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Abstract
National interests are the core component of foreign and
domestic policy decision-making for any country. One of the
strategies to achieve national interests is to cooperate within
regional organizations' framework or be active while looking at
other countries' interests with priority given to a country's
periphery. The Central Asian region, as one of the regions of
interest to regional and supra-regional powers, is currently the
arena of SCO-centered competition between China and Russia, as
well as the presence and tendency of NATO, centered around the
U.S. to compete with Russia and China. As a country with
several geopolitical regions, Iran can not be successful in its
regional and international strategies without considering these
regions and not being a member of the regional organizations
affiliated with these regions. The present study was collected by
the qualitative method and the nature of the descriptive-analytical
method approach and a survey method (interview) with ten
experts in the security and Central Asia field who were selected
and appropriately saturated by purposeful and available sampling
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method. This article investigates the geopolitical impact of the
Islamic Republic of Iran's national interests on the competition
between NATO and the SCO in Central Asia. The main question
is: To what extent do the geopolitical conflict and the rivalry
between Shanghai Cooperation and NATO in Central Asia affect
Iran's national interests? Accordingly, the research findings show
Central Asia has a geopolitical connection with Iran. Therefore,
the rivalry between NATO and Shanghai Cooperation has
affected Iran's national interests. It has required Iran to adopt an
appropriate strategy to review and redefine the security
environment to protect its national interests.
Keywords: Iran, Central Asia, NATO, Shanghai Cooperation
Organization, National Interest, Competition
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چکیده
منافع ملی به عنوان مؤلفه اصلی تصمیمگیری در عرصه سیاست خارجی و داخلیی بیرای
هر کشوری مطرح است .یکی از راهبردهای دستیابی به منافع ملی ،همکاری در چارچوب
سازمانهای منطقه ای یا حضور فعال همراه با نگاه به منافع دیگر کشورها بیا اولوییت بیه
مناطق پیرامونی یک کشور است .منطقه آسیای مرکزی بیهعنیوان یکیی از منیاطقی کیه
موردتوجه قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای قرار دارد ،درحالحاضر ،عرصه رقابیتهیای
سازمان همکاری شانگهای با محوریت چین و روسیه و همچنین حضور و گرایش نیاتو بیا
محوریت آمریکا برای رقابت با روسیه و چین قرار دارد .اییران بیهعنیوان کشیوری کیه در
پیرامون خود ،مناطق ژئوپلیتیکی چندی را دارد ،نمیتواند بدونتوجه بیه ایین منیاطق و
عضویت نداشتن در سازمانهای منطقیهای وابسیته بیه ایین منیاطق ،در اسیتراتییهیای
منطقهای و بینالمللی خود موفق باشد .پیوهش حاضر با روش کیفیی و ماهییت رویکیرد
روش توصیفی -تحلیلی و همچنین با روش پیمایشی (مصاحبه) با  10نفر از کارشناسیان
حوزه امنیتی و آسیای مرکزی که بهواسطه روش نمونهگیری هدفمنید و دردسیتر

کیه

.1کااجنکاجمکفل لجسکدسیغسج کآاادکمججزکفیج اک CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/ک
)licenses/by-nc-nd/4.0/کاسز.
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به طورتخمینی انتخابشدهاند ،گردآوری و به اشباع نظری رسیده است .هدف این مقالیه،
بررسی تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسالمی ایران از رقابت ناتو و سازمان
همکاری شانگهای در آسیای مرکزی است .بنابراین پرسش اصیلی ایین اسیت کیه تضیاد
ژئوپلیتیکی و رقابت شانگهای و ناتو در آسیای مرکزی ،منافع ملی ایران را در چه ابعیادی
تحتتأثیر خود قرار میدهد؟ براین اسا  ،یافتههای پیوهش نشان دادند که :از آنجیا کیه
آسیای مرکزی دارای پیوستگی ژئوپلیتیکی با ایران است؛ لذا رقابت ناتو و شانگهای منافع
ملی ایران را متأثر از خود ساخته است ،که در این صورت اییران را ملیزب بیه اتخیا ییک
راهبرد مناسب درقالب بازنگری و بازتعریف محیط امنیتیی درراسیتای حفا یت از منیافع
ملی خود کرده است.

واژههای کلیدی :ایران ،آسیای مرکزی ،ناتو ،سازمان همکیاری شیانگهای ،منیافع ملیی،
رقابت
تاریخ دریافت ٩٩/05/28 :تاریخ بازبینی ٩٩/07/15 :تاریخ پذیرش٩٩/08/03 :
فصلنامه راهبرد ،دوره ،2٩شماره  ،٩6پاییز  ،13٩٩صص 136-103

مقدمه
در روابط میان کشورها ،دنبال کردن و دستیابی به ماها م م،هی ،م ه تهرن زهرار
تصمی زیری است .نکی از رونکردهانی ک میتهوان بها ن به انه ماها م دسهت
نا ت ،پیوندهای ماطق ای و حضور در سازمانهای ماطقه ای اسهت .در مطالعها
ژئوپ،یتی ه  ،ماطق ه زرانههی و مباحههم مههرتبط بهها ن ،همچههون ااا ههر و اوام ه
پیونددهاد ن

محیط سیاسی ،نقش رنای ن

و  ...هموار نکی از مباحم م
تأثیرزذار بر مااسبا

ماطق ژئوپ،یتیکی در ار

بود است .اوام ژئوپ،یتیکی ،از م ترن اوام

سیاسی کشورها هستاد .بعهد از پانهان جاه

ژئواکونومیکی نیر در مااسبا

ج انی

سهرد ،اوامه

میان کشورها نقش زناد و م می ب خود زر ته انهد.

در دو ده اخیر ،اام ا ،ی تعیی کااد در حوض ی درنای خرر ،متأثر از رقهابتی
بود است ک میان اروپا و مرنکا از نکسو و روسی ازسوی دنگر ب وجود مهد و
روسی با داشهت بهرر تهرن ذخیهر ی زهازی متعهار

در ج هان ،از م ه تهرن

ادرکاادزان زاز ب بازارهای اروپانی است .الجهر ،،بها حضهور انهران به ااهوان
دومی کشور از نظر داشت ذخانر زازی در دنیا و موقعیت جغرا یانی هه راهبهردی
ن بی بازارهای اروپانی و سیانی ،ب شک طبیعی ظر یت رقابت بررزی بی انران
و روسی برای سه ههای بهازار در انه ماهاط وجهود دارد .هه اکاهون ،روسهی
زنرساختهای خطوط لول ی زاز زسهترد ای را داراسهت و در هادرا
کشورهای اروپانی و سیانی مو
ب بازارهای ادرا

زهاز به

است؛ ب االو ان کشور ،ب دنبال ان است که

زاز خود تاوع ببخشد تا امایهت تقاضها را ا هرانش دههد امها

انران (ب دلی تحرن ها و شرانط داخ،ی) درحال حاضر ،قط ب کشهورهای ترکیه ،
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ارماستان ،جم وری ذربانجان و ب زودی پاکستان ،حج اندکی از زاز طبیعی خود
را ادر میکاد).(Amiri & Karami, 2017
در ماطق سیای مرکری ،وضعیت ژئوپ،یتیکی ب طورچشهمگیری تغییهر کهرد
است و جم وریهای ماطق بارها ابرازاالق خود را برای توسع روابط با روسهی ،
چی  ،مرنکا ،اتحادن اروپا ،لمان ،ژاپ و دنگران ابراز داشت انهد .سهیای مرکهری
ن

سیست ک وبیش کار مد از بررسیها و توازنها را انجاد کرد است که در ن

هیچ ن

از بازنگران خارجی مرنت نا ضای بیشتری بهرای مهانور و شهک زیهری

پیشر ت ماطق درنا ت نمیکااد .با ان حال ،بی بازنگران ا ،ی عهال در ماطقه
اختال نظر وجود دارد .برای جم وریهای سیای مرکری ،روابط با اناال متحهد
درزمیا همکاری با کشورهای توسع نا ت غرب ،برای انجا ،ا الحا

دموکراتی

و اقتصادی در ماطق حائراهمیت است .انهاال متحهد نکهی از اولهی کشهورهای
غربی بود ک استقالل کشورهای سیای مرکری را ب رسمیت میشااخت و بها همه
ن ا روابط دنپ،ماتی

برقرار میکرد .اسهتراتیی انهاال متحهد درقبهال کشهورهای

سیای میان امدتاً براساس دالن ژئوپ،یتیکی انجها ،مهیشهود .انه نه
ام،ههی اسههت ،ک ه اولونههتهههای اسههتراتین
میزیرد)2015

رونکهرد

و ماهها م انههاال متحههد را در نظههر

 .(Rakhimov,در  17ژوئ  ،2019شورای اتحادن اروپا ،نتیج زیهری

درمورد استراتیی جدند اتحادن اروپا در مورد سیای مرکری را با تطبی سیاسهت
اتحادن اروپا با ر ت های جدندی ک در ماطق پدند مد است ،اتخاذ کرد .انه
شورا با تشخیص نقش استراتین

سهیای مرکهری در تهال ههای ج هانی بهرای

ترونج اتصال نورو -سیا و تأکید بر اناک ان تال ها باند ماا م ماطق را ب همرا
ورد ،تأکید کرد ک مشتاقان ماتظر ا رانش همکاری با کشهورهای سهیای مرکهری
برای ارتقای پاندار ،جامم و پیوند مبتای بهر قهوانی اسهت

Central Asia: Council

).)adopts a new EU strategy for the region, 2019
باتوج ب نقش مااط و ماطقه زرانهی در سیاسهت خهارجی ههر کشهوری و
همچای برای انران ،ماطق سیای مرکری ب ااوان نکی از مااطقی است که بهرای
سیاست خارجی جم وری اسالمی ،م

است و باند ب ن توج کاد ،تا ماا م م،ی
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کشور هرچ بیشتر درراستای توسع نا تگی پیش رود .درانه میهان ،رقابهت نهاتو و
سازمان همکاری شانگ ای 1در سیای مرکری ،سیاست خارجی انران را تحتتهأثیر
قرار میدهاد .با شک زیری سازمان همکاری شانگ ای ( ،)2001مها اکاهون شهاهد
رقابت ان سازمان و ناتو در سیای مرکری هستی ؛ چرا ک پیمهان نهاتو و سهازمان
همکاری شانگ ای ،ن ب وسی،ۀ اندئولوژی ،ب،ک بیشتر روی ماا م ژئوپ،یتی شهان
و سانر اختال ا

درمقاب ه قرار خواهاد زر ت .درنتیج ان سازمان همکهاری،

حضور ناتو و مرنکا را در ا غانستان و سهیای مرکهری به ااهوان ت دنهدی بهرای
ماطق ت،قی میکاد و مبارز بها ترورنسه را در سهیای مرکهری ،ب انه ی سیاسهی
میداند ک برای توسع هیمونی خود

بر ماطق از ن ب ر میجوند .متقابالً نهاتو

و مرنکا نیر سازمان همکاری شانگ ای را سازمانی میداناد که درنتیجه سه،ط ی
مشترک روسی هه چی در پی شکست ناتو مبای بر حفه تع هدا

ماطقه ایا ،

شک زر ت است .البت از نظر زالو )2017( 2از نجا ک ناتو به ااهوان نه

پیمهان

امایتی -نظامی و با کارکرد و نقش نظامی است و سازمان همکهاری شهانگ ای که
متمرکر بر تجار
باشههد)2017

و اقتصهاد اسهت ،مقانسه ن ها بها هه مهیتوانهد زمهرا کااهد

 .(Gallo,الجههر ،،از تضههاد ژئههوپ،یتیکی و رقابههت سههازمان همکههاری

شانگ ای و نهاتو در سهیای مرکهری ،ماها م م،هی انهران ،در چ هار بعهد سیاسهی،
اقتصادی ،رهاگی و اجتماای تحتتأثیر قرار خواههد زر هت .بررسهی تهأثیر انه
رقابت بر ماا م م،ی انران در ابعاد مخت،ف ،سیاست خهارجی انهران ،تغییهر محهیط
امایتی انران و اتخاذ راهکارهای مااسب ازسوی انران درج ت استفاد از زس های
شک زر ت در میان قدر ها در سهط میهانی و دو سهازمان شهانگ ای و نهاتو در
سیای مرکری موضوااتی هستاد ک ان پیوهش در دد بررسی ن ها بهر خواههد
مد .لذا متااسب با ان مط،ب در ان پیوهش با چاد مسأل مخت،ف روب رو هستی
از جم : ،تضاد ژئوپ،یتیکی و رقابت شانگ ای و ناتو در سیای مرکری ماها م م،هی
انران ،را در چ ابعادی تحتتأثیر خود قرار میدهد؟ رقابت ناتو و شانگ ای متهأثر
1. Shanghai Cooperation Organization
2. Ernesto Gallo
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از چ اوام،ی است؟ ان رقابت چ تأثیری بر ضهای ژئوپ،یتیه

ماطقه خواههد

زذاشت؟
مبانی نظری پژوهش
سیستم امنیت منطقهای

تئوریهای جدند در مطالعا

امایتی ماناد مکتب کپا اک ،ب رغ

نک امایت م،هی

را مرکر ثق و زرانیگا ِ مطالعا ِ خود قرار داد اند ،با ان حهال معتقدنهد که ازهر
دولتی نتواند امید ب زندزی را در بی ش روندان تهأمی و تضهمی کاهد ،از لحها
امایههت اجتمههاای و امایههت امههومی اقههد کار مههدی باشههد و امایههت اقتصههادی و
زنستمحیطی را تأمی نکاد ،اقد هرزون امایت م،ی است .ازنظر محققان روسهی،
توسع مکتب کپا اک ارتباط نردنکی با متفکران سیاسی، -سفی اروپای نیمه دو،
قرن  (В.В., 2014) 20دارد .باری بوزان 1ب ااوان نماناد مکتب کپا اک ،ااتقاد دارد
ک امایت ،ن مف و ،ساتی خود را ک در چارچوب مدل وستفالیانی بود ،دربرندارد
و امروز امایت ،ابعاد چادزان ای پیدا کرد است .بوزان معتقد است ک امایت م،ی
و بی الم،،ی ب وسی ،ی امایت ماطق ای ،معاا و مف و ،مهینابهد .درنتیجه  ،سیاسهت
خارجی مااسبِ هر کشوری باتوج ب مکتب کپا اک ،سیاستی است ک به امایهت
چادبعدی ،توج ی ونی کاد و برای کسب امایت م،ی خهونش ،نگها ونهی ای به
امایت ماطق ای خود داشت باشد .بر ان اساس ،سیاست خارجی ب ان دلیه بانهد
ب امایت ،نگا چادبعدی داشت باشد ).(Abdolahkhani, 2007
ا طالح «مجموا ی امایتی ماطق ای ،»2برای اولی بار ،در ده  1960میالدی
در پیوهشهای ون،یا ،تامس و زراند 3مصط ،شد است .ن ا معتقهد بودنهد که ،
مجموا ی امایتی ماطق ای ،مجموا ای تشکی شد از دولتهانی است که حفه
امایت ن

کشور اضو ،با حف امایت اضو دنگر و ت دند امایهت نه

اضهو به

1. Buzan
2. Regional Security Complex
3. William Thomas and Grade
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ماناد ت دند امایت دنگر ااضا ،مرتبط و ب ه وابست است .اما بوزان ان زهرار را
ب طورزسترد ای در پیوهشهای خود و ب طورخاص در ونرانش دو ،کتاب خهود
«مرد ،،دولتها و هراس» در سال  1991ب کار برد است و ب ااهوان نه
ک،یدی ،وارد ادبیا
ن

مف هو،

روابط بی الم ،شد) . (Rafie & Mazlomi, 2011بوزان با ارائه

تعرنف جامم ،مجموا امایتی ماطق ای را چای تعرنف میکاد :مجموا ای از

کشورها ک در ن

ماطق جغرا یانی با پیوستگی سرزمیای در همسهانگی نکهدنگر

قرار دارند و محا ظت و برقراری امایت برای نکدنگر به ااهوان زهرار ای ا ه،ی،
میان ان کشورها بود و مخاطر ا تادن امایت ن

کشور از ان مجموا  ،ب ماناهد

ان است ک امایت دنگر ااضا نیهر به مخهاطر ا تهاد اسهت

(Buzan & Waever,

).2009
همان زونه که در تعرنهف نمانهان اسهت ،مجمواه امایتهی ماطقه ای دارای
مشخص های زنر است :اول ،حوز جغرا یانی مشترک :برمباای تعرنف بوزان نه
مجموا ی امایتی ماطق ای ،کشورهانی را شام میشود ک به لحها سهرزمیای و
جغرا یانی ،اشتراکاتی داشت باشاد (ماناد کشورها در ماطق سهیای مرکهری) .دو،،
ماا م مشترک :کشورهای ان زون مااط  ،ماا م مشترک و همانادی داشهت باشهاد،
ب زون ای ک تأمی ماا م هر کشور ب ماناهد تهأمی ماها م دنگهر کشهورهای اضهو
است ،ک طیفی از ماا م سیاسی ،امایتی ،اقتصادی و رهاگی را شام میشود(ماناد
ماا م اقتصادی در حوز های انرژی و مسهیرهای انتقهال انهرژی در ماطقه سهیای
مرکری) .سو ،،ت دندا

مشترک :همانطور که ماها م کشهورهای اضهو مشهترک

است ،باابران ت دنداتی ک از خارج برای ماطق شک میزیرد نیر مشترک خواهد
شد .ان زون ت دندا
ژئوپ،یتی

در شک های زونازون و با توجه به محهیط جغرا یهانی و

ن ،اشکال حکومتها و چگهونگی تعامه

راپیرامونی زستر

ن ها بها محهیط پیرامهونی و

مینابد .چ ار ،،داشهت الگهوی دوسهتی و دشهمای :تهرس و

هراسی ک نسبت ب ن

موضوع بیش از هر مسأل دنگری خود را میان کشورهای

ماطق نشان میدهد (ماناد حضور قدر های راماطق ای در سیای میانه ) .پهاج ،
همانادیها و تشاب ا

نیادی نا رهاگی :ک شک و ساختار مجموا ههای امایتهی
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را متأثر میسازند (ماناد شباهتهای رهاگی ،پیشیا ی تارنخی مشترک)
)2011

ن

& (Rafie

 .Mazlomi,باابران  ،ااوان مجموا ی امایتی ماطق ای را زمانی میتوان برای

ماطق ب کار برد ک کشورهای ن

ماطق با پیوستگی سرزمیای و سهاختارهای

سیاسی ،اقتصادی ،اجتماای و رهاگی با اقالنیت جمعی از نکدنگر د اع میکااهد
و هرزون ت دند خارجی مرتبط با ماا م و امایت م،هی نکهدنگر را د هم مهیکااهد.
باتوج ب زرار های موجود در تعرنف مجموا های ماطق ای امایتی ،میتوان بیهان
کرد ک کشورهای سیای مرکری دارای هم ی ونیزیها و مشخص های الز ،برای
چای مجموا ای را دارند .ونیزیها و مشخص های موجهود در انه ماطقه ،

ن

رقابت و تقاب کشورهای قدرتماد و راماطقه ای ،چگهونگی انه مهداا را نشهان
میدهاد.
روش پژوهش
ان تحقی براساس هد
رو

از نوع کهاربردی و به رو

کیفهی و براسهاس ماهیهت

تو یفی -تح،ی،ی با استفاد از ماابم کتابخان ای و میدانی (مصهاحب ) انجها،

زر ت است .لذا رو

تجرن وتح،ی اطالاا

برای تح،ی مصاحب های انجا،شد ،

از تح،ی مضمون و از میان رو ههای مخت،هف تح،یه مضهمون از رو
مضامی استفاد میشود .ابتدا داد ها و اطالاا

شهبک

جمم وری شد  ،سپس ب بررسهی

و تجرن وتح،ی داد ها پرداخت و پس از ن نتیج زیری شد اسهت .حجه نمونه
 10نفر از کارشااسان ،احبنظران و اسهتادان مهرتبط بها حهوز سهیای مرکهری
هستاد ک ب رو
از رو

تخمیای و دردسترس انتخاب شد اند .ب ماظور ااتبهار پهیوهش

چادسون سازی درون روشی و ب ماظور پانانیساجی از ضرنب پانهانی و

برای تح،ی داد ها از تح،ی مت و نیر تح،یه مضهمون بها اسهتفاد از کدزهذاری
موضوای استفاد شد اسهت .پرسهش ا ه،ی مطهرحشهد انه اسهت که تضهاد
ژئوپ،یتیکی و رقابت شانگ ای و ناتو در سیای مرکری ،ماا م م،ی انران را در چه
ابعادی تحت تأثیر خود قرار میدهد؟ بران اساس انگار پیوهش ان زونه مطهرح
میشود ک از تضاد ژئوپ،یتیکی و رقابهت سهازمان همکهاری شهانگ ای و نهاتو در
سیای مرکری ،ماا م م،هی انهران ،در چ هار بعهد سیاسهی ،اقتصهادی ،رهاگهی و
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اجتماای تحتتأثیر قرار خواههد زر هت .همچاهی رونکهرد مقاله بهرای بررسهی
پرسش و انگار پیوهش ب نظرن مجموا های امایتی ماطق ای بهاری بهوزان بهود
است.
یافتههای پژوهش
ناتو و دالیل حضور آن در آسیای مرکزی

روسها بعد از انگ،یسیها تا ا ابرقدر های قرن بیست میالدی هستاد ک با خارج
شدن از زرو امپرنالیس حهاک  ،کماکهان خواههان حفه اقتهدار خهود در باشهگا
قدر های بی الم،،ی هستاد .پس از روپاشی اتحاد شوروی سوسیالیستی هرچاهد
در نظا ،بی الم،ه  ،دنگهر مسهکو نقهش ابرقهدرتی خهود را به خهاطر درزیهری و
مشکال

اقتصادی تاحدودی از دسهت داد ،امها همچاهان وارس تسه،یحا

اتمهی

شوروی و نیر نفوذ ساختاری حکومت کمونیستها بهر ب،هوک شهر و به تبهم ن
تأثیرزذار در نظا ،بی الم،ه اسهت .از دنهدزا مسهکو به همهی دلیه اسهت که
دولتهای غربی و ب ونی اناال متحد خواستار روسی ای هستاد که در مرزههای
خود محدود شود؛ باابران هرزون زستر

ناتو ب سوی شر و سیای مرکری و

ب تبم ن ب سوی روسی  ،ب زنان ان کشور تما ،خواهد شد .لذا ان مسائ باام
شد تا اناال متحد برای انجاد نظ جدند و نفوذ در اروپای شرقی ب ناتو متکهی
شود و ناتو تا ا سازمانی باشد ک حضهور و دخالهت انهاال متحهد را در اروپهای
شرقی و سیای مرکری مشروع ج،هو دههد ،به نحهویکه کسهیاجر ن را جهانر
پیروزی در جا
برای تبدن

سرد میخواند .لذا اناال متحد در ده نود راناد تحول نهاتو را

ن ب ابراری کار مد درراستای هیمونی خود مدنرنت کرد است .انه

تحول در چاد ار
در  ،و ثبا

قاب توج است  :تبدن ناتو ب سازمانی سیاسیتر ،مشهارکت

ماطق  ،زستر

ب شهر

)(Nye, 1990

 .به اهالو از نجهانی که

روسی و چی سیاست های خارجی عاالن ای را دنبال میکااد ،سیاست های غربهی
باند با ان واقعیت ک مشارکت ن ا برای مانهدن اسهت ،سهاززار شهوند .از زمهان
روپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،مسکو و پک روابط خهود را از بهودن به ااهوان
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سرد مبدل کردند تا با هد

مخالفان جا

بی الم،،ی تحت سیطر غرب ،ب شرن

مشترک اقهبنشهیای به نه

سیسهت

ام،ی تبدن شوند .روابط ن ا تهاکتیکی و

ر ت ط،بان است ،اما با ماا م اقتصادی ،سیاسی و امایتی به طور راناهد سهاززار
است .هردو با ب اشتراک زذاشت نه
راسخی دارند ک قدر

ج هان بیاهی ژئهوپ،یتیکی چاهدقطبی ،اهر،

غربی را محهدود کااهد و به دنبهال تسهرنم در نچه ن ها
متحد است ،باشاد).(Stronski & Ng, 2018

میداناد و ن تضعیف اناال

ناتو ب تعمیه همکهاری بها کشهورهای همکهار خهود در سهیای مرکهری -
قراقستان ،قرقیرستان ،تاجیکستان ،ترکماستان و ازبکستان -ادام میدهد .روابط هر
کشور ان ماطق با ناتو تحوال

متفاوتی نا ت است ،زنهرا شهرکا زاد هسهتاد که

چگونگی و اناک در کدا ،زمیا ها مان ب همکاری با ناتو هستاد را انتخاب کااهد.
درواقم ،ساختارهای مشارکت و برنام های همکهاری نهاتو ،چهارچوبی چادجانبه
برای زفتگوهای امایتی و ر ت هانی بهرای همکهاری ام،هی دوجانبه در طیهف
زسترد ای از مااط بها کشهورهای اضهو نهاتو و سهانر کشهورهای شهرن

ارائه

میدهد .ان باام شفا یت و انجاد ااتمادب نفس میشهود و به ر هم چهالشههای
مشترک امایتی میپردازد .ان بخشی از سیاست ناتو برای دستیابی به ماهاط م ه
استراتین

است ک امایت و ثبا

ن ا از نردن

با امایت زسترد تر اتحادن اروپها

اقیانوس اط،س مرتبط است) .(Partners in Central Asia, 2014در نتیج نهاتو بهرای
زستر

ب شر و کاهش حساسیتهای روسی  ،از سیاست مشارکت برای ه،

ب ر زر ت است ،اهدا

ناتو از انه سیاسهت ابارتاهد از )1( :کشهورهای ماطقه

سیای مرکری و قفقاز را در مسائ امایتی اروپها درزیهر کااهد و انه را از طرنه
پذنر

مشارکت ن ا و ب هاگا ،ت دند ،مشور های مشترک با ن ا انجها ،دهاهد؛

( )2تبادل اطالاا
الز ،برای ام،یا
ماا م و اهدا

و توسع همکاریهای نظهامی؛ ( )3در مواقهم بحرانهی ،زمیاه
حف

 ،را ب وجود ورنهد؛ ( )4ثبها

ماطقه را درراسهتای

غرب ،استحکا ،بخشاد).(Motaharniya, 2004

دخالت و حضور اناال متحد در ماهاط م ه و راهبهردی ج هان ،همچهون
سیای مرکری و قفقاز درراسهتای هیمهونیط،بهی انهاال متحهد در ج هان انجها،
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میزیرد .اولونتها و محورههای سیاسهتخهارجی انهاال متحهد در انه ماطقه
ابارتاهد از  )1( :ج،هوزیری از احیهای قهدر

روسهی ؛ ( )2م هار اسهال،زرانههی و

ج،وزیری از رشد اسال،خواهی؛ ( )3م ار انران؛ ( )4ماا م اقتصادی (مهواد خها ،و
بازارهای مصر

ماطقه )؛ ( )5اههدا

و ماها م نظهامی؛ ( )6ارائه الگهونی بهرای

جم وریهای ماطق (حاتمی .)46-2 :1382،دولتمردان مرنکها مهدای هسهتاد که
ماا م استراتین

ا ،ی اناال متحد در ماطق سهیای مرکهری انجهاد نه

ماطقه

مرکری باثبا تر و مر تر است ک زادان بتواند ماا م سیاسی ،اقتصهادی و امایتهی
را با انواع شرکا با شرانط خاص خود دنبال کاد ،ب بازارهای ج انی متص شهد و
برای سرمان زذاریهای بی الم،،ی باز باشهد و دارای ن ادههای دموکراتیه

قهوی،

حاکمیت قانون و احترا ،ب حقو بشهر شهود .سهیای مرکهری پانهدار و مطمهئ ،
مستقیماً در تال های اناال متحد بهرای مقاب،ه بها ترورنسه  ،حمانهت از ثبها
ماطق ای ،ارتقای امایت انرژی و تقونت رون اقتصادی در ماطق و بعد از ن نقش
دارد .اناال متحد بیش از  90می،یون دالر برای امایهت مهرزی در سهیای مرکهری
سرمان زذاری کرد و بیش از  200عالیت موزشی و موز
مههرزی را انجهها ،داد اسههت(

بیش از  2600ا سهر

Bureau of South and Central Asian Affairs,

.)2020باتوج ب زناد خواهیهای مرنکا و متحدانش است ،که حضهور نهاتو به
سمت شر و سیای مرکری اتفا ا تاد است و زرن شر و دنهدزا کشهورهای
سیایمرکری باتوج ب نقش اسال،زرانی و ا راطزرانهی که ممکه اسهت اتفها
بیفتد حالت متضادی را میان استراتیی ان دو سهازمان به وجهود ورد اسهت .از
همی زون  ،تضادهاست ک چالشها شهک مهیزیرنهد .باتوجه به ونیزهیهها و
پتانسی هانی ک سیایمرکری در ابعاد ژئوپ،یتی  ،ژئواکونومی
دارد ،هاوز نتوانست است ب ااوان ن

و ژئواسهتراتینکی

ماطق کار مد ظاهر شود و کشهورهای انه

ماطق در زمر کشورهای توسع نا ت نیستاد .اما نچ مطهرح اسهت؛ انه ماطقه ،
باتوج ب شک زیری متغیرهای موجود ناشی از حضور ابرقدر ها و رقابت ن ا و
همچای مشخص های درونی خود ماطق  ،ن

مجموا ماطق ای امایتهی را نمانهان

میکاد ک توج ب ان م ه  ،از سهوی دولتمهردان کشهورهای سهیای مرکهری در
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دستیابی ب ن ،نیاز است.
رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای در منطقه و تأثیر آن بر منافع ملی ایران

سازمان پیمان تالنتی

شهمالی (نهاتو) و سهازمان همکهاری شهانگ ای ههر دو در

سیای مرکری و خ،یج ارس ،ماا م ژئهوپ،یتیکی دارنهد .اولهی نه
است ،ک ااضای ن حضهور قابه تهوج ی در خاورمیانه بهرر

اتحهاد نظهامی
دارنهد ،ازجم،ه

حضههور نظههامی انههاال متحههد در ا غانسههتان ،جیبههوتی ،اههرا  ،کونههت ،قطههر،
اربستانسعودی ،امارا  ،بحرن و امان؛ حضور نظهامی انگ،هیس در ا غانسهتان و
بحرن و حضهور نظهامی رانسه در ا غانسهتان ،جیبهوتی و امهارا  .در مقانسه ،
سازمان همکاری شانگ ای ن

ب،وک سیاسی است ک ااضای ن در سط پهانیای

از ادغا ،نظامی قرار دارند .چی نیر ماناد حضهور نظهامی روسهی در قرقیرسهتان و
تاجیکستان ،پانگا لجستیکی در جیبوتی دارد .هاد در تاجیکسهتان حضهور نظهامی
دارد .ان س اضهو سهازمان همکهاری شهانگ ای از نردنکهی جغرا یهانی ب تهری
برخوردار هستاد ،اما س اضو ناتو در اسهتقرار نظهامی و قاب،یهت ههای پهیشبیاهی
قدر  ،قویتر هستاد .قدر های ا ،ی سازمان همکاری شانگ ای قهدر

زمیاهی

مربوط خود را در سیای مرکری تثبیت کرد انهد ،درحهالیکه ااضهای نهاتو هه
زمیای در ا غانسهتان و هه نیهروی درنهانی در خ،هیج هارس را به دسهت

قدر

ورد اند .ب االو مواضم نظامی مربهوط به ارتهش کشهورهای سهازمان همکهاری
شانگ ای و ناتو تقونت شد است ،کشورهای سهیای مرکهری و خ،هیج هارس بها
مشکال

جدی اقتصهادی ،سیاسهی و اجتمهاای و درزیهری بهی دولهت روبه رو

هستاد .باتوج به انه امهر ،حضهور نظهامی نیروههای خهارج از نهاتو و سهازمان
همکاری شانگ ای ممک است در ن

پان ضهعیف قهرار داشهت باشهاد و ممکه

است در ناد با موانم مخت،فی روب رو شوند).(Sun & Elmahly, 2019
ناتو ب تعمی همکاری با کشورهای همکهار خهود در سهیای مرکهری ادامه
میدهد .ان بخشی از سیاست ناتو برای دستیابی ب مااط م
ک امایت و ثبا
االو هرن

ن ا از نردن

با امایت زسترد تر نورو -تالنتی

اسهتراتین

اسهت

مرتبط است .ب

از ان پاج کشور توانانی تأثیر مثبهت بهر توسهع ناهد ا غانسهتان را
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دارند؛ جانی ک اتحاد امیقاً درزیر است .مف هو ،اسهتراتین

جدنهد نهاتو ،که در

نوامبر  2010در نشست لیسبون تصونب شد ،اظ ار داشت ک ارتقای امایت نورو-
ب ب ترن وج از طرن شبک زسترد ای از روابط مشترک با کشهورها و

تالنتی

سازمان های مخت،ف ج ان تضمی میشود .تال

متمرکر بهرای ا هالح سیاسهت

مشارکت نهاتو در لیسهبون غهاز شهد تها زفهتوزهو و همکهاری بیشهتر رازیهر،
انعطا پذنر و استراتینکی شود .هر پاج کشور سیای مرکری در شورای همکهاری
تالنتیه

شهمالی مشهارکتکااهد

بودنهد( NATO’s Relations with Central Asia,

 .)2016از دالن دنگر اهمیت سیای مرکری ،اهدا
نچ ب ااوان م ترن هد

اقتصادی ن برای چی است.

اقتصادی بهرای چهی  ،مطهرح اسهت ،تهأمی انهرژی

موردنیاز خود ،ماناد نفت و زاز است .در توسع ب،ادمد

اقتصهاد چهی  ،واردا

انرژی اهمیت و اولونت ونی ای را دارا هستاد و در انه زمیاه  ،سهیای مرکهری،
نکی از م ترن مااط با ماابم انرژی در ج ان است).(Amiri & Karami, 2017
سیای مرکری با قرار زر ت در مرکر توج ا
لحا همبستگی ج انی ب ن

واشهاگت  ،مسهکو و پکه  ،از

ماطق ماحصهرب هردی تبهدن شهد اسهت

(Rauf,

) .2017ماابم طبیعی در ان ماطق  -از جم ،نفت ،زاز ،انهرژی برقهابی ،اورانیهو،،
زغالسا  ،طال ،مس و لومیایو - ،ب و ور نا ت میشود .قراقسهتان بهرر تهرن
تولیدکااد اورانیو ،در دنیا ب شمار میرود و در سال  2013ب تا انی  %38از تولیهد
اورانیو ،دنیا را ب خود اختصاص داد است .همچای  ،ترکماستان چ ارمی ذخهانر
زاز دنیا را در اختیار دارد و تاجیکستان ب تا انی  %4از انرژی برقابی دنیها را تولیهد
می کاد ک از ان نظر در رتب دو ،قرار می زیرد .ان ماطق همچای از نظهر تولیهد
کشاورزی از اهمیت ونی ای برخوردار است و  %15تولیهد ناخهالص داخ،هی انه
میشود)2015

 .(Lopour,سرشهار بهودن

کشورها ازطرن تولیدا

کشاورزی تأمی

ماطق از ماابم طبیعی ،سبب ا رانش ماا م قدر های برر

بهرای ماهابم طبیعهی و

ا رانش رقابت تاگاتا  ،میان کشهورهای قدرتماهد راماطقه ای و ماطقه ای ماناهد
ترکی  ،انران ،پاکستان و هاد در سیای مرکری شد است).(Rauf, 2017
چی نیر هموار ب مسأل انتقال انرژی از سیای مرکری توج ونهی ای نشهان
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داد است .با ان حال در بازیهای ژئوپ،یتیکی ماطق  ،برتری از ن روسهی اسهت.
الجر ،،چی حضور و نقش پررنگی در سازمان همکاری شانگ ای برای رسیدن ب
اهدا

جامعه امایتهی نوظ هور

خود ،انفا میکاد .سازمان همکاری شانگ ای نه

است ک در سال  2001انجاد شد است تا در ماطقه سهیای مرکهری ،ت دنهدهای
جدند ،از جم ،ترورنس و تجرن ط،بی را برطر

کاد .چی و روسهی م ه تهرن

ااضای شک دهاد ان سازمان هسهتاد .درحهدود زمهان بحهران کرنمه  ،چهی و
روسی درزمیا همکاریهای اقتصادی ب توا های قاب توج ی رسیدند ،ک نمونه
ن در توا قاام زاز طبیعی م  2014است که به ارز

 400می،یهارد دالر بهود و

همچای همکاری در مااط استراتین  ،نشان داد شد است).(Lanteigne, 2017
درمجموع ب نظر میرسد ک سازمان همکاری شانگ ای ب قول پهوتی «مهدا،
م تر میشود و ب سمت انفای نقهش رناهی بیشهتری در ماطقه و ج هان پهیش
میرود» ( .)http://www.dw-world.de/a/13/4/1386/ان سازمان نمیتواند در ناهد
ب ااوان ن

سازمان ماطق ای بماند زنرا حضور دو قدر

برر

چهی و روسهی ،

در شرانط متحول ج ان کاونی باام خواهد شد ک انه سهازمان به ااهوان نه
سازمان راماطق ای خود را مطرح سازد .سازمان همکهاری شهانگ ای خواسهت نها
ناخواست  ،ب تدرنج در حال تبدن شدن از ن

سازمان ماطقه ای به نه

سهازمان

راماطق ای است ک باتوج ب رونکرد اسهتقاللط،بانه نسهبی روسهی نسهبت به
مرنکا و غرب و نیر باتوج ب نقش غالب روسهی و چهی در سهازمان همکهاری
شانگ ای ،ان سازمان چاانچ بر مشکال
ب ن

سازمان راماطق ای م

درراستای قدر

درونی خود ائ

ند ،میتواند در ناد

و تأثیرزهذار در سیاسهت بهی الم،ه تبهدن شهود.

چی و نقش پررن

ن در ان سازمان ،ب ان موضوع نیهر بانهد

اشار کرد ک  ،ب ااوان نکی از مؤلف های م

دنپ،ماسی خاورمیان ای چهی و که

کم های خارجی ،کشورهای خاورمیانه از سهال  1954از چهی کمه

درنا هت

کرد اند .در اوان قرن بیستونک  ،چی در دور جدند ا رانش و رشهد وضهعیت
اقتصادی ،همکاریهای تکاولوژنکی و توسع ماابم انسانی خهود را بها کشهورهای
خاورمیان تقونت کرد است).(Yu, 2020
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با روپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیمان ورشو ،نهاتو نه تا ها هرو نپاشهید،
خهود را به پهیش بهرد .به ااتقهاد

ب،ک با شهتاب و قدر

بیشتری روند زستر

پوتی  ،ناتو با زستر

عالیت های خود ب سمت شر باام ا هرانش تهاش بههی

روسی و اروپا شد و ان مسئ ،در کاار نادند انگاشت ماها م و مههسائ امایتههی
روسهی در سیای مرکری باام نارضانتی مسکو از نظها ،بهی الم،ه شهد اسهت.
انتقادا

روسی از زستر

ناتو و عالیت ن به سهمت شهر و بحهران اوکهران

باام شار مسکو مبای بر قطم هدور زهاز ب اروپها و تحهرن ههای غربهی ا،یه
مسهکو شهد اسهت

)& Padravand, 2018

 .(Simbarبه هرحهال ،با روپاشی اتحاد

جماهیر شوروی ،استراتیی نظامی غرب ،ب سیای مرکههری ماتق شد و در همی
راستا ،راهبرد زستر

ناتو ب سوی سیایمرکری ایایت نا ت است؛ ان زسهتر

باام نگرانی روسی و چی شد و ن ا را ب اکسالعم در قالب شهک دههی به
سازمان امایهت ماطقه ای وادار کهرد اسهت .انه سیسهت در ابتهدا دارای اههدا
ماطق ای بود اما با روند زستر

ناتو ب شر و سهیای مرکهری کوشهش کهرد از

روند ماطق ای خارج شد و روند راماطق ای ب خود بگیرد .انه حضهور نهاتو و
شانگ ای در سیای مرکری ،طیفی از رقابت تا همکاری را دربرمیزیرد.
الف) تقابل ناتو و سازمان همکاری شانگهای :پیمان نهاتو و سهازمان همکهاری
شانگ ای ،ن ب وسی ،ی اندئولوژی ،ب،ک بیشتر روی ماا م ژئوپولیتی شان و سهانر
اختال ا  ،درمقاب ه قرار خواهاد زر ت .درنتیج سازمان همکهاری شهانگ ای،
حضور ناتو و مرنکا را در ا غانستان و سیای مرکری ب ااوان ت دند بهرای ماطقه
ت،قی میکاد و مبارز با ترورنس را ن
هیمونی خود

ب ان ی سیاسی میداند که بهرای توسهع

بر ماطق از ن ب ر میجوند .متقابالً نهاتو و مرنکها نیهر سهازمان

همکاری شانگ ای را ب ااوان ن ادی مس،ط در سیای مرکری میداناد که درنتیجه
س،ط ی مشترک روسی ههه چهی درپهی شکسهت نهاتو مباهی بهر حفه تع هدا
ماطق ایا  ،شک زر ت است .اناال متحد مرنکا و متحهدان اروپهانی ن ،دنگهر
اراد ندارند حضور نظامیشان را در ا غانستان و سانر کشهورهای سهیای مرکهری
حف کااد .درحالیک روسی و چهی مهیکوشهاد تها خه قهدر

را پهر کهرد و
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همچاان کاترلشان را بر ان ماطق ی نفتخیهر تهأمی کااهد؛ هاهد ،انهران و سهانر
کشورهای ماطق نیر میخواهاد ب ن ا

بپیوندند.

در نتیج میتوان زفت ک ان احتمهال بهر رقابهت اسهتراتین
سازمان همکاری شانگ ای استوار است .درانه

هور

هرنه

میهان نهاتو و

از دو سهازمان به

اضوزیری در ماطق خواهاد پرداخت و درنتیج ماطق تک تک شهد و اختال ها
امیقی در ن انجاد میشود .نمود ان مسئ ،در مقاب ،کشهورهای سهیای مرکهری
درمقاب نکدنگر است .درنتیج انه خطهر وجهود دارد که کشهورهای ماطقه بها
از ان دو ب،وک متحد شوند .در ان حالت استدالل میشهود که اسهتراتیی

هرن

ان کشورها از نکدنگر متفاو

بود است .به ااهوان نمونه مهیتهوان زفهت که

تاجیکستان و قراقستان سیاست همکاری و همگرانهی بها مسهکو و پکه درقالهب
سازمان همکاری شانگ ای را تعقیب خواهاد کرد و ترکماستان سیاست بهیطر هی
در ماطق ه را اتخههاذ کههرد اسههت؛ کشههورهانی ماناههد ازبکسههتان و قرقیرسههتان در
دور هانی باتوج ب شرانط کشور خود و ماطق  ،زا از سیاست ه پیمانی با ناتو و
در مقاطعی دنگر از سیاست نردنکی با شانگ ای پیروی کرد اند.
ب) تقابل ناتو و سازمان همکاری شانگهای و ت أثیر آن ب ر ما ا م م ی ان ران:
زستر

ناتو ب شر باام نگرانی روسی و چهی خواههد شهد درنتیجه ن ها در

ساختار سازمان همکاری شانگ ای ب زستر

ناتو واکهاش نشهان مهیدهاهد .انه

تقاب سبب خواهد شد تا انران ک توسط ناتو ،مرنکا ،ترکیه و اسهرائی محا هر
شد و نفوذ سیاسی خود را در ان ماطق ازدستر ت میبیاد ،ب همکاری بیشتر با
شانگ ای روی ورد .ان همکاری انران با شانگ ای باام خواهد شد تا جم وری
اسالمی انران روابط سیاسی و دنپ،ماتی
را بیشتر کرد و ب ااوان نه

قهدر

خود با کشورهای سیای مرکری و قفقاز
تأثیرزهذار و بهانفوذ در ماطقه در تحهوال

بی الم ،نقش اساسی انفا کاد .نچ برای انران بیش از هر چیر اهمیهت مهینابهد،
استفاد از ان سازمان درج ت انجهاد و تحکهی ثبها

در محهیط امایتهی خهونش

است ،زنرا محیط امایتی انران ،همپوشیهای بسیاری با محیط امایتی سانر ااضهای
ن دارد؛ ازان رو ان تقاب بی سازمان همکاری شانگ ای و ناتو موارد زنهر را به

تأثیرپذیری ژئوپلیتیکی منافع ملی جمهوری اسالمی ایران از رقابت 121

همرا خواهد داشت :چاانچ به انهران درج هت دسهتیابی به اههدا

سیاسهی و

اساسی شود ،ماجر ب انجاد تعادل در محیط و ثبا

بیشتری در

اقتصادیا

کم

ضای امایتی ن میشود ،انران تاحدودی از انروا خهارج و قهدر
تعدن میشود ،انران تاحدودی قدر

نهاتو و مرنکها

مانور پیدا خواهد کرد ،کهاهش هرناه ههای

سیاسی و اقتصادی در همسونی ماا م انران بها سهازمان در بخهشههای مبهارز بها
ترورنس قاچا و تولید مواد مخدر و تجرن ط،بی ،زستر

ااتماد و حس نیهت و

همکاری و ارائه چ هر ای دوسهتان و مثبهت از جم هوریاسهالمیانهران در نظهر
دولتمردان سیای مرکری و درن انت تحکی همکاریهها میهان زهرو کشهورهای
ارسیزبان و تحکی پیوندهای سیاسی ،امایتی ،نظامی و رهاگهی میهان جم هوری
اسالمی انران و ااضای سازمان تقونت میشود.
پ) حالت نه تقابل و نه همکاری :در ان زرنا استدالل میشود که ههد
تشکی شانگ ای در وه ،اول ح اختال ا
مرح ،دو ،تالشی بود در ج ت ن

از

مرزی بی چی و روسهی بهود و در

همگرانی اقتصادی و امایتی بهی کشهورهای

ماطق  ،تا از ان را با بحرانهانی ک کشورهای سیای مرکری بعد از روپاشهی بها
ن روبرو بودند ،مقاب ،شود لذا سازمان همکاری شانگ ای قصد ندارد ب مقاب ،به
مث با ناتو بپردازد .در ان احتمال استدالل میشود ک سازمان همکهاری شانگ ای،
ورشوی جدندی نیست و درواقم ن

وزن تعادل دربرابر ناتو محسوب نمیشود.

باابران کوچکترن دلی،ی وجود ندارد ک شرکت ااضای سیای مرکههههههههری در
سازمان شانگ ای مانم همکاری ن ا در ناتو شود .سههازمان شههانگ ای هههیچ ت دنههد
مستقیمی برای ماا م مرنکا در سیای مرکری و ب

ور

ک،هی در بیشهتر ماهاط

ق،مداد نمیشود .لذا دو سهازمان ههر کهدا ،در پهی ماها م خهود هسهتاد ،سهازمان
همکاری شانگ ای کوشش دارد تا ثبا

ماطقه ای را برقهرار سهازد ،بهر ترورنسه

غ،ب کرد  ،جدانیط،بی را سهرکوب کاهد و ا هراطزرانهی را م هار کاهد ،نهاامای و
بیثباتیهای داخ،ی را از بی ببرد و با تجهار

مهواد مخهدر و اسه،ح و جاانها

سازماننا ت مقاب ،ب مث کاد .درمقاب  ،ناتو و مرنکا تهال

دارنهد تها از مرانهای

اقتصادی و بازار انرژی ب ر برد لذا ان دو سازمان هیچ برخورد و ا هطکاکی در
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ماطق ندارند.
ج) حالت نه تقابل و نه همکاری و تأثیر آن بر ماا م م ی انران :در انه زرناه
ناتو و شانگ ای اختال ا

چادانی ندارند و بها همهدنگر به تقابه نمهیپردازنهد،

درنتیج ممک است در بعضی موارد با همدنگر همکهاری داشهت باشهاد ،در انه
مافهی ن انه اسهت که در

ور

بر انران تأ ثیر مافی خواههد زذاشهت .اثهرا

ور

همکاری ناتو و سازمان همکاری شانگ ای حتی در مقیاس کوچ

بااهم

خواهد شد ک بر انروای بیشتر انران ا رود شود و انهران خهود را در ماطقه تا ها
احساس کاد ،درنتیج تاحدودی از حمانتهای چی و روسی درقبال انران کاسهت
خواهد شد.
چ) همکاریهای میان ناتو و سازمان همکاری شانگهای :باتوج ب ج انیشهدن
ت دندا

و ب خصوص ت دندا

ترورنس و همکهاری روسهی بها مرنکها و نهاتو

درقالب طرح  ، ،زمیا الز ،برای همکاری بی سازمان شهانگ ای و نهاتو شهک
خواهد زر ت .در ان مورد استدالل مهیشهود که بهاوجود زمیاه ههای مااقشها
نادشد در سیای مرکری بی ناتو و شانگ ای ،مرنکا و ناتو از ن

طر  ،روسهی

و چی و در واقم شانگ ای از سوی دنگر دارای نگرانیهای مشهترکی نیهر هسهتاد
ک می تواند زمیا مصالح و همکهاری انه دو جب ه را هراه کاهد .محهور انه
مصالح وجود ت دنهد مشهترکی به نها ،ترورنسه  ،مهواد مخهدر و جاانهتههای
سازماننا ت است ،ک برای دوطر

ت دندی غیرقابه تحمه محسهوب مهیشهود.

چاانچ در ما های اخیر نیر بارها ازسوی مقاما

ناتو ،روسی و چهی و شهانگ ای

بههرای همکههاری و همیههاری بههرای پانههان جا ه

ا غانسههتان راخوانههد شههد انههد.

ب نظرمیرسد چی ب ان زفت و زوها االق مادتر است و روسی ب ههدانت انه
همکاریها مصر است .انجاد زفت وزوی رسمی بها سهازمان همکهاری شهانگ ای
ممک است ب تقونت نقش ناتو در کشورهای سیای مرکری کم

کاهد .بها انه

حال ،ناتو اقد روابط رسمی با سازمان همکاری شانگ ای نا چی اسهت .مباحهم
ماطق ای چون توسع اجتماای و اقتصادی ،ب ر برداری انرژی ،مبارز با ترورنسه
و م ار قاچا مواد مخدر ،کاترل تسه،یحا

کشهتارجمعی .همکهاری در مهدنرنت
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بالنای طبیعی میتواند زمیا را برای تقونهت مهذاکرا

نهاتو و سهازمان همکهاری

شانگ ای راه کاد.
باابران در ان ساارنو میتوان ان زون نتیج زر ت ک  :زرچ در ب،ادمهد
باوجود تداو ،رقابت سازمان همکاریهای شانگ ای با ساز های غربهی مثه نهاتو،
باتوج ب روندهای راماطق ای امکان تقاب جدی بی مسکو و پک از نه سهو و
واشاگت و بروکس از سوی دنگر در سیای مرکری دور از ذهه اسهت .چهی و
روسی از روابط مثبت با غرب استقبال میکااد .مرنکا روابط اقتصادی مسهتحکمی
با چی دارد .مرنکا ب مدرنیراسیون اقتصاد چی کم

مهیکاهد و درمقابه پکه

بازارهای مرنکانی را اقااع میکاد .روسی نیر برای ورود ب سازمانتجار ج هانی
همچاان نیازماد کمه

و مسهااد

مرنکاسهت .درنتیجه حهداق درمیهانمهد

روندهای موجود ،موجب همکاری و همسونی ان قدر ها در ماطق خواهد بود.
ناتو از برانگیخت حساسیت روسی و چی امتاهاع مهیکاهد و مسهکو و پکه نیهر
باتوج ب مالحظا

م،ی و ماطق ای نازرنر از راانت مالحظا

مرنکا و نهاتو در

ماطق هستاد .لذا تمان انران برای پیوست ب سازمان همکاری شانگ ای نبانهد به
معاای فبادی در مقاب غرب باشد .چاانچ ب نظهر مهیرسهد نکهی از اوامه
م می ک انران را از اضونت کام در ان سهازمان بازداشهت  ،نگرانهیههای سهران
شانگ ای از مواضم ضد غربی انران بود

است.

ح) همکاریهای میان ناتو و سازمان همکاری ش انگهای و ما ا م م ی ان ران:
در ور

همکاری ناتو و سازمان همکاری شانگ ای و باتوج ب سیاست مرنکها

درقبال انران و زستر

روابط ان کشور با روسی و چی ب نظر نمیرسد ب سود

انران باشد .انران دنگر نخواهد توانست از رقابت میهان مرنکها و روسهی به نفهم
خود استفاد کاد .با اتحاد روسی و مرنکا نعای دو قهدر

خشهکی و درنهانی بها

نکدنگر درقالب ناتو و سازمان همکاری شانگ ای ،نقش ژئوپ،یتی

ج ان ب زنهان

کشور انران خواهد شد .باتوج ب جانگا انران در هحا بهی الم،ه و همچاهی
مراودا

قدر

پان میان چی و روسی از ن سو و ب،وک غهرب ازسهوی دنگهر،

احتمال مورد مصالح قرار زر ت انران در حا رقابتهای سیاسهی وجهود دارد.
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ب هرحال ان احتمال باام ت دندا
دران

ور

بسیاری برای ماا م م،ی انهران خواههد شهد.

انران برای کاست از حج ت دنهدا

بانهد اقهداماتی را انجها ،دههد:

اول :انران ب دالن ژئوپ،یتیکی باند تأمی ماا م سیاسی و امایتی خود را در زهروی
ب ر زیری ب یا از زس های موجود بی ب،وکهای قدر

جست وجو کاد .واقعیت

ان است ک جانگا انران در ماطق و ج ان اسال ،،موقعیت استراتین
ارس و برخورداری از ماابم استراتین

ن در خ،یج

و پتانسی های قوی اقتصادی هر سودازری

را ب سوی خود جذب میکاد .لذا با تدبیر الز ،میتوان ازطرن انجهاد رقابهت بهی
مشترنان ،زرنا ها را متعدد و ماا م م،ی را بیشیا کرد .دو :،انران باند ب ان درک و
قاب،یت برسد ک  :انران و ناتو ب همان انداز ک دارای تضهاد ماهابم و انهدئولوژن
هستاد ،میتواناد دارای ماا م مشترک قاب بحم باشهاد .جم هوری اسهالمی انهران
برای تأمی ماا م م،هی خهود مهی توانهد ارتبهاط بها برخهی از ااضهای نهاتو که از
طر های سیاسی و اقتصادی اروپانی انران ب شمار میروند ،داشهت باشهد .مراکهر
پیوهشی و ر تهای مطالعاتی انجاد شود تا ازجم ،چش اندازها و چهالشههای
حضور ناتو در ا غانستان ضای امایتی انران و ناتو و ناد ا غانستان مطالع شهود.
سو :،همکاری با سازمانهای ماطق ای برای مقاب ،با طالبان و القااد  ،انجاد امایت
در ا غانستان ،مبارز با موادمخدر ،پیوندهای اجتماای و رهاگی مشترک انهران بها
جوامم مستقر در غرب ا غانستان انجاد شود .چ ار :،نهاتو و انهران مهیبانهد بهرای
اجرای پروژ ا غانستان با نکدنگر همکاری کااد؛ ازر ناتو و انران بتواناد ا غانستان
را ب حوز ای از همکاری تبدن کااد؛ تمامی طهر ههای ذینفهم ر هت ب تهری
برای دستیابی ب اهدا

خود خواهاد داشت.

ب هرحال ،تجرب س دههه زذشههت  ،حههاکی از توجهه جههدی جم ههوری
اسهالمی انهران به موضهوع ب ر زیری از قاب،یت ههای رهاگهی و هاجهاری خهود
برای تاظهی روابهط خهوب بها دولهتههای سیای مرکری است تاجانی ک برپانه
دالنه و شهواهد موجهود ،مو قیهت انران در سههیای مرکهری بهیش از نکه به
حوز سختا راری مربوط باشد ،میتواند از حوز نهر،ا هراری نشهأ
حوز قدر

زیههرد .در

هاجاری ،ت ران از ابتدای ده  90میالدی باوجود هم محدودنت هها
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و شارهای بیرونی ب ونی ازسوی سیاست های واشاگت برای بازسازی پیونهدهای
رهاگهی و تهارنخی خود با ماطقه سیای مرکری کوشش راوانی کرد است .به
همی دلی  ،انهران نه تا ها نسبت ب اتحادن اروپانی که در قیههاس بهها بهازنگران
ماطق ای روسهی و چهی نیهر به لحها هاجاری دسهت برتههر را در انه ماطقه
 .(Rezaiiاز انه رو ،بها زهاهی از انه پتانسهی  ،اههدا

دارد)& Haghighi, 2019

سیاست خارجی باند ب زون ای طراحهی و برنامه رنهری شهود که ماطقه سهیای
مرکری هموار در استراتیی ژئوپ،یتیکی سیاست خارجی جانگها م مهی را داشهت
باشد .دستیابی ب اهدا
ژئوپ،یتی

و ماا م م،ی برای انران ،در محدود ای از ج ان ک مااط

و ژئواستراتین

چادزان ای را در خهود دارد ،به ااهوان نه

مشخصه

راهبردی محسوب میشود که کشهورهای متعهددی در ج هان از چاهی مهوقعیتی
برخوردار نیستاد.
دادههای کیفی
در جداول زنر ،راناد کدزذاری محوری و زرناشهی درراسهتای کشهف مضهامی
سازمان نا ت و رازیر تأثیرا

رقابت ناتو و سازمان همکهاری شهانگ ای بهر ماها م

م،ههی انههران ورد شههد انههد .همچاههی در جههدول  2نیههر تعههداد مضههامی
سازماننا ت و پان ای ،تأثیرا

رازیههر،

رقابت ناتو و سازمان همکاری شهانگ ای بهر ماها م

م،ی انران را مستخرج از داد های کیفی حا

از مصاحب نیم استاندارد با خبرزان

نشان میدهد.
جدول  .1فرایند کدگذاری محوری و گزینشی در راستای کشف مضامین سازمان یافته و فراگیر تأثیرات
رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای بر منافع ملی ایران
رفگذاردکگزانش ک
(انیخ ب ) ک
رش کفض ف نک
غاگ غ ک
مأث غکافن ی ک

رفگذاردکفج رد ک

رفگذاردکب ا ک

رش کفض ف نک
س اف کا یس ک

رش کفض ف نکپ اسک(رفه دکاحل س) ک

فل بلسکب کن م کحک
قفرته دک
ک
غافنطلساد ک
ک

همک ردکااغا کب کس اف کهمک ردکش نآه دکدرکبغابغکقفرتکن م ک
ااکف کبغداشینکمهفافه کبسکحاسطسکهمک ردکه دکس اف کهمک ردکش نآه د ک
ر هشکخطغکن م کدرکبغابغکااغا ک
مهفافااکب د ک ض رکن م کبغادکس اف کهمک ردک ش نآه دکدرکفنطلس ک
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فل بلسکب کمهفافاتک
ا غاطکگغاا کحک
ق چ قکدرکفنطلسک ک

حارنشکرحس سکحکچ نکبسکگسیغشکن م کدرکشغقکدرکق لبکس اف کهمک ردکش نآه د ک
مجک مکثب تکافن ی کااغا کب اسطسکمع فلکب کس اف کهمک ردکش نآه د ک
شکل گ غدکس اف کهمک ردکش نآه دکبسکدنب لکشکسزکن م کدرکفنطلسکدرکق لبکسلطسک
ک
رحس سکحکچ ن ک
رمکشف ک مع دلکحکثب تکدرک ض دکافن ی کفنطلس ک
معفالکشف کقفرتکن م کدرکفنطلس ک
فص کف نف کااکمهفافاتکنظ ف کحکافن ی کآس دکفغرزدکدرکپ سینکبسکس اف ک
همک ردکش نآه د ک
فل بلسکب کن افن کحکب کثب م کدرکفنطلس ک
ب کانآ زاک ب د کااغا کبغادکهمک ردکب کس اف کش نآه دکب اسطسکحف دکمهفافات ک
فل بلسکب کففاا کحکمن عکطلب کدرکفنطلس ک
فب رااکب کا غاطکگغاا کحکففاا کطلب کفأف رازکحکاهفافکس اف کهمک ردکش نآه د ک
فل بلسکب کا غاطکگغاا کدرکفنطلس ک
ر هشکهزانسک ه دکااغا کدرکفل بلسکب کق چ قکحکا غاطکگغاا ک
فب رااکب کا غاط ک گغدک لسفسکب ف دکآفف کس اف کهمک ردکش نآه د ک
فل گ غدکااکمنشه دکارض کجکفغاد ک
همآغاکشف کرش ره دکعض کس اف کهمک ردکش نآه دکدرکفن عکفل کش ک
لکاخیج تکارض کرحس سکحکچ نکب کرش ره دکفنطلس ک
غ غنظ ف کب د کس اف کش نآه د ک
بغفسیسکب د کنلشکرحس سکحکچ نکدرکس اف کهمک ردکش نآه د ک
ملفمکنآ اکافن ی کدرکشکلکگ غدکس اف کهمک ردکش نآه د ک

رفگذاردکگزانش ک
(انیخ ب ) ک
رش کفض ف نک غاگ غ ک

رفگذاردکفج رد ک

رفگذاردکب ا ک

رش کفض ف نکس اف کا یس ک

مأث غک غهنآ ک

مل ازکهمآغاا ک غهنآ کدرک
آس دکفغرزد ک

رش کفض ف نکپ اسک(رفه دکاحل س) ک
اسیف داکااکظغ یه دک غهنآ کدرکفنطلس ک
م فسکبسکعن صغکقغابزک غهنآ ک
مأر فکااغا کبغکاشیغار تک غهنآ کدرکفنطلس ک
قغابزک غهنآ کااغا کب کرش ره دکفنطلس ک
قغابزک غهنآ کفنطلسکب کممف کااغا کاسجف ک
امخ ذکس سزکخ رف کبغفبن دک قغابیه دکم راخ کحک غهنآ کدرکفنطلس ک

رفگذاردکفج رد ک

رفگذاردکب ا ک

رش کفض ف نکس اف کا یس ک

رش کفض ف نکپ اسک(رفه دکاحل س) ک
م کب د کآس دکفغرزدکبغادکس سزکخ رف کااغا ک
رمکاهم زکب د کآس دکفغرزدکدرکس سزکخ رف کااغا کدرکعمل ک
اهم زکراهبغددکداشینکآس دکفغرزدکبغادکااغا کدرکابع دکفخیل ک
آس بکشن س کااک ثک ع لکنب د کس سزکخ رف کدرکفنطلس ک
ب انآغدکااغا کدرکس سزکخ رف کخ دکدرکفنطلس ک
مع غکدررحاکغدکس سزکخ رف کدرکفنطلس ک
عملکغدک ع النسکااغا کدرکس سزکخ رف ک
عفمکبغخ رداردکااغا کااکس سزکخ رف کفشخصکدرکآس دکفغرزد ک
خ دداردکااکمنشکحکپ آ غدکفن عکفل ک

کرفگذاردکگزانش ک
(کانیخ ب ) ک
رش کفض ف نک غاگ غ ک

مأث غکس س ک

ب انآغدکدرکس سزکخ رف ک
درکآس دکفغرزد ک
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گسیغشکرحابطکداپلم م مک
ااغا کب کرش ره دکفنطلس ک

امخ ذکداپلم س ک ع ل ک
ک

اهم زکژئ پل ی مکآس دک
فغرزد ک

عفمکبغخ رداردکااکس سزکخ رف کحاقع ک
چنفکحفه کب د کرحاکغدکس سزکخ رف ک
اراا ب کدق قکفیجفا کحکدشمن ک
ضغحرتک می غکنآ اکافن ی کدرکقب لکعض ازکدرکس اف کهمک ردک
ش نآه د ک
ره کرغد کنآ اکاافئ ل ژاک ک
پغه زکااکشع رادگ کحکعفمکمغر بکآ کب کآرف نآغاا ک
چغخشکرحاکغددکافن ی کااغا کااکسخزکا زاردکبسکنغمکا زارد ک
امخ ذکرحاکغده دکچنفحفه کااکس دکااغا ک
ب انآغدکفل کاف نسکس اکمفاحمکس سزکخ رف ک ع ل ک
خلقک ض ه دکففافکبغادکهمک ردکب کفنطلس ک
خ رجکشف کااغا کااکانزحا ک
مل ازکحفسکااغا کدرکفنطلسکآس دکفغرزد ک
نف ذکااغا کدرکفنطلسکب اسطسکمل بلکن م کحکس اف کهمک ردکش نآه د ک
اسیف داکااک اانک غصزکبغادکمل ازکفن سب تکخ د ک
مل ازکنف ذکااغا کدرکفنطلسکدرکس اسکاانکمل بل ک
اای دکمی غکف اانسکقفرتکبسکنفعکااغا ک
اسیف داکااغا کااک غصیه دکن ش کااکمل بلکن م کحکس اف کهمک ردک
ش نآه د ک
مل ازکهمآغاا کرش ره دکعض کس اف کهمک ردکش نآه د ک
هما زاا ک رحس سکحکااغا کبغادکاای دکصلحکدرکفنطلس ک
ک
مع فلکهمسک ف نبسکااغا کب کرحس سکدرکراسی دک فظکافن زکفنطلس ک
پغه زکااکمنشکب کرحس س ک
هم ا زاا کحکمل ازکمع فجتکااغا کب کس اف کهمک ردکش نآه د ک
ک
هما زاا کب کرحس سکحکچ ن ک
ک
دسی ب کبسکقغائزکفشیغککااکمهفافاتکحک غصیه دکفنطلسکادکحک
غافنطلساد ک
ک
هم ا زاا کااغا کب کدحلیه دکفنطلسکدرکفهزکفل بلسکب کا غاطکگغاا ک
ک
دسی ب کبسکادراککفشیغککااکففه مکافن زکدرکفنطلسکااکس دکااغا کحک
رحس س ک
هما زاا کفهزکمنشکاداا کدرکق لبکفن عکفشیغک ک
ک
فش ررزکااغا کدرک لکبجغانه دکفنطلس ک
الل دکف ذبکب د ک ض رکااغا کدرک لکفن اع تکفنطلس ک
بسکعض ازکدرکآفف کدرکس اف کهمک ردکش نآه دکب اسطسکا رگ غدک
چ نکحکرحس سکدرکفنطلس ک
مم الکس اف کهمک ردکش نآه دکبسکعض ازکااغا ک
فعلقکب د کعض ازکااغا کدرکس اف کهمک ردکش نآه د ک
ب ق کف نف کااغا کبسکعن ا کعض کن ظغ ک
حف دکبفب ن کنسبزکبسکعض ازکرسم کااغا کدرکس اف کهمک ردک
ش نآه د ک
اقفامکعمل کااغا کبغادکعض ازکدرکس اف کهمک ردکش نآه د ک
امخ ذکس سزکب طغ کااغا کدرمل بلکن م کحکس اف کهمک ردکش نآه د ک
مل ازکاهم زکآس دکفغرزدکدرکس اسک ض رکس اف کهمک ردک
ش نآه د ک
مل ازکهمآغاا کژئ پل ی ک کدرکق لبکهمک ردکس اف کهمک ردک
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ش نآه د ک
اهم زکژئ پل ی مکفنطلسکبغکمج التکب نکالملل ک
شکلگ غدکنه ده دکفنطلسک ادکدرکابع دکفخیل ک
ک
اهم زکراهبغددک ض رکچ نکحکرحس سکدرکفنطلس ک
چنفکحفه کب د کاهم زکآس دکفغرزد ک

رفگذاردکگزانش ک
(کانیخ ب ) ک

رفگذاردکفج رد ک

رفگذاردکب ا ک

رش کفض ف نک غاگ غ ک

رش کفض ف نکس اف ک
ا یس ک

رش کفض ف نکپ اسک(رفه دکاحل س) ک

پ آ غدکفن عکاقیص ددکدرک
فنطلس ک
مأث غکاقیص دد ک
اهم زکمغانزازکحکانغژدکدرک
فنطلس ک

رممکبسکفن عکاقیص ددکااغا کدرکس اسکمل بلکن م کحکس اف کهمک ردک
ش نآه د ک
لکفشکجتکاقیص ددکدرکفنطلس ک
پ آ غدک غصیه دکاقیص دد ک
مجشکبغادکپ آ غدکفن عکاقیص ددکدرکفنطلس ک
ف قع زکاسیثن ا کااغا کدرکفنطلسکااک ثکدسیغس کبسکآبه دکآااد ک
م فسکبسکم سعسکرحابطکااغا کحکرحس سکدرک ااکک ملکحنللکحککانیل لک
انغژد ک
انغژدکحکفن بعکطب ع کانآ زاکرحس سکحکآفغاک کبغادکگسیغشکنف ذکدرک
فنطلس ک
اهم زکانغژدکآس دکفغرزد ک

جدول  .2تعداد مضامین فراگیر ،سازمان یافته و پایهای تأثیرات رقابت ناتو و سازمان همکاری شانگهای بر
منافع ملی ایران
ردا ک
1
2ک
3ک
4ک
فمعکرل

فض ف نک غاگ غ
مأث غکافن ی
مأث غک غهنآ ک
مأث غکس س ک
مأث غکاقیص ددک
4

فض ف نکس اف کا یس ک
2
2ک
4ک
2ک
 10ک

همانزون ک جدول  1نیر نشان میدهد تأثیرا

فض ف نکپ اس ک
23
6
51
8
 88ک

رقابت نهاتو و سهازمان همکهاری

شانگ ای بر ماا م م،ی انران براساس مصاحب با  10نفر از خبرزان و احبنظران
مرتبط با حوز مورد مطالع از چ ار مضمون رازیر :تأثیر امایتی ،رهاگی ،سیاسی
و اقتصادی 10 ،مضمون سازماننا ت و درن انت با  88مضهمون پانه ای به اشهباع
نظری رسید است .پس از احصا و استخراج مضامی

رازیر ،مضامی سازماننا ته
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و مضامی پان ای تأثیرا

رقابت ناتو و شهانگ ای بهر ماها م م،هی انهران ،در انه

قسمت ب ترسی مدل مف ومی پیوهش نا همان تشهکی شهبک مضهامی تهأثیرا
رقابت ناتو و شانگ ای بر ماا م م،ی انران در نمودار  1مبادر
ب نا ت های جداول  1و  2و نیر نمودار  ،1تأثیرا
م،ی انران از چ ار مضهمون رازیهر شهام  :تهأثیرا

شد است .باتوجه

رقابت ناتو و شانگ ای بر ماا م
امایتهی ،رهاگهی ،سیاسهی و

اقتصادی تشکی شد است .در ان میان:
 . 1مضمون رازیر تهأثیر امایتهی  :انه مضهمون ،خهود از دو مضهمون دنگهر
سازماننا ت  :الهف) مقاب،ه بها نهاتو و قهدر ههای راماطقه ای؛ و ب) مقاب،ه بها
ت دندا

ا راطزرانی و قاچا در ماطق تشکی شد است.

 . 2مضمون رازیهر تهأثیر رهاگهی :انه مضهمون خهود نیهر از دو مضهمون
سازماننا ت  :الهف) تقونهت همگرانهی رهاگهی در سهیایمرکهری؛ و ب) اتخهاذ
سیاست خارجی برمباای قرابتهای تارنخی و رهاگی تشکی شد است.
 .3مضههمون رازیههر تههأثیر سیاسههی :انهه مضههمون نیههر از چ ههار مضههمون
سازماننا ت  :الف) بازنگری در سیاست خارجی در سهیایمرکهری؛ ب) زسهتر
روابط دنپ،ماتی
ژئوپ،یتی

انران با کشورهای ماطق ؛ ج) اتخاذ دنپ،ماسی عال و د) اهمیهت

سیایمرکری تشکی شد است.

 .4مضههمون رازیههر تههأثیر اقتصههادی :انهه مضههمون ،خههود از دو مضههمون
سازماننا ت  :الف) پیگیری ماها م اقتصهادی در ماطقه ؛ و ب) اهمیهت ترانرنهت و
انرژی در ماطق تشکی شد است.
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نمودار  .1مدل مفهومی تأثیرات رقابت ناتو و شانگهای بر منافع ملی ایران

نتیجهگیری و پیشنهادات
باتوج ب زرار های نظرن مجموا ماطق ای امایتی مطهرحشهد در مقاله  ،رقابهت
ناتو و سازمان همکهاری شهانگ ای در سهیای مرکهری بهر متغیرههای ژئهوپ،یتیکی
اثرزذار است .میتوان متغیرههای متعهددی را درنظرزر هت؛ اولهی متغیهر ،مسهأل
انرژی است؛ لذا میتوان بیان داشت ک باتوج ب ا رانش نیاز ب انهرژی در ناهد ،
وجود ماابم نفت و زاز بر اهمیت ان ماطق ا رود است و موجب رقابهت برخهی
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قدر های اقتصهادی بهرای تسه،ط بیشهتر بهر ماهابم انهرژی شهد اسهت .رقابهت
قدر های ماطق ای و راماطق ای نیر اام،ی م

در ان زمیاه اسهت .مهثالً بهرای

ناتو م ار اقتصادی چی  ،م ار امایتی روسی  ،تحت شار قهرار دادن هاهد و انهروای
انران اام،ی ک،یدی برای حضور در ماطق شد است ک نهوای تقابه بها سهازمان
همکاری شانگ ای را انجاد کرد است .اهمیت راهبردی و رهاگی سیای مرکری،
متغیر دنگر در ان زمیا است ،چراک سیای مرکری در مح تقاطم رهاگی میهان
طوریک با رها

شر و غرب واقم شد ب

ترکی و اسالمی پیوندهای دنرناه ای

دارد .از نظر تارنخی ه اناک سیای مرکری مد ها در مسیر جهاد ابرنشه قهرار
داشت و از مسیرهای نفوذ رها

غرب ب شر است ،ان موضهوع سهبب توجه

ناتو ب ان ماطق شد است .اهمیت استراتینکی و راهبهردی سهیای مرکهری نیهر
متغیر بعدی است ،ب زون ای ک میتوان بیان داشت سیای مرکری تا ها نقطه ای از
ج ان است ک چ ار قدر

هست ای (روسی  ،چهی  ،هاهد و پاکسهتان) را به هه

متص میکاد .کارشااسان موردمصاحب در ارتباط با موضوع مقال  ،نیر معتقد بودند
ان رقابت امدتاً جاب ژئوپ،یتیکی دارد و ان موضوع نشاندهاد برجسهت ترشهدن
اهمیت ژئوپ،یتی
نظرن های ژئوپ،یتی

در سیاسهت کشهورها و بخصهوص ابرقهدر هاسهت و دوبهار
ب

حا سیاست بی الم ،با قدر

بیشتری برزشت اند پهس

تقاب سازمان همکاری شانگ ای و ناتو از جاب های مخت،ف ،متغیرهای ژئوپ،یتیکی
را تحتتأثیر خود قرار میدهاد.
در ارتباط با جانگا سیای مرکری در سیاست خارجی انران ،بانهد زفهت که
ان ماطق اهمیت باالنی برای انران دارد .میتوان مطرح کرد ک سیای مرکری که
نکی از حوز های تمدنی انران است ،پیوست و طی تارنخ ،نقشی اساسهی در رشهد
و زستر

ااا ر انرانی و اسالمی در تمدن انرانی و دنیهای اسهال ،داشهت اسهت.

اوام چادی بر ان مسئ ،تأثیرزذار بود است از جم : ،قرار زهر ت تاجیکسهتان
در حوز ارسیزبانان؛ انران ب ااوان احیاکااد رها

و تمدن انرانهی در سهیای

مرکری هموار موردتوج بود  ،ب دلی اهمیت تارنخی زبان ارسی در زمیا ههای
رهاگی و راوان بودن واژ های ارسی ،نوای احساس همهدلی و هه زبهانی بهی
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مرد ،ان ماطق  ،با انران ب وجود مد است .ان اوام ب همهرا وجهود مرزههای
مشترک جغرا یانی ،برخورداری از کرندور شهمال به جاهوب ،بازارههای مصهر ی
ماطق  ،ترانرنت انرژی سبب اهمیت ان ماطقه در سیاسهت خهارجی انهران شهد
است .نظر کارشااسان موردمصاحب بر ان است ک سیای مرکری جرء نادر مااط
ج ان است ک ب حوز تمدنی ،رهاگی ،سیاسی و اقتصادی انران نه تا ها نردنه
است ب،ک قرابت و اشتراکا

راوانی دارد پس خودبه خهود انه موضهوع بسهیار

بااهمیت است و ان در سیاست خارجی انران دارای اهمیهت راهبهردی اسهت امها
خبرزان بر ان نکت تأکید و اجماع دارند ک سیاست خارجی انران در ماطق اقهد
برنام مدون ،سیاست راهبردی و پوناست .همی مسئ ،سبب شد تا قهدر ههای
دنگر نفوذ قاب توج ی در ماطق پیدا کااد .لذا چ سیاست خارجی انران در ماطق
عال باشد نا نباشد ،ان ماطق از جاب های مخت،ف در سیاست خهارجی انهران از
اهمیت راهبردی برخوردار است.
باابران باتوج ب داد ها و نا ت هانی (مطالعا

کتابخان ای و مصاحب ) ک در

ان مقال مورد تح،ی و تبیی قرار زر ت ،سیاست خارجی انران نهازرنر از توجه
ب ماطق سیای مرکری است .اد،توج به انه ماطقه  ،موجبها

خسهران بهرای

ماا م م،ی انران است .دلی ان تح،ی ان است که ماطقه زرانهی و اضهونت در
سازمانهای ماطق ای ب ااوان نکی از الراما

نظا ،ج انی و روابط بی الم ،است.

برمباای ر ت هانی ک در سیای مرکری وجود دارد ،زهرانش سیاسهت خهارجی
انران ب سمت ان ماطق  ،میتواند پتانسی های خوبی برای توسع انران ب همهرا
داشت باشد .همچای چالشهای موجود نیر میتواند امایت و ماا م م،ی انران را بها
خطراتی مواج کااد .انران درقبال سازمان همکهاری شهانگ ای و سهیای مرکهری
میتواند با شااخت روندهای زونازون اقتصهادی ،سیاسهی و نظهامی از نه سهو و
روندهای ماطق ای و راماطق ای از سوی دنگر به تاظهی شهبک ای از راهبردههای
اقتصادی ،سیاسی و رهاگی در ماطق بپردازد .حضور ناتو در ماطق و تقاب

ن با

سازمان همکاری شانگ ای ،دستک از دندزا ماا م م،ی ن تا ا موازن ی قهوا را در
ماطق ی وسیعی از ج ان بره میزند ،برای انران نیر ت دنهدا

جدازانه ای انجهاد
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میکاد .باابران بررسیِ ا،می و ام،ی اثرا
جم وری اسالمی انران ،ن

و اواقب ان سیاست بر امایت م،هی

امر حیاتی است ک باند موردتبیی واقم شهود .انهران

باند ان زفت رئالیست ها را سرلوح سیاست خارجی خهود قهرار دههد؛ مباهی بهر
اناک در «سط بی الم،،ی هیچ دوست و دشم دائمی وجهود نهدارد ب،که ماها م
م،ی دائمی وجود دارد» ،لذا اتخاذ سیاستهانی در راستای ن ک بتواند به جامعه
بی الم ، ،ااضای ناتو و کشورهای ماطق بقبوالند ک انهران طهی تهارنخ خهود نه
متجاوز بود و ن دشم کشوری خواهد شد ،ب،ک هماناهد دنگهر ااضهای جامعه
بی الم ،ب دنبال ماا م م،ی خود بود و پانباد ب هاجارهای بی الم،،ی نیر هست و
همچای ان مسئ ،را روش کاد ک انهران نقشهی سهازند در تحهوال

ماطقه ای

داشت و میتواند داشت باشهد ،ضهروری اسهت .الجهر ،راهکارههای زنهر پیشها اد
میشود::
 .1ماا م م،ی باند متااسب با ماا م سانر کشورها و همچاهی بها درنظرزهر ت
روند ج انی و مسائ

ن تعرنف شهود .محهدود شهدن به ماها م خهودی ،بهدون

درنظرزر ت دنگر جوانب نیر ب انداز محدود شدن ن ب اام خارجی خطرنهاک
است.
 .2متقااد کردن روسی و چی ب اهمیت همکاری راهبردی با انهران در تمها،
ابعاد و لحا کردن انران در ح مسائ ماطق .
 .3انران درقبال سازمان همکهاری شهانگ ای و سهیای مرکهری مهیتوانهد بها
شااخت روندهای زونازون اقتصهادی ،سیاسهی و نظهامی از نه سهو و رونهدهای
ماطق ای و راماطق ای از سوی دنگر ب تاظی شهبک ای از راهبردههای اقتصهادی،
سیاسی و رهاگی در ماطق بپردازد.
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