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 بسمه تعالي
  پيشينه 

متشکل از کشور چين و چهار همسايه  5 –سازمان همکاري شانگهاي ابتدا در قالب گروه شانگهاي و يا جي 

با هدف حل  (1375 ارديبهشت 6) 1996آوريل  26آن يعني روسيه، تاجيکستان، قزاقستان و قرقيزستان در 

در آلماتي)قزاقستان( و  1998دنبال نشست هاي سال و فصل مسائل مرزي بين اين کشورها تشکيل شد. به 

در دوشنبه)تاجيکستان(، اين سازمان به سوي اهدافي غير از هدف  2000در بشکک)قرقيزستان( و  1999

اوليه که حل و فصل اختالفات مرزي بود، گرايش پيدا کرد و اسناد ديگري پيرامون مبارزه مشترک عليه قاچاق 

ان يافته و نيز تثبيت همکاري راهبردي در زمينه هاي اقتصادي از جمله احياي مواد مخدر و جنايات سازم

کنندگان از اقدامات روسيه در جاده ابريشم به امضاي طرفين رسيد. در چارچوب همين گرايش جديد، شرکت

 هاي ناتو را در کوزوو محکوم کردند.چچن شديداً حمايت کرده و دخالت

. شد برگزار چين شانگهاي شهر در سپتامبر( 11قريباً يک ماه پس از واقعه )ت 2001 سال در گروه اين نشست

 نگهايشا» به را گروه نام عمالً که شد پذيرفته جديد عضو عنوان به ازبکستان کشور نخست نشست، اين در

 همکاري سازمان» تأسيس عضو کشورهاي سران ،2001 سال ژوئن 15 در سپس. داد تغيير« 6

 .کردند اعالم هاهمکاري سطح افزايش هدف با را« Shanghai Cooperation Organisationشانگهاي

ای، های منطقهبدینگونه سازمان همکاری شانگهای شامل کشورهای فوق به منظور ترویج و توسعه همکاری

های آموزشی، انرژی، حمل و های مؤثر سیاسی، علمی، فرهنگی، حوزهدوستی بین اعضاء، ترویج همکاری

  1طلبی در شانگهای چین تأسیس شد.گرایی و جداییمحیط زیست، مقابله با تروریسم، افراط نقل،

نيز  افغانستان و هند پاکستان، ايران، بعد سال يک و 2004 سال در مغولستان ابتدا اصلي، اعضاي بر عالوه 

 .شدند ملحق سازمان به ناظر عضو عنوان به 2012 سال در

را در اين سازمان، جمهوري خلق چين و فدراسيون روسيه ايفا  کنندهتعيين و اصلي گفتني است که نقش

باشد و از سويي ديگر و هاي عضو ميکنند. اين سازمان از سويي در صدد حل مشکالت کشورها و سازمانمي

داشته رهاي بلندي را بهاي اياالت متحده گاممهم تر از آن براي احياي ابرقدرتي شرق و مقابله با توسعه طلبي

مأموریت » با عنوان  2005توان به مانور مشترک نظامي چين و روسيه در سال است. که از آن جمله مي

 و شد.مسک ـ اشاره کرد. گفتني است اين مانور نظامي باعث رشد سريع تسليحاتي بين پکن «  2005صلح 

 

                                                           
 .خبري براي مطالعه بيشتر ر.ک. به: نگاهي به سازمان هاي همکاري اوراسيا )با تأکيد بر سازمان همکاري شانگهاي(، موجود در آرشيو اداره پژوهش - 1
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 اهداف سازمان شانگهاي 

ه با ايده مقابلسازمان همکاري شانگهاي ترکيبي از اهداف سياسي، امنيتي و اقتصادي را به صورت توامان تعقيب مي کند.  

ويژه ناتو و اياالت متحده آمريکا در فضاي اي، بههاي فرامنطقهجهان تک قطبي و مهار روند رو به گسترش حضور قدرت

يز گرايي و تروريسم و نطلبي، افراطاي، مقابله با سه عنصر جداييهاي منطقهياوراسيا از طريق موازنه نرم و تحکيم همکار

رود. ترين اهداف سازمان همکاري شانگهاي به شمار ميويژه در بخش انرژي، از جمله مهمگسترش همکارهاي اقتصادي به

هاي اخير در فضاي ژئوپليتيک سال هاي اين سازمان افزوده است، تحوالتي است که در طيآنچه بر اهميت اهداف و برنامه

سپتامبر،  11المللي پس از حادثه اوراسيا و مناطق پيراموني آن روي داده است. تحوالت مهمي چون امنيتي شدن فضاي بين

هاي افراطي و اشغال افغانستان، حضور مستقيم ناتو و اياالت متحده در منطقه آسياي مرکزي، گسترش فعاليت گروه

و مسائل مربوط به انتقال و امنيت انرژي،  ، حضور قدرتهاي فرامنطقه اي در غرب آسيافغانستان و پاکستانتروريستي در ا

 .هاي بازيگران سازمان همکاري شانگهاي شده استموجب توجه روز افزون جامعه جهاني به اهداف و برنامه
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 :ازعبارتند دولتی میان این سازماناولیه برخی از اهداف 

 اعضا؛ میان همجواری حسن و دوستی متقابل، اعتماد تقویت ـ1

 المللیبین جدید اقتصادی ـ سیاسی نظم ارتقای و منطقه در ثبات و امنیت صلح، حفظ برای چندجانبه هایهمکاری تحکیم ـ2

 عقالنیت؛ و عدالت دموکراسی، مبنای بر

 آن؛ مختلف اشکال در گراییافراط و طلبیجدایی تروریسم، علیه مشترک اقدام ـ3

 فرهنگی؛ و دفاعی اقتصادی، سیاسی، هایحوزه تمامی در ایمنطقه مؤثر هایهمکاری تشویق ـ4

 منطقه؛ در اجتماعی و فرهنگی توسعه و اقتصادی رشد به کمک ـ 5

 1جهانی؛ اقتصاد در همگرایی و بشری حقوق مسائل زمینه در همکاری ـ  6

 رتغيي نيز آن اهداف( روسيه بسيار تأکيد و تأييد با) ازبکستان پذيرش و( SCO) شانگهاي همکاري سازمان به 5 گروه ساختار و نام تغيير با

 :از بودند عبارت اهداف اين. کرد

 نظامی و تجاری اقتصادی، سیاسی امور محورهای با همکاری تقویت( 1

 غیرقانونی های مهاجرت و المللی بین ترورسیم طلبی، جدایی ضد بر مشترک مبارزه غیرقانونی، فعالیتهای با ضدیت( 2

 از حمایت و واحد چین از حمایت متحد، ملل منشور اساس بر مالکیت اصل از دفاع بر مشتمل حاکمیت اصل به احترام( 3

 چچن در روسیه دیدگاه

 بالستیک ضد موشک قرارداد به احترام( 4

 2ای منطقه امنیت( 5

   ايران و عضويت تهران درSCO 

در سال  و پيوست شانگهاي همکاري سازمان به ناظر عضو عنوان (به1384تير ) 2005 سال در ايران اسالمي جمهوري

، 3سال از اين درخواست 11رسما درخواست عضويت خود را به سازمان شانگهاي ارائه کرده است. با وجود گذشت  2008

  4.تهران همچنان عضو ناظر سازمان است

 اجازه گاههيچ ايران کامل عضويت طرح سازمان، به مربوط هايفعاليت ديگر و هااجالس در ايران فعال مشارکت وجود با

 براي شانگهاي سازمان اعضاي سوي از تاکنون آغاز همان از که دليلي ترينمهم. نکرد پيدا را رسمي صورت به شدن مطرح

امنيت عليه کشورمان که به نظر مي  شورايتحريم هاي  موضوع شد، برمي گردد به بيان ايران کامل عضويت با مخالفت

 برجام، اين مانع نيز برطرف شده باشد. اما نتايج شانزدهمين اجالس شانگهاي حاکي از موضوع ديگري بود. رسيد با اجراي

تنها به اين جمله بسنده  و نشده اياشاره سازمان اين در ايران عضويت با مخالف کشورهاي نام به رسمي طور به هرچند

 وجود ايران الحاق بنديزمان سر بر «فني جزئي اختالفات» ولي اندموافق ايران عضويت با همه «کل در» شده است که؛

                                                           
1 - http://www.isrjournals.ir/en/experts/1242-special-article-farsi209.html 
2 -18188 http://www.bashgah.net/fa/content/show/ 

 سال مي گذرد. 15البته از زمان عضويت ناظر حدود  - 3

 شوند. رفتهيسازمان پذ نيکامل ا تيمثل پاکستان و هند در کمتر از دو سال موفق شدند به عضو ييحال آنکه کشورها - 4
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در اين زمينه ارائه داد.  1دارد. اما با موضع گيري آشکار برخي مقامات کشورهاي عضو شايد بتوان يک دسته بندي صوري

 .اندکرده مخالفت امر اين با اعضا از ديگر برخي ايران، عضويت بر روسيه اصرار وجود با شود،مي گفته

خواستار ملحق شدن به سازمان شانگهاي به عنوان عضو اصلي شدند و دو سال  2015پاکستان و هند در سال گفتني است 

 .عضويت آنها رسما از سوي اعضا مورد تاييد قرار گرفت 2017بعد در نشست آستانه در سال 

  سازمان همکاري شانگهاي براي ايرانداليل اهميت 

به مسائل اقتصادي بيشتر شده است و در امتداد آن ابتکار دولت چين براي احياي  2008گرايش سازمان شانگهاي از سال 

در اين پيمان  ايراندائم  يتمطرح کرد، وجهه اقتصادي آن را پررنگ تر کرد بنابراين عضو 2012جاده ابريشم که در سال 

 .دربردارددو فايده 

 بهره بردن از مزاياي صندوق جاده ابريشم، ـ 1

  ،سازمان شانگهايصندوق اعتباري بهره مندي از ـ 2

المللي اقتصادي مي تواند به توسعه زير ساخت ها کمک کند و استفاده از قرار گرفتن در يک پيمان چند جانبه بين لذا

ها که ايران نيز اندازي شد، مثل بانک توسعه زير ساختراهها منابعي که در صندوق هاي توسعه اي که توسط چيني

ها مثل تواند براي توسعه زير ساختسهامدارش است يا صندوق سازمان کنفرانس شانگهاي و صندوق ابريشم، همه اينها مي

نه ان زميبا عضويت در اين سازم . همچنينکمک کندکشور توسعه راههاي ريلي، زميني و هوايي، کشتيراني و بنادربه 

 .2تر مي شوددسترسي به بازارهاي موجود در سازمان کنفرانس شانگهاي سهل

                                                           
 ايران ) يا مستقيم و يا نيابتي( کشورهاي موافق عضويت ايران و کشورهاي مخالف عضويت - 1

2  - https://www.tabnak.ir/fa/news/806783 
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 منبع: مزاياي راه ابريشم براي ايران، ايران آنالين

 

ميليارد دالر رسيده است که نسبت  37‚2شانگهاي در سال گذشته به رقمي افزون بر  -مناسبات تجاري تهرانگفتني است 

  .درصدي را نشان مي دهد 20به سال پيش از آن، رشد 

هاي اهواز، شيراز و تبريز، بين سازمان نوسوازي و گسترش صنايع دستگاه واگن مترو براي شهر 450قرارداد توليد و تامين 

 .ايران )ايدرو( و شرکت پوژن چين منعقد شد

همکاري ايران و شانگهاي است. امضاي تفاهمنامه همکاري براي توسعه فاز سوم پارک فناوري پرديس از ديگر دستاوردهاي 

سال به اين پارک تزريق خواهد شد. پارک فناوري پرديس يکي از مهمترين  10ميليون يورو در مدت  125طبق اين توافق 

 .وفناوري کشور به شمار مي رود پارک ها در حوزه علم

ح بزرگ راه ابريشم چين ميان مشهد از جمله طرح هاي بزرگي است که در چهارچوب طر -طرح برقي کردن قطار تهران

 .1دو کشور امضا شده است

                                                           
 ،شاهرخ بهزادي، دنياي اقتصاد، اقتصاد دنيا تجارت و اقتصاد ايران به سوي کشورهاي آسيايي چرخش کرده است - 1
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  اعضاءSCO 

 
 

شامل چين، هند، قزاقستان، قرقيزستان، پاکستان، روسيه، اصلي  کشور عضو   8که  عضو دارد 12سازمان همکاري شانگهاي 

  1د.سازمان ميان دولتي حضور دارن در اينتاجيکستان ازبکستان و چهار کشور ناظر شامل ايران، افغانستان، بالروس، و مغولستان 

  و وسعت جمعيت SCO 

 هزار 972 و ميليون 35 ميزان به سرزميني وسيع پهنه و نفر ميليارد سه بر بالغ جمعيتي با شانگهاي همکاري سازمان

هندوستان در با عضويت پاکستان و . 2شده است تبديل جهان در ايمنطقه هايپيمان ترينبزرگ از يکي به مربع کيلومتر

 ".سازمان همکاري شانگهاي، نزديک به نيمي از مردم جهان عضو اين سازمان هستند

  اقتصادSCO 

 هاي بانک جهاني، حجم اقتصاد سازمان همکاري شانگهاي با عضويت پاکستان و هندوستان به اين سازمانبر اساس داده

تريليون دالري اقتصاد جهان را به خود اختصاص  74درصد حجم کل  20تريليون دالر گذشت و  15از مرز  2017در سال

سال  .داد سازمان در پايان  صادي اين  ستان، حجم اقت ستان و هندو ضويت پاک تريليون دالر  12.7حدود  2015قبل از ع

در خصوص ظرفيت اقتصادي سازمان  (ODTÜ) يانه، عضو هئيت علمي دانشگاه خاورمسورپرفسور دکتر اوکتاي تانري .بود

ساختار سازمان همکاري شانگهاي متغير و رو به رشد است. اين سازمان در واقع براي " تأکيد دارد کههمکاري شانگهاي 

                                                           
 تابناک، پيشين - 1

 20/3/1396 ،جام جم آنالين!استفقط يک کشور فارسي زبان مخالف عضويت ايران در پيمان شانگهاي  - 2
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با تأکيد بر تنوع کشورهاي عضو و وي  ".حل مسائل مرزي تاسيس اما با گذشت زمان به يک سازمان اقتصادي تبديل شد

اي چون سياست ادغام اتحاديه اروپا دارد. اين سازمان هم اکنون فاصله زيادي تا اجراي پروژه"افزود: ر اين سازمان ناظر د

زيرا کشـورهاي بسـيار متفاوتي درون اين سـازمان هسـتند که منافع و سـاختارهاي اقتصـادي مختلفي دارند. با اين حال 

 ".1ر حوزه اقتصاد داردسازمان همکاري شانگهاي ظرفيتي جدي براي همکاري د

 سازمان همکاري شانگهاي در يک نگاه 
 

 
 

 

                                                           
1 - 840721https://www.aa.com.tr/fa/ 

https://www.aa.com.tr/fa/
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  جمع بندي 

ز ا رف پرداختن به موضوعبايد تأکيد داشت که ص در زمينه اهميت سازمان همکاري شانگهاي براي جمهوري اسالمي ايران

حريم ها و بحث انزواي ايران، که متاسفانه در اکثر تحليل ها نيز از اين زاويه به آن نگريسته مي شود، نه تنها زاويه ت

 سه اصلاساس بر  جمهوري اسالمي ايرانکترين سياست خارجي رويکردي تک بعدي است، بلکه به نظر مي رسد با د

، "اين سازمان به اصطالح مفري است براي ايران"اينکه ؛نيز منافات دارد. لذا برجسته نمودن  «حکمت و مصلحت ،عزت»

مانع رسيدن برخي اهداف سياست خارجي است ليکن نبايد  ‹‹موانع خارجي››هر چند نه شايسته است و نه وجاهت دارد.

 نيز غافل شد. ‹‹هاناهوشمندي و هاکاريها، کمرخي غفلتب››از

ي ديپلماسي باعث افزايش اقتدار و تأثيرگذاري، ارتقاي جايگاه جمله عرصههاي انقالبي در هر زمينه، از اجراي سياست››

سياستهاي ››اتخاذ با ‹‹ جايگاه عزتمند فعلي کشور››لذا حفظ  .‹‹شودها ميکشور و عزت و اعتبار ايرانيان در ميان ملت

ه گفتگو و مفاهمه با برطرف کردن سوء تفاهم ها، کاهنده سطح تنش هاي مسلم است اينکآنچه  .ميسور است ‹‹حکيمانه

، ليکن ضروري است که تأکيد شود در نان استمدش "ايران هراسي" سياستِمنطقه اي و از کارآمدترين راهاي مقابله با 

ن بر کنش گرا ، تأثير مستقيمي«فضاي مکان ها»بر « فضاي جريان ها»غالب شدنعرصه کنوني بيش از هر زمان ديگر 

عرصه روابط منطقه اي و بين المللي گذاشته است. از اين منظر به نظر مي رسد که در تبيين و اهميت سازمان همکاري 

رويکردي واقع بينانه و با عنايت بر مالحظات و واقعيات ملي و فراملي به  يد باشانگهاي به دور از هر گونه افراط و تفريط با

 . ه شودآن پرداخت

تأثيرگذار باشد، که نه تنها از پوسته اقتصادي خود  مي تواند بيش از گذشتهدر حالي مسلمًا اين سازمان بزرگ منطقه اي 

 ا به هدف ت به اتخاذ تصميمات بويژه در زمينه عضو گيري بپردازد ،بيرون بيايد، بلکه به دور از هر گونه اعمال فشار بيروني

  نائل آيد. است، "ر نفوذ آمریکا و ناتوموازنه قدرت در براب"که اصلي آن 

 


