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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  عثمان حيدری: فرستنده

 ٢٠١۴ اگست ٠٢

  
 يابد تعداد اعضای جديد سازمان ھمکاری شانگھای افزايش می
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 جوالی در دوشنبه بر ٣١زستان که ن و قرقياتچين، تاجيکستان، قزاقستان، ازبکس روسيه، ۀ وزيران خارججلسۀدر 

 چگونگی پذيرش اعضای جديد در آن سازمان تضويب شد و اين يکی از تصميم ھای ۀگزار شد طرح اسنادی در بار

 سران اين سازمان در برابر کشور ھای ناظر ايران، ھند، ۀی آن در جلسئ بود و با تصويب نھاجلسه آن ۀعمد

 .شود میپاکستان و مغولستان چراق سبز روشن 

شود و امسال  مبر سال جاری در دوشنبه برگزار مین به تصويب خواھد رسيد که در سپتاين اسناد در ديدار سرا

  .تاجيکستان صدر ادواری اين سازمان است

 پروژه ھای ۀحال در ھمه ھا است که خواھان پذيرش در اين سازمان بوده و تا ب چھار ناظر اين سازمان مدت

کارشناس آموزشگاه عالی اقتصادی مسکو » آلکسی ماسلوف «ۀبه عقيد. ن شرکت کرده انداقتصادی و سياسی آ

تمايل ايران، ھند، پاکستان و مغولستان برای پذيرفتن به عضويت اين سازمان منعکس کننده رشد اعتبار و نفوذ 

  :وی افزود. ی استئ شانگھای در انظار کشور ھای آسياسازمان ھمکاری
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 و به اين خاطر کند  ھمکاری شانگھای به بازی نقش نيروی مقابل ناتو در آسيا آغاز میدر حال حاضر سازمان

االن . ن مايل اند به عضويت اين سازمان در آيند از منافع خود و کسب تضمينات معيی برای دفاعئکشور ھای آسيا

 منافع اين ر و بهسخت بودمريکا در آسيا بيش از حد اکند که سياست  اين سازمان مخصوصاً به اين دليل رشد می

به اين خاطر تمايل ايران، . می باشدی ئر مغاير منافع کشور ھای آسياکشور ھا فشار وارد می آورد و در حقيقت ام

 ، بايد در نظر گرفته شودی کهيک نکته ديگر. ھند، پاکستان و مغولستان به وارد شدن به اين سازمان طبيعی است

ن شده که بسياری کشور ھا بدون پشتوانه از خارج از ھمکاری مستقيم با چين  نقش چين در جھان سبب آشافزاي

کند که چين در قالب  در اين زمينه عضويت کشور ھا در سازمان شانگھای اين را تضمين می. خودداری می کنند

  .موازين سازمان شانگھای منافع اين کشور ھا را رعايت خواھد کرد

المللی مسکو، گسترش   مناسبات بينۀالمللی وابسته به مؤسس  تحقيقات بينمحقق مرکز» لئونيد گوسف«به نظر 

عنوان يک ه سازمان شانگھای به حساب ايران، ھند، پاکستان و مغولستان به اين سازمان امکان خواھد داد که ب

  :گوسف گفت. ھا را معرفی کند  جديد ھمکاریمرکز در سياست جھانی سطح کيفيتاً 

به سازمان شانگھای به عنوان عضو دارای حقوق و اختيارات کامل به معنای تبديل آن سازمان پيوستن اين کشور ھا 

اين يک نيروی قدرتمند جايگزينی بوده و آن را در جھان بسيار جدی تلقی . به يک ساختار مقتدری خواھد بود

  .خواھند کرد

گاه رايج بود که پذيرش کشور ھای دارای اختالف در سازمان  الکسی ماسلوف، زمان طوالنی اين ديدۀبه عقيد

دھد که   زيرا اصطکاک ھای داخلی را افزايش میباشد شانگھای مثالً ھند و پاکستان برای موجوديت آن خطرناک می

ست و چين از ورود پاکستان به سازمان شانگھای اوبط ويژه ھم ميان چين و پاکستان ولی را. بدون اين ھم ھست

االن به حساب اين چھار کشور . فداری می کندرکند و روسيه فعالنه از ورود ايران، مغولستان و ھند ط يت میحما

  . مقتدر اقتصاد و فرھنگ و حتی آموزش و پرورش تشکيل می شودۀدر آسيا يک سازمان بسيار نيرومند دارای شبک

 ٢٠٢۵ پيشرفت سازمان شانگھای تا سال ژیيسترات ۀ وزيران خارجه در دوشنبه ھمچنين پيشنويس پروژجلسۀدر 

ی در ئمنفی جھانی و منطقه ۀ ھدف آن به حد اقل رساندن نفوذ فرايند. تصويب شد که از طرف روسيه ارايه شده بود

  .حريم سازمان شانگھای و ارتقائ نقش و اھميت آن در حل مسايل جھان شمول است

  :خواندن کامل متن

http://persian.ruvr.ru/2014_08_01/275377033  

  

  :افزودۀ فرستنده

می تواند درستی خود ھم  در مناسبات بين المللی »جائی که فشار باشد مقاومت ھم به وجود می آيد«اين که گفته اند

زيرا ھمه می دانيم از زمانی که پيمان وارسا و شوروی از بين رفته، روزی نيست که پيمان . را به اثبات برساند

ھمين روش جنايتکارانه برای تمام کشور ھای جھان فقط . را به خاک و خون نکشانيده باشدجنايتکار ناتو، محلی 

يعنی يا بايد حلقۀ غالمی ناتو را به گردن انداخته و به کشور ھای عضو ناتو و دررأس ھمه . دوراه گذاشته است

ھا برقصد و يا اين که به قصد ان را به غارت برده و خود به سازآنامريکا امکان دھد تا دار و ندارشامپرياليسم 

مقاومت به فکر ايجاد يک پيمان نظامی جديدی بيفتد که در صورت لزوم توان بازدارنگی از حمالت ناتو را داشته 

  .باشد
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در شرايط کنونی، وجه که پيمان شانگھای که روی چنين ضرورتی در حال شکل گيری و قوام خود است، با آن 

ای ھميشه چنين باقی نمانده در نھايت خود به گرگی مبدل خواھد شد که حيات دفاعی آن متبارز است، مگر بر

  .نيست خواھد نمودرا ضعفاء 

با آن که فعالً ميکانيزمھای ھمکاری متقابله بين اعضاء تا حدی روش است، اما به يقين در دراز مدت بين سه نيروی 

تن، اختالفاتی بروز خواھد کرد که چه بسا، پيمان از اساسی آن يعنی روسيه، چين و ھند بر سر نقش تعيين کننده داش

  .کاری که امپرياليزم ناتو از ھمين حاال برای آن برنامه ھای خاص خود را دارد. بيفتندھم درون به جان 

  عثمان حيدری

  

  

  

 


