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 باسمه تعالی

 

 شانگهایهای سازمان همکاری 

 

  مقدمه    

ماازا دجانزی اار دولتم اسا  هاار یاهاا مکازشاساازمازیم انااز  سازماز  مکااازشا گازی  زا    

                                                              هوسااااااااا   ۲۰۰۱ایاااااااااد سااااااااازماز  دش ساااااااااز    اسااااااااا  ااجنتاااااااام ه اااااااااان  گا 

سازماز   گاااشا گاا پزیر امیاساتز  و هزنناساتز  ،قهقنزستز  ،قزاقستز  ،شوسنر ،دند م ها ش

 ۱۹۹۶اسا  هار دش سااز  « ۵گاازی  زا »مکاازشا گازی  زا دش یقنقا  هههنااد نایاا سازماز  

هغنناه « سزماز  مکاازشا گازی  زا»یر  امیاستز  هأسنس گا  یود، ولم یزم آ  پس ام عضوی 

، پزهساتز  ،ایها  و یک سز  یعا ۲۰۰۴دش سز   اغولستز  عالو  یه اعضزا اصلم، ایتاا داد  گا 

 یر سزماز  الحق گایا  عضو یزظه یر عجوا  مجا و

اسا   ایاد سازماز ، یاه یقش اید سزماز  ام ماز  هزسانس آ  هازهجو  دش اجهقار ایازایش یزیتر  

سازیق، مجاوم یاک اعزماا  دیازعم  پنکاز  وشگاو ( ویزهو)سزماز  پنکاز  آهالیتناک گاکزلم خالف

 ) آمادپایز، دای جزأر ویام (  شوددجانزی ر یر گکزش یکم

 گیریها و دالیل شکلزمینه    

یه ا جازا هوایقاز   پنکز  گزی  زا پججهح  عجوا   ۱۹۹6سزماز  مکازشا گزی  زا دش آوشی      

انز  اهحزد نکزمنه گاوشوا و نک اوشا خلاق داند یاهاا  ۱۹۹۰اا گا  گهی  هر دش سز  اولنر

سازما، عتکزداهزمش هأسنسز  و ینهومزا یظازام دش یاوایم ااهما دو ه اوش و اهاازا اقااااز  

ش آغزم هصوش یه اید یود هار ایاد پنکاز  هوگ ام ام نزیاد شوسانر و داند یاهاا د اجعقا گا  یود 

گا   اقزیلر یز اوج گستهش یزهو یر گهق یود  اس ، ااز وقوع یزدثر یزمدمم سپتزا ه و یهنستر

گاها شا دش ایاد سازماز  مازا داا ههوشیساتم و داا ایهاطمگنهان  ، ه ایا طزل ز  و القزعاا  

ز ونود اعالم اوادع شسکم دش اقزطع گویازگو ، ا کتاهید وییگام سازماز  هقوی  و ه ایا ههد  ی

مازا گنهادش اماااف و ن   ای ازم و عاام گایزین گنها هزهجو  مکازشا گزی  زا ام آغزم گا 

دشام اا  و هاال  سازماز  ام یقهار یظاه ه اوشمزا ه اان  دمجاا  آ  یاود  اسا   دش شایهار یاز 

 هوا  ساد گی :ام ی هایم ه ایا و ر سزماز  مکازشا گزی  زا ام سر دست
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    ،راول؛ نگرانی کشورهای عضوو از تشودید االفاتوار مورزی و تترکوار نیوامی یکودیگ  

یاز هر شی  گنها سزماز  مکازشا گزی  زا یر گکزش اماید اودوع هر دش واقع عل  اولنر گا 

مزا دو نزی ر و دجا نزی ر هز یاود میزدا اههیع گا  و یر ع ازشهم اا ام هوایقجزارایعقزد اجکوعر

گنها سزماز  احقق گهدیا  اس   یاتر یزئز امکن  دش اید اوشد اید اسا  هار ماف اولنر گا 

د اازش عضااو، یعجاام شوساانر، قزاقسااتز ، قهقنزسااتز  و هزنناسااتز  ، ام پااجج عضااو اولناار ساازماز  

مزا اونود ینز دش قزلاد پنکاز  اختالیز  ایاهم انز  خود داگتجا )دکد ایجار اختالیز  و ی هایم

ماه د ازش  ،قزیا  یا  یاود( و دش اقزیا  CISالکجزیع ااجن  نکعم و یز نزاعار ه اوشمزا ا اته 

مزیم شا دش اهممزا خود یز دند داگاتجا  یار ایاد هههناد، داند ام طهیاق ه وش اختالیز  و ی هایم

مزا گوشوا سزیق شا ام نکز  گزی  زا ینش ام می  مزاش هنلواته اهم ا ته  خود یز نک وشاپ

مهگویر دلک غولم عکا  ااجنتم شمزیم یا نا  یاز هونار یار ایجاار یااش اعظام ایاد اهمماز شا 

داد، دش واقع، یز ی  و یصا  اختالیاز  ااهما ام طهیاق اهممزا ا ته  شوسنر و دند ه ان  ام

زا، دش اهیلر او  دند و دش اهه ر یعا شوسنر دش یهآیجا یهه  سزماز  یار ساک  سزماز  گزی  

 اجزیع خود دس  پناا ههدیا  اقزصا وامااف اولنر خود یر 

                 ،گرایوووی و تروریدووون در منیقوووه زسووویای مرکووو یدوم؛ نگرانوووی از تشووودید اترا   

گهایام و مزا اتیازو  یاز ه ایاا ایهاطمه گش عضو اصلم سزماز  گزی  زا دش اگااز  و ایااام 

طل م و ههوشیسم اوانر مستجا  اید اسئلر پس ام یزدثر یزمدمم پنزاا ایتکزلم آ  یعجم ناایم

اا پناا هاهد العزد سپتزا ه و گستهش ییوا عجزصه القزعا  و طزل ز  دش آسنزا اههزا امکن  یوق

دش دجاید انالس یر اودوع اصلم گیت ومزا اعضزا سزماز  ه ای  گا، ااز یاتر یزئز امکنا   و

گهایام و ههوشیسام یاز دیااگز  دش اید اوشد اید اس  هار دیااگز  سازماز  گازی  زا دش ااوشد ایهاط

دش یازلم هار آاهیااز اوداوع   مازا اسزسام اسا  ایزال  اتحا  آاهیاز دش اید اوشد داشاا هیزو 

هجاا و دش گهایم شا دش سهح شویاهد ا کتهید ه ایاا میااویم لن اها  داوههاسام هلقام اماسالم

اا گهایم، ایاد اوداوع شا ی زیارسهح عکلاهد ام طهیق ایجزد پنویا انز  ههوشیسم و نهیاز  اساالم

یهاا هحقق امااف میاوینک خود قهاش داد  اس ، ه وشمزا عضو سزماز  گازی  زا یار اوداوع 

 هججا ی ز  ام ااجن  داخلمگهایم ایهاطم صهیزً ام اجظه یز  اسالمههوشیسم و نه

  ،المللویگرایانه بورای لول و ت ول مدوایل بی های یکجانبهسوم؛ نگرانی از کوشش  

ایا هر هونر خود مزا اید سزماز  هالش داگتراگه در اعضزا سزماز  گزی  زا دش اغلد انالس

دما اا اتکههز هججا، ااز یضوش دو قاش  یزشگ دند و شوسنر انزم  یکمشا عکاهزً یه اسزئ  اجهقر

شم ها   اااا یزقم یکزیا  یر مکند دلن  اظ زش یظهمزا یهااجهقرهر اید سزماز  دش ایاام  اجهقر
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مزا غناه شساکم گنهامازا سازماز  اغلاد یار یسازع اوداعدند و شوسنر دش یزگانر انالس

گود  ال تر اید یاتر قزی  هتکز  ینس  هار سازماز  گازی  زا خواساتر یاز سزماز  گااگتر ام

اا اا یار یاک سازماز  یهااجهقاریر هاشیج دش یز  ه ای  گا  ام یاک سازماز  اجهقار ،یزخواستر

پایهش عضوی  یزظه ایاها ، مجاا و پزهساتز  و هقزدازا یر اید یاتر دهوشا اس  هر هونر اس   

الکللام سازماز  آیهیجام یندخاهوج ینهومازا آاهیاازیم ام آسانزا اههازا، ام آغازم ایتکازلم یقش

ینجام آیهیجام دش وملار یاسا  و دش آیجاا  قزیا  پنشدماا  ایاد یقشگزی  زا دش آیجا  خ اه ام

 هوایا غنه آاهیازیم یزگا مه دجا هر ام ،ینس  اهکئجزً دا آاهیازیم

 ترصت های اقف ادی در سازمان همکاری های شانگهای   

 

میا، یک دش هجزش ه ایامزا ا تههم هر یر اثزیر یک ماف، اعضزا سزماز  شا یر مم پنویا ام   

گهیا  و هه سزماز  اوشد هأهنا قاهاش امیهص  ا ته  هر دش گاگتر ین ته هوس  اعضزا دعنف

اسا    اامازا اقتصازدا اجهقارمکازشادش یز  یزده هکزام اعضزء یه آ  هأهناا داشیاا، اسائلر 

ام قهید یر یک سوم نکعن  ن ز  و یاش اعظم اجهقر اوشآسنز یز اجزیع یهاوا  ایهژا یهخوشداشا 

و قهاش گهیتد دش یک اوقعن  ژئواستهاهییک انز  دو قهاد پن اهیتر اقتصازدا ن از  یعجام گاهق 

یار گاا  یازلقو  آسنز و غهع اشوپز، سزماز  مکازشا گزی  زا شا ام اجظه عجزصه میهیجزیم هوسعر 

   ام سزمدیز قاشهکجا و هوا

مازا اقتصازدا وناود داشد، یز اید یز ، ا کتهید ازیعم هر یه سه شا  سزماز  دش مانجر مکازشا  

مزا اقتصاازدا اااااز  ایااد اساا  هاار اخااتالف و هیاازو  یاازیش انااز  اعضااز یاار لحاازظ هوایکجاااا

، یکزیااا  ه ااوشمزا دااعنیم ازیجااا قهقنزسااتز ماازا یهایااه و اتقزیاا  شا ام آی ااز ساالد اممکازشا

هزنناستز  و اغولستز  دستزوشد قزی  هون م یهاا عهدر یر دی اها  دش اختنازش یااشیاا، دش یازلم 

هر دند یز ه وشمزیم ازیجا آاهیااز، ژاپاد و ه اوشمزا اشوپازیم دش مانجار اسازئ  هجازشا شقزیا  

سار وایها  و شوسنر مم هر ام یظه هوایزیم ازلم و اجزیع ایاهژا یاز سازیه اعضازء قزیا  اقزی هجاام

  ینستجا 

مزا یناز ازیجاا یسانزشا ام سازماز سزماز  مکازشا گزی  زا  یهخم صزی جظها  اعتقزد داشیا،  

نزی ار و اااز  دجاایم یهاا هوساعر مکر، اا دش انز  ه وشمزا دش یز  هوسعر مکازشا اجهقر

گها  اعتقایاا الکل  یاواما یزی   اید دستر ام هحلنا دش سهح یند اقتصزدا وهجزشاآیهیجم یقش

ینجم قزدش یر اییزا یق م استق  و هعناند هججاا  دش آیجا  قزی  پنشند دشوسنر و هر دو ه وش 

هقزیاا  یااز  یااوعم الکللاامیقااش آیهیجاام ناااا دش اشه اازط یااز اودااوعز  ا اام یند میهاینسااتجا 
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یر مکند دلن    ید دو ه وش یجزا اقزیلر یز آاهیاز شا یااشیا گود و امزا آاهیاز هلقم امسنزس 

دش خصاو  اسازئ  و اقتصازدا هوایا یر لحزظ سنزسام یکممکازشا مزا گزی  زا ینز سزماز  

، یویی  ایار دند و شوسنر عالقار یااشیاا هار ام ایاد یزیا  الکللم یقش دجاایم اییز یکزیاا م یند

 مزیجر اا یه آی ز هحکن  گود 

ماز یار ظهین  یس   یر آیجا  سزماز  مکازشا مزا گزی  زا،هه ینجزیر ش اقزی ، دیاگز  خوشد  

هجا و اعتقا اس  هار ایاد سازماز  الکللم هأهنا اممزا دشیز  ظ وش دند دش یظزم یندو قزیلن 

شیازا الکللام طه یهاا هحقق امااف آهم دند و اینزا یس م یقش شوسنر دش سزختزش یظازم یند

دش مزا یزشگ انز  قاش  شقزی ند و دیاید اعجز هر س م خوامم اقتصزدا شوسنر و س   گا  ا

الکلا  هه دش یظازم یندیهاا اییزا یقاش یعاز آسنزئم مزا گهایم و هکزی  قاش اازلی  یز یاجزی ر

 (۱385، مک  ها دیپلکزهنک) یهص  نایاا یهاا یزمی ها اید سزماز  یر ونود خواما آوشد 

یر یظه ام شسا یز یقش آیهیجم ین ته ایها  و مجا دش سزماز  مکازشی زا  ،دش مه صوش    

مزا صوشا گنهاسهح احاود ااجنتم و یهخم اودعگزی  زا ام هوا  ااناواشیودهر سزماز  ام

مزا اقتصزدا انز  ه وشمزا عضو و یهه  دش هقوی  مکازشا، یر سک  الکل  دش سهح یند

اییزا یقش اؤثههه دش اسزئ  هز قزدش گهدد یر  ،ان  هجا یک سزماز  اقتصزدا ن   ه ای  گا  یر

 یزئ  گهدد  ااالکللم و یهااجهقریند

 اس  هزاا مزا اقتصزدا اجهقرسزما یهاا گستهش مکازشاظهین ال تر اید یهه  دش گهو   

مزا صجعتم و اقتصزدا مزا اتقزی  و هوسعر مکازشاگااشایهص  گستهش هجزش  و سهازیر

 ایزایش یزیا 

 ایران و سازمان همکایهای شانگهای   

الکللام، ایاها  ینزماجاا آ  اسا  هار یار اگااز  و اا و یندیز عجزیا  یار وداعن  خاز  اجهقار   

  یجزیهاید، عضوی  الکللم مکازشا یکزیاو یند اامزا یزشگته اجهقرمزا گویزگو  یز اجکوعرشوش

 هزا  ایها  دش سزماز  گزی  زا دش صوشهم هر اوشد اازلی  شوسنر و نند قهاش ی نهد ، ام هوایا

هجاا هار دش امیاام ینجم واقاع، دش ایاد صاوش  گهدد، ال تر دش سهح استهاهییک ااه اث تم هلقم 

مز و یاز احااودی  آ  ااوشد مز، هوایکجااایظه ظهین ایاام اید مکازشا ام یقهرآغزم عضوی ، د م

  هونر قهاش گنهد 
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یهص  نایاا شا یاهاا مکازشا مزا گزی  زا عضوی  ایها  دش سزماز  هر اید یاا  اعجزس     

سازمد و اتجزساد یاز اشهقازا یقاش سازماز  دش مزا سنزسم و اقتصزدا ایها  یاهامم امیعزلن 

ااز اید اااه اساتلزم پاایهش   یقش ایها  ینز ایزایش خواما یزی ، الکللم اا و یندسهح اجهقر

خواما یاود  دش یاز  یزداه، مجاوم ای زاازهم دش ااوشد مم سزماز  اید مزا گنهاهصکنکز  و اودع

ام نکلار وناود داشد  مکازشا مازا گازی  زا دشام اا  سزماز   مزا هال  وگنهاامااف و ن  

دش مجاوم هعهیاف ا اصام و ههوشیازم گهایم ایهاطام اقزیلر یز اساالم اقولر مزئم یظنهیهاا  آیار

ادیناز   ،یز هونر یر اوقعن  شوسنر و دندام آغزم گا  گنها،  واشائر ی ا  اس  سهح سزماز  

 داگتر ایاسزماز  مکازشا گزی  زا عکاهزً یه اااش امااف و اقزصاا هر اید دو ه وش سنزسم 

 یهه  ههد  اس   

نک وشا اسالام ایها  یز استیزد  ام یهص  گهه  دش هجیهایس سها  گزی  زا ،دشمه صوش     

نویزیار، هصاویه یزاجزسا م هار ام هوایا یز اهازا اوادع اصولم و مکچجند پهمنز ام گیتکز  هقزی ام

گویار هههن از  و هار یار من  هااهو و اجازواسوا غهع دش نلاو  داد  ایاها  یار عجاوا  یاک ه اوش 

و یااه یقااش هعاازالم و ساازمیا  ه ااها  دش آیجااا   الکللاام پزی جااا ینساا  شا یزدایاااماازا یااندمکازشا

  هزهنا وشمد یهداسزماز  مکازشی زا گزی  زا و آسنزا 

 تریدون وردی نژاد 

 1391الرداد ماه 
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