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همچنین سازمان همکاری شانگهای انجامیده است .بدین ترتیب ،پرسش پایش روی ایان نوشاتار ایان
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مقدمه
جمهوری خلق چین بهعنوان یکی از بنیانگذاران سازمان همکاری شانگهای و از اعضای فعاال
آن بهشمار میرود .پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،پکن در کنار تالش برای حل مسائل مرزی
با کشورهای نواستقالل آسیای مرکزی ،بهدنبال مقابله با مسائل امنیتی مربوط باه جاداییطلبای،
افراطگرایی و تروریسم بود که در این دوره به چالشهای مهمی برای این کشاور تبادیل شاده
بودند .بنابراین از بنیانهای مهم رویکرد چین به ساازمان همکااری شاانگهای مساائل امنیتای،
بهویژه مسائل مربوط به امنیت در استان سینکیانگ بود؛ زیرا تسری افراطگرایای از کشاورهای
آسیای مرکزی میتوانست این کشور را با چالش داخلی جدی روبهرو کند .البتاه در کناار ایان
مسئله ،نگاه به آینده و تالش برای همکاری با پیرامون و لزوم تأمین نیازهای مختلف منطقاهای
بهصورت مستقل و همچنین ،تالش بارای محدودسااختن حضاور و نفاور آمریکاا در آسایای
مرکزی ،اهمیت وجود یک سازمان منطقهای برای تأمین ایان خواساتههاای چاین را باهخاوبی
آشکار ساخت.
پس از رویکارآمدن شیجین پینگ در سال  3770که با بهکارگیری رویکردهاای فعاال در
سیاست خارجی همچون تأسیس نهادهای چندجانبۀ جدید ،حضور فعالتر در مناطق پیرامونی،
راهبرد حرکت بهسوی غرب و طرحهای اقتصادی و مالی جدید همراه بوده است ،لزوم بررسی
تغییرکردن یا تغییر نکردن رویکرد این کشور به سازمان شاانگهای و چگاونگی آن را ضاروری
ساخته است .بنابراین این پرسش مطرح میشود که در پرتو مبانی و جهتگیریهای جدیاد در
سیاست خارجی چین که متضمن رویکرد فعالتر این کشور در محیط پیرامونی آن بوده اسات،
چه تغییرهایی در جهتگیری آن نسبت به سازمان همکاری شانگهای ایجاد شده است؟ در این
نوشتار ،ضمن بررسی ریشههای جهتگیری چین نسبت به سازمان شانگهای ،تاالش مایشاود
تا جهتگیریهای نوین این کشور در ابعاد اقتصادی ،امنیتی و همچنین نوع رابطه با روسایه در
چارچوب سازمان در نتیجۀ مبانی و جهتگیری نوین در سیاست خارجی بررسی شاود .بادین
ترتیب ،برای پاسخگویی به این پرسش ،ابتدا باه چاارچوب نظاری واقا گرایای نوکالسایک و
ارتباط آن با نوشتار حاضر میپردازیم .سپس در گام دوم ،ریشههای عضویت چین و هدفهای
سنتی این کشور را در زمان تأسیس سازمان همکاری شانگهای ارزیابی میکنایم .در گاام بعاد،
اصول و بنیانهای سیاست خارجی نوین چین پس از رویکارآمدن شیجاین پیناگ را تحلیال
میکنیم .سپس ،به تأثیرهای این رویکرد بر سیاست چین در برابر آسیای مرکزی میپردازیم .باه
سبب الزامهای محیطی و تالش رهبران چین برای تغییر مدل رشد اقتصادی ،رویکرد چاین باه
آسیای مرکزی و بهتب آن سازمان همکاری شانگهای تحولهایی به خود دیده است .پس از آن
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رویکرد پکن به سازمان شانگهای متأثر از سیاست خارجی نوین این کشور تبیین خواهاد شاد.
سرانجام ارزیابی نهایی نوشتار مطرح میشود.
چارچوب نظري؛ واقعگرایی نوكالسيک
از نظریههای مطرحشده در روابط بینالملل ،واق گرایای نوکالسایک اسات کاه در چاارچوب
مکتب واق گرایی بوده و بسیاری از فرضها یا اصول اساسی آن همچاون اولویات دولاتهاا،
قطعیتنداشتن یا وضعیت آنارشی نظام بینالملل را میپذیرد؛ اماا تاالش مایکناد نقا

هاای

گرایشهای پیشین بهویژه واق گرایی ساختاری را برای تبیین سیاست خاارجی دولاتهاا رفا
کند .برخالف واق گرایی ساختاری که بر سطح سیستم متمرکز است ،واقا گرایای نوکالسایک
تالش میکند ضمن ترکیب متغیرهای ساختاری و سطح واحاد ،باهعناوان متغیرهاای میاانجی،
سیاست خارجی را تحلیل و تبیین کند ) .(Schweller, 2000: 174این شااخۀ نظاری اساتدالل
میکند که دامنه و هدفهای سیاست خارجی یک کشور اول و پایش از هماه نشائتگرفتاه از
جایگاه آنها در نظام بینالملل بهواسطۀ قابلیتهای قدرت مادی نسبی آنها است؛ اماا در کناار
آن فشارهای سیستمی باید از راه متغیرهای مداخلهگر 7در سطح واحد برگردانده شوند .از ایان
نظر است که آنها نوکالسیک خوانده میشوند .بنابراین فشارها و محرکهای سیستمی ممکان
است جهت کلی سیاست خارجی را شکل دهناد ،بادون اینکاه بتوانناد جزئیاات دقیاق رفتاار
دولتها را تعیین کنند
نظریهپردازانی که بر این گرایش نظری تمرکز کردهاند بر متغیرهای مختلفی تأکید کردهاناد.
).(Rose, 1998: 146-147

ادراک رهبران ،ایدئولوژی ،ارتباط دولت و جامعه ،اقتصاد ،ملیگرایی و ...از متغیرهاایی هساتند
که نویسندگان مختلف از آنها استفاده کردهاند .در این نوشتار با درنظرداشتن عامال اقتصاادی
در سیاست خارجی چین ،رویکرد ایان کشاور در برابار ساازمان همکااری شاانگهای بررسای
میشود .به بیان دیگر ،ضمن تأکید بر اینکه متغیر ساختاری عامل مهمی در جهاتگیاری چاین
بهشمار میرود ،تأکید میشود عامل اقتصاد و تغییر مدل اقتصادی چین که باه طارح ایادههاا و
جهتگیریهای نوینی در سیاست خارجی این کشور انجامیده است بر سیاست پکن در آسیای
مرکزی و سازمان همکاری شانگهای تأثیرهای جدی برجای گذاشته اسات .بناابراین مایتاوان
گفت ،تأثیر گستردۀ عامل اقتصاد که به تالش چاین بارای حفاظ ثباات در محایط منطقاهای و
بینالمللی منجر شده است ،بنیان سیاست خارجی نوین این کشور و عاملی مهم در جهتگیری
چین نسبت به سازمان همکااری شاانگهای در دورۀ ماورد بررسای در نوشاتار پایشرو یعنای
سالهای  3770تا  3772است.
1. Intervening Variables
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هدفهاي سنتی چين در سازمان همکاري شانگهاي
راهبرد چین برای تأسیس سازمان همکاری شانگهای بسیار عملگرایانه بوده است .هدفهاایی
چون حل موضوعهای مرزی ،تأمین انرژی ،امنیت و اعتماد متقابل با دولتهای همساایه ،هماه
از عناصر این راهبرد بودهاناد .همچناین ،موفقیات چاین در ایجااد تصاویر مابات از ساازمان
همکاری شانگهای ،ایجاد ثبات در سین کیانگ ،تبت و دولتهای عضو ایان ساازمان ،حفاظ و
افزایش روابط نزدیک با روسیه و افزایش ارتباطهای فرهنگی و تجااری درونمنطقاهای ،زمیناۀ
رهبری چین در سازمان همکاری شانگهای را فراهم مایآورد ) .(Szanajder, 2006: 93-102در
مجموع میتوان هدفهای چین در تأسیس سازمان همکاری شانگهای و حمایت از توساعۀ آن
را در این موارد جستوجو کرد:
 از مهمتارین انگیازههاا و محارکهاای چاین در تأسایس ساازمان همکااری شاانگهاینگرانیهای امنیتی بوده است .با رویارویی با رشد بنیادگرایی اسالمی و خطری که برای امنیات
داخلی چین ایجاد میکند ،پکن همکاری بیشتر با دولتهای آسیای مرکزی برای جلاوگیری از
فعالیت سازمانهای تروریستی در این کشورها ،که با جداییطلبان سینکیانگ در ارتباط هستند
را ضروری میداند .از سوی دیگر ،روسیه به عناوان قادرت بازرض عضاو ساازمان نیاز چناین
نگرانیهای امنیتی دارد که زمینهساز همکاری این کشور با چین و دیگر دولتهای عضو بارای
مقابله با آنها شده است .حضور برخی گروهای اساالمی تنادرو در چچان و جمهاوریهاای
قفقاز شمالی و آسیای مرکزی موجب ایجاد نگرانیهای امنیتی در میان رهبران این کشور شاده
است .در نتیجه ،همکاری با چین بهمنظور ثباتسازی در آسیای مرکزی از بهتارین گزیناههاای
این کشور بوده است

).(Hu, 2004: 137-138

 دومین بعد مهم دیپلماسی چین در برابر این سازمان ،مربوط به روابط اقتصادی بهویژه دربخش انرژی بوده است .تا سه دهۀ اول رویکارآمادن جمهاوری خلاق چاین ،مساائل انارژی
اهمیت اندکی در ارزیابیهای امنیتی و راهبردی پکن داشت؛ اما با رشد اقتصادی فزایناده ،نیااز
این کشور به مناب عظیم بهویژه انرژی و مواد خام نیز رو به فزونای نهااد .از نیماۀ دهاۀ 7337
چین بهدنبال مناب نفتی و دیگر مناب انرژی در آفریقاا ،آمریکاای التاین ،خاورمیاناه و آسایای
مرکزی بوده است .در نتیجه ،این دیپلماسی جدید به عنصر سازندۀ سیاست خاارجی چاین در
قرن جدید تبدیل شد ) .(Choo, 2008: 90-103برای تأمین و متناوعساازی دساتیابی باه منااب
انرژی فراسوی دریاها ،چین آسیای مرکزی را یکی از مناطق راهبردی برای شارکتهاای نفتای
خود به حساب میآورد ) .(Hu and Cheng, 2007: 47بر این اسااس ،یاک ساازمان منطقاهای
میتوانست همکاریها در این حوزه را افزایش دهد.
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 عالوه بر دو موضوع باال ،بهنظر میرسد رهبران چین در زمان تأسیس ساازمان همکااریشانگهای بر این باور بودند که این سازمان میتواند در آیناده ،میادانی بارای تاالش در جهات
نقش رهبری این کشور در منطقه باشد .برای دستیابی باه ایان هادف ،پکان بایاد بکوشاد تاا
کارویژههای این سازمان را از مسائل امنیتی به همکاری اقتصادی گسترش دهد ،نهادیناهساازی
آن را تسهیل کند و شرایط توسعۀ 7آن را فراهم کند ) .(Yuan, 2010: 862تحلیالگاران چینای

استدالل میکنند که این ساازمان فرایناد گفاتوگاو و مشاورت بار پایاۀ براباری طارفهاا و
سازوکارهایی برای افازایش همکااری منطقاهای در حاوزههاای سیاسای و اقتصاادی را نشاان
میدهد .این مسئله میتوانست عالوه بر دستاوردهای عینی ،قدرت گفتمانساازی چاین را نیاز
افزایش دهد.
سياست خارجی نوین چين
دورۀ شیجین پینگ را میتوان سرآغاز عصر جدیدی در سیاست خارجی چین دانست .اگر تاا
پیش از این و از آغاز روند روابط سازنده با جهان بیارون در عصار دناگ شایائوپینگ رهباران
چین بهدنبال حرکت با «چراغ خاموش» 3بودند در عصار جدیاد یعنای از ساال  3770باه بعاد
تحولی شگرف در این حوزه ایجاد شد .بدینگونه ،چین در عرصۀ نظام باینالملال نسابت باه
گذشته فعالتر شده است .البته این به معنای گسست از گفتمان ظهور مسالمتآمیاز ،باهعناوان
گفتمان غالب سیاست خارجی چین نیست .بخشی از این موضوع ناشی از الزامهای جدیاد در
محیط بین المللی و رشاد اقتصاادی ایان کشاور باوده اسات کاه در اداماه باه ایان دو مسائله
میپردازیم:
 .2تغييرها در محيط بينالمللی :افزایش قدرت چین در ابعاد مختلف میتواناد پیامادهای
مهمی برای نظام بینالملل در پی داشته باشد .آمریکا نیز با درک این مسئله تالش کرده است تا
تمرکز خود بر آسیا پاسیفیک را افزایش دهد .تجلی بارز این مسئله ،اعالم سیاست «تغییر جهت
بهسوی آسیا» 0توسط دولت باراک اوباما در سال  3777بود که بار افازایش حضاور آمریکاا در
آسیاپاسیفیک و تقویت نظام اتحادی این کشور در این منطقه مبتنی باوده اسات و آنگوناه کاه
برخی پژوهشگران و سیاستمداران اعتقااد دارناد سیاساتی در راساتای مهاار چاین باهشامار
میرفت .برخی پژوهشگران این راهبرد را تغییری واق گرایانه و مبتنای بار هزیناه – فایاده در
سیاست خارجی آمریکا میدانند ).(Kay, 2013: 8-17

1. Expansion
2. Low Profile
3 Asia Pivot
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این جهتگیری کالن ایاالت متحد به دو تغییر مهم در سیاست خارجی چاین منجار شاده
است .از یکسو ،این کشور برای جلوگیری از محاصارهشادن از ساوی آمریکاا و متحادان آن
تغییرهایی را در سیاست خارجی خود در شرق آسایا ایجااد کارده اسات .مایتاوان بخشای از
سیاست خارجی چین بهویژه افزایش ادعاهای خود در دریای چاین جناوبی یاا اعاالم «منطقاۀ
شناسایی دفاع هوایی» 7در دریای چین شرقی در ساال  3770و ...را باهناوعی موازناه در برابار
آمریکا دانست .از سویی ،چین بهمنظور تقابلنداشتن با آمریکا در مناطق شرقی خود و افازایش
نفور در مناطق غربی که نفور آمریکا در حال کاهش است ،تالش کرده است بخشای از تمرکاز
خود را در مناطق غربی خود قرار دهد .در این زمان شاهد حضور بیشتر چین در مناطقی چاون
آسیای مرکزی ،جنوب آسیا ،خاورمیانه بودهایم.
 .1الزامات رشد اقتصادي :اقتصاد چین از ابتدای دهه جدید کاهش رشد چند درصدی را

تجربه کرده است .بنابراین ،از این زمان پیگیری مدل و طرح های نوین با هادف تاداوم
رشد اقتصادی برای این کشور به امری ضروری تبادیل شاده اسات .بناابراین ،از ایان زماان
پیگیری مدل جدید و ایجاد طرحهای جدید با هدف تداوم رشاد اقتصاادی بارای ایان کشاور
ضروری مینماید .شایان توجه اینکه کشورهای متعددی بهویژه در آسایا و آمریکاای التاین تاا
این مرحله از رشد چین را پشت سر گذاشتهاند ،اما با «تله درآمد متوسط» 3روبهرو شدهاند کاه
موجب توقف رشد اقتصادی آنهاا شاده اسات ) .(Morrison, 2018: 7در شارایط کناونی در

نتیجۀ تغییر جهتگیری رشد اقتصادی از رشد اقتصادی «صادرات محور» 0بهسوی الگوی رشد
اقتصادی مبتنی بر «اولویت مصرف داخلی» و «سرمایهگذاری در خارج» 4سیاست خارجی پکن
نیز با تغییرهایی روبهرو بوده است .در عرصۀ سیاست خارجی ،این کشور عالوه بر تالش برای
حفظ یا تقویت روابط اقتصادی با آمریکا و متحدان آن و کشورهای پیراماونی ،باهدنباال ایجااد
طرحهای اقتصادی جدید بوده است که بتواند شرکتهای چینی را به سرمایهگذاری در خاارج
سوق دهد .این مسئله در نتیجۀ توانایی مالی پکن ،همچنین باا هادف افازایش قابلیات رقاابتی
شرکتهای چین در عرصۀ بینالمللی بوده است .این دو مورد محرکهای چین در فعالترشدن
هرچه بیشتر در عرصۀ منطقهای و بینالمللی بودهاند .ایجاد طرحهایی چون بانک سرمایهگذاری
زیرساختهای آسیایی ،موافقتنامۀ مشارکت جام اقتصادی« ،ابتکار یک کمربناد یاک جااده»
نمودهای بارز تالشهای چین برای تداوم رشد اقتصادی خود اسات .تجلای باارز تغییرهاا در
سیاست خارجی چین که بیشتر متأثر از تالش این کشور برای حفظ رشد اقتصاادی هساتند را

1. Air Defence Identification Zone
2. Middle Income Trap
3. Export Oriented
4. Going Out
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میتوان در این موارد جستوجو کرد .البته ،باید اشاره کرد گرچاه برخای از ایان شااخ

هاا

بهشکل مستقیم به عامل اقتصاد مرتبط نیساتند؛ اماا بارای حفاظ ثباات در محایط منطقاهای و
بینالمللی که الزمۀ رشد اقتصادی است ،ضروری هستند.
الف) طرح مفاهيم و ایدههاي جدید نشانگر تعهد به توسعۀ مسالمتآميز
شیجین پیناگ در ایان دوره باا طارح مفااهیمی چاون «دیپلماسای جدیاد قادرت بازرض باا
مشخصههای چینی»« ،مدل جدید روابط قدرتهای بزرض» 7و «اجتماع با مقصد مشاترک» 3دو
هدف مهم را دنبال میکند .7:خواهان بهرسمیت شناختهشدن جایگاه چین بهعنوان یک قادرت
بزرض در نظام بینالملل است که آمادگی و توان پذیرش مسئولیت را دارد .بر این اساس ،پکان
تعهد خود به رفتار بهعنوان بازیگری مسئول در جامعۀ بینالمللی برای تأمین کاالهاای عماومی
همچون حفاظت از محیط زیست و حفظ صلح را افازایش داده اسات

).(Esteban, 2017: 3-7

 .3با تصدیق رشد چین در نظام بینالملل خواهان ارائۀ مدلی جدید از روابط میان قادرتهاای
بزرض است که برخالف گذشته به جنگ ختم نمیشود .این مسئله برای مقابله با غلباۀ گفتماان
«دام توسیدید» ضرورت دارد که میتواند پیامدهای ناگواری برای تداوم رشد چین داشته باشد.
در واق  ،از مهمترین هدفهای شیجین پینگ ارائۀ گفتمانی چینی است که در آن بهضارورت
ظهور قدرتی جدید به رویارویی با قدرت مسلط موجود نمایانجاماد ( .)Ku, 2015: 24-25در
اصل ،برخالف اتحاد شوروی که آیین امنیتی آن مبتنی بر تقابل با غرب و مباارزۀ ایادئولوژیک
استوار بود ،در مرکز آیاین امنیتای چاین ،اقتصااد قارار دارد ) .(Li, 2016: 8در نتیجاه ،از نگااه
رهبران چین ،شروع تقابل جدی با آمریکا میتواند مانعی جدی در ادامۀ قدرتیابی چین باشد.
ب) طرحهاي چندجانبۀ جدید
از تحولهای اساسی که ریشه در وضعیت جدید اقتصادی چین دارد ابتکارهای جدید اقتصادی
و چندجانبه بوده است .نمونۀ این نهادها را میتوان مشارکت جام اقتصادی منطقاهای 0،باناک
سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی و ابتکار یک کمربند یک جاده را نام برد که در اداماه باه
هریک میپردازیم:
 .2بانک سرمایهگذاري زیرساختهاي آسيایی :این بانک در سال  3770بهعناوان یکای از
تحولهای اقتصادی مهم در سیاست خارجی چین مطرح شاد .بسایاری از متحادان آمریکاا باا
وجود مخالفتهای این کشور به عضویت آن در آمدند .بهگونهای که برخی تحلیالگاران از آن
1. New Great Power Relations
2. Community with Common Target
3. RCEP
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بهعنوان نهادی یاد کردند که تأثیرهای ژئوپلیتیکی اساسی در سطح جهان برجاای گاذارده و در
آینده نیز احتمال دارد تداوم یابد

).(Renard, 2015: 4-5

 .1مشاركت جامع اقتصادي منطقهاي :مشارکت جام اقتصادی منطقهای نتیجۀ همگرایای

دو طرح برای ادغام منطقهای بوده است .یکی حوزۀ تجارت آزاد شرق آسیا 7که در سال 3777
مطرح شد و دیگری مشارکت جام اقتصادی در شرق آسیا 3بود که در سال  3770توسط ژاپن

مطرح شد ) .(Kim, 2015: 14این طرح در اصل به رهباری چاین شاناخته مایشاود و تاوازن
نهادی میتواند دلیلهای حمایت پکن از آن را توضیح دهد.
 .9ابتکار یک كمربند یک جاده :از طرحهای اساسی در پان ساال گذشاتۀ شایجاین پیناگ،
«ابتکار یک کمربند یک جاده» بوده است.این طرح بیشتر در نتیجۀ راهبرد «حرکت باهساوی غارب»

0

بوده است .راهبرد حرکت بهسوی غرب در اصل به این دلیل بوده اسات کاه باا توجاه باه افازایش
حضور آمریکا در شرق آسیا و احتمال افزایش رقابتهاا ،چاین خواهاان افازایش حضاور خاود در
مناطق غربی خود بوده است که بیشتر میتواند محل همکاری با آمریکا باشد (.)Yun, 2013

ج) گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي همسایه
از مسائل مهم سیاست خاارجی چاین در دورۀ شایجاین پیناگ تقویات رواباط اقتصاادی باا
کشورهای پیرامونی است .بخشی از این گسترش روابط از راه نهادهای چندجانبه بوده اسات و
بخشی از گسترش روابط نیز بهصورت دوجانبه بوده است .بهگونهای که در حال حاضار چاین

4

شریک اول تجاری بسیاری از کشورهای منطقهای از جمله متحدان آمریکا باهشامار مایرود.
پکن با آگاهی از وضعیت موجود منطقهای بهدنبال تأثیرگذاری بر مالحظههای تصمیمگیرندگان
این کشورها بوده است .روابط تجاری چین با کرۀ جنوبی ،ژاپن و استرالیا بهعنوان متحدان مهم
آمریکا در این منطقه روندی رو به افزایش داشته است .در روابط با کشورهای آسایای جناوب
شرقی نیز پکن گرچه تالش کرده آنها را وارد نهادهای چندجانبه با محوریت خود کند؛ اما در
همان حال بهدنبال این بوده تا از راه گسترش روابط دوجانبه با آنها ،اتحاد و اجماع موجود در
آسهآن را از بین ببرد 0.از سوی دیگر ،چین تالش کرده است تا روابط اقتصادی خود با پاکستان

)1. East Asia Free Trade Area (EAFTA
)2. Comprehensive Economic Partnership in East Asia (CEPEA
3. March to West
 .4به باور شیجین پینگ «چین نیاز دارد تا روابط خود با کشورهای مختلف را توسعه دهد و روابط دوستانۀ خاود
با کشورهای همسایه را تحکیم و همکاری سودمند متقابل با این کشورها را تعمیق کند ).(Xi, 2013
 .0از نشانههای مهم این تعامل جدید ،اعالمیۀ نشست آسهآن در فیلیپین بوده است که در آن از نظامیکردن دریاای
چین جنوبی توسط چین سخنی به میان نیامده است .این تغییر بزرض نسبت به اعالمیۀ سال پیش به رهبری الئوس
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را نیز گسترش دهد .نمود آشکار این گسترش روابط راهروی اقتصادی چین – پاکساتان باوده
است .گسترش روابط تجاری با پاکستان میتواند ضمن افزایش نقشآفرینی پکن در تحول های
آیندۀ افغانستان ،محوری را در برابر محور هند -آمریکا ایجاد کند .در این زمینه ،باید به رواباط
اقتصادی پکن با کشورهای آسیای مرکزی نیز اشاره کرد که در پی ایجااد «راه ابریشام جدیاد»
فراتر از صرف واردات انرژی حرکت کرده است.
پيامدهاي رویکرد نوین چين براي سياست خارجی این كشور در آسياي مركزي
ایجاد برخی تغییرهای مهم در سیاست خارجی چین ،پیامدهای مهمی بارای سیاسات خاارجی
این کشور در برابر منطقۀ آسیای مرکزی داشته است .در صورتی که چین بخواهد روند افزایش
قدرت خود را تداوم بخشد حضور در آسیای مرکزی برای این کشور اهمیت زیادی دارد .برای
نمونه ،ابتکار «یک کمربند یک جاده» ضمن برجساتهترکاردن اهمیات ایان منطقاه در سیاسات
خارجی پکن ،بهویژه در بعد اقتصادی و همچنین نقش پیونددهندگی این منطقاه ،لازوم حفاظ
ثبات در این منطقه را ضروری میسازد.
 .2اهميتیافتن فزاینده و بيش از پيش آسياي مركزي در سياست خارجی چين :تمرکاز
بیشتر آمریکا در شرق آسیا و وضعیت رشد اقتصاادی چاین پیامادهای مهمای بارای سیاسات
خارجی چین در پی داشته است .از مهمترین منااطق متاأثر از سیاسات خاارجی ناوین چاین،
آسیای مرکزی است .حضور در آسیای مرکزی میتواند از برخورد دو کشور چین و آمریکاا در
شرق آسیا جلوگیری کند .همچنین ،چین در صورتی که بخواهد حضور و نفور خود در منااطق
مختلف و در نتیجه قدرت و جایگاه خود در نظام بینالملال را افازایش دهاد آسایای مرکازی
ضمن تأمین مناب الزم میتواند دروازۀ این کشور باه ساایر منااطق جهاان باشاد .بناابراین ،در
رقابت بر سر مناب قدرت جهانی آسیای مرکزی برای چین اهمیت زیادی دارد .از سوی دیگار،
وضعیت اقتصادی نوین این کشور که یکی از بنیانهاای آن مادل «سارمایهگاذاری در خاارج»
است ،لزوم حضور شرکتهای چینی در خارج از این کشور را ضروری سااخته اسات .منطقاۀ
آسیای مرکزی میتواند مکان مناسبی برای حضور این شرکتها باشد تا ضمن دستیابی به توان
رقابتی ،بتوانند در بازارهای جهانی حضور بیشتری داشته باشند .راهبرد «حرکت بهسوی غرب»
چین نیز بر همین مبنا طراحی شده است .ابتکار «یک کمربند یک جاده» مهمترین نمود سیاست
نوین چین در آسیای مرکزی است و الگوی تعامالت اقتصادی چین را از صرف واردات انرژی

بود که در آن آمده است برخی کشورهای منطقهای از ادعاهای مرزی و افزایش فعالیتهای چین در آبهای مورد
مناقشه نگرانند ).(Zhou, 2017
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از این منطقه و صادرات کاال فراتر برده و موجب حضاور بیشاتر شارکتهاای چینای در ایان
کشورها خواهد شد.
 .1لزوم حفظ ثبات در منطقه :امروزه نیز اگرچه همچنان این مسئله بنیان نگرانی چاین در
آسیای مرکزی است ،اما با افزایش حضور اقتصادی چاین در ایان منطقاه لازوم حفاظ امینات
سرمایهگذاریهای این کشور نیز به یکی از خواستههای اساسی پکن تبدیل شده اسات .تاالش
برای افزایش پیوندهای امنیتی با کشورهای منطقه به شیوههای مختلف ،چه باهصاورت فاروش
تسلیحات و چه انجام مانورهای مشترک را میتوان در این زمینه ارزیابی کرد .عاالوه بار ایان،
تصمیم ایاالت متحده به کاهش حضور در این منطقه و افزایش خطر داعش بهویژه همزماان باا
شکستهای این گروه در عراق و سوریه لزوم مقابله با گسترش تروریسم را ضروری میسازد.
رویکرد نوین چين به سازمان همکاري شانگهاي
از سال  3777به بعد رشاد اقتصاادی چاین روناد نزولای باه خاود گرفات .باه ایان ترتیاب،
درپیشگرفتن رویکرد نوین اقتصادی برای تداوم رشد ،ضروری شاد .در ایان دوره ،همچناین
ایاالت متحده با درک قدرتیابی فزایندۀ چین با توجه به راهبرد «تغییر جهاتگیاری باهساوی
آسیا» تالش کرد تا حضور خود را به شکلهاای مختلاف افازایش دهاد .در چناین شارایطی،
رویکردهای نوین سیاست خارجی چین سبب میشود تحولهاایی در ناوع رویکارد چاین باه
منطقۀ آسیای مرکزی و سازمان همکاری شانگهای نیز صورت گیرد .این تحولها را میتوان باه
این شرح دانست:
 .2برجستهتر شدن عامل اقتصاد در رویکرد چين بهه سهازمان همکهاري شهانگهاي :از
مسائلی که در نتیجۀ سیاست خارجی نوین چین پدید آمده است ،برجستهترشدن عامل اقتصااد
در رویکرد پکن به سازمان شانگهای است .البته این بدان معنا نیست که تااکنون ایان عامال در
رویکرد چین نسبت به شانگهای تأثیرگذار نبوده است .از زمان تأسیس سازمان شانگهای بیشاتر
روابط اقتصادی چین در قالاب ساازمان شاانگهای بار مبناای الگاوی واردکاردن ماواد خاام و
صادرات کاال یعنی الگوی حاکم بر روابط کشورهای رشدیافته با کشورهای توسعهنیافتاه باوده
است؛ اما تحولهای اخیر چین سبب شده است تا این کشور بهدنباال ارتقاای نقاش اقتصاادی
سازمان شانگهای باشد .این مسئله نمودهای مختلفی دارد:
الف) پکن میخواهد که سازمان همکاری شانگهای نقشی مشابه با دیگر نهادهای اقتصادی
تازه تأسیس این کشور همچون بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی ،یعنی عمل بهعنوان
چارچوبی برای اجرای طرحهای اقتصادی کالن این کشور ایفا کند .برای نمونه ،در ساندی کاه
در سال  3770در خصوص ابتکار «کمربند ،جاده» منتشر شد سه بخش مطارح شاده اسات.7 :
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چااارچوب مفهااومی در خصااوص پیونااد ساارزمینی از راه راهروهااای حماالونقاال اساات؛ .3
دربرگیرندۀ پن حوزۀ همکاری مهم همچون همااهنگی «ابتکاار یاک کمربناد یاک جااده» باا
طرحهای توسعۀ ملی است؛  .0معرفی شبکۀ سازوکارهای همکاری است کاه در آن عاالوه بار
بانک سرمایهگذاری زیرساختهاای آسایایی یاا «صاندوق راه ابریشام» 7از ساازمان همکااری
شانگهای نیز نام برده شده است

).(Lin, 2017: 3

ب) چین با ارائۀ پیشنهادهایی مبنی بار تأسایس نهادهاای اقتصاادی زیرمجموعاۀ ساازمان
شانگهای بهدنبال ارتقای کارویژۀ اقتصادی این سازمان باوده اسات .پکان پیشانهادهایی چاون
«بانک توسعۀ منطقهای» یا ایجاد «منطقۀ تجارت آزاد» را مطرح کرده است که بیشاتر باه سابب
رویکرد حمایتگرایانۀ اعضای شانگهای با موافقت آنهاا روباهرو نشاده اسات .بارای نموناه،
مسکو دربارۀ «بانک منطقهای» شرایطی را مطرح کرد که میدانست پکان آنهاا را نمایپاذیرد.
روسیه از چین درخواست کرد که به «بانک توسعۀ اوراسیا» 3بپیوندد که در آلماتی قارار دارد و
0

مسکو  00/0درصد از موجودی آن را دارد
پ) چین بهسبب قدرت اقتصادی خاود باهدنباال تقویات نقاش رهباری خاود در مساائل
).(Gabuev, 2017

منطقهای است .در شرایط کنونی ،با افزایش حضور اقتصادی چین ،ایان ساازمان مایتواناد در
کنار سایر نهادهای اقتصادی که این کشور در آنهاا نقاش محاوری دارد در قاعادهمنادکردن و
هنجارسازی اقتصادی نوین بهعنوان قدرتی نوظهور نقشآفرین باشد .اگرچه باهسابب حضاور
روسیه یا هند بهعنوان یک قدرت بزرض با چالشهای بیشتری روبهرو خواهد بود.
 .1تحول در رویکرد امنيتی چين نسبت به كارویژههاي سازمان همکاري شانگهاي :پس
از پایان جنگ سرد ،دستور کار امنیتی چین در جهاان پاس از جناگ سارد کاه باهدنباال حال
اختالفهای خود با کشورهای پیرامون خود بود ،همچناین خطرهاای ناشای اساتقاللطلبای و
افراطگرایی در داخل یعنی استان سینکیانگ سبب شد ایان کشاور باهساوی تأسایس ساازمان
همکاری شانگهای حرکت کند .امروزه نیز این مسئله همچنان یکی از نگرانیهای مهام امنیتای
چین است که پیشبرندۀ بخش مهمی از سیاستهای چین در برابر آسایای مرکازی و ساازمان
شانگهای است .در حال حاضار ایان دو تغییار اساسای در رویکارد امنیتای چاین باه ساازمان
همکاری شانگهای صورت گرفته است:
1. Silk Road Fund
2. Eurasian Development Bank
 .0شیجین پینگ در نشست  3770سازمان اظهار داشت که چین بهدنبال راههایی بارای ایجااد همکااری و پیوناد
میان «طرح یک کمربند یک جاده» با طرحهای همکاری منطقهای همچون اتحادیۀ اقتصادی اوراسایا و راهبردهاای
توسعهای ملی کشورها است و سازمان همکاری شانگهای ممکن است بهعنوان سکویی بادین منظاور عمال کناد.
این سخنان بخشی از صحبتهای شی در نشست  3770سازمان بوده است ).(Xi, 2017
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الف) امروزه در نتیجۀ تغییر در رویکردهای سیاست خارجی چین کاه پیشاتر توضایح داده
شد حفظ امنیت سرمایهگذاریها و طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای زیرساختی نیاز باه
دغدغۀ امنیتی مهم چین تبدیل شده است .بنابراین این مسئله سابب تقویات و افازایش رواباط
امنیتی چین با کشورهای آسیای مرکزی شده است .نمود آشاکار ایان موضاوع را مایتاوان در
مانورهای نظامی مشترک و همچنین فروش تسلیحات به این کشورها مشاهده کرد .این مسائله
سبب میشود سازمان شانگهای چارچوب مناسبی برای پیشبرد این موضوع به شمار آید.
ب) در نتیجۀ تغییر جایگاه چین در نظام بینالملل و اعاالم سیاسات مبتنای بار خاروج یاا
کاهش حضور از سوی آمریکا در منطقه ،پکن در حوزۀ امنیتی شانگهای را تأمینکننادۀ کااالیی
عمومی 7میداند که آمریکا در آینده آن را تأمین نخواهد کرد .به بیانی ،چین ،سازمان همکااری

شانگهای را ابزار مناسبی برای انتخاب رویکرد مصونسازی 3مایداناد تاا در آیناده باا مشاکل
مبارزه با تروریسم روبهرو نشود .رویکرد مصونسازی مربوط به وضعیتی است که یک هژماون

قادر یا مایل به تأمین کاالهای عمومی نباشد .در این صورت ،سایر کشورها تالش مایکنناد تاا
خاود از راه سااازوکارهای دیگاار آنهااا را باارآورده ساازند ) .(Tessman, 2012: 203-211در
سیاست خارجی آمریکا غلبۀ گفتمان مبارزه با ترور پس از یازده سپتامبر موجب شد این کشور
بهمنظور مقابله با طالبان به افغانستان حملاه کناد .ایان مسائله باه حضاور گساتردۀ آمریکاا در
کشورهای آسیای مرکزی و استفاده از پایگاههای نظامی در خاک این کشورها منجر شد .اماا در
سالهای اخیر آمریکا در سیاستهای اعالمی خود هدف خود مبنی بر خاروج را اعاالم کارده
است .برای نمونه ،باراک اوباما تصمیم داشات نیروهاای خاود را تاا ساال  3774از افغانساتان
خارج کند .در چنین شرایطی ،سازمان شانگهای ساازوکار چندجانباهای را فاراهم مایکناد تاا
دستور کار مبارزه با تروریسم همچنان تداوم پیدا کند.
البته این نکته را نیز بایاد گفات کاه راهبارد چاین باه راهبارد محاسابهشاده و مبتنای بار

حداکارسازی محدود 0است ،یعنی در صورتی که چین در حال افزایش نفور خود است تاالش
میکند تا از واکنش دیگر کنشگران نیز جلوگیری کند؛ چراکه چنین سیاساتی از ساوی دیگاران
میتواند موجب توقف یا تأخیر رشد این کشور شود .بنابراین ،جهتگیری این راهبرد بهساوی
متقاعدکردن آمریکا و دیگر قدرتهای بزرض به این است که ظهور چین نه تنها اجتنابناپاذیر،
بلکه مطلوب باشد و نقش ثباتساز در سطح جهاانی و منطقاهای داشاته باشاد تاا از پیگیاری
سیاست مهار از سوی آنها جلوگیری کند ).(Fiammenghi, 2011: 148

1. Public Good
2. Hedging Strategy
3. Constrained Maximization
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 .9رقابتیترشدن روابط با روسيه در چارچوب سازمان همکاري شانگهاي :اگر به تاریخ
سازمان شانگهای توجه شود میتوان روابط همکاریجویانۀ چین و روسیه و تاالش دو کشاور
برای همکاری را مشاهده کرد؛ اما پس از گذشته بیش از یک دهاه کاه جایگااه چاین در نظاام
بینالملل تغییر کرده است روابط دو کشور در چارچوب سازمان حالتی رقابتجویانهتر به خود
گرفته است .البته با توجه به این سیر ،میتوان رشد روابط دو کشور در ابعااد مختلاف باهویاژه
بعد اقتصادی را مشاهده کرد .در سالهای اخیر با آنکه فشار غرب موجب بهکارگرفتن رویکرد
«حرکت بهسوی آسایا» توساط روسایه شاده اسات و دو کشاور در ساال  3774موافقاتناماۀ
«مشارکت جام راهبردی» امضا کردند؛ اما به مرور نگرانیهای روسیه نسبت به افازایش نفاور
چین در کشورهای آسیای مرکزی نیز بیشتر شده است .در واق  ،سیاست خاارجی ناوین چاین
نیز که بهدنبال افزایش حضور خود بهویاژه در حاوزۀ اقتصاادی در کشاورهای خاارج نزدیاک
روسیه است میتواند موجب کاهش نفور روسیه در این کشورها شود .این افازایش نگرانایهاا
خود را در روابط دو کشور در چارچوب ساازمان همکااری شاانگهای نیاز نشاان داده اسات.
مخالفت روسیه با طرحهای چین همچون تأسیس بانک اقتصادی زیرمجموعۀ سازمان یا تاالش
مسکو برای عضویت دائمی هند در سازمان را میتوان در همین زمینه ارزیابی کرد.
شایان توجه اینکه روسیه شانگهای را یک رژیم امنیتی با بعد نظامی قوی مایداناد؛ اماا چاین
رویکردی کلگرا دارد و بهدنبال توسعۀ یک سازمان اقتصادی و هویت دیپلماتیک برای آن اسات.
پکن نسبت به مسکو تمایل کمتری برای استفاده از ابزارهای نظامی سخت و رویارویی با مداخلاۀ
خارجی دارد ) .(Lanteigne, 2018: 127-129برای نمونه ،در نشت  3770سازمان ،پیشانهاد وزیار
دفاع روسیه که این سازمان باید به اتحادی رسمی تبدیل شود که بتواند از انقالبهاای رنگای در
اوراسیا جلوگیری

کند با واکنش سرد از سوی چین روبهرو شد (.)Blank, 2015

 .2اعالم تمایل به عضویت دائم ایران در سازمان همکاري شانگهاي :ایاران از ساال 3772
تمایل خود به عضویت دائم در این سازمان را اعالم کرده اسات کاه در آن زماان ساازمان اظهاار
داشته است که هر کشوری که در تحریمهای سازمان ملل باشد نمایتواناد در ساازمان عضاویت
دائم داشته باشد ) .(Wu and Li, 2010چین با وجاود مخالفاتهاای پیشاین در ساال گذشاته در

خصوص عضویت دائم ایران در شانگهای اعالم تمایل کرده است 7.البته امضاای توافاق هساتهای
ایران زمینه را برای لغو تحریمها و ادغام ایران در نظام بینالملل فراهم آورد .بنابراین ناوع تعامال
ایران با جامعۀ بینالمللی از محرکهای مهم حمایت چین از عضویت ایران بوده است و بیتردیاد
امضای برجام عامل تسهیلکنندۀ حمایت چین بوده است .در کنار این مسئله بایاد باه طارحهاای
 .7برای نمونه ،معاون وزیر خارجه این کشور اعالم داشت که «چین از عضاویت دائام ایاران اساتقبال و حمایات
میکند» ).(Fulton, 2018
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منطقهای چین نیز اشاره کرد .ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خاود نقطاۀ پیونددهنادۀ شارق و
غرب است که این مسئله برای پیشبرد طارحهاای اقتصاادی جدیاد چاین اهمیات زیاادی دارد.
بنابراین عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای میتواند زمینۀ همکاریهای بیشتر میان دو طرف
و افزایش پیوندهای منطقهای با محوریت چین را فراهم آورد.
نتيجه
تالش برای کاهش تنش مرزی باا کشاورهای آسایای مرکازی و کااهش خطار افاراطگرایای،
تروریسم و جداییطلبی و تأمین نیازهای انرژی از دلیلهای اصلی چین برای تأسایس ساازمان
همکاری شانگهای به شمار میرفت؛ اما به مرور و همزمان با رشد چین انتظارهای ایان کشاور
از سازمان نیز تغییر کرده است .لزوم تداوم رشد اقتصادی و الازامهاای محایط باینالمللای در
نتیجۀ رشد قدرت این کشور و تالش آمریکا برای حضور بیشتر در آسیاپاسیفیک موجب شد تا
ایدههای جدیدی از سوی رهبری این کشور مطرح شود .همچناین ایان کشاور باا ابتکارهاا و
نهادهای چندجانبۀ جدید بهدنبال افزایش حضور خود بهویژه در مناطق پیرامونی باشد .راهبارد
«حرکت بهسوی غرب چین» و طرحهای اقتصادی چون «یک کمربند یک جاده» اهمیت آسیای
مرکزی را برای چین بیشتر از قبل ساخت .این مسئله الزامهای مهمی برای رویکرد ایان کشاور
به سازمان همکاری شانگهای در پی داشت :نخست چین بیش از گذشته بهدنباال تقویات بعاد
اقتصادی سازمان بوده و بهنظر میرسد این موضوع در آینده نیز ادامه پیدا کند ،چراکه با توجاه
به طرحهای اقتصادی جدید ،پکن تالش میکند شانگهای بهعنوان سکویی برای پیشابرد آنهاا
عمل کند؛ دوم ،تالش چین برای افزایش حضور اقتصادی سابب شاده اسات حفاظ امینات و
ثبات ،دیگر مانند گذشته فقط معطوف به جلوگیری از تسری ناامنی به سین کیانگ نباشد؛ بلکه
حفظ امنیت سرمایهگذاری و زیرساختها در این کشورها نیز به یکی از اولویتهای مهم چین
تبدیل شود .همچنین ،بهسبب تمایل آمریکا به کاهش حضور در منطقه ،این ساازمان مایتواناد
تأمینکنندۀ کاالی عماومی باشاد کاه تاا پایش از آن توساط آمریکاا در اختیاار دیگاران قارار
میگرفت؛ سوم ،روابط چین و روسیه در چارچوب سازمان رقابتیتر شده است .بارای نموناه،
اگرچه روسیه پس از بحران اوکراین بهدنبال نزدیکی بیشتر به چین باوده اسات؛ اماا هامزماان
بهدنبال تقویت بعد امنیتی سازمان نیز بوده است .این در حالی است که در هماین زماان چاین
بهسبب طرحهای جدید اقتصادی بهدنبال تقویت بعد اقتصادی سازمان بوده است .در کنار ایان
سه مسئله ،باید این نکته را نیز بیان کرد که این سیاست خارجی نوین چین که ادغاام منطقاهای
در اوراسیا را در دستور کار خود قرار داده اسات و همچناین باهدنباال پیوناد باا غارب از راه
راهروهای اقتصادی است سبب شده است تا موقعیات ژئاوپلیتیکی ایاران بارای پکان اهمیات
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 این موضوع زمینۀ حمایت چین از عضویت دائم ایران در ساازمان شاانگهای.بیشتری پیدا کند
را فراهم کرده است که البته امضای توافاق هساتهای ایاران و لغاو تحاریمهاای ساازمان ملال
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