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  چكيده 

چين نمايان  ريكا وماي از رويارويي آ  اكنون شواهد تازه،غرب پس از يك دوره كشمكش روسيه و
سطح الترين نرخ رشد اقتصادي در ترين كشور جهان با داشتن با عنوان پرجمعيت به چين  .شده است
تابد، لكن  نمي اياالت متحده آمريكا را برهژموني از جمله كشورهايي است كه قدرت ،المللي نظام بين

هاي رهبري اياالت  كند با افزايش هزينه دارد، بلكه سعي مينبا آن كشور را نيز   مستقيميقصد روياروي
 مستقيم، به كسب جايگاه خود در سطح نظام ين رويارويالمللي، بدو متحده آمريكا در سطح نظام بين

 است كه در واقع يك موازنه نرم در  شانگهاييكي از اين ابزارها سازمان همكاري. المللي بپردازد بين
 در اين نوشتار به آن توجه آنچه كه .المللي است  در عرصه نظام بينآمريكابرابر هژموني اياالت متحده 

ن و آمريكا به سازمان همكاري شانگهاي و تقابل اين دو كشور در چارچوب  رويكرد چي،خواهد شد
  . موازنه قواي نرم است نظريهاين سازمان براساس
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  مقدمه 
 واكنش بخش در صورت بالقوه يك اقدام موازنه  به1ور و تكامل سازمان همكاري شانگهايظه

چه قرار باشد ثبات   ساختاري چنانگرايي واقع نظراز . گرايي اياالت متحده است به يكجانبه
الملل كنوني، بايد يك  هاي مهم درجه دو در نظام بين استراتژيك در جهان برقرار شود؛ قدرت

 و 1980ه اياالت متحده شكل دهند، زيرا تغيير در توزيع قدرت جهاني كه در دهه موازنه علي
گيري   با فروپاشي شوروي به سود اياالت متحده اتفاق افتاد، راه را براي شكل1990اوايل دهه 
قطبي مشكل است و  ولي از آنجا كه موازنه شديد در نظام تك. قطبي هموار كرده است نظام تك

  . گيري يك موازنه نرم هستند ها بيشتر در پي شكل همراه دارد، دولت ريسك بااليي به
پيشنهاد چين در تشكيل سازمان همكاري شانگهاي، دليلي بر مخالفت آن كشور با نظريه 

 روزافزون حضور و نفوذ. قطبي است  و ادعاي آمريكا در مورد جهان تكالمللي آمريكايي نظام بين
نوعي به  ويژه پس از يازده سپتامبر و اشغال افغانستان، به  بهاياالت متحده در آسياي مركزي،

 تر به اين خود باعث شده تا چين به شكلي جدي. دغدغه امنيتي چين تبديل شده است
همكاري نهادمند با كشورهاي همسايه در قالب سازمان همكاري شانگهاي بپردازد و با  

رهبران پكن . ياالت متحده ايجاد موازنه كندنوعي در برابر نفوذ روزافزون ا هماهنگي روسيه به
  .گرايي آمريكا مطرح كردند جانبه هاي مختلف ايده نظام چندقطبي را در تقابل با يك در مناسبت
هاي سازمان شانگهاي با توجه به عضويت دو عضو از پنج عضو دائم  ها و توانمندي ظرفيت

توجه و  م جمعيت جهان، وسعت قابلاز يك سوشوراي امنيت در اين سازمان، دارا بودن بيش 
اگر چهار كشور عضو ناظر، . دهد هاي اقتصادي، نويد يك ائتالف بالقوه توانمند را مي توانمندي

جمع اضافه شوند، سازمان شانگهاي با جمعيتي حدود   مغولستان، ايران، پاكستان و هند نيز به
در . يتي مهمتر دست خواهد يافت ميليارد نفر و وسعتي حدود نيمي از كره زمين به موقع7/2

 جهاني، هاي يك از قدرت در مقابل هيچشود كه سازمان شانگهاي مجموع بيشتر گفته مي
اين سازمان عالئم مختلفي را در طول زمان از خود نشان داده   ندارد وليمنفيگيري  جهت

   .ه استخصوص براي آمريكا در برداشت بهرا  المللي هاي بين ياست كه اين عالئم نگران

                                                 
1. Shanghai Cooperation Organization(SCO) 
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د كه آيا سازمان همكاري شانگهاي شو با توجه به آنچه گفته شد، اين سؤال مطرح مي
گرايي آمريكا  جانبه عليه يك) با همكاري روسيه(دهنده از سوي چين اقدامي موازنهتواند  مي

وعي موازنه قواي نرم از سوي باشد؟ فرضيه مقاله اين است كه سازمان همكاري شانگهاي ن
له بنابراين جنبه نوآوري اين مقا .شود گرايي آمريكا محسوب مي جانبه عليه يك) هروسيو (چين

به آن پرداخته )  موازنه قواي نرمنظريهاساس تبيين موضوع بر(در آن است كه از زاويه جديدي
شناخت بيشتر   هدف اين مقاله نيز افزون بر كمك به ادبيات موضوع كمك به. شده است

  . المللي در ارتباط با سازمان همكاري شانگهاي است ان بين و منافع بازيگرها هدف
از نظر . تحليلي استفاده شده است - ي فرضيه اين مقاله از روش توصيفيبراي بررس

پردازيم  ابتدا به مباحث نظري مي. دهي پژوهش نيز مقاله به چند بخش تقسيم شده است ناسازم
هاي سازمان همكاري   بخش بعدي به هدفدر. دهيم و در آن موازنه قواي نرم را توضيح مي

در بخش سوم مواضع چين و آمريكا را در . پردازيم شانگهاي متناسب با موضوع مورد بحث مي
گيري خواهيم كرد كه چگونه  نهايت نتيجهكنيم و در  سازمان همكاري شانگهاي بررسي ميبرابر

گرايي  جانبه  چين عليه يكعاملي براي ايجاد موازنه نرم توسط سازمان همكاري شانگهاي به
  .آمريكا تبديل شده است

  
  موازنه قواي نرم: چارچوب نظري

المللي   بينتوان نقطه عطفي در مطالعات روابط المللي را مي فروپاشي ساختار دوقطبي نظام بين
اين مسأله  ،ه بوده استچ اين مسئله كه علت فروپاشي شوروي جدا از. حساب آورد به

ساخت كه ساختار نظام  الملل را با اين پرسش اساسي روبرو روابط بينو ست پردازان سيا نظريه
 والتز بر آنست كه ساختار نظام كنتد؟ كر جنگ سرد را چگونه بايد تحليل  بعد ازالمللي بين
 يمريكا قدرتآقطبي است كه در آن اياالت متحده  مللي پس از جنگ سرد يك ساختار تكال بين
ست كه در پايان به  اها ترين نظام ثبات قطبي از بي  وي نظام تكنظر بهبنابراين . است رقيب يب

ثباتي نظام  ديدگاه او در مورد بي. جويي در برابر قدرت هژمون خواهد انجاميد يك موازنه
هاي  سؤليت وظايف و مقبولقطبي به دو دليل است، اول آنكه دولت هژمون مايل به  تك

نظام  يف خواهد كرد، دوم آنكه اصل حاكم برعضمدت آن را تبيشتري است كه در دراز
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تي با ماليمت رفتار حشود كه اگر كشور هژمون  الملل آنارشي است كه اين خود باعث مي بين
، 1نبريايك( به سر برندآننشدني قدرت هارمد، ديگر كشورها همچنان در هراس از نيروي كن

   . )55-110 ، صص1383
وسيله   بهصورت معمول بهرسد راهبردي باشد كه  نظر مي كننده به موازنه عليه قدرت تهديد

هاي داخلي خود و اتحاد با ديگران  ها از راه تركيب توانايي دولت. شود ها دنبال مي دولت
 يك واكنش ،بخش به دو دليل كردن يك راهبرد موازنه  دنبال. توانند موازنه را برقرار كنند مي

ز است؛ نخست، اتحاد عليه يك دولت بزرگ امكان گري عقالني براي زندگي در نظام اقتدار
دهد و قدرت بزرگي در مقابل هژموني كه ممكن است استقالل  توازن و برابري را افزايش مي

هاي كوچكتر تأثير  دوم، دولت. هاي كوچكتر را تهديد كند، شكل خواهد گرفت دولت
كنند،   قاطع شركت ميصورت هاي ضعيف كه به يابد و اين براي دولت شان افزايش مي نسبي

  .Waltz, 1979, pp. 127)( اهميت زيادي دارد
بلكه . ها غالب باشد رود كه موازنه قطعي در همه زمان  ساختاري انتظار نميگرايي واقعدر 

اي از يك اتحاد  ها ممكن است تصميم بگيرند تا صورت گسترده پذيرد كه دولت اين نظريه مي
كنند كه بيشتر   اشاره ميگرايان واقع براي ايجاد موازنه قوا، افزون بر اين. بزرگ را شكل دهند

هاي كوچك راهبرد  اما دولت. دهند هاي بزرگ راهبرد حفظ وضع موجود را ادامه مي دولت
 ائتالف نسبت به ياهايي كه يك دولت  زمان. برند كار مي ههاي تجديدنظرطلبانه را ب استراتژي

موازنه در نظام . نش معقول استگيري يك موازنه واك شود، شكل تر مي ديگر بازيگران قوي
تر است، زيرا فاصله و شكاف بزرگ بين  هاي دوقطبي و چندقطبي پيچيده قطبي از نظام تك

اي از  عده. گيري يك موازنه مؤثر است هاي رديف دوم مانع از شكل سطح باال و دولت
صورت كامل حق   قطبي بهگيري موازنه در نظام تك معتقدند كه ريسك شكلگرايان  واقع

در ضمن بازيگران ديگر متوجه اين قضيه هستند . گيرد انتخاب را از كشورهاي درجه دوم مي
شكل سنتي آن كه شديد است و موازنه  قطبي است، اما نه به ازنه تنها راه مقابله با نظام تككه مو

 . شود صورت اتحاد نظامي و رقابت تسليحاتي با هژمون تعريف مي به

                                                 
1. Ikenberry 
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 شكل ترين ماليم.  مختلفي از شدت برقرار شودهاي تواند با درجه صورت منطقي موازنه مي به
دهد تا ابتدا تهديد يك دولت براي او  موازنه، موازنه منعطف است كه يك دولت ترجيح مي

گيري موازنه با او همراهي كند و  روشن شود و آنگاه انتظار دارد تا دولت ديگري براي شكل
اي  ها ممكن است موازنه كنند كه دولت  استدالل ميگرايان واقعتازگي  به. بپذيرداين ريسك را 

  .اي ارتجاعي و موازنه شديد انتخاب كنند نرم از بين موازنه
بنابر ديدگاه .  براي مفهوم موازنه نرم توسط رابرت پاپ ارائه شده استنظريبهترين مبناي 

كردن عملكرد دولت در حال رهبري بدون مقابله   توان خنثي پاپ، هدف ايجاد موازنه نرم را مي
گذاشتن يك سياست از سوي ابرقدرت   معيار موفقيت موازنه نرم، تنها كنار. مستقيم دانست

گر عليه ابرقدرت نيز معيار خوبي است  هاي بيشتر در ائتالف موازنه نيست، بلكه حضور دولت
(Pape, 2005, pp. 37) .نرم قادر نخواهد بود از دسترسي قدرت عبارت بهتر، گرچه موازنه  به

تواند هزينه آن را  مدت جلوگيري كند، اما مي هاي نظامي خاص خود در كوتاه  هدفهژمون به
در استفاده از قدرتش افزايش دهد و نيز تعداد كشورهاي احتمالي را براي همكاري با هژمون 

جمعي در  هاي دسته ايجاد پيمانتوانند با  هاي درجه دوم مي قدرت. در آينده كاهش خواهد داد
هاي خود  ها جهت عملي كردن برخي هدف همراهي ديگر قدرت برابر قدرت هژمون كه نياز به

ها به توانايي  تا اعتماد اين قدرتشود  اين مسئله ضمن آنكه سبب مي. دارد، ايستادگي كنند
ها در جهت  لت ديگر دوتشويقايجاد موازنه در برابر قدرت هژمون افزايش يابد، موجب 

  : شمارد عنوان اصول موازنه نرم برمي به پاپ عوامل زير را  .شود پيوستن به ائتالف مي
هاي ديگر جهت انجام  هاي درجه دوم بيشتر از سرزمين قدرت:  عدم پذيرش سرزميني- 1

بنابراين رد دسترسي سرزميني كشورهاي ديگر، . برند مانورها و عمليات نظامي سود مي
  .دهد ت هژمون را در پيروزي كاهش ميموفقيت قدر

هاي   سازمانهاي توانند تصميم هاي برتر هم نمي از آنجايي كه قدرت: ديپلماسي گير انداختن - 2
هاي خود بدون توجه به آنها دست يابند، بر اين اساس  المللي را ناديده بگيرند و به هدف بين

قدرت هژمون را براي جنگ يا حمله توانند با استفاده از اين نهادها  هاي ديگر مي دولت
دست  هاي مناسبي به كاهش دهند و از اين راه براي آمادگي بيشتر جهت دفاع از خود فرصت

  .آورند
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ها را در جهت  كند، كه هدف هايي را تهديد مي قدرت نظامي دولت:  تقويت قدرت اقتصادي- 3
تواند   مييل قدرت عظيم اقتصاديبه اين دل. كنند ايجاد موازنه در برابر قدرت هژمون دنبال مي

هاي اقتصادي انحصاري بدون حضور قدرت  در اين راه ايجاد بلوك. پشتوانه خوبي باشد
  .تواند سودمند باشد هژمون و باال بردن رشد اقتصادي و تجاري مي

جمعي در  هاي دسته توانند با ايجاد پيمان هاي درجه دوم مي قدرت:  عزمي راسخ براي موازنه- 4
 به برخي پوشاندنها جهت جامه عمل  ر قدرت هژمون كه نياز به همراهي ديگر قدرتبراب

شود تا اعتماد اين  اين مسأله ضمن آنكه سبب مي. هاي خود دارد ايستادگي كنند هدف
 ديگر تشويقها به توانايي ايجاد موازنه در برابر قدرت هژمون افزايش يابد، موجب  قدرت
اين موارد چهارگانه . (Pape, 2005, pp. 36-37)شود ئتالف ميها در جهت پيوستن به ا دولت
در توان مبنايي مناسب جهت تحليل رفتار چين در برابر هژموني اياالت متحده آمريكا  را مي

معتقد » موازنه نرم در دوره برتري آمريكا«ز در مقاله پائول ني. المللي دانست سطح نظام بين
  :كنند اري موازنه نرم اقدام ميداليل زير به برقر است كشورها به

هايي را در پي نداشته باشد و براي حاكميت  رفتار نظامي قدرت هژمون، هر چند نگراني -1
 .هاي درجه دوم، چالش جدي ايجاد نكند ملي قدرت

 اقتصادي است و به –هاي امنيتي  دولت هژمون يك منبع مهم خير عمومي در عرصه - 2
 .پس بايد به ايجاد موازنه روي آورد. يگزين آن كردتوان ديگران را جا راحتي نمي

. هاي انجام شده در قالب موازنه نرم را تالفي كند راحتي اقدام تواند به دولت هژمون نمي - 3
كه  دليل اين دهنده ديگران خيلي آشكار نيست، و هم به هاي موازنه هم به اين دليل كه تالش

 ,Paul, 2005)كشند  ابزار نظامي به چالش نميصورت مستقيم موقعيت قدرت او را با  آنها به

pp. 58) . 
هاي باال، تجديد روابط روسيه و چين و توسعه سازمان همكاري   با توجه به رويكرد

 موازنه نظريهشده عليه اياالت متحده را در قالب عنوان يك اتحاد استوار نهادينه  هب شانگهاي 
شود كه  عنوان ابزاري ديده مي به ازمان شانگهاي از اين نظر، س. توان تحليل كرد قواي نرم مي

  . وسيله آن در پي ايجاد موازنه در برابر اياالت متحده هستند چين و روسيه به
ي، نزديكي روسيه و چين و كشورهاي آسياي مركزي در قالب سازمان همكاري ژانگژان ژ

داند كه به نفع كشورهاي  يعنوان ابزاري در ايجاد توازن عليه اياالت متحده م به شانگهاي را 
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ف، بر نقش اهمچنين گالسون و شايودينو. (Zhuangzhi, 2004, pp. 11)آسياي مركزي است
سوبدآتال همچنين . كنند گيري و توسعه سازمان شانگهاي تأكيد مي اياالت متحده در شكل

ليتيكي از راه هاي ژئوپ ين با هدف رسيدن به هدفهاي دفاعي چ گويد كه سياست مي
در واقع پكن . گرايي آمريكا مواجه است جانبه  چندجانبه و همكاري است كه با يكوگوي تگف

اي عليه نفوذ آمريكا در منطقه از راه سازمان همكاري شانگهاي  ست كه موازنه ادر پي اين
   .)(Gleason and Shaihutdinov,2005, p. 27شكل دهد

   
 سازمان همكاري شانگهاي
 دولت چين، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان 6شامل سازمان همكاري شانگهاي 

 اما در اصل شد تأسيس 2001صورت رسمي در ژوئن  اگر چه سازمان به. ازبكستان است و
 است كه توسط روسيه، چين، 1»5شانگهاي «  خود معروف به پيشينهيك مرحله توسعه يافته 

عنوان تريبوني براي برگزاري اجالس منظم  ه ب1996قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان در سال 
 حل وگوهاي گفت پيرامون يك رشته 5گروه شانگهاي . سيس شدأهاي عضو ت بين دولت
 . شكل گرفت مرزيهش نيروهاي مسلح در مناطقاك زي ور مهاي اختالف

، گروه شانگهاي پنج به سازمان همكاري شانگهاي 2001 با عضويت ازبكستان در ژوئن 
ايران، . الملل معرفي شد عنوان يك سازمان بين به  2002اين سازمان در سال  افت وتغيير نام ي

روي  چشم انداز پيش ها و هدف. هستندمغولستان نيز اعضاي ناظر اين سازمان  هند، پاكستان و
د رگيري كمتر مو سازمان در آغاز شكل.  است مبهمسازمان همكاري شانگهاي تا حدود زيادي

 در شمال چين توجه 2005روسيه در اوت   عمليات نظامي گسترده چين و بوده اما باجهتو
 . زيادي را به خود جلب كرد

 

  اهميت سازمان همكاري شانگهايها و  هدف
چين است كه   از افزايش همكاري امنيتي بين روسيه ويسازمان همكاري شانگهاي انعكاس 

 عدم عضويت اياالت متحده .لي هستندالمل از منتقدان اصلي اياالت متحده آمريكا در نظام بين

                                                 
1. Shanghai 5 
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اهميت آن افزوده است زيرا نظم پس از جنگ سرد يك نظم  در سازمان همكاري شانگهاي بر
ممكن است به اين معنا باشد كه عدم عضويت اياالت متحده در اين سازمان،  آمريكايي است و

   .روياروي آمريكا قرار دارد
مجاورت جغرافيايي سازمان همكاري شانگهاي  سازمان همكاري شانگهاي به  ديگراهميت

هند افزون بر اين . زيرا كه سازمان در حيات خلوت اروپا حضور دارد با اروپا اشاره دارد
هاي عضو   بنابراين دولت.استعنوان يك قدرت در حال رشد، عضو ناظر اين سازمان  به 

ممكن است  الملل دارند و ينسازمان ظرفيت زيادي براي اصالح يا تغيير توازن قوا در نظام ب
  .دهند الملل كنوني را تغيير نظام بين

تواند   ظهور سازمان مي.نظري استدليل   سازمان همكاري شانگهاي به ديگر اهميت
الملل داشته باشد؛ هم درباره آينده نظام  ثيرات مهمي بر مباحث نظري درباره روابط بينأت

از  .)129 -130  :1387 ،اديرم(دي از موازنه قوا جديهاي   ظهور شكلدر موردهم  قطبي و تك
اين   درجه دوم تشكيل شده است وهاي آنجايي كه سازمان همكاري شانگهاي از قدرت

اند بسيار   جهان كنوني شروع كردها اصالح موازنه قواي ي را براي تغييرهايي  اقدامها قدرت
براي تغيير موازنه حاكم شكل اي  دهنده زيرا تاكنون هيچ ائتالف توازن. تجالب توجه اس

گيري سازمان همكاري شانگهاي به قلب  هاي شكل  بنابراين فهم عميق ريشه.نگرفته است
در جهت يك  تواند گامي در واقع اين سازمان مي .دگرد ميالملل بر  روابط بيننظريمباحث 

  .اتحاد عليه اياالت متحده باشد
ان شانگهاي  هستند كه سازميترين منافع ياتيح ترين و سياسي در واقع اصلي -منافع امنيتي
ارهاي امنيتي در اين وك وجود ساز. آورد ي مركزي به ارمغان ميهاي آسيا براي جمهوري

ها درباره سازمان شانگهاي اين است كه هدف اصلي  يكي از تحليل. استمالحظه  سازمان قابل
اي در مقابله  اي همكاري منطقهگيري و تكامل آن ايجاد ساختاري بر دليل اصلي شكل سازمان و

است كه در يتز گران ريچارد و تحليل اين جمله  از.با تروريسم در منطقه آسياي مركزي است
چين همراه با چهار دولت آسياي مركزي در  كند كه روسيه و تحليل خود از سازمان بيان مي

ع بگرايي كه منا اططلبي و افر  جداييي،هاي تروريست مقابل گروه قالب سازمان شانگهاي در
 ).Weitz, 2003, p. 47(اند ثباتي منطقه آسياي مركزي هستند، متحد شده اصلي بي
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نويسد كه رهبران چيني از گسترش  مي و  سابدون آتال نيز از اين ديدگاه حمايت كرده
طلبان چچن  ها نيز از مقابله با جدايي گرايي در اياالت سين كيانگ هراس دارند و روس اسالم
طلب  جدايي  وروگراي تند هاي اسالم  چهار دولت آسياي مركزي نيز با گروه.رب هستندمضط

 .,pp. 101-102 (Atal ,2005(كشند ه چالش ميب را ها مختلفي آنهاي درجهمواجه هستند كه به 
هاي  ام مهمي براي مبازره با گروهددر تاشكند اق 1»اي ضد تروريستي ساختار منطقه« وجود

 يهاي آسيا  بزرگ براي حكومتهاي آنچه گفته شد از جمله تهديدبنابر ترويستي است كه
 در ارتباط با مسأله تروريسم نيز نوعي تقابل بين سازمان شانگهاي و .مركزي به حساب مي آيد
گرايي را در سطح رويكرد  كه آمريكا موضوع اسالم در حالي. شود اياالت متحده ديده مي

 دكند و در سطح عملكرد از راه ايجا رال دموكراسي تلقي ميمهمترين تهديد عليه هژموني ليب
هاي  اي براي تحقق هدف گرايي، اين موضوع را بهانه پيوند ميان تروريسم و جريان اسالم

هژمونيك خود قرار داده است، كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي به موضوع 
   .كنند  داخلي نگاه ميافراطي فقط از نظر امنيت  گراي تروريسم يا جريان اسالم

هاي سازمان همكاري شانگهاي، موفقيت آن در حل مسائل  اهميتيكي ديگر از بزرگترين 
اين اقدام باعث . مرزي ميان كشورهاي همسايه با كشور چين در آسياي مركزي بوده است

 توانست به يكي هايي شد كه مي كاهش تنش و ها ايجاد آرامش در امتداد مرزهاي اين جمهوري
در موردي ديگر سازمان توانسته است برخي از . دشو اين كشورها تبديل مشكالتاز بزرگترين 

ها كاهش روهاي بيگانه در داخل برخي از كشورشورهاي عضو را از حضور نيكهاي  نگراني
 سازمان همكاري شانگهاي آمده است كه اعضاي 2006 نشست مثال در بيانيه راي ب.دهد

ت يا تماميت ارضي ديگر ني انداختن حاكيمت، امر در جهت به خطسازمان، سرزمين خود را
خطر  حضور آنها منافع ديگر اعضا را بهها كه  ها يا ديگر گروه به سازمان اعضا بكار نمي برند و

   ).59 ، ص1387يزداني و همتي گل سفيدي، (اجازه فعاليت نمي دهند، بيندازد
هاي   ايجاد انگيزهراه همكاري شانگهاي از در زمينه منافع اقتصادي بايد گفت كه سازمان

 2005عنوان نمونه در سال  به .  اعضا گسترش دهدها را ميان اقتصادي توانست سطح همكاري
 ميليارد دالر رسيد 38ريباً به ق كشور ديگر عضو سازمان ت5  چين وحجم مبادالت تجاري ميان

                                                 
1. Regional Anti Terrorism Structure(RAT)  
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بادالت تجاري روسيه با ديگر م.  كل مبادالت سازمان را تشكيل داد درصد22كه بيش از 
 2005ميليارد دالر در سال  41  به پيش از2001 ميليارد دالر در سال 26كشورهاي عضو نيز از 

  .)82  ، ص1385 ،1نورلينگ(رسيد
هاي اقتصادي  فعاليت هاي تجاري ميان اعضا و نامه  توافقبستنشود   بنابراين مشاهده مي

به گسترش  شود تا  مركزي مييضعيف در آسيااي براي جلب كشورهاي  سازمان انگيزه
 اقتصادي اين سازمان جستجو براي منابع جديد يها از ديگر هدف. ندكنها كمك  همكاري
نيز گسترش دسترسي به بازارهاي مصرفي  سنگ و  كاهش اتكا به ذغالبا هدف انرژي 

ل اقتصادي هم در رابطه با مسائ .)6 ، ص1380 ،انوري(روسيه است شورهاي آسياي مركزي وك
 سازمان، تمركز اقتصادي با ميزاني از انحصارگري وجود هاي در اسناد رسمي و هم در اقدام

دهد كه اعضاي اين  در واقع يك تحليل محتوايي از سازمان همكاري شانگهاي نشان مي. دارد
  .اند گرايي آمريكا شكل داده جانبه سازمان يك بلوك اقتصادي انحصاري را در مقابل يك

هاي اين سازمان بود بر   كه از هدفسازي در روابط بين چين و روسيه عادي زدايي و نشت
گران معتقدند كه سازمان همكاري شانگهاي   از تحليلبعضي.  استاهميت اين سازمان افزوده

از جمله نيكوالس . چين را آسان كند سازي روابط روسيه و شكل گرفته تا فرايند عادي
هاي عضو موفق  سازي بين دولت ه سازمان همكاري شانگهاي در اعتماداسوانترم معتقد است ك

ايجاد فرايندي رو به و  اعضا  بينگويد دستاورد سازمان تغيير روابط گذشته او مي. بوده است
معناي استحكام   اين امر به).Swastrom, 2004, p. 45(جلو در روابط بين اعضا بوده است
بر اين اساس، استحكام روابط چين و روسيه در قالب . تبيشتر روابط بين روسيه و چين اس

  .تواند براي آمريكا يك هشدار جدي در بر داشته باشد اين سازمان مي
 را در  شانگهايمواردي است كه جايگاه سازمان همكاري گرايي از ديگر مواجهه با يكجانبه

وسياليستي در سوروي از زمان فروپاشي اتحاد ش.  استهاي سياسي امنيتي ارتقا داده تحليل
اي كه هيچ وزنه تعادلي در  گونه وجود آمده به ه امور جهاني بمتوازن نبودن، 1990اوايل دهه 

گرايي  هبانكج كشور ي، اينبنابراين. ت متحده وجود نداردهاني يعني اياالجمقابل تنها ابرقدرت 
 يها  به هدفيدن رسدر ايل باشد، از جمله اعمال زورمهركاري كه  هر كجا و خود را در

                                                 
1. Nourling 
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گرايي،  جانبه حتي بدون پرداختن به جزئيات عمل يك. برد كار مي  به خودغيرقانوني قانوني و
 .ثبات اين سياره بيانجامد تواند به صلح و قطبي نمي توان با اطمينان ادعا كرد كه جهان تك مي

 دهد و  را افزايش ميگرا جانبه در مقابل تنها ابرقدرت يكتقابل نوعي وزنه   اين عامل نياز به
كه نه ادعا دارد كه يك بلوك نظامي است، نه هيچ كشوري  سازمان همكاري شانگهاي درحالي

تواند حداقل  مي امور جهاني بوده و  نماينده يك مرجع قدرتمند در،دهد مي هدف قرار  موردرا
ستفن بالنك، ا .)9، ص 1385 ،رحمان(ادل در منطقه، توازن برقرار كندعنوان يك وزنه تع به 

به گفته . داند گرايانه آمريكا را مهمترين هدف سازمان شانگهاي مي مخالفت با رويكرد يكجانبه
 آمريكايي جا افتاده است كه سازمان شانگهاي ابزار چين براي هاي او اين موضوع در ميان مقام

زمان در اين مورد كه سا. آمريكايي آشكار خود در آسياي مركزي است اجراي سياست ضد
عنوان عاملي براي بيرون  به دنبال مهيا كردن زمينه تعامل چين با آسياي مركزي و  شانگهاي به

  . (Blank, 2006)كند، ترديدي وجود ندارد راندن آمريكا از اين منطقه عمل مي
گرايي و  عنوان يك نيروي قدرتمند در مقابل هژموني به پس سازمان شانگهاي از اين نظر كه 

اين سازمان به حق كشورها براي توسعه دادن .  است، داراي اهميت استسياست قدرت
و مخالف استفاده از . گذارد شان به روش خودشان احترام مي ها، اقتصادها و جوامع سياست

قدرت اجرايي حقوق بشر يا حقوق بشردوستانه با هدف دخالت در امور داخلي كشورها است 
المللي حمايت  ن نظم نوين سياست و اقتصاد بينو از همبستگي كشورهاي عضو براي ساخت

  .(Chung, 2004, p. 991)كند مي
 سازمان شانگهاي مبني بر خروج نيروهاي آمريكايي از منطقه آسياي مركزي 2004بيانيه 
 متحده به قلمروهاي خود براي دهد كه اعضاي سازمان شانگهاي دسترسي اياالت نشان مي

هاي آسياي  زم به يادآوري است كه چين و روسيه و ديگر دولتال. دانند وآمد را مجاز نمي رفت
به آمريكا داده و حتي  مركزي اجازه استفاده از فضاي هوايي خود را براي مبارزه با تروريسم

اما اين جريان در سال . هاي اياالت متحده تدارك ديده بودند هايي را هم براي پايگاه مكان
ري شانگهاي بيانيه تقاضاي تعيين تاريخ خروج نيروهاي  زماني كه اعضاي سازمان همكا2004

براساس اين درخواست نيروهاي آمريكايي در . آمريكايي از منطقه را صادر كردند، وارونه شد
فشار قرار دادن  بنابراين تحت. ستان را ترك كردند ازبكآباد  پايگاه نظامي خان2005پايان سال 
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سياي مركزي، اهميت ديگر اين سازمان محسوب هاي خود در آ آمريكا براي ترك پايگاه
     .(Wilson, 2004, p. 171)شود مي

. هاي سازمان همكاري شانگهاي است انجام عمليات نظامي مشترك يكي ديگر از فعاليت
 نظامي ترين عمليات  اعضاي سازمان همكاري شانگهاي بزرگترين و وسيع2005در اوت 

 وزراي دفاع اعضاي 2006در سال . اجرا كردند» افعمشترك المن«مشترك را با نام عمليات 
ريزي كردند كه اين   برنامه2007سازمان، عمليات نظامي مشترك ديگري را براي تابستان 

هاي فزاينده  تصميم به اجراي عمليات نظامي ديگر در زمان تنش. عمليات در روسيه اجرا شد
ر كه آمريكا قصد عمليات نظامي عليه اي و اين تصو ميان آمريكا و ايران بر سر مسائل هسته

 بنابراين بر ).147 ، ص1387مرادي، كوالئي و ( گرفته شد2007 و 2006هاي  سال ايران دارد، در
عنوان  به تواند   موازنه قوا، انجام عمليات نظامي سازمان شانگهاي، در واقع مينظريهمبناي 

  .وجه قرار گيرد سياست خارجي آمريكا در منطقه مورد تبرابرواكنشي در 
عنوان ساختاري نوپا و در حال بالندگي، در  به بر اين اساس، سازمان همكاري شانگهاي 
اندازي روشن  در جايگاه سازماني پويا و با چشمطول دوره كوتاه فعاليتش، ضمن آنكه خود را 

هاي كشورهاي منطقه مطرح  اي و تأمين خواسته هاي متنوع منطقه در جهت تأمين همكاري
هاي  ترين همگرايي كشورهاي مستقل با هدف برقراري همكاري عنوان برجسته به اخت، س

اضافه . گرايي آمريكا مطرح شد اي و ايجاد قطبي جديد در برابر راهبرد يكجانبه چندجانبه منطقه
هاي تعارض با آمريكا و البته پذيرش عضويت  زمينه آن، همين گردآمدن كشورهايي با پسبر 

انداز اين   باعث شده تا چشم-كه آمريكا در پي انزواي آن است  -انند ايران ناظر كشوري م
 .توجه باشد اي چالش برانگيز و قابل سازمان از نظر عده

  
  سازمان همكاري شانگهاي چين و

شدت نگران محاصره استراتژيكي خود توسط آمريكا  داليل استراتژيكي مهمي به چين به
 مختلف اطراف قلمرو خود را تهديدي اساسي براي ا در مناطقهاي نظامي آمريك پايگاه است و

 مخالف ويژه حضور آمريكا در منطقه آسياي مركزي را به. كند امنيت و منافع خويش ارزيابي مي
 كند با تقويت هر چه بيشتر  تالش مياينبنابرداند،  يت نظامي و منافع اقتصادي خود ميمنبا ا
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- 121 ، صص1385 اخوان كاظمي،(يك اهرم قدرت استفاده كندعنوان  به از آن  سازمان شانگهاي
دنبال تضمين تماميت ارضي و  ها در خصوص منافع امنيتي در درجه نخست به  چيني).93

ايجاد  املي ور فهاي م گيرانه براي مقابله با جر وحدت ملي، دوم به اجرا در آوردن تدابير سخت
دن كرفراهم  منيت بيشتر در نواحي مرزي وسوم ايجاد ا ثبات در نواحي شمال غربي خود و

  .  مناسب هستنديمحيط پيرامون
 امري مثبت برآورد در اصلبراي چين حضور آمريكا براي سركوب بنيادگرايان اسالمي 

ها  چيني. ندارد بر  ولي تداوم حضور نظامي آمريكا در آسياي مركزي جنبه مثبتي در استشده
گرايان افراطي   استان سين كيانگ هستند از سركوب اسالمآرامش در شدت نگران امنيت و كه به

در پرتو حضور مستقيم آمريكا استقبال كردند، ولي آنها هم مانند رهبران روسيه ادامه حضور 
 چين تالش آمريكا هاي ويژه براي مقام به. اند آمريكا را با منافع خود در منطقه در تعارض يافته

شمال قزاقستان، كه در دوران اتحاد شوروي محل استقرار  ربراي دستيابي به پايگاه هوايي د
. هاي منفي در برداشت  استراتژيك عليه چين بود، بازتابهاي تجهيزات اقدام سيسات وأت

تقويت سازمان شانگهاي را   سپتامبر، بازسازي و11بنابراين چين و روسيه در برابر تحوالت 
 ارضي كشورهاي هاي زون بر حل و فصل اختالفاين سازمان اف. مورد توجه بيشتر قرار دادند

هم در  مين امنيت راأت هاي نظامي و  تروريسم، جلوگيري از وقوع درگيري بامنطقه، مبارزه
 ).Rasizade, 2002, pp. 50(هاي خود قرار داد برنامه ها و شمار هدف

يي در راگنظران معتقدند اصل مورد نظر سازمان همكاري شانگهاي، هم بسياري از صاحب 
 2001سپتامبر  11دنبال حمالت  سراسر آسياي مركزي است كه به برابر اعمال نفوذ آمريكا در

 حفظ ثبات در دليل گران از سازمان شانگهاي به برخي تحليل. در نيويورك و واشنگتن آغاز شد
ن گرا با اين حال بسياري از تحليل. كنند داراي وضعيت دشوار، ستايش مي اي راهبردي و منطقه

هاي آمريكا در آسياي  دخالت طلبي و سازمان همكاري شانگهاي را پايگاهي بر ضد توسعه
  . دانند مركزي مي

روسيه از سوي ديگر،  چين و سو و ها بين اياالت متحده آمريكا از يك با تشديد رقابت
 آمريكا به رشد المللي چين و روسيه براي مقابله با نفوذ رو سازمان شانگهاي نخستين ابتكار بين

كننده در منطقه تبديل شده  از عوامل تعيين به يكي  كهآيد حساب مي در منطقه آسياي مركزي به
اين سازمان توانسته است پيش از همه مانند مظهر وحدت روسيه و چين، دو ابرقدرت . است
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المللي قرار  ه بينزمان شانگهاي زماني مورد توجاهميت تازه سا. در حال ظهور پديدار شود
رچيدن بتقاضا كرد تا آمريكا جدول زماني را براي  2004در سال رفت كه اين سازمان گ

   ).1-2 ، صص1387،باي(هاي آسياي مركزي ارائه كند  خود از جمهوري تسليحاتها و پايگاه
.  شانگهاي است همكاري چين در سازمانيها  هدف جمله از،منافع اقتصادي  دستيابي به

 بر  واستمدت چين   مهمترين عنصر در توسعه اقتصادي بلند انرژياين خصوص واردات در
اين اساس رويكرد اقتصادي يكي از رويكردهاي مهم چين براي پيوستن به سازمان همكاري 

   .استشانگهاي 
 برخوردار است كه اين كشور گسترش ها  براي چينينان درجه اهميتيچاين رويكرد از 

پس از . داند اي خود مي منطقه ثبات ملي و نده امنيت وكن مينأهاي اقتصادي را ت همكاري
عبارتي بازاريابي براي صادرات كاال و  يابي يا به تأمين انرژي در آينده و مكانتضمين 
.  در توجه به سازمان شانگهاي استهاي اقتصادي چين ترين انگيزه هاي خود از مهم سرمايه
اقتصادي توجه   اصل سياسي ووده است تا به دهاي اخير سعي كر  سالدراين راه چين  البته در

نقل  ترين منابع از نظر قيمت حمل و صرفه كه انرژي مورد نياز خود را از با نخست آن  :كند
كه معامالت نفتي خود را به سمت كشورهايي سوق دهد كه از نظر  دوم اين مين كند وأت

برهمين . نداشته باشندالت سياسي اهرم انرژي در معاد سياسي كمترين انگيزه براي استفاده از
ها از بروز هرگونه تنش يا برخورد سياسي كه منجر به ايجاد  هاي اخير چيني اساس در سال

  ).70 ، ص1387انوري و رحماني موحد، (كنند  پرهيز مي،ويژه آمريكا شود اصطكاك با غرب به
هاي   از انگيزهنظر به سابقه تاريخي روابط چين با كشورهاي منطقه آسياي مركزي يكي

دادن به سازمان همكاري شانگهاي، فراهم ساختن زمينه مناسب براي  راهبردي چين براي شكل
در واقع باال رفتن حجم مبادالت چين با اين . گسترش و تعميق روابط با آسياي مركزي بود

ميت اين هاي آتي، اه الر در سالدها   به ميليارد1992 ميليون دالر در سال 500كشورها از مرز 
توانند  در بستر اين مبادالت كشورهاي آسياي مركزي مي. كند روابط را براي چين مشخص مي

  .)71 ، ص1387، انوري و رحماني موحد(مين مواد خام صنايع چين باشندأمنبع مهمي براي ت
اي بزرگتر  هاي همسايه بخشي از سياست حاشيه  با كشورمثبتكيد بر روابط أدر واقع ت 

 شانگهاي توسعه سازمان همكاري كه اين از مالحظات اصلي چين در مورد ايجاد و. چين است
د كنتوسعه اقتصادي در داخل تمركز  دولت چين متوجه است كه تا زماني كه بخواهد بر. است
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نگرش چين نسبت به سازمان همكاري . بايد محيط صميمي در اطراف خود داشته باشد
اي   همكاري منطقهوكار مؤثري در  نه تنها بايد ساز است كهشن روبه صورت كاملشانگهاي 

مسئله همكاري . باشد بلكه بايد رابطه خوبي با بازيگران اصلي در اين منطقه داشته باشد
وكارها نيست بلكه در مورد كيفيت  كميت اين ساز  مورد ميزان واي در آسياي مركزي در منطقه

   .ست اها همكاري
 2001 سپتامبر سال 11دنبال حادثه   وجود داشت كه بهمان شانگهاي اين خطرزبراي سا

 كه در ين دليل بودا  به. اين خطر هنوز وجود دارد تبديل شود و 1»گوو محل گفت«ه  بفقط
 كردن امور  رئيس جمهور چين اظهار داشت كه اجرايي2 هوجين تائو،ان شانگهاير سنشست

ي و روشني در اين زمينه بايد حاصل نكته اصلي و مهم در سازمان شانگهاي است و نتايج قطع
سازمان همكاري شانگهاي گذاري  ثيرأ را در ارتقاي تخواهد نقشي مسئول و فعال چين مي. شود

   .)85-86، صص 1386  ن،اديگر  و3يانگ(ايفا كند
 همكاري چين اميد دارد كه همه كشورهاي عضو به اين تفاهم دست يابند كه سازمان

اي را  تواند مشكالت و مسائل منطقه وكار واقعي مؤثري نباشد، نميشانگهاي تا زماني كه ساز
بندي كلي بايد گفت،  در يك جمع. ارتباط خواهد بود حل كند و دير يا زود در آينده با آنها بي

 :گذاري سازمان همكاري شانگهاي تابع عوامل زير است سياست چين در بنيان
اقتصادي و سياسي و مخالفت با سلطه حمايت از استقالل و تماميت ارضي، توسعه . 1

  كشورهاي ديگر در منطقه،
  اساس مفاهيم نوين امنيتي با رويكرد تأمين منافع دوجانبه،توسعه روابط بر. 2
  فصل مشكالت ارضي و خلع سالح در مرزها،و حل. 3
گرايي و قاچاق مواد  طلبي، افراط ، تجزيهتالش مشترك با روسيه براي مقابله با تروريسم. 4

  ويژه در ارتباط با مسلمانان سين كيانگ، مخدر و اسلحه در منطقه به
  اي، كمك براي حل مشكالت قومي و منطقه. 5
  اي، اي بدون سالح هسته عنوان منطقه به كمك به اعالم آسياي مركزي . 6

                                                 
1. Talk ShoP  
2. Hu Jin Tao 
3. Yang 
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  نقل،و ويژه در زمينه انرژي و حمل ري بهتحكيم همكا. 7
  ،ريگهاي فرهنگي و گردش ارتقاي همكاري. 8
عنوان يك اهرم  به در واقع استفاده از سازمان شانگهاي (ن در برابر اياالت متحده آمريكاتواز. 9

  ).قدرت در برابر آمريكا
در رابطه با مورد آخر بايد گفت، با وجود همكاري در بعضي موارد مانند مسأله بازسازي 

هاي آمريكا را براي  شاي يا نبرد عليه تروريسم، چين تال هاي هسته عراق، منع گسترش سالح
عنوان  به ايجاد، حفظ كردن و قدرت بخشيدن به اتحادهاي استراتژيك با كشورهاي آسيايي را 

همچنين خواسته آمريكا . گيرد اي براي امنيت اقتصادي و نظامي چين در نظر مي تهديد بالقوه
 سياسي داخلي ها شكلي از مداخله هاي فردي و يا دموكراسي، از نظر چيني در تبليغ ارزش

دنبال تضعيف رژيم  است كه ممكن است ثبات اجتماعي چين را سرنگون كند و از اين راه به
  . حزب كمونيست چين عمل كند

شود كه  ها از يك هراس قديمي ناشي مي  كه اين حساسيت چينيكردالبته بايد خاطر نشان 
ت كه اين وحشت ريشه شده اس هاي بزرگ به اجبار بر كشورهاي ضعيف اعمال  منافع قدرت

اي با غرب و ژاپن مورد  در تاريخ معاصر چين دارد كه چين در امضاي قراردادهاي ناعادالنه
هاي چندجانبه و حفظ  بنابراين چين اميدوار است از راه ارتقاي همكاري. تحقير قرار گرفته بود

اي مانند  نطقههاي م سو در سازمان فكر و هم  در ميان كشورهاي هم نكردناصل عدم مداخله
گرايي و مداخالت اياالت متحده آمريكا توازن  جانبه سازمان همكاري شانگهاي در مقابل يك

   .(Chung, 2004, p. 993)برقرار كند
  

  آمريكا و سازمان همكاري شانگهاي 
در حال حاضر سه مكتب فكري در مورد آينده سازمان همكاري شانگهاي در درون آمريكا 

ارائه يك ديدگاه بدبينانه درباره آينده سازمان شانگهاي و اينكه اين نخست، : وجود دارد
در واقع اين . به منافع آمريكا در آسياي مركزي استيابي  دنبال درگيري و دست سازمان به

هاي مختلف در مورد مسائل خاص  ديدگاه عقيده دارد كه اعضاي سازمان شانگهاي از برنامه
ان نگران هستند كه چين و روسيه در پي استفاده از سازمان برخي از ناظر. كنند استفاده مي
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عنوان يك وسيله براي مخالفت هماهنگ با اياالت متحده در آسياي مركزي  به شانگهاي 
  .(Wishnik, 2009, p. 19)هستند

سمت  استفان بالنك، معتقد است كه سازمان شانگهاي براي روسيه و چين كه بعد از آن به 
ساالري روسيه  در مجله مردم. د، مفيد خواهد بودرون مرين نظامي پيش ميكار گرفتن و ت به

 هاي آسياي كردن دولت  نظر براي متحد تبادلپي  حالتي وضع شده است كه مسكو و پكن در
          .  (Blank, 2007, p. 318)آمريكايي هستنداي ضد مركزي در يك سازمان منطقه

دارد كه آن   بيشتر شناخته شده است عنوان ميانداز ديگري در اين مكتب كه حتي چشم
توجه خواهد بود اين است كه اين سازمان در حال   كه در مورد سازمان شانگهاي قابلچيزي

اي در آسياي پس از جنگ سرد است  هاي منطقه ترين سازمان تبديل شدن به يكي از قدرتمند
 مركزي و تالش براي حفاظت هاي استراتژيك در ميان كشورهاي آسياي ترويج همكاري كه به

  .(Lanteigne, 2006, pp. 605-616)پردازد هاي امنيتي مي از رژيم

فصل مسائل جهاني و ديگر مسائل چندجانبه و زني سران چين و روسيه براي حل  گمانه
جوليا . آمريكاييعيت ضدهاي كوچكتر در جهت موق كار فشاري است از سوي دولت يك راه

بندي نظامي  رود كه گفته است روسيه و چين توانستند يك گروه مي تا آنجايي پيش 1ناني
كننده در برابر ناتو  اي متعادل عنوان وزنه به اوراسيايي را از راه همكاري در سازمان شانگهاي 

  . (Germanovich, 2008, p. 21)توسعه دهند
اهميت جلوه  مكاري شانگهاي براي آمريكا را كممكتب فكري دوم، تهديد بالقوه سازمان ه

 ,Wishnik,2009)كنند  كنندگان سازمان شانگهاي تأكيد مي دهد و بر تضاد منافع ميان شركت مي

p. 20). كس  هاي سازمان همكاري شانگهاي براي هيچ كنند كه دولت در واقع مطرح مي
. گويند مدت منافع روسيه و چين سخن ميزبعضي ناظران از واگرايي درا. تهديدي نيستند

 اثبات شده كه سازمان شانگهاي هيچ تهديد 2006عتقد است كه در كنگره سال الكات م
صورت كلي در بيشتر مناطق قلمداد  مستقيمي براي منافع آمريكا در آسياي مركزي و به

  . (Olcott, 26 Sep 2006)شود نمي

                                                 
1. Julia Nanay 
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آمريكايي، عنوان اتحادي ضد به  هاي غرب درباره ظهور سازمان شانگهاي با وجود نگراني
فايگن بوم اظهار داشته كه سازمان شانگهاي  .كنند  آمريكايي اين تعبير را رد ميهاي قامم

بنابراين . شود ورشوي جديدي نيست و در واقع يك وزنه تعادل در برابر ناتو محسوب نمي
كوچكترين دليلي وجود ندارد كه شركت اعضاي آسياي مركزي در سازمان شانگهاي مانع 

  . (Feigenbaum, 2007)شود همكاري آنها در ناتو 

 وزيران دفاع كشورهاي عضو سازمان شانگهاي اعالميه 2008 مي 15، در همين ترتيب به
هاي كشورهاي عضو اين سازمان  فعاليت: صراحت اظهار شده بود اي امضا كردند كه در آن به

مي گيرد ولي هدف آن استقرار يك اتحاديه سياسي يا نظا مسائل نظامي را هم در بر مي
كه سازمان شانگهاي تمريني است «دونالد رامسفلد، حتي مقرر كرد  .(Lianglie,2008)نيست

براي گسيل صلح در آينده و هيچ دليلي براي هشدار وجود ندارد و هيچ چيزي در تهديد بودن 
  (Rumsfeld, 2005 ).» اين سازمان نمي بينم

 پردازان آمريكايي وجود دارند هاي ديگري راجع به سازمان شانگهاي از سوي نظريه تحليل
اي از سوي سازمان شانگهاي انجام  اگر چه آمريكا در حال حاضر هيچ نگراني: كه معتقدند

هاي كنوني اين سازمان در بعد امنيتي ممكن است آمريكا را تحريك  ندانده است، ولي تالش
نظر داشته باشد  هاي اين سازمان را تحت تر فعاليتاي بيش صورت بسته كند كه كم كم و به

 همچنين احتمال دارد كه آمريكا همكاري با اين سازمان را در دستور كار قرار دهد

(Germanovich, 2008, p. 22) .  

هاي  در وزارت امور خارجه آمريكا موافقت كردند كه منتظر بمانند و رهيافت و سياست
ازمان شانگهاي و اينكه چه صورت كامل درباره چيستي س ما تا به«: گهاي را ببينندسازمان شان

 »دهيم ايم، كاري را انجام نمي دست نياورده دهد، درك كاملي را به چيزي را انجام مي
(Germanovich, 2008, p. 23).اهميت جلوه  يكايي در ابتدا اين سازمان را كم آمرهاي  مقام

است كرد كه پايگاه  از نيروهاي آمريكايي درخو2005دادند، اما بعد از اينكه ازبكستان در سال 
شروع به توجه بيشتر به تأثير سازمان براي منافع آمريكا در آسياي .  ترك كنندK2خود را در 

مركزي كردند و با احتمال پيوستن كامل ايران به سازمان شانگهاي ابراز نگراني كرده 
ز ناظران  در حال حاضر ايران، هند، پاكستان و مغولستان ا.(Wishnic, 2009, pp. 19-22)است

 نظامي چين و روسيه هاي از ديگر عوامل توجه آمريكا به اين سازمان تمرين. سازمان هستند
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 در شبه 1»مأموريت صلح«نام  چين و روسيه اولين تمرين نظامي مشترك خود را به. است
اي از  و در درياي زرد برگزار كردند كه شامل ده هزار نفر سرباز و آرايه 2جزيره شيادونگ

تروريستي  دنباله مانورهاي قبلي ضد2005لح مأموريت ص. هاي مدرن نظامي بود وژيتكنول
است، اما تركيب و ) 2003(و در قزاقستان و چين ) 2002(سازمان شانگهاي در قرقيزستان 

 .Wishnic, 2009, p)  نظامي متمايز كرده بودهاي موقعيت مأموريت صلح، آن را با ديگر تمرين

22) .     
تواند  ايد پاسخ داده شود اين است كه آيا سازمان همكاري شانگهاي ميسؤالي كه ب

، چين 1990تهديدي براي منافع اياالت متحده در منطقه آسياي مركزي باشد؟ در اواسط سال 
وفصل  خود را حل مرزي هاي و روسيه و چند كشور آسياي مركزي يك سري از اختالف

 منجر شد كه كمي بيش از يك دهه 5 شانگهاي نهايت به تشكيل سازمان امنيتيكردند كه در
يك تمرين نظامي . پس از آن با عضويت ازبكستان به سازمان همكاري شانگهاي تغيير نام داد

ست  ااين بدان معنا.  انجام شده است2007 و 2005، 2003مشترك در مقياس وسيعي در سال 
هاي  اي كمك به دولتكه كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي مداخله نظامي را بر

هاي رنگي و شورش  هاي تروريستي يا شكست انقالب آسياي مركزي در شكست سازمان
  .(Naqvi, 2010, p. 1)اند كار گرفته ها به توده

نظر مي رسد كه نفوذ   كشورهاي ناظر غايب است، بنابراين بهفهرستاياالت متحده از 
اين سبب شده كه روسيه و چين به آمريكا در منطقه آسياي مركزي كاسته شده است و 

اين نكته كه ممكن است . هاي غالب در منطقه برسند عنوان قدرت به وضعيت مشروع خود 
مدت براي غرب تبديل شود؛  مدت و يك تهديد بلند عنوان يك رقيب كوتاه به سازمان شانگهاي 

خود مشغول كرده  به آمريكايي را هاي نگاران و مقام است كه دانشمندان، روزنامهاي  نگراني
 آشكارا در برابر حضور نظامي 2005بياد داشته باشيم كه سازمان شانگهاي در سال . است

  . آمريكا در قلمرو كشورهاي عضو موضع گرفته است
عضويت كامل آن  همچنين احتمال اينكه ايران كه در حال حاضر عضو ناظر سازمان است به

 كردن نفوذ ايران در آسيا  دنبال محدود ي آمريكا كه بهدرآيد زياد است كه اين امر بر استراتژ

                                                 
1. Peace Mission 
2. Jiaodong 
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دهنده در  عنوان يك نيروي موازنه به حتي ايده سازمان همكاري شانگهاي . گذارد ست تأثير ميا
  . مل برانگيز استأبرابر ناتو ت

صورت خصوصي، به رهبري آمريكا در ايجاد ثبات پايدار در  روسيه و چين هر دو به
طلب در  هاي جدايي ها و گروه ي نهند، در واقع اتصال طالبان به تروريستافغانستان ارج م

منطقه تهديدي جدي براي غرب چين، جنوب روسيه و همه آسياي مركزي است، اما حضور 
   .(Naqvi, 2010, p. 2)تابند هميشگي آمريكا در اين منطقه را بر نمي

 منافع دو كشور چين و  سازماني است كه بيشتر در پي(SCO)  اس سي اوبه هر حال
هاي جهاني،  در ظاهر سازمان شانگهاي در مقابل هيچ يك از قدرت. روسيه در منطقه است

 20گيري منفي ندارد كه اين امر در بيانيه تأسيس سازمان همكاري شانگهاي صادره در  جهت
ا اي عليه كشور ي  اتحاديه(SCO)اس سي او  بر اين نكته تصريح شده است كه 2001ژوئن 

منطقه ديگري نيست ولي اين سازمان عالئم مختلفي در طول زمان از خود نشان داده كه اين 
   ).63، ص 1386ايازي، (داشته است المللي را در بر هاي بين عالئم نگراني

آنچه مشخص است اينكه، سازمان شانگهاي منافع استراتژيك آمريكا را حداقل در آسياي 
 آمريكايي مبني بر هاي هاي مقام در واقع، جدا از گفته. استمركزي در معرض خطر قرار داده 

اي است  هاي دموكراتيك و حقوق بشر در جهان، اوراسيا منطقه تعهد آمريكا به گسترش ارزش
. ها قرار دارد داليل استراتژيك مربوط به انرژي، امنيت و تجارت مورد توجه آمريكايي كه به

د قزاقستان از مناطق مهم در مناسبات استراتژيكي بدين ترتيب برخي كشورهاي منطقه مانن
العاده براي اي فوق آمريكا در آسياي مركزي هستند كه با منافع عظيم انرژي خود جاذبه

  . اند هاي خارجي ايجاد كرده قدرت
ها در تقابل با منافع آنها قرار  نظر آمريكاييازمان شانگهاي از نقطهپيوستن اين كشورها به س

كنند، كه چندان خوشايند  نظر آمريكا ارائه ميمخالف مدل مورد  سياسي- اقتصادي دارد و مدل
گران آمريكايي سازمان شانگهاي را در حد اتحاد مقدس اتريش،  برخي تحليل. آنها نيست

كار و ضدليبرالي بود و نگاه دروني   ميالدي، كه يك اتحاد محافظه1815پروس و روسيه در 
كه درپي  دانند  برخي ديگر اين سازمان را يك پيمان ورشوي مدرن مي.اند داشت، ارزيابي كرده

طلبي اين كشور را در آسياي مركزي و  كاهش نفوذ جهاني آمريكا است و مقابله با توسعه
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وسيله  ها براي مقابله با اين سازمان ابتدا به آمريكايي. خاورميانه هدف خود قرار داده است
  .اند هاي اقتصادي وارد عمل شدهآميز و پيشنهاد هاي مسالمت راه

گرا و يا  هاي افراطي اسالم  تشويق روسيه به همكاري با آمريكا در مقابله مشترك با گروه
ها  آمريكايي. ستها اي از اين اقدام حمايت از پيوستن قزاقستان به سازمان تجارت جهاني نمونه

ند با گسترش مناسبات خود با حمايت از عضويت قزاقستان در سازمان تجارت جهاني اميدوار
 حضور آمريكا در منطقه تبديل كنند كننده در داخل نسبت به عاملي تعديل با اين كشور آن را به

      ).93-121صص ، 1385اخوان كاظمي، (
داخل ساختار سازمان نفوذ  اند تا مستقيم به ها تالش كرده در يك اقدام ديگر، آمريكايي

عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهاي مطرح  به  آمريكا را بنابراين پيشنهاد پذيرش. كنند
البته آمريكا روي حمايت قزاقستان يا قرقيزستان حساب كرده بود ولي با مخالفت . كردند

 - هاي امنيت ها نيز با اشاره به قرارداد بدين ترتيب، آمريكايي. اعضاي سازمان مواجه شد
نظر سازمان شانگهاي براي ه جدول زماني موردبكستان از ارائنظامي خود با قرقيزستان و از

خروج نيروهاي خود از كشورهاي آسياي مركزي، مولداوي، گرجستان و آذربايجان استقبال 
سوي غرب از خود نشان دهند و يا حتي بتوانند   بيشتري را بههاي كردند تا گرايش

طرف  بودند، نيز به را كه از متحدان نزديك روسيه روسيه سفيدكشورهايي مثل ارمنستان و 
با اين حال با تشديد مواضع ضد آمريكايي سازمان، اگر چه ممكن است . خود جذب كنند

جديدي در قالب سازمان شانگهاي در » محور شرارت«ها به اين عقيده برسند كه  كاييآمري
 اخوان(اند كه اين ديدگاه خود را ابراز كنند خودداري كرده گيري است، اما از اين حال شكل

  .)93 ص، 1385كاظمي، 
حضور  اشاره شد كه بخش اعظم نگراني آمريكا در مورد سازمان همكاري شانگهاي به

اند كه در منطقه شرق  اين باور رسيده گذاران آمريكا به بيشتر سياست. چين در آن ارتباط دارد
ك آمريكا در. آسيا و همچنين آسياي مركزي چين قدرت رقيبي براي منافع اين كشور است

. كند كه بقاي امنيت اين مناطق بدون ايفاي يك نقش سازنده توسط چين ممكن نيست مي
هاي متعددي در استراتژي امنيتي آمريكا  كننده مخاطرات و در عين حال فرصت چين منعكس

اي، يك قدرت نظامي پيشرو و يك بازيگر جهاني كه  عنوان يك قدرت هسته به چين . است
  .كند  در امنيت آسيا ايفا ميمهماي امنيت سازمان ملل است، نقشي داراي كرسي دائم در شور
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عنوان يك عضو مسئول  به اي تا حد زيادي به نقش چين  انداز صلح و ثبات منطقه چشم
ها در صورتي كه چين بتواند راه رشد اقتصادي  نظر آمريكايي به. المللي بستگي دارد جامعه بين

تواند تبديل به يك قدرت  را متزلزل كند، ادامه دهد، ميخود را بدون آنكه ثبات سياسي خود 
شكل ديگري  تواند منافع آمريكا را به بنابراين چنين قدرتي مي. اي شود برتر و مسلط منطقه

تازي بيشتري دارد، اين كشور  ي كه آمريكا توان يكهبنابراين در دوران. مورد مخاطره قرار دهد
ريزي كند كه  شكلي پي  بناي روابط خود را با چين بهدنبال اين است كه از موضع قدرت، به

ملك (اي خويش در آينده داشته باشد حداقل مخاطرات ممكن را براي منافع جهاني و منطقه
ويژه   چين بهبرابراستراتژي آمريكا در ، رسد نظر مي به). 192-193 صص ،1387پورآذرخواراني، 
   :دكررت خالصه صو  اين به  بتوان  سپتامبر را11پس از حادثه 

نظامي اين كشور  نوسازي يها كنترل چين يك اصل اساسي براي جلوگيري از تحقق هدف. 1
هاي كنترل و خلع  دن چين در رژيمكر  درگير. تواند صورت بگيرد  ميراهاين امر از دو . است

 و 1 سيستم دفاع ملي موشكيمانندهايي  و پيگيري طرح  NPTيا و CTBT مانندسالح 
  ، حاشيه پيراموني چين مثل تايوانحضور در

اي و محدود ساختن  هاي منطقه گسترش همكاري با چين براي جلوگيري از ظهور چالش. 2
  ،آنان

 روابط روسيه مانندنها آها در خصوص مسائل مورد عالقه   با چينيپياپي وگوهاي گفتانجام . 3
  ،و آمريكا

  ،اي  تحت فشار قرار دادن چين براي عدم صادرات هسته.4
ا هاي بالستيك ب خصوص موشك  توجيه چين براي عدم گسترش تسليحات موشكي خود به.5

  ،حفظ ثبات و امنيت جهانيهدف 
 تحريم براي جلوگيري از همكاري چين با ديگر كشورهايي كه مانندبكارگيري ابزارهايي . 6

با ). 85-86صص  ،1382اميدوارنيا، (كنند كشورهاي سركش ياد ميعنوان  بهها از آنان  آمريكائي
ويژه چين تمايلي به تداوم تنش و  غرب و به طرف،دو هايي در روابط  وجود ظهور تنش

  .اند بحران نداشته

                                                 
1. NMD 
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 يك دهه گذشته منطق سياسي بوده است در مورد در اگر منطق حاكم بر روابط روسيه و غرب 
 ريكا بوده است،ويژه آم غرب و به توان گفت منطق اقتصادي حاكم بر روابط چين و چين مي

خط قرمزي بوده است كه غرب و آمريكا تمايلي  به شكل معمولبا اين حال امنيت چين 
هاي   هستند كه چين امنيت خود را فداي همكاريآگاهيرا  زاند ن نداشتهآنزديك شدن به  به

  .كند اقتصادي نمي
   

  نتيجه 
در حال حاضر اين .  است21روابط چين و آمريكا يكي از مهمترين روابط دوجانبه قرن 

اي و جهاني  صورت چندجانبه با تأثيرات منطقه رابطه دوجانبه از سطح دوجانبه فراتر رفته و به
كه آمريكا اميدوار است چين بتواند بازيگر مهم و مسئولي در جريان  در حالي. درآمده است

توسعه آتي  بت بهچالش برنخيزد، ترديد عميقي نس الملل باشد كه با موضع آمريكا به نظام بين
شفاف چين و پافشاري بر ا از بودجه نظامي بزرگ و غيراين در انتقاد آمريك. چين وجود دارد

در اين راستا نگراني آمريكا از سازمان همكاري . شود اصالحات سياسي در چين نشان داده مي
  . خوبي فهميد توان به شانگهاي را مي

آمريكا از جنگ عليه تروريسم براي ورود و از ديدگاه چين نوعي نگراني وجود دارد كه 
. حضور در آسياي مركزي استفاده كرده و فضاي راهبردي چين در آنجا را محدود كرده است

گيري و توسعه نهايي سازمان همكاري شانگهاي در ادامه  دهد، شكل ها نشان مي تحليل
 چين و روسيه . اياالت متحده براي گسترش قدرت و نفوذ خود در خارج استهاي اقدام
، بعد از 5شانگهاي . گرايي اياالت متحده هستند جانبه اي نرم در برابر يك دنبال ايجاد موازنه به

 و گسترش رو 1995 اياالت متحده از جمله عمليات نظامي ناتو در بوسني در سال هاي اقدام
يوان در سال هاي اياالت متحده با ژاپن و تا به شرق ناتو در همين سال و نيز تحكيم پيمان

 به سازمان همكاري شانگهاي در 5افزون بر اين، جهش نهايي شانگهاي .  شكل گرفت1996
خالف مليات نظامي آمريكا و ناتو را برانگيز كوزوو بود و ع  در راستاي جنگ بحث2001سال 

  . ميل و رضايت چين و روسيه نشان داد
صورت  شانگهاي بهاري  و سازمان همك5از اين ديدگاه، آشكار است كه شانگهاي 

پذيرد و اين تحليل  طلبي نظامي اياالت متحده بعد از جنگ سرد تأثير مي گسترده از توسعه
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 سازمان شانگهاي حكايت از هاي ها و اقدام نشان داد كه محتواي اسناد رسمي، اعالميه
در . دهد هاي موازنه بخش دارد ولي اين سازمان موازنه شديد و آشكار را شكل نمي تالش

ليتيكي در چارچوب تژي تحريم ژئوپواقع هنوز عالئم كمي از ديپلماسي تنشي و استرا
توان نتيجه گرفت كه  صورت خالصه، مي به. شود سازمان عليه اياالت متحده ديده مي

اي كه تاكنون شكل گرفته  حدودي موجه است و موازنهضيه موازنه عليه اياالت متحده تافر
  .است از نوع نرم است
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