در ششمین اجالس سازمان در ژوئن  2٠٠1در شهانگهای ،ازبکسهتان نیهز بها
موافقت پن عضو دیگر ،به جمع اعضای سازمان پیوست و بدین ترتیب شهانگهای
پن به سازمان همکهاری شهانگهای تغییهر نهام داد .پیوسهتن ازبکسهتان بهه مجمهع
1. IncirlicAir Base
2. AL-Udeid
3. Thumrait
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4. AL Dhafra
5. Unsinkable Air Carrier

شانگهای ب ه طهور رسهمی تأییدکننهده ایهن مطلهب اسهت کهه رونهد شهانگهای از
چهارچوب مسائل مرزی چین و شوروی سابق خارج شده و منافع کامال متفهاوتی
ازبکستان را به پن کشور دیگر نزدیک مهیکنهد حهاجییوسهفی و سهاداتالونهد،
 .)17٦ :1387در این مرحله مسائل امنیتی در سازمان همکاری شانگهای از اهمیت
زیادی برخوردار شد تا جایی که برخی نن را یک سهازمان امنیتهی تلقهی مهیکننهد
واعظی .)1٠ :1385 ،به عبارتی هریک از کشورهای نسهیای مرکهزی بها انگیهزهای
خاص وارد این سهازمان شهدند؛ امها عامهل همگرایهی ایهن کشهورها را مهیتهوان
انگیزههای امنیتی برشمرد شفیعی و فرجینصیری .)1٦ :1387 ،چین و روسهیه بهه
عنوان دو کانون عمده قدرت در این سازمان با اتشاذ اسهتراتژی همگرایهی از دههه
 ،199٠تالش مشترکی را برای تعدیل قدرت هژمونیک ایا ت متحده و جلهوگیری
تقویت این سازمان ،خأل قدرتی را که پس از فروپاشی شوروی در نسیای مرکهزی
ایجاد شده بود و امریکا تالش می کرد نن را پُهر کنهد ،بها حضهور قدرتمنهد خهود
جایگزین کنند حاجییوسفی و ساداتالوند.)177 :1387 ،
با وجود ننکه در بیانیه تأسیس سازمان همکاری شانگهای بر این نکته تصریح
شده است که سازمان مذکور اتحادیهای علیه کشور یا منطقهه دیگهری نیسهت ،امها
د یل نشکاری وجود دارد که نشان میهد که این سازمان به طهور روزافزونهی در
تقابل با سیاست های یکجانبه گرای امریکا و گسترش حضور و نفوذ نن در نسهیای
مرکزی قرارمیگیرد .در بیانیه اجالس سران کشورهای عضو گهروه شهانگهای پهن
که در دوشنبه تاجیکستان در ساف  2٠٠٠میالدی برگزار شد ،بر مشالفت با هژمونی
غرب و لزوم شکلگیری جهانی چندقطبی تأکید به عمل نمد و حمایت کشهورهای
عضو این گروه از اولویت بششیدن بر جایگاه شورای امنیت سازمان ملهل متحهد و
مشالفت ننها با اصل مداخله بشردوستانه اعالم شد .دلیل اصلی این واکنش ،جنهگ
ناتو در یوگسالوی بدون تصویب شورای امنیت بود .در واقع چهین و روسهیه کهه
پایهگذاران اصلی سازمان همکاری شانگهای محسهوب مهیشهوند ،درصهدند تها از
طریق این سازمان خالء قدرتی را که پس از فروپاشهی اتحهاد جمهاهیر شهوری در
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نسیای مرکزی ایجاد شده بود و امریکا تالش میکرد تا نن را پهر کنهد ،بها حضهور
قدرتمند خود جایگزین کنند شفیعی و محمودی.)15 :1389 ،
در واقع شکل گیری و تکوین سازمان همکاری شهانگهای و نیهز دوره زمهانی
تولد نن ،مصادف با تحو ت سریع ،عمیق و بنیادین سافهای نغازین دهه  199٠و
مقارن با تغییرات محی امنیتی نسیای مرکزی و نیز جهانی در پی حادثه دهشهتنات
 11سپتامبر بوده است .ماهیت تجدیدنظرطلبانه این نشستین پیمهان امنیتهی نسهیایی
در دنیای پس از جنگ سرد و گهام برداشهتن اعضهای نن در راه احیهای ابرقهدرتی
شرق و مقابله با توسعهطلبیهای ایا ت متحده به خصهوص در ناحیهه حسهاس و
استراتژیک نسیای مرکزی و قفقاز ،به وضوح نمایان است یزدانهی  -توسهیرکانی،
.)42 :138٦
مقامات امریکایی در ابتدا ،اهمیت این سازمان را نادیده میگرفتند؛ اما بعهد از
اینکه ازبکستان در نشست سا نه سازمان همکاری شانگهای در ساف  2٠٠5تصمیم
گرفت از امریکا بشواهد تا پایگاه نظامی کی 12-را تهرت کنهد ،حساسهیت امریکها
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بیشتر شد و از سوی دیگر ،امکان عضویت کامل ایران در این سازمان نیهز نگرانهی
امریکا را بیشتر نمود  .)Wishnick, 2009: 18-19تا جایی که دونالد رامسهفلد ،وزیهر
دفاع وقت امریکا عنوان میکند« :من متعجب و شگفتزدهام ،کشوری [ایران] خود
مهم ترین حامی تروریسم در جهان است ،می خواهد عضو سازمانی شود که ههدف
اصلی و بنیادین نن سازمان مقابله با تروریسم و افهراطگرایهی اسهت»
101

Unver Noi,

 .)2006:افزون براین ،خوداری این سازمان از دادن جایگهاه نهاظر بهه امریکها و

دادن چنین جایگاهی بهه ایهران ،خهود نمهود دیگهری از تقابهل سهازمان همکهاری
شانگهای با ایا ت متحده امریکها اسهت ندمهی و عزیهزی .)15 -1٦ :1392 ،اوج
موضعگیری ضدامریکایی سازمان همکاری شانگهای را مهیتهوان در بیانیهه پایهانی
اجالس سران کشورهای عضو این سازمان در ساف  2٠٠٦مشاهده کهرد؛ مفهاد ایهن
بیانیه با لحن ضدامریکایی براین نکتهه تأکیهد نمهود کهه اعضهای ایهن سهازمان بها
هماهنگی با یکدیگر در جههت کهاهش حضهور امریکها در نسهیای مرکهزی عمهل
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خواهند کرد .این بیانیه انقالبهای رنگین را پروژهای امریکهایی مهیدانسهت و بهر
همین اساس ،پوتین در ژانویه  ،2٠٠٦قانونی را به امضها رسهاند کهه بهر مبنهای نن
سازمان های غیردولتی خارجی نمی توانند به حمایت مالی یا هر نوع اقدامی دسهت
زنند که امنیت ملی روسیه را مورد مشاطره قراردههد .تصهویب ایهن قهانون عمهال
سازمان های مورد حمایت امریکا را با محدودیت مواجه میسازد امینی  -موسوی،
.)132 :1392
در ایههن بههین و بهها توجههه بههه اینکههه وزارت دفههاع ایهها ت متحههده امریکهها
مس ولیتهای خود را جهانی تعریف کرده و نسیبپهذیریههای ایهن کشهور را در
عرصه جهانی ،به ویژه در این منطقه و با حضور کشورهای عضو سازمان همکاری
شانگهای در حاف گسترش و رشد می داند ،بنابراین توصیه میکند که نه تنها امریکا
نگاهی و دقت زم بر نمادگی این نیروها جههت هرگونهه خطهر احتمهالی بیفزایهد
ندمی .)1387 ،در عین حهاف ،روس هها بهراین باورنهد کهه امریکها بعهد از اشهغاف
افغانستان ،استراتژی عقب راندن مسکو و کاهش تسل و نفهوذ نن بهر کشهورهای
منطقه را دنباف میکند .این حضور و ایجاد پایگاهههای نفهوذ در نسهیای مرکهزی و
کمک های مالی امریکا به کشورهای منطقه و به دنبهاف نن دخالهتههای امریکها در
اوضاع سیاسی منطقه ،نه تنها برای روسیه ،بلکه برای قدرت دیگر شرق یعنی چین
نیز بسیار خطرنات است .به تعبیری می تهوان اوج سیاسهت خهارجی روسهیه را در
رؤیای تحقق ابرقدرتی و مقابله با امریکا دانست .روسیه ترجیح میدههد در مقابهل
زیاده خواهی های امریکا در نسیای مرکزی ،بها چهین همکهاری کنهد و کشهورهای
منطقه را به همکاری بیش تر با اعضای سازمان همکاری شهانگهای ترغیهب نمایهد
حاجییوسفی و ساداتالوند.)178 -179 :1387 ،
بنابراین اعضای سازمان همکاری شانگهای و به ویژه چین و روسیه عملیهات
نظامی جورج دبلیو بوش ،و به طور کلی سیاستهای یکجانبهگرایی دولت امریکها
را چالش جدی در تغییر و تحو ت ژئواستراتژیک جهان میدانند که از مههمتهرین
این تغییرات می تواند تشکیل اتحاد سه کشور ایران ،روسیه و چین باشهد .چهین و
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71
Pa
ge
71

ایران از دولت پوتین در جنگ علیه جداییطلبان چنهن حمایهت کامهل بهه عمهل
نوردند؛ روسیه و ایران نیز از سیاست های پکن یعنی چین واحد حمایت میکننهد.
ایجاد قوانینی ضدجداییطلبی با هدف اعالم نارضایتی چین از استقالف تهایوان ،در
مسکو و تهران مورد توجه و تأیید قرارگرفته است .حلقه حمایت مسکو و پکهن از
تهران نیز می تواند با حمایت روسیه و چین از برنامه هستهای ایران تکمیل شهود و
امکان چانهزنی بیشتر ایران را در مقابل امریکا فراهم کند .اتحهاد چهین ،روسهیه و
ایران میتواند مشالفت پکن و مسکو را با جاهطلبیههای امریکها نشهان دههد .لهذا
نشکار است که چرا پکن و مسکو رواب دیپلماتیک و اقتصادی خهود را بها تههران
گسترش دادهاند و با تهیه و گسترش سالحههای پیشهرفته توسه تههران مشهالفتی
نشان نمیدهد ندمی.)1387 ،
عالوه بر روسیه ،چین نیز به عنوان بنیانگهذار ایهن سهازمان ،نگهاه ویهژهای از
لحاظ جغرافیایی-اقتصادی و جغرافیایی-راهبردی به کشهورهای حهوزه شهانگهای
دارد .این در حالی اسهت کهه امریکها ،ایهن سهازمان را مجموعههای از کشهورهای
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اقتدارگرا به حساب مینورد که تحت رهبری و ههدایت دو قهدرت اتمهی چهین و
روسیه قراردارند .از طرفی بسیاری از پژوهشگران ،این سازمان را ورشوی مهدرنی
میدانند که کاهش نفوذ جهانی امریکا و مقابله با توسعهطلبی و نفوذ هرچه بیشتهر
این کشور در منطقه را ههدف خهود قهرارداده اسهت طباطبهایی و قیاسهی:1392 ،
.)287
با توجه به اهداف سازمان همکاری شانگهای میتوان گفت که این پیمهان بها
مطلوبیت های استراتژیک و دکترین نظامی ایران همشوانی دارد؛ چراکهه ایهران نیهز
همواره بر احترام به حق حاکمیهت کشهورها و تقویهت همکهاریههای اقتصهادی،
استراتژیک و امنیتی تأکید کرده و به مشارکت کشورهای منطقه در گسترش امنیهت
منطقه ای اعتقاد دارد و عضویت کامل ایران در این سازمان به معنهای تکمیهل یهک
جبهه جدید سیاسی-امنیتی در منطقه است و میتواند موجبات گسترش حوزههای
فعالیت این سازمان را فراهم نورد و در عین حاف ،موقعیهت ژئوپلیتیهک ایهران نیهز
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مههیتوانههد ایههن سههازمان را حلقههه واسه بههین نسههیای مرکههزی و اروپهها قراردهههد

موسیزاده .)327 :1389 ،براین اساس ،پیوستن کامل ایران به این سازمان ،بیشک
گرایش ها و اهداف ضدغربی این سازمان را افزایش خواهد داد .کارشناسان همواره
از دو مثلر اتحاد با عناوین ایران-چین-روسیه و یا ایهران-هنهد-روسهیه در کنهار
اتحاد سهگانه چین-هند-روسیه نام بردهاند و چنین اتحادهها و ائهتالفههایی را در
حقیقت سدی در مقابل سیاستهای تکمحورانه ایا ت متحهده در منطقهه نسهیا و
در سطحی فراتر در کل نظام بینالملل به منظور بهرهم زدن نظهم مهوردنظر امریکها
قلمداد میکنند یزدانی و تویسرکانی.)48 :138٦ ،
نگاه راهبردی روسیه و ایران به یکدیگر .پس از فروپاشی شوروی ،ایران بهه
یکی از متحدان مهم روسیه در غرب نسیا تبدیل شده است .ایران از یکسو امکهان
دسترسی روسیه به بنادر موجود در نبهای خلی فارس و اقیانوس هنهد را فهراهم
یکجانبه گرایی ایا ت متحده امریکا ایفا می کند .در واقع ایران مانع دستانهدازی و
احاطه استراتژیک امریکا بر روسیه از سمت جنوب است .روسیه نیز برای ایران بهه
عنوان مانعی مستحکم در برابر حضور و نفوذ قدرتهای منطقههای هماننهد رژیهم
صهیونیستی و ترکیه و قدرتهای فرامنطقههای همنهون نهاتو و امریکها در منطقهه
قفقاز و نسیای مرکزی به حساب می نید که از این دیدگاه ،با امنیت ملی جمههوری
اسالمی ایران انطباق دارد؛ چرا که تهران نیز هماننهد مسهکو ،بها گسهترش نهاتو بهه
سمت شرق ،بس نفوذ اقتصادی و سیاسی امریکا در منطقه قفقاز و نسیای مرکزی
و سلطه غرب ،به ویژه بر منابع انهرژی کشهورهای ایهن حهوزه و حهذف ایهران و
روسیه از مسیرهای انتقاف انرژی این منطقه به دنیای خارج مشالف است عزتهی و
یزدانپناه درو.)72 -73 :138٦ ،
نگاه راهبردی چین و ایران به یکتدیگر .عهواملی نظیهر عهدم وجهود سهابقه
درگیر ی میان دو کشور ایران و چین و برنورده نمودن نیازهای تسلیحاتی و نظامی
ایههران از سههوی ایههن کشههور و نیههاز رو بههه گسههترش چههین بههه انههرژی بههه همههراه
سرمایهگذاری هایی که چین در بشش نفت و گاز ایران انجام داده است ،ایران را به
عنوان تنها همراه نظامی و سیاسی ارزنده چین در غرب نسیا مطهرح نمهوده اسهت.
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عالوه بر این ،ایران به عنوان پایگاهی برای نیروی دریایی چین در منطقهه اقیهانوس
هند و خلی فارس مطرح است عزتی و یزدانپناه درو .)73 -74 :138٦ ،بنابراین،
سیاست خارجی ایران و چین در سهطوح مشتلهف واجهد درجهاتی از همپوشهانی
است و این همپوشانی ظرفیتهایی در رواب دو کشور ایجهاد مهیکنهد .عهالوهبهر
مباد ت اقتصادی و نظامی ،در سطح کالن و در نگاه به نظهم بهینالمللهی ،ههر دو
کشور بازیگرانی تجدیدنظرطلب به شمار می روند .یکی از نقهاط مههم همپوشهانی
سیاست خارجی ایران و چین را می توان در برداشت مشترت ننان از حاکمیهت بهه
عنوان یکی از مهمترین نهادهای جامعه بینالمللی دانست .تلقهی ههر دو کشهور از
این مفهوم با برداشت رای لیبرالهی و امریکهامحهور از نن متفهاوت و تها حهدودی
متعارض است .دریافت ایران و چین از مقوله حاکمیت ،به تعریف سنتی و موسهع
از این مفهوم نزدیک است؛ تعریفی کهه در نن حاکمیهت بهه نهوعی مقهدس تلقهی
می شود و طبیعتاً مداخلهه در نن بههههیچروی پهذیرفتنی نیسهت .در حهالی کهه در
برداشت مسل لیبرالهی از ایهن مفههوم ،نننهه تقهدس دارد حقهوق بشهر اسهت و
فصلنامه روابط خارجی  سال هشتم  شماره سوم  پاییز 1395

حاکمیت دولت ها در راه حمایت از نن را مهیتهوان نادیهده گرفهت شهریعتینیها،
.)189 :1391
در حالیکه در برداشت لیبرالی رایه از حاکمیهت ،از ایهن مفههوم بهه نهوعی
تقدس زدایی صورت گرفته است ،طبیعی است که اشترات در برداشت از مهمتهرین
مفهوم سیاست بینالملل ،زمینه مهمی برای همپوشهانی سیاسهت خهارجی ایهران و
چین را فراهم می نورد .بر همین مبنا ،دو کشور با مداخلهگرایی تکقطبی در امهور
داخلی سایر کشورها مشالفهت ورزیهده انهد و ههر دو کشهور از نظهم بهینالمللهی
تک قطبی و نحوه توزیع قدرت در نن ناراضی هستند .چین در اسهناد امنیهت ملهی
خود در سافهای اخیر ،همواره هژمونیطلبی برخی قدرتها را به عنهوان یکهی از
تهدیدات امنیت ملی خود بر شمرده و ایران نیز موقعیهت هژمونیهک امریکها را بهه
عنوان مهم ترین تهدید علیه امنیت ملی خهود تعریهف کهرده اسهت همهان-19٠ :
 .)189با این حاف سازمان همکاری شانگهای هنوز یک اتحاد نظامی رسمی نیست؛
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اما به وسهیله چینهی کهه مشهتاق انهرژی و در نینهدهای دورتهر ،موافهق بها فرضهیه

اجتنابناپذیر نقش رهبری جههانی بهیشتهر بهرای خهود اسهت ،در حهاف حرکهت
میباشد واتسون.)158 :1385 ،
نگاه راهبردی ایران به آسیای مرکزی .همجواری ایران با نسهیای مرکهزی و
ویژگی های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک این منطقه ،جایگاه ویژهای را در مالحظات
امنیتی-اقتصادی کشورمان ایجاد کرده است .از سوی دیگر ،با توجه بهه مشهترکات
تاریشی و فرهنگی ایران با پن کشور ترکمنستان ،ازبکستان ،قزاقستان ،تاجیکسهتان
و قرقیزستان این جایگاه در رواب دوجانبه تقویهت شهده اسهت .وجهود مرزههای
مشترت نبی و زمینی ،مشترکات فرهنگی و مذهبی ،منابع مشهترت ،دسهتیهابی بهه
بازار منطقه و موقعیت منحصر به فرد ترانزیتی ایهران ،از جملهه مهواردیاسهت کهه
همکاری و همگرایی بیشتر منطقهای را ایجاب میکند .تهاکنون مسهایلی همنهون
قومی اقلیت روس ،خطر باندهای مافیایی و قاچاق مهواد مشهدر ،تروریسهم ،فسهاد
مالی و موضوع دفن زبالههای هستهای ،چالشهایی را در رواب کشورهای منطقهه
ایجاد کرده است عزتی و یزدانپناه درو.)٦1 :1387 ،
با توجه به اینکه بششی از حوزه امنیت پیرامونی ایران در منهاطق شهمالی بهه
لحاظ موقعیت جغرافیایی با امنیهت نسهیای مرکهزی گهره خهورده اسهت ،سهازمان
همکاری شانگهای میتواند بهترین و منطبقترین نهاد منطقههای سهازگار بها منهافع
ملی جمهوری اسالمی ایران باشد .ضمن اینکه ایران بها عضهویت در ایهن سهازمان
خواهد توانست اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود را بیش از گذشهته ارتقهاء
دهد همان .)7٦ :سازمان همکاری شانگهای ،منطقهای را تحت پوشش دارد که بها
محی امنیتی و منافع ملی ایران از چنهد جههت نقهاط تالقهی مهمهی دارد؛ نسهیای
مرکزی در واقع ضلع شمالی محی امنیتی ایران است و طبیعی به نظر میرسهد کهه
تحو ت نن بر امنیت ملی ایران تأثیرگذار باشد .نسیای مرکزی ،منطقههای شهکننده
است و ایجاد ثبات در نن نیازمند همکاری بازیگران ذینفع است .افهزونبهر ایهن،
کانون های اصلی رشد و نمو تروریسم و افراط گرایهی افغانسهتان و پاکسهتان) ،در
جوار ایران و منطقه تحت پوشهش سهازمان همکهاری شهانگهای قرارگرفتههانهد و

راهبرد امنیتی امریکا و گرایش ایران به شانگهای  فرزاد رستمی و مجتبی صالحی کرتویجی

خطر افراط گرایی مذهبی ،بالتکلیفی در مرزهای جغرافیایی و قهومی ،ناسیونالیسهم
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تهدیدات مشترکی را علیه ایهن دو ایجهاد کهردهانهد؛ تهدیهداتی کهه جهز در پرتهو
همکاری قابل مدیریت نیست شریعتینیا.)19٠-191 :1391 ،
دورنمای روابط ایران و سازمان همکاری شانگهای .با عنایت به اینکه ایران
و سازمان همکاری شانگهای از سیاستهای توسعهطلبانه و مداخلهجویانهه امریکها
در منطقه خاورمیانه و نسیای مرکزی احسهاس نارضهایتی دارنهد و بهه دنبهاف ایهن
هستند که خودشان امنیت منطقه را تأمین کنند ،یک امر کامالً مششص اسهت و نن
اینکه در حالی ایران به سوی همگرایی امنیتی با روسیه و چهین پهیش مهیرود کهه
قدرت امریکا در خلی فارس و نسیای مرکزی کاهش خواههد یافهت .پیوسهتن بهه
سازمان همکاری شانگهای منادی حرکت فکری و روانی ایران به سمت شرق بوده
و تحو ت ساختاری مهم در اقتصاد جهانی ظرف  2٠ساف گذشته و نیاز ایهران بهه
سازگاری خود با این تحو ت ،این امر را تصدیق می کند واتسهون.)1٦2 :1385 ،
همین گردنمدن کشورهایی با پسزمینهههای متعهارض بها امریکها و البتهه پهذیرش
عضویت ناظر کشوری مانند ایران -که امریکا در پی انزوای نن است -باعر شهده
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تا چشمانداز این سازمان از نظر عدهای از صاحبنظران چالشبرانگیز و قابل توجه
باشد شفیعی و کمائیزاده.)٦2 :1389 ،
پیوستن ایران به سهازمان همکهاری شهانگهای کهه بهر مبهارزه بها تروریسهم،
افراطگرایی و جدایی طلبی به عنهوان تهدیهدات غیرسهنتی تأکیهد دارد ،بهه جامعهه
بینالمللی نشان می دهد که ایران به روشنی و بها اراده راسهخ ،مقابلهه بها ایهن سهه
تهدیههد منطقهههای و فرامنطقهههای را جههزو برنامههههههای کههالن و اصههوف اساسههی
سیاستخارجی خود قرارداده است ،به این امیهد کهه بتوانهد بششهی از تبلیغهات و
فرافکنیهای امریکا و همپیمانان غربیاش را بیاثر سازد و خود را از اتهامهاتی کهه
به نن نسبت می دهند ،مبرا کند و بتواند به بسیاری از نگرانیهای جامعهه جههانی و
منطقه ای در مورد نقش و فعالیت ایران در مبارزه با تروریسم پاسخ دهد .همننهین
همکاری با کشورهای عضو سازمان شهانگهای ،از دیهدگاه سیاسهی ،وضهع بهتهری
برای ایران ایجاد می کند و برنورنده منافع ایران در پارهای از مناطق نسیای مرکهزی
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خواهد بود و در مجموع ،عضویت کامهل ایهران در سهازمان همکهاری شهانگهای،

نقش ژئوپلیتیکی ایران را در منطقه و جهان برجستهتر میکند.
شرای امنیتی جدید در مرزهای شهمالی و جنهوبی ایهران و حضهور گسهترده
نیروهای نظامی امریکا و راهبرد امنیتی این کشور ،میتواند امنیت ملی ایهران را در
معرض تهدید قراردهد .بدینسان با توجه به تحو ت منطقهای ،سیاسهت خهارجی
کشور ،چندجانبه گرایی و توسعه رواب با کشورهای منطقه و برخی از قدرتههای
جهانی را در دستورکار خود قرارمیدهد .با توجه به برخورداری سازمان همکهاری
شانگهای از قلمرو جغرافیایی وسیع ،جمعیت عظیم ،سالحهای هستهای ،نیروههای
مسلح قابل توجه ،حق وتو دو عضو دائم شورای امنیت روسیه و چین) و عوامهل
دیگری که به این سازمان وزن قابل توجه سیاسهی و نظهامی بها یی بششهیدهانهد،
بدون تردید جمهوری اسالمی ایران در جهت مناسبات منطقهای و بینالمللی خود،
به عنوان برجستهترین انگیزه غیراقتصادی در شکلگیهری پیمهانههای منطقههای-افزایش قدرت چانه زنی ایران در پهنه جههانی و بهینالمللهی را بهه دنبهاف خواههد
داشت.
در مجموع ،ایران به عنوان یکی از اعضای ناظر سازمان همکهاری شهانگهای،
قصد دارد در راستای تقویت توان بازدارنهدگی خهود ،نقهش و جایگهاه ایهن نههاد
منطقهای را در راهبرد دفاعی -امنیتی خود متناسب با عوامهل تهدیهدزا کهه امنیهت
ایران را تحتالشعاع خود قرارمیدهد بازتعریف کند؛ به ویژه اینکه مهواردی چهون
راهبرد امنیتی امریکا در قباف جمهوری اسالمی ایران ،حضور نیروهای امریکایی در
منطقه خاورمیانه و نسیای مرکزی ،گسترش ناتو در محی پیرامونی ایهران ،توسهعه

پایگاههای نظامی امریکا در اطراف ایران –که در بشش های پیشین به بحر گذارده
شد -و فقدان یک سازوکار و مکانیسم امنیتی درون منطقههای از جملهه مصهادیقی
هستند که به نحوی با امنیت ملی و منطقه ای ایران در ارتباط است و در این راسهتا
عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای مهیتوانهد بهر هریهک از عوامهل
مذکور تأثیرگذار باشد .تقویت همکاریهای امنیتی -سیاسی ایران با ایهن سهازمان،
این امکان را فراهم می نورد که جایگاه و نقش ایران در پیمانهای امنیتی منطقه بهه

راهبرد امنیتی امریکا و گرایش ایران به شانگهای  فرزاد رستمی و مجتبی صالحی کرتویجی

از این برتریها بسیار بهرهمند خواهد شد و در این راستا ،ثبات و امنیهت منطقههای
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ویژه در خلی فارس ،برجستهتر شود و قدرت مانور ایران نیز در مسائل منطقههای
و فرامنطقهای افزایش یابد.
با این حاف و علیرغم ساختار ،اصوف ،اههداف ،قابلیهتهها و توانمنهدیههای
سازمان همکاری شانگهای در حل بحرانهها و مسهایل منطقههای و فرامنطقههای و
همپوشانی اهداف و منافع سیاسی و امنیتهی دو کشهور روسهیه و چهین ،دیهدگاهی
بدبینانه نیز نسبت به نینده این سازمان وجود دارد؛ این دیدگاه براین باور است کهه
سازمان همکاری شانگهای نیز مانند بسیاری از سازمانهای همکهاری منطقههای در
میههان کشههورهای در حههاف توسههعه ،امکههان چنههدانی بههرای توسههعه همهههجانبههه و
نقش نفرینی سیاسی در سطح بینالملل نشواهد یافت .عدم امکان نقهشنفرینهی بهه
وضعیت سیاسی سازمان اشاره دارد؛ با توجه به وضعیت چهین و روسهیه در نظهام
بینالمللی ،این دسته از تحلیل گران معتقدند که این دو کشهور در نینهده ،قهادر بهه
ایفای نقشی مستقل و تعیین کننده نشواهند بود ،چرا که از نظر ننهان ،نقهشنفرینهی
جدی در ارتباط با موضوعات مهم بین المللی ،تقابل با سیاستههای امریکها تلقهی
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می شود و این دو کشور توان مقابله با امریکا را ندارند .به همین دلیل نیهز سهازمان
شانگهای نمیتواند به لحاظ سیاسی در خصهوص مسهایل مههم بهینالمللهی نقهش
چندانی در معاد ت قدرت جهانی ایفا نماید واعظی.)24 :1385 ،
نتیجهگیری
پس از حمالت  11سپتامبر ،دگردیسی تمامعیاری در راهبرد امنیتی امریکها حهاد
شد و این امر فرصتی را به امریکا داد تا در سایه تدوین راهبرد جدید امنیتی خهود،
مقابله با تروریسم را به مثابه مهمترین مس له در سیاست خارجی امریکا ،جایگزین
مبارزه با کمونیسم در دوران جنگ سرد کند و در نتیجهه راهبهرد امنیتهی امریکها از
حالت تدافعی به تهاجمی تغییر یافت و با تأکید بر راهبرد مقابلهه بها تروریسهم بهه
عنوان یکی از ابزارهای اصلی گسترش نفوذ خود در قهرن بیسهت ویکهم ،درصهدد
تحکیم هژمونی خود برنید .بنابراین وقوع حادثه  11سپتامبر فرصهتی طالیهی را در
اختیار امریکا قرارداد تا با بهره گیهری از نن ،بهه مداخلهه در امهور کشهورهایی کهه
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بپردازد .راهبرد امنیتی امریکا از ساف  2٠٠1تاکنون بر مبنهای نظریهه ایهن پهژوهش،
ایران را در وضعیت معمای امنیت قرارداده است .تهدیهدات مسهتمر امریکها علیهه
ایران ،حضور دائم در منطقه ،افهزایش چشهمگیر هزینههههای نظهامی و در نهایهت
اسقرار و تقویت پایگاههای نظامی امریکها در پیرامهون مرزههای ایهران ،فهی نفسهه
تهدیدی علیه امنیت ملی ایران محسوب مهیشهود؛ در عهین حهاف نیهات تههاجمی
امریکا از ساف  2٠٠1تا سهاف  2٠15و حفهظ گزینهه نظهامی در مقابهل ایهران ،ایهن
معضل امنیتی را تشدید میکند .بر این اساس ،یکی از مکانیسمهای مقابلهه بها ایهن
تهدیدات ،ایجاد موازنهه از طریهق ائهتالف و اتحهاد اسهت .بنهابراین بها توجهه بهه
تهدیدات و فشارهای امریکا علیه جمهوری اسالمی ،به نظر میرسهد کهه ایهن امهر
موجب شده است ایران برای رهایی یافتن از این وضهعیت معضهل امنیتهی) و بها
امری که به عنوان فرضیه پژوهش در طوف این نوشتار بهه تصهدیق رسهید .بهه ههر
روی سازمان همکاری شانگهای که امروزه به عنوان یکهی از مههمتهرین نهادههای
چندجانبه بین المللی در سطح جهان تعریف شهده اسهت ،یهک اتحادیهه سیاسهی-
امنیتی-اقتصادی است که در ساف  2٠٠1با مشهارکت روسهیه ،چهین و کشهورهای
نسیای مرکزی رسماً پا به عرصه ظهور گذاشت .این سازمان که در نغاز بهه منظهور
حل و فصل و مرتفع نمودن دغدغه های امنیتی کشورهای عضو شهکل گرفهت ،در
طی زمان ،با وجود پشت سرگذاشتن تحو ت گوناگون و اضافه شدن موضهوعات
دیگر به دستورکار ،تمرکز اصلی خود بر مسایل امنیتهی را حفهظ کهرده اسهت .بهه
عبارتی ،هرچند سازمان همکاری شانگهای صرفاً یک سهازمان امنیتهی نیسهت و در
سایر جنبه ها و به ویژه در بعد اقتصادی نیز به طور جهدی فعهاف شهده اسهت ،امها
میتوان اذعان داشهت هنهوز مههمتهرین عامهل پیونهددهنهده اعضهای نن و کهانون
توجهات بین المللی به نن ،جنبه امنیتی این سازمان است .مقابلهه بها سیاسهتههای
یکجانبه گرایی و مداخلهجویانه از مهمتهرین مللفههههای حهائز اهمیتهی اسهت کهه
جایگاه سازمان همکاری شانگهای را در تحلیهلههای سیاسهی-امنیتهی ارتقهاء داده
است .همننین عدم پذیرش عضویت امریکا در ایهن سهازمان ،از اهمیهت خاصهی
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برخوردار است؛ چراکه در نظم پس از جنگ سرد ،کهه نظمهی امریکهایی توصهیف
می شود و عدم عضویت امریکا در یک سازمان از این نهوع را در تحهو ت جههان
کنونی بینظیر میسازد ،پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای که بر مبارزه بها
تروریسم ،افراطگرایی و جداییطلبی به عنوان تهدیدات غیرسهنتی تأکیهد دارد ،بهه
جامعه بینالمللی نشان می دهد که ایران به روشنی و با اراده راسخ ،مقابلهه بها ایهن
سه تهدید منطقهای و فرامنطقهای را جزو برنامههای کالن و اصوف اساسی سیاست
خههارجی خههود ق هرارداده اسههت ،بههه ایههن امیههد کههه بتوانههد بششههی از تبلیغههات و
فرافکنیهای امریکا و همپیمانان غربیاش را بیاثر سازد و خود را از اتهامهاتی کهه
به نن نسبت می دهند مبرا کند و بتواند به بسیاری از نگرانیهای جامعهه جههانی و
منطقهای در مورد نقش و فعالیت ایران در مبارزه با تروریسم پاسخ دهد.
ایران نیز بهه دلیهل موقعیهت ژئهوپلیتیکی ،ژئواسهتراتژیکی و اتشهاذ سیاسهتی
تجدیدنظرطلبانه در منطقه خلهی فهارس و خاورمیانهه ،از مهداخالت و تهدیهدات
امریکا در امان نبوده است .بدینسان به دلیل همسویی نسهبی و نیهز اههداف نسهبتاً
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مشترت سازمان همکاری شانگهای با سیاستههای ایهران ،عضهویت دائهم در ایهن
سازمان میتواند ضریب امنیتی و قدرت دیپلماسی و چانهزنهی ایهران را در مقابهل
امریکا افزایش دهد.
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