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 چکیده
شانگهاي ابراز تمایل  همکاري ي اخیر کشورهاي مختلفی براي الحاق به سازمانها در سال

. برخی از این کشورها همچون هند و پاکستان موفق بـه عضـویت دائـم در ایـن     اند دهکر
انـد. در   ن عضو ناظر و یا طرف همکاري باقی مانـده و برخی دیگر به عنوا اند دهسازمان ش

ي گذشـته  ها که طی سال این بین مسئله عضویت دائم ایران در سازمان همکاري شانگهاي
و موانع مختلفی مواجه بوده که تاکنون از تحقق چنین امـري   ها بارها مطرح شده، با چالش

ن سازمان با مزایـاي قابـل   جلوگیري کرده است. این در حالیست که عضویت ایران در ای
 بـه  نگاهی با است صدد در توجهی همراه است. با توجه به اهمیت این مسئله، مقاله حاضر

 ایـن  در تهـران  عضـویت  عـدم  موانـع  به شانگهاي، سازمان در ایران موقعیت و ها ظرفیت
ي هـا  یافتـه . دهـد  قـرار  بررسـی  و بحـث  مورد را مسئله این انداز چشم و بپردازد سازمان

دهند که هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی در عدم تحقق عضـویت   می ژوهش نشانپ
  نقش داشته اند.   کامل و دائم ایران در سازمان همکاري شانگهاي

  
  واژگان کلیدي

   سازمان همکاري شانگهاي، ایران، روسیه، چین، انرژي
  

                                                                                                                                         
  shuaibbahman@gmail.com الملل بین مسائل پژوهشگر سیاسی، علوم دکتري. 1
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  مقدمه
 يها همکاري توسعه و تقویت تسهیل، منظور به که ییها سازمان امروز، جهان در

 بـه  توجـه  با. برخوردارند باالیی اهمیت از ،اند دهش تشکیل المللی بین واي  منطقه
 نهادهـاي  ایـن  در کشورها عضویت دارند، ها سازمان این اکثر که مطلوبی کارکرد
. شـود  مـی  محسوب خارجی سیاست در مهم مزیتی مثابه به المللی بین واي  منطقه

 کارهاي و ساز ترین مهم از یکی عنوان به شانگهاي کاريهم سازمان میان این در
 به. است داشته قرار مختلف کشورهاي توجه مورد همواره المللی بین واي  منطقه
 تعـداد  و یافتـه  افـزایش  سـازمان  ایـن  دائـم  اعضاي اخیر، يها سال در که نحوي

 دائمـی  صـورت  بـه  خـود  عضویت تبدیل پی در که نیز ناظر عضویت با کشورها
 . است کرده پیدا گسترش ستند،ه

 و تقویـت  را خـود  هـدف  ،تأسـیس  زمـان  از شـانگهاي  يها همکاري سازمان
 همسـایگی  بـر  مبتنـی  و دوسـتانه  مشارکت تعمیق در اي، منطقه همکاري تشویق

 کـه  دهـد  مـی  نشـان  رویکـرد  ایـن . کرد تعیین عضو هاي دولت میان آمیز مسالمت
 اي منطقـه  هـاي  همکاري و اقتصادي تی،امنی جهات از شانگهاي همکاري سازمان

 و چـین  هماننـد  قـدرتی  پـر  بـازیگران  آن در که خصوص به. است اهمیت حائز
 بـر  گـذاري تأثیر منظـور  بـه اي  بـالقوه  توانـایی  از یک هر که دارند حضور روسیه

  .برخوردارند جهانی واي  منطقه روندهاي
 جریـان  در ،1384 تیـر  14 تـاریخ  در نیـز  ایران اسالمی جمهوري بین این در

 بـه  قزاقسـتان،  پایتخـت  آسـتانه  شهر در شانگهاي همکاري سازمان سران نشست
 تمـامی  در تـاکنون،  زمان آن از و شد پذیرفته شانگهاي سازمان در ناظر عضویت
 آنکه رغم به. است داشته شرکت سطح باالترین در سازمان ساختاري هاي نشست

 بـا  شـود،  محسـوب  سازمان این سعهتو جهت مهمی گام تواند می ایران عضویت
 آن براي نیز روشنی چندان انداز چشم و نشده محقق امري چنین تاکنون حال این

 کامـل  عضـویت  از مـانع  متعـددي  دالیل مختلف، يها برهه در زیرا. ندارد وجود
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 بـه  نگاهی با است صدد در حاضر نوشتار رو این از. اند دهش سازمان این در ایران
 در تهران عضویت عدم موانع به شانگهاي، سازمان در ایران عیتموق و ها ظرفیت

 بر. دهد قرار بررسی و بحث مورد را مسئله این انداز چشم و بپردازد سازمان این
 راه سـر  بـر  مـوانعی  چـه « کـه  شـده  تبیـین  چنین بحث اصلی پرسش اساس این

 بـه  پاسـخگویی  منظـور  بـه  »دارنـد؟  وجـود  شانگهاي سازمان در ایران عضویت
 مختلف رویکردهاي و ها دیدگاه بررسی با دارد تالش حاضر نوشتار فوق، پرسش
 تهـران  عضـویت  انداز چشم و موانع شانگهاي، سازمان در ایران حضور به نسبت

  . کند بررسی را سازمان این در
  

     شانگهاي همکاري سازمان تاریخچه .1
 در که است دولتی ینب و دائمی المللی، بین سازمان یک شانگهاي همکاري سازمان

 چـین،  خلـق  جمهـوري  قزاقسـتان،  جمهـوري  توسط شانگهاي در 2001 ژوئن 15
 جمهــوري و تاجیکســتان جمهــوري روســیه، فدراســیون قرقیزســتان، جمهــوري
 در ،1996 سال آوریل 26 در. است شده تأسیس 5 شانگهاي گروه پایه بر ازبکستان

 بـا  تاجیکستان و قرقیزستان تان،قزاقس چین، روسیه، کشور پنج چین، شانگهاي شهر
 نـام  بـه  تشکلی  خود، طوالنی مرزهاي در سالح خلع و متقابل اعتماد تقویت هدف

 چین با مشترکی مرز هیچ که ازبکستان زمان، آن در. کردند تأسیس را »5 شانگهاي«
 این تأسیس توافقنامه طبق. شد ناظر عضو صرفاً و نپیوست توافقنامه این به نداشت
 مـرزي  منـاطق  در درگیـري  یـا  و حملـه  از کـه  پذیرفتنـد  عضـو  کشورهاي گروه،

 کننـد،  پرهیـز  باشد یکدیگر علیه تهدیدي که نظامی مانورهاي از ورزند، خودداري
 آگـاه  مشـترك  مرزهـاي  کیلومتري یکصد عمق تا نظامی عملیات از را یکدیگر قبالً

 دعـوت  خـود  نظامی مانورهاي بر نظارت براي همسایگان نظامی مقامات از سازند،
 مرزها سوي دو در مستقر نظامی نیروهاي میان همکاري و دوستانه مناسبات و کنند
  )107- 108: 1381  امین، طاهري( .نمایند تقویت را
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 گـروه  عضـو  کشـورهاي  سـران  اجـالس  در ،1997 سـال  در و بعد سال یک
 در نظـامی  نیروهـاي  کـاهش  زمینـه  در دیگـري  قرارداد مسکو، در پنج شانگهاي

 نظـامی  نیروهـاي  کـاهش  مـرزي و  امنیت که گردید منعقد مشترك مرزي مناطق
ــه ــرین مهــم از اعضــا مرزهــاي در بیگان ــود آن در توافــق مــورد محورهــاي ت  .ب

)Amalendu, 2001: 305-321 (پیرامـون  توافقـاتی  نیـز،  آن از پـس  هـاي  سال در 
 سـال  در. آمـد  عمل به مرزها کیلومتري صد یک فاصله در نظامی نیروهاي کاهش
 آلمـاتی،  در پـنج  شـانگهاي  کشـورهاي  سران اجالس سومین جریان در و 1998

 چـالش  مورد را آنها امنیت که دیگري تهدیدات به را خود توجه عضو کشورهاي
 بیشـکک  در 1999 اوت 24 نیـز  اجـالس  چهـارمین  .کردنـد  معطوف داد می قرار

 و چندجانبـه  مـاد اعت تقویـت  آن طی که یافت گشایش قرقیزستان کشور پایتخت
 مـورد  عضـو،  کشـورهاي  همکاري وگسترش اعضا میان همسایگی خوب روابط
  .گرفت قرار تأکید
 از فراتر اهدافی سوي به سازمان این ،1999 و 1998 سال هاي نشست دنبال به
 مبـارزه  پیرامـون  دیگـري  اسـناد  و کـرد  پیدا یشگرا مرزي اختالفات فصل و حل

 در همکـاري  تثبیـت  نیز و یافته سازمان جنایات و مخدر مواد قاچاق علیه مشترك
 در )  67: 1380 انوري،( .شد امضا ابریشم جاده احیاي جمله از اقتصادي هاي زمینه

 15( 1380 خـرداد  25 تـاریخ  در چـین  شـانگهاي  شهر در سران نشست پنجمین
 بـه  نیـز  را ازبکسـتان  جمهـوري  ،»5 شـانگهاي « عضـو  کشـورهاي ) 2001 ژوئن

 را شـانگهاي  همکـاري  سـازمان  تشـکیل  اي، بیانیه امضاي با و ندپذیرفت عضویت
 سـازمان  کـه  شـد  تأکیـد  پایـانی  بیانیـه  در) 159: 1385 واتسـون، ( .کردنـد  اعالم

 تـر  قوي روابط تحکیم به نسبت اي، منطقه مجمع یک عنوان به شانگهاي همکاري
 را زيمرکـ  آسیاي جمعی امنیت حال عین در و بوده متعهد عضو، کشورهاي میان
  )  Yom, 2002( .دارد نظر مد نیز

 گذشـته  هـاي  توافـق  بر شانگهاي همکاري سازمان عضو کشورهاي آن از پس
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 سال اجالس مصوب مرزي نواحی در نظامی اعتماد گسترش اصول جمله از خود
 و 1997 سـال  در مرزهـا  در نظـامی  نیروهـاي  کـاهش  قـرارداد  شانگهاي، 1996

 فصـل  و حـل  در همکـاري  همچـون  یموضـوعات  حـول  مصـوب  اسناد همچنین
 نیروهـاي  کـاهش  گرایی، افراط و تروریسم مخدر، مواد با مبارزه مرزي، مشکالت

 بـا  مخالفـت  و آمریکا موشکی دفاع طرح با مخالفت یکدیگر، مرزهاي در نظامی
 امیـدواري  ابـراز  همچنـین  آنهـا . کردند تأکید تایوان خصوص در آمریکا اقدامات
 قراردادهـاي  امضـاي  و تسـلیحات  کنتـرل  هـاي  سیسـتم  يبرقـرار  تداوم با کردند
 جهـان  و منطقـه  در ثبـات  توسعه جهت در مداومی و مؤثر هاي تالش سالح، خلع
 وزیـران  کـه  کردنـد  توافـق  عضـو  کشـورهاي  ایـن،  بـر  عـالوه  . رسانند انجام به

 هـاي  همکـاري  گسـترش  بـراي  را هایی نشست سال هر خود دفاع و امورخارجه
 مرکـزي  آسـیاي  منطقـه  در ثبـات  و امنیت توسعه ویژه به و المللی بین و اي منطقه
 قـاطع  حمایـت  نشسـت،  نخستین در دفاع وزیران اساس همین بر که کنند برگزار
 راهبردي ثبات اساس را آن و کرده اعالم   1»ضدبالستیک موشکی پیمان« از را خود

  )  68: 1380 انوري،.(دانستند سالح خلع شرط پیش و
 شـد،  برگـزار  2002 ژوئـن  در کـه  پترزبـورگ  سـن  شهر در نسرا نشست در
 هـاي  همکـاري  روند حفظ منظور به را همکاري سند سه عضو کشورهاي رهبران
 و گرفـت  قـرار  توافـق  مـورد  سازمانی ساختار ترتیب بدین. کردند امضاء سازمان
 مربـوط  مباحث آن با مطابق که رسید امضاء به شانگهاي همکاري سازمان منشور

 هنگام آن در. شد مشخص سازمان اهداف و اصول سیاسی، حقوقی، کیالتتش به
 نیز شانگهاي سازمان داشت، قرار سپتامبر 11 رخداد هاي لرزه پس تحت جهان که

 بیشـتري  ضدتروریسـتی  نقش تروریسم، با مبارزه جهانی موج با همراه کرد سعی
  . نماید ایفا

 جدیـدي  پیچیـدگی  وارد عراق لاشغا با المللی بین شرایط که 2003  می 29 در

                                                                                                                                         
1. Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM)   
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 هـاي  یـی گرا یکجانبه که حالی در. شد برگزار مسکو در سازمان اجالس بود، شده
 در سازمان دبیرخانه که شد گرفته تصمیم بود، زده رقم را جدیدي شرایط آمریکا،

 این در همچنین. شد انجام 2004 ژانویه 15 تاریخ در امر این که گیرد شکل پکن
 منظـور  بـه  ازبکستان پایتخت تاشکند در ضدتروریسم مرکز هک شد مقرر اجالس

  .گردد تشکیل سیاسی و امنیتی هماهنگی
 همکـاري  سـازمان  عضـو  کشورهاي سران شوراي تاریخی جلسه بین این در

 تغییـر  موجـب  شـد  برگـزار  آستانه در 2017 ژوئن 9 تا 8 تاریخ در که شانگهاي
 پاکسـتان  اسالمی جمهوري و هند جمهوري یعنی سازمان این عضور دو وضعیت

 همکاري سازمان دائم اعضاي ترتیب این به. درآمدند دائم عضویت به آنها و شد
 تاجیکسـتان،  قزاقسـتان،  ازبکسـتان،  روسـیه،  چـین،  کشور هشت شامل شانگهاي

  .شوند می پاکستان و هند قرقیزستان،
  

  عضو يها دولت
  عضویت زمان  کشورها

  چین

  2001 ژوئن 15

  روسیه
  اقستانقز

  تاجیکستان
  قرقیزستان
  ازبکستان

  هند
  پاکستان  2017 ژوئن 9

  
 اسـالمی  جمهـوري  ایـران،  اسـالمی  جمهـوري  کشـور  چهـار  حاضر حال در

 سـازمان  در نـاظر  اعضـاي  مغولسـتان،  جمهوري و بالروس جمهوري افغانستان،
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 يجمهـور  کشـور  شـش  با سازمان همچنین. آیند می شمار به شانگهاي همکاري
 فـدرال  دموکراتیـک  جمهـوري  کامبوج، پادشاهی ارمنستان، جمهوري آذربایجان،

 شـرکاي « عنـوان  بـه  سـریالنکا  دموکراتیـک  جمهـوري  و ترکیـه  جمهوري نپال،
  . دارد تعامل 1»وگو گفت

  
  .باشد می سازمان در ناظر اعضاي و اصلی اعضاي بیانگر زیر نقشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شانگهاي همکاري سازمان در حاضر يکشورها ناظر و اصلی اعضاي جمعیت
 کـل  جمعیـت  سـوم  یک معادل که شود می نفر میلیون ششصد و میلیارد 2 بر بالغ
 میلیـون  35 از بـیش  مسـاحتی  شـانگهاي  همکـاري  سـازمان  همچنین. است دنیا

  . گیرد می بر در را اوراسیا پنجم سه یا مربع کیلومتر
  

  ها قابلیت و اهداف ساختار، .2
 همکـاري  سـازمان  يهـا  قابلیـت  و اهـداف  ساختار، از مهمی بخش رتفسی و توضیح

 در عضو کشورهاي سران جلسه در که شود می مرتبط سازمان این منشور با شانگهاي
. درآمـد  اجرا مرحله به 2003 سپتامبر 19 از و شد امضا پترزبورگ سن در 2002 ژوئن

                                                                                                                                         
1. Dialogue Partners 
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  همچنـین  و سـازمان  اصـول  و اهـداف  کـه  آیـد  می شمار به اساسی قانونی سند، این
 همکـاري  سـازمان  منشور با مطابق. کند می مشخص را آن اصلی يها فعالیت ساختار

 در گیـري  تصـمیم  عـالی  مرجـع  عنـوان  بـه  عضو هاي دولت سران شوراي شانگهاي،
 همـه  بـه  مربـوط  يهـا  دسـتورالعمل  و تصمیمات و مالقات سال در بار یک سازمان،
 جانبـه  چنـد  همکـاري  استراتژي سازمان، النهسا بودجه تصویب جمله از مهم مسائل

 دیگــر و اقتصــادي مهــم مســائل فصــل و حــل دار، اولویــت يهــا زمینــه و ســازمان
 دائمـی  نهـاد  دو داراي سازمان این همچنین. کنند می تصویب را موجود يها همکاري

 اي منطقـه  ساختار اجرایی کمیته و پکن در شانگهاي همکاري سازمان دبیرخانه. است
 کـل  دبیـر . اسـت  مسـتقر  تاشـکند  در آن 1شـانگهاي  همکـاري  سازمان وریسمضدتر
 سـال  سه مدت به عضو يها دولت سران شوراي توسط اجرایی کمیته مدیر و سازمان
 سیسـایف  یـوگی  و) تاجیکستان( آلیموف رشید حاضر حال در که شوند می منصوب

  .دارند برعهده را مقامات این 2016 ژانویه 1 تاریخ از) روسیه(
)О Шанхайской организации сотрудничества, 2018  (  

  :  از عبارتند سازمان این اصلی اهداف شانگهاي، همکاري سازمان منشور با مطابق
   عضو؛ کشورهاي میان در همسایگی و متقابل اعتماد تقویت. 1
 آوري، فـن  تحقیقـات،  اقتصـاد،  تجارت، سیاست، در مؤثر همکاري ترویج. 2

 محـیط  از حفاظـت  گردشگري، نقل، و حمل انرژي، پرورش، و آموزش فرهنگ،
    ؛... و زیست

   منطقه؛ در ثبات و امنیت صلح، تضمین و حفظ براي مشترك تالش. 3
 دموکراتیـک،  المللـی  بـین  اقتصـادي  و سیاسی نظم یک ایجاد سوي به حرکت. 4

  )О Шанхайской организации сотрудничества, 2018 .(جدید منطقی و عادالنه
 بـر  خـود  اعضـاي  میـان  روابط تنظیم در شانگهاي همکاري سازمان اساس این بر
 تنـوع  بـه  احتـرام  متقابل، مشاوره برابري، متقابل، منافع متقابل، اعتماد همچون اصولی

                                                                                                                                         
1. Executive Committee of the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS) 
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 نیـز  سازمان این خارجی سیاست. کند می دنبال را مشترك توسعه به تمایل و فرهنگی
 شـده  استوار شفافیت و ثالث کشور هدفگیري عدم تعهد، عدم همچون اصولی اساس
 همکـاري  به خود فعالیت يها سال در شانگهاي همکاري سازمان راستا این در .است

  1.است پرداخته مختلفاي  منطقه و المللی بین يها سازمان با
  

  شانگهاي در ایران عضویت موانع .3
 14 تاریخ به شانگهاي همکاري سازمان با ایران اسالمی جمهوري همکاري سابقه

. گـردد  می باز قزاقستان پایتخت آستانه شهر در سازمان سران نشست و 1384 تیر
 شـد  پذیرفته شانگهاي همکاري سازمان در ناظر عضویت به ایران اجالس، آن در
 سـطح  باالترین در سازمان ساختاري هاي نشست تمامی در تاکنون، زمان آن از و

 ارگـان  بـاالترین  سـران،  نشسـت  که تاس ذکر شایان. است داشته شرکت ممکن
 از نیـز  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  و شود می محسوب شانگهاي همکاري سازمان

  .است داشته حضور آنها در همواره تاکنون ناظر عضویت کسب زمان
                                                                                                                                         

از جمله مهمترین موارد همکاري سازمان همکاري شانگهاي با سازمان هاي دیگر می توان به مـوارد   .1
  زیر اشاره کرد:

 مشـترك  کشـورهاي  اجرایـی  کمیتـه  و شانگهاي همکاري سازمان دبیرخانه بین تفاهم یادداشت. 1
  )؛2005 آوریل 12، پکن( المنافع

 جنـوب  آسـیاي  ملل انجمن دبیرخانه و شانگهاي همکاري سازمان دبیرخانه بین تفاهم یادداشت. 2
  )؛2005 آوریل 21، جاکارتا( شرقی

 جمعی امنیت پیمان سازمان دبیرخانه و شانگهاي همکاري سازمان دبیرخانه بین تفاهم یادداشت. 3
  )؛2007 اکتبر 5، دوشنبه(

 هـاي  همکـاري  سـازمان  دبیرخانـه  و شـانگهاي  همکـاري  مانساز دبیرخانه بین تفاهم یادداشت. 4
  )؛2007 دسامبر 11، آباد عشق( اقتصادي

 متحـد  ملـل  سـازمان  و شـانگهاي  همکـاري  سازمان دبیرخانه بین همکاري درباره مشترك بیانیه. 5
  )؛2010 آوریل 5، تاشکند(

 ملـل  سازمان جرم و خدرم مواد دفتر و شانگهاي همکاري سازمان دبیرخانه بین تفاهم یادداشت. 6
  )؛2011 ژوئن 14، آستانه( متحد

 و اقتصـادي  کمیسـیون  دبیرخانـه  و شـانگهاي  همکـاري  سـازمان  دبیرخانـه  بین تفاهم یادداشت. 7
  )؛2015 دسامبر 2015، ژوئن ژنگو( آرام اقیانوس و آسیا براي ملل سازمان اجتماعی

 اقـدامات  و تعامـل  کنفرانس دبیرخانه و يشانگها همکاري سازمان دبیرخانه بین تفاهم یادداشت. 8
  )؛2014 می 20، شانگهاي( آسیا در سازي اعتماد

 سـرخ  صـلیب  المللـی  بـین  کمیتـه  و شـانگهاي  همکـاري  سازمان دبیرخانه بین تفاهم یادداشت. 9
 )Внешние связи, 2018( ).2017 ژوئن 9، آستانه(
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 و شانگهاي سازمان هاي نشست سطوح ترین عالی در ایران مستمر حضور علیرغم
 در عضـویت  بـراي  ایـران  فـرد  بـه  حصـر من شـرایط  و موقعیـت  به توجه با همچنین
 بررسـی  مـورد  دائمـی  عضـویت  براي ایران خواست در کنون تا حال این با سازمان،

 از یـک  هـر  بررسی که شود می ناشی عمده دلیل چند از مسئله این. است نگرفته قرار
 در ایـران  عضـویت  موانـع  تـوان  مـی  کلی بندي دسته یک در. است اهمیت حائز آنها

  .  کرد تقسیم بیرونی و درونی عوامل دسته دو به را نگهايشا سازمان
  
  درونی عوامل .3ـ1

 يهـا  نگـرش  و ها دیدگاه بر هم که هستند مباحثی ترین مهم جمله از درونی عوامل
 ایـن  بـر . هستند مؤثر اجرا و عمل عرصه در هم و گذارند می تأثیر خارجی سیاست
 وجـود  واسـطه  بـه  نیـز  انگهايش همکاري سازمان در ایران عضویت مسئله اساس
  . است بوده همراه فعال دیپلماسی یک فقدان با تاکنون باره این در منفی يها دیدگاه

  
  در این سازمان عضویت به نسبت منفی در ایران دیدگاه وجود .3ـ1ـ1

 سـازمان  در ایـران  دائـم  عضـویت  بـراي  مناسب پیگیري عدم مهم دالیل از یکی
 در عضویت به نسبت منفی در داخل ایران يها گاهدید وجود شانگهاي، همکاري

 شـانگهاي  سازمان در عضویت به نسبت دلیل چند به ایران در. است سازمان این
  :دارد وجود منفی نگرش و دیدگاه

 سـازمان  در عضـویت  شـود،  مـی  تعقیـب  غربگرایـان  سوي از که اول نگرش
 دیـد  از. کنـد  مـی  لقیت غرب با روابط توسعه موانع از یکی عنوان به را شانگهاي
 رابطه به نسبت بیشتري يها مزیت داراي غرب با گسترده روابط ایده، این حامیان

 بـه جـاي   ایـران  دلیل همین به. است مرکزي آسیاي کشورهاي و روسیه چین، با
 توسـعه  صرف را خود توان باید شانگهاي سازمان در دائمی عضویت براي تالش

  . کند غربی کشورهاي با روابط بهبود و
 دچار حاضر حال در شانگهاي سازمان که دارد تأکید مسئله این بر دوم نگرش
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 شـدت  بـه  سـازمان  ایـن  درون در بنـدي  قطب آینده در و است درونی اختالفات
 شـانگهاي،  درون در حاضـر  حال در دیدگاه، این اساس بر. یافت خواهد افزایش
 مسائل باید سازمان بندي اولویت اینکه مورد در پکن و مسکو بین رهبري رقابت
 عملکـرد  از حـدي  تا شده موجب امر این و دارد وجود باشد، اقتصادي یا امنیتی

 هندوسـتان  پیوستن با که حالیست در این. شود کاسته شانگهاي سازمان کاربردي
 ،انـد  دهبـو  یکدیگر با تنش و تضاد در همواره که کشوري دو عنوان به پاکستان و

 شـکل  سـازمان  ایـن  داخـل  در تـري  گسـترده  يها بندي بقط و بیشتر يها رقابت
 اعضا درونی اختالفات تقویت موجب تنها نه امري چنین شک بی. گرفت خواهد
  . برد می سؤال  زیر نیز را شانگهاي ژئوستراتژیک اهمیت بلکه شد، خواهد

 شـانگهاي  سـازمان  در ایـران  جایگـاه  کـه  کنـد  می تأکید نکته این بر سوم نگرش
 جهـان  در محـوري  نقـش  یـک  خود براي ایران که شرایطی در زیرا. تنیس مشخص
 شـود،  می شناخته آسیا غرب دراي  منطقه قدرت یک عنوان به و کرده تعریف اسالمی
 محـیط  در جایگـاهی  چـه  سـازمان  ایـن  در عضـویت  با تهران نیست مشخص دقیقاً

 طـب ق حتـی  و چـین  و روسـیه  جهـانی  قطـب  دو محاصره تحت که ژئواستراتژیکی
 سـازمان  روسیه، احتماالً و چین. شود می متصور خود براي هند است، همچون سومی

 اسـتراتژیک  هـاي  طلبـی  جـاه  کـردن  محـدود  براي کاري و ساز عنوان به را شانگهاي
 قـدرت  کشـمکش  ایـن  اسـیر  تواننـد  مـی  میانه هاي قدرت گروه اما دانند؛ می یکدیگر
 منجـر  روسیه و چین با مناسبات در ایران پذیري آسیب به امر این) Lim, 2016.(شوند

  .  دهد می قرار تأثیر تحت را کشورها این با تهران روابط و
 بـه  نبایـد  حقـوقی  منظـر  از ایـران  کـه  دارد تأکید مسئله این بر چهارم نگرش
 ناظر عضو عنوان به همچنان است بهتر و درآید شانگهاي سازمان دائمی عضویت

 عرصـه  در مسـتقل  بـازیگري  ایـران  نظر، این مبناي رب. بماند باقی سازمان این در
 سازمانی شانگهاي، سازمان که حالیست در این. است جهانی و اي منطقه تحوالت

 امکـان  امـر  همـین  و دهنـد  مـی  شـکل  چـین  و روسیه را آن کار دستور که است
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 کـاهش  را ایـران  جملـه  از اي منطقـه  يها قدرت و کشورها سایر براي بازیگري
 و سـو  یـک  از شـانگهاي  اصـلی  اعضاي میان قدرت تقارن عدم واقع در. دهد می

 بـه  چین و روسیه تنها نه که شود می موجب دیگر سوي از ایران مستقل بازیگري
 ایـران  عضـوت  بـه  چندانی تمایل شانگهاي سازمان عضو برتر يها قدرت عنوان
  . گردد لاختال دچار شانگهاي در عضویت با ایران منافع بلکه باشند، نداشته

 اساسـی  قـانون  مفـاد  از برخـی  دهنـد،  مـی  قرار تأکید مورد ایده این موافقان آنچه
 کـه  اسـت  آمـده  صـراحت  بـه  1اساسـی  قـانون  مقدمـه  در« گـروه،  این نظر از. است

 و اسـالمی  کشورهاي همسایگان، با مناسبات توسعه دنبال به ایران اسالمی جمهوري
 اسـاس  بـر  رویکـرد  ایـن . اسـت  المللی بین سلطه نظام مخالف مستضعف کشورهاي

 بنـد  در همچنـین . اسـت  جهـانی  اسـتکبار  گفتمـان  برابـر  در اسالمی انقالب گفتمان
 سیاسـت  در ایـران  اولویـت  کـه  شـده  تأکیـد  2اساسـی  قـانون  سوم اصل از شانزدهم
 مستضـعفان  نیـز  و برادرانـه  مناسـبات  اسـاس  بر اسالمی کشورهاي با رابطه خارجی
. نـدارد  اسـالمی  غیر سازمان یک در عضویت با تعارضی موضوع این اما. است جهان
 توانـد  نمی مسلمان فرد یک اسالمی معیارهاي اساس بر که است آن مهم موضوع البته

  .نیست کار در هم اجباري یا ضرورت وقتی ویژه به. بپذیرد را غیرمسلمانان سلطه
 در کشـور  لاسـتقال  حفظ اهمیت بر 3اساسی قانون نهم اصل در این بر عالوه

                                                                                                                                         
 بر مستضعفین تمامی پیروزي براي حرکتی که نایرا انقالب اسالمی محتواي به باتوجه اساسی قانون. «1

 گسترش در ویژه به کند می فراهم کشور خارج و داخل در را انقالب این تداوم زمینه بود مستکبرین
 را جهانی واحد امت تشکیل راه تا کوشد می مردمی و اسالمی هاي جنبش دیگر با المللی، بین روابط
تُكُْم أُ ( کند هموار ًة َواِحَدًة َوأَنَا َربُّكُْم َفاْعبُـُدونِ إِنَّ َهِذِه أُمَّ  تحت و محروم ملل نجات در مبارزه استمرار و )مَّ
ُنَّ . (بود خواهد زمین در مستضعفین حکومت تحقق همان. ... یابد قوام جهان تمامی در ستم َونُِريُد أَن �َّ

 )».ًة َونَْجَعلَُهُم الَْواِرثِ�َ َعَىل الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا ِيف اْألَرِْض َونَْجَعلَُهْم أَِ�َّ 
 و  مسـلمانان   همـه   بـه   نسبت  برادرانه تعهد ، اسالم  معیارهاي  اساس بر کشور  خارجی  سیاست  تنظیم. «2

  ».جهان  مستضعفان از دریغ  بی  حمایت
  تفکیـک  ریکـدیگ  از کشور  ارضی  تمامیت و  وحدت و  استقالل و  آزادي  ایران  اسالمی  جمهوري در. «3

  نـام   بـه  نـدارد   حـق   مقامی یا  گروه یا فرد  هیچ.  است  ملت آحاد و  دولت  وظیفه آنها حفظ و ناپذیرند
  کمتـرین   ایـران   ارضـی   تمامیـت  و  نظـامی  ، اقتصـادي  ، فرهنگی ، سیاسی  استقالل  به ، آزادي از  استفاده
  هاي آزادي کشور  ارضی  تمامیت و  استقالل حفظ  نام  به ندارد  حق  مقامی  هیچ و کند وارد  اي  خدشه
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 سـر  بـر  بحث اینجا در. است شده تأکید ارضی تمامیت و ملی وحدت حفظ کنار
 در عضـویت  بـراي  خـود  استقالل از بخشی از توانند می کشورها آیا که است آن

 کنند؟ استفاده جمعی حرکت مزایاي از بتوانند تا کنند نظر صرف جمعی سازمانی
 تأمین سطح در را ایران استقالل زا بخشی تردید بی شانگهاي سازمان در عضویت

 در موجـود  منـافع  ازاي در آیـا  کنـد  مـی  محـدود  منطقـه  در خـود  مسـتقل  منافع
 ایـن  پـذیرش  سـازمان،  ایـن  در اقتصـادي  و سیاسی امنیتی، نظامی، يها همکاري

 81 اصل در که خصوص به سازد؟ نمی دار خدشه را کشور استقالل ها محدودیت
 بـه  موسسـات  و هـا  شـرکت  تشـکیل  باره در امتیازي ونههرگ دادن 1اساسی قانون

 و کشـاورزي  صـنعت،  یعنی اقتصاد اصلی بخش سه هر در هرشکل به ها خارجی
 شـانگهاي  در ایـران  شـرایطی،  چنـین  در. است شده اعالم ممنوع مطلقا خدمات
 دادن بـراي  زمینـه  ایجـاد  بـدون  اقتصادي متقابل يها همکاري از تواند می چگونه
  شود؟ مند بهره گذاران سرمایه براي کافی يامتیازها

 سـلطه  نفـی  براسـاس  مناسبات هرگونه 2اساسی قانون 152 اصل در همچنین
 در عضـویت  دیـد  بایـد  اکنـون . دارد قـرار  تأکیـد  مـورد  پـذیري  سلطه و جویی

 عملکـرد  آورد؟ نمـی  وجود به جویان سلطه برابر در ایران براي تعهدي شانگهاي
 کـه  تحریم دوران در ویژه به اخیر يها سال در چین و شتهگذ يها سال در روسیه
 مـا  بـه  را تلخ واقعیت این ندادند پس مختلف يها بهانه به را ایران يها پول حتی
 جزئیات کهاي  گانه 23 تعهدهاي دادن شانگهاي و در ایران عضویت که رساند می
 روسـیه  و چـین  نفوذ حوزه در را ایران است ممکن نیست، مشخص هنوز هم آن

 تعهـدات  سپردن بدون که نیست تر راحت ایران براي آیا حالت این در. دهد قرار
                                                                                                                                        

 ».کند  سلب ، مقررات و  قوانین وضع با هرچند را،  مشروع
 و  معـادن  و  کشـاورزي  و  صـنعتی  و  تجـارتی  امـور  در  موسسـات  و هـا  شرکت  تشکیل امتیاز  دادن. «1

 ».است  ممنوع مطلقا  خارجیان  به  خدمات
 حفـظ  ، پـذیري   وسـلطه   جویی  سلطه  هرگونه  نفی  براساس  ایران  المیاس  جمهوري  خارجی  سیاست. «2

  قدرت برابر در تعهد  عدم و  مسلمانان  همه  ازحقوق  دفاع کشور،  ارضی  تمامیت و  جانبه  همه  استقالل
 ».است استوار  محارب غیر  دول با  متقابل آمیز  صلح روابط و گر  سلطه  هاي
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 منـافع  هنـد  حتـی  یـا  و روسـیه  یا چین با جانبه دو روابط در شانگهاي نظر مورد
 شـانگهاي  عضـویت  بـه  ایران که درصورتی زیرا کند؟ جستجو را خود نظر مورد
 خـود  اسـتقالل  و منـافع  با مغایر که را تعهداتی از بخش آن فقط تواند نمی درآید
 نشـان  مـا  به سیاسی و امنیتی نظامی، يها سازمان اینگونه سابقه. بپذیرد داند، نمی
 در کامـل  عضـویت  قیـد  یا و بپذیریم کالً را سازمان تعهدهاي باید یا که دهد می

  )1395 پور، بهشتی( .»بزنیم را شانگهاي
 با مخالف کامال که ایران داخل در نفیم يها نگرش و ها دیدگاه وجود بنابراین
 ملی منافع و اساسی قانون با را امري چنین و است شانگهاي سازمان در عضویت

 درونـی  موانـع  از یکـی  دانـد،  می تغایر در ایران اسالمی جمهوري نظام اهداف و
 صـرفا  نـه  ها دیدگاه این زیرا. است بوده شانگهاي سازمان در ایران دائمی حضور

 سیاسی مقامات سطح در بلکه علمی، و دانشگاهی کارشناسان و نخبگان سطح در
  . است داشته وجود نیز گیر تصمیم و

  
  فعال دیپلماسی فقدان -3-1-2

 را شـده  شـانگهاي  سازمان در ایران عضویت عدم باعث که مهمی عوامل از یکی
 مانسـاز  بـه  ایـران  رویکرد زیرا. نمود جستجو دپلماتیک دستگاه رویکرد در باید

 در خارجـه  امـور  وزیـر  یـا  و آن معاون جمهور، رئیس حضور به صرفا شانگهاي
 قصـد  ایـران  اگر که حالیست در این. است شده محدود آن سران ساالنه اجالس

. گیـرد  پـیش  در تـري  فعـال  دیپلماسـی  باید درآید، سازمان این عضویت به دارد
 رویکرد باید هستند، شانگهاي سازمان اصلی عضو که کشورهایی در ایران سفراي
 و ایـران  عضـویت  منظـور  به اي گسترده يها رایزنی و گیرند پیش فعالی و جامع
 امـري  چنـین  تاکنون که حالیست در این. دهند انجام عضو کشورهاي نظر جلب

 هنگام تنها شانگهاي سازمان در ایران عضویت با مرتبط مباحث و نگرفته صورت
 سـپرده  فراموشـی  دسـت  به آن از پس و دشو می برجسته سران اجالس برگزاري

 کشـورهاي  در حاضر سفراي و ایران خارجه امور وزارت انفعال بنابراین. شود می
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 سـازمان  ایـن  در ایـران  عضـویت  عـدم  دالیـل  ترین مهم از یکی شانگهاي، عضو
  .شود می محسوب

  
  خارجی عوامل .2ـ3

 شـانگهاي  همکاري نسازما در ایران کامل عضویت از که داخلی موانع بر عالوه

 کـه  دارند وجود خصوص این در نیز متعددي خارجی عوامل ،اند دهکر جلوگیري
 اعضـا  از برخـی  نگرش و دیدگاه از دیگر بخشی و سازمان این ساختار از بخشی
  . شوند می ناشی

  
  شانگهاي در عضویت کار و ساز .3-2-1

 سـازمان  در ایـران  دائـم  عضویت از گذشته يها سال طول در که عواملی از یکی
 در. است سازمان این در عضویت کار و ساز کرده، جلوگیري شانگهاي همکاري
 مشـخص  را جدیـد  دایـم  اعضـاي  پـذیرش  شیوه سازمان، این نامه آیین گذشته،
 دائـم،  اعضـاي  شـمار  افـزایش  بـراي  اقـدام  که شد موجب امر همین. بود نکرده
 ایـن  بـر . باشـد  نامـه  آیـین  نای بندهاي اصالح و جدید مقررات تصویب نیازمند
 ازبکسـتان  تاشکند شهر در که شانگهاي همکاري سازمان سران نشست در اساس

 شـرایط  خصوص در کلی بندهایی حاوي اي نامه آیین شد، برگزار 2010 ژوئن در
 نامـه،  آیـین  ایـن  مهـم  بنـدهاي  از. رسـید  سران تصویب به کامل عضویت اعطاي
 بـه  کامـل  عضـویت  اعطـاي  شـرایط  از یکی آن موجب به که بود اي ماده تصویب
 سـازمان  امنیـت  شـوراي  در متقاضـی  کشور نبودن تحریم تحت« متقاضی کشور
 همکـاري  سازمان سران نشست در روند، همین ادامه در) Lim, 2016( .بود» ملل

 برمبنـاي  شـد،  برگـزار  2014 سـپتامبر  در تاجیکسـتان  دوشـنبه  در کـه  شانگهاي
 عضـویت  اعطـاي  بـراي  سـند  دو ،)2010 سال( ندتاشک نشست مصوب نامه آیین
 دو ایـن  در اینکـه  توجـه  قابل نکته. رسید تصویب به متقاضی کشورهاي به کامل
 سازمان امنیت شوراي در متقاضی کشور نبودن تحریم تحت« به مربوط بند سند،
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 مـورد  متقاضـی  کشـور  بـه  کامـل  عضـویت  اعطاي شرایط از یکی عنوان به» ملل
 همکـاري  سـازمان  در را ایـران  کامـل  عضـویت  مسـیر  و گرفـت  قـرار  تصـویب 
  . کرد تر سخت شانگهاي

 شانگهاي همکاري سازمان سران اجالس نهایی سند آنکه علیرغم ترتیب این به
 سـر  پشت و پذیرفت را جدید اعضاي عضویت رسمی، صورت به ،2010 سال در

 عضـویت  وانـع م همچنـان  اما کرد، لغو را دائم پذیرش براي طوالنی مدتی گذاشتن
 هـاي  تحـریم  تحت کشورهاي سند، این زیرا. ماند پابرجا سازمان این در ایران دائم

 همـین  بـه . کـرد  مستثنی سازمان این در دائم عضویت حق از را متحد ملل سازمان
 عضویت بحث عمال داشت، قراراي  هسته هاي تحریم تحت ایران که زمانی تا دلیل
  .  بود مواجه قانونی مانع با انگهايش همکاري سازمان در نیز آن دائم

 بـراي  طـوالنی  مـدتی  گذاشـتن  سـر  پشـت  مسئله آنکه رغم به دیگر سوي از
 آن از امـا  شد، لغو 2010 سال سند در شانگهاي همکاري سازمان در دائم پذیرش

. باشـد  جدیـد  اعضاي پذیراي سازمان این تا کشید طول سال هفت از بیش زمان
 حضـور  شـانگهاي  همکـاري  سـازمان  در نـاظر  عنـوان  به که کشورهایی میان در

 هـاي  درخواسـت  بـه  تنهـا  سـازمان  ایـن  بودند، کامل عضویت خواهان و داشتند
 بـا  نیـز  کشـور  دو این. است داده مثبت پاسخ دائم، عضویت براي هند و پاکستان
 سـازمان  این رسمی عضویت به انتظار ها سال از بعد چین و روسیه کامل حمایت
 همچنـان  کـه  دهـد  مـی  نشـان  کشـورها  این عضویت شدن مطول. دشدن پذیرفته

ــراي شــانگهاي همکــاري ســازمان ســاختارهاي ــا جدیــد اعضــاي پــذیرش ب  ب
  . است مواجه خود خاص يها پیچیدگی

 پیوسـتن  حقـوقی  کارهـاي  و ساز و قانونی موانع آنکه رغم به حاضر حال در
 مفـادي  جزئیـات  هنوز اما ند،ا رفته بین از زیادي حد تا شانگهاي سازمان به ایران
 و مشـخص  کـامالً  کننـد،  رعایـت  بایـد  سازمان این به پیوستن براي کشورها که

 عضـویت  در تـاخیر  بروز موجب که مباحثی از یکی این، بر عالوه. نیست واضح
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 در سـازمان  ایـن  اعضـاي  بـراي  وتو حق وجود شده، شانگهاي سازمان در ایران
 در کشـور  یـک  قطعـی  عضـویت  کـار  و زسا واقع در. است جدید عضو پذیرش
 همـین  بـه . اسـت  سازمان این اعضاي تمام مثبت راي بر مبتنی شانگهاي سازمان

 ایـن  از. کند وتو را جدید عضو یک عضویت تواند می کشور یک منفی راي دلیل
 شـانگهاي  سازمان در ایران دائم عضویت گذشته در که همانگونه است ممکن رو
 تکرار مجددا رویدادي چنین نیز آینده در شده، مواجه عضاا از برخی منفی راي با

  . اندازد تاخیر به را ایران عضویت و شود
  

  اعضا از برخی نادرست نگرش .3-2-2
. گیـرد  برمی در را »مدرن تعارض« يها ویژگی از بسیاري مرکزي آسیاي تحوالت

 بـه  دستیابی و قدرت دوباره تقسیم خصوص در اختالف قدرت، کسب براي نزاع
 مسـائل  اي، منطقـه  يهـا  درگیري اسالمی، بنیادگرایی متعارض، هاي دیدگاه منابع،
 و محیطـی  زیسـت  فجـایع  کشـورها،  بـین  مرزهـاي  و قومی يها اقلیت با مرتبط
 .هسـتند  هـا  ویژگـی  ایـن  از ییهـا  نمونـه  اي، منطقه و فرامرزي بازیگران مداخله

)Linke and Naumkin, 2009: 4  (  
 ي منطقـه  بـا  عمیـق  اي رابطه تاکنون دیرباز از ایران که الیح در اساس این بر
 قـومی  زبـانی،  ادبـی،  تمدنی، فرهنگی، تاریخی، پیوندهاي و داشته مرکزي آسیاي

 کـه  است برخوردار اهمیتی و قوت چنان از مرکزي آسیاي کشورهاي با ایران... و
 بـا  اشتراکاتی و پیوندها چنین از که زد مثال توان نمی را دیگري کشور هیچ تقریبا
 مـانع  گذشـته  يهـا  سال طی که دالیلی از یکی حال این با باشد، برخوردار منطقه

 منطقـه  این کشورهاي از برخی نادرست نگرش شده، شانگهاي در ایران عضویت
 نظیـر  مرکـزي  آسـیاي  کشـورهاي  از برخـی  زیـرا . اسـت  بـوده  تهران حضور به

 سـازمان  در ایـران  عضـویت  کـه  کننـد  مـی  برآورد چنین ازبکستان و تاجیکستان
 احتمال و است منطقه مردم بر کشور این معنوي نفوذ افزایش معناي به شانگهاي
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 منتهی مرکزي آسیاي در اسالمی يها جنبش از تهران حمایت به امري چنین دارد
 ایران عضویت با مختلف انحاء به گذشته يها سال در کشورها این نتیجه در. شود
  . اند ورزیده مخالفت شانگهاي در

  
  چین مخالفت .3-2-3

 بـه  عـواملی  ترین مهم از یکی شانگهاي سازمان در ایران عضویت به چین نگرش
 عملکـرد  بـه  نگـاهی . اسـت  کـرده  مواجـه  تـاخیر  با را روند این که آید می شمار

 بـه  اخیـر  هـاي  سال طی سازمان این که دهد می نشان شانگهاي همکاري سازمان
 شـده  تبدیل چین گذاريتأثیر براياي  عرصه به پکن، اليبا اقتصادي قدرت دلیل
 بـه  تمـایلی  اساسـی،  مالحظـه  چنـد  دلیـل  به کم دست چین اساس این بر. است

  : ندارد شانگهاي در ایران عضویت
 همکاري سازمان در ایران عضویت با چین مخالفت با ارتباط در آنکه نخست
 مبـادالت  حجـم . کـرد  توجـه  غرب با کشور این گسترده روابط به باید شانگهاي
 میلیـارد  50 و تریلیون یک بر بالغ مجموعا اروپا اتحادیه و آمریکا با چین تجاري

 میلیـارد  750 تـا  700 بـر  بالغ اقتصادي قطب دو این به چین صادرات. است دالر
 چین. شود می شامل را کشور این صادرات کل از سوم یک از بیش که است دالر
 بـا  کشـور  این بازرگانی تراز و دارد آمریکا با اي گسترده روابط اقتصادي لحاظ به

 مناسـبات  نـرخ  برابـر  20 که است دالر میلیارد 600 از بیش ساالنه متحده ایاالت
 دریافـت  بـراي  زیـادي  تمایـل  ها چینی همچنین. است چین و ایران میان تجاري

 غرب با دياقتصا ثبات حفظ نتیجه در. دارند متحده ایاالت از مدرن هاي آوري فن
 بـا  کـه  نـدارد  قصـد  پکـن  و اسـت  برخـوردار  زیادي بسیار اهمیت از چین براي

 اي خدشـه  روابـط  این به شانگهاي همکاري سازمان در ایران عضویت با موافقت
 همکاري سازمان در ایران عضویت پکن مقامات نظر از که خصوص به. کند وارد

 و غـرب  و تهران میان ولوژیکایدئ و راهبردي عمیق هاي تنش تواند می شانگهاي
 دلیـل  همـین  بـه . کنـد  سـازمان  ایـن  وارد را منطقه در غرب پیمان هم کشورهاي
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 سـازمان  بـه  ایـران  ضـدغربی  رویکردهـاي  شدن کشیده خواهان چین دولتمردان
 آمریکا اي منطقه متحدان و آمریکا هاي حساسیت برانگیختن و شانگهاي همکاري

  .ستندنی شانگهاي همکاري سازمان علیه
 عضـویت  مسـئله  و شـانگهاي  همکـاري  سازمان کند می تالش چین آنکه دوم
 جلوگیري بر بارها ها چینی اینکه کما. نشود تبدیل سیاسی امري به آن در کشورها

 چـین  رو ایـن  از. انـد  دهکـر  تأکیـد  شانگهاي همکاري سازمان شدن غربی ضد از
 عضـویت  ایـران،  یکـایی آمر ضـد  و غربی ضد مواضع به توجه با که است نگران
 واقـع  در. کند تبدیل غربی ضد نهادي به را سازمان این عمال شانگهاي، در تهران
 سـازمان  در ضـدآمریکایی  احساسـات  افـزایش  نگـران  ایـران  عضـویت  بـا  پکن

 تبدلیل غربی ضد بلوکی به شانگاهی خواهد نمی که دلیل این به و است شانگهاي
  .کند نمی انیچند استقبال ایران عضویت از شود،

 وزنـه  شـانگهاي،  سـازمان  در ایـران  عضویت که است نگران چین آنکه سوم
 يهـا  سـال  طـی . دهـد  تغییـر  روسیه نفع به را سازمان این در قوا موازنه و تعادل

 و مسـکو  قطـب  دو بین شانگهاي هاي همکاري سازمان در قدرت توازن گذشته،
 و قرقیزسـتان  اجیکسـتان، ت قزاقستان، همچون کشورها سایر و داشت وجود پکن

 بـازیگري  حضـور  کـه  حالیسـت  در این. کردند می پیروي تعادل این از ازبکستان
 بـا  امنیتـی  و نظامی نزدیک يها همکاري سوابق داراي که ایران همچون قدرتمند
 بـه  زنـد؛  هـم  بـر  را تعـادل  ایـن  توانـد  می است، نیز آسیا غرب منطقه در روسیه

 گـاه  هیچ و است عمل استقالل داراي خود رجیخا سیاست در ایران که خصوص
 چـین  کالن يها سیاست از ازبکستان و قرقیزستان تاجیکستان، قزاقستان، همچون
  . کند نمی پیروي

 سـازمان  در ایـران  حضـور  کـه  دارد نگرانـی  مسـئله  این از چین آنکه چهارم
 و عربسـتان  بـا  تعامل در خصوص به پکناي  خاورمیانه يها سیاست به شانگهاي

 کرده سعی چین گذشته يها سال طول در. کند وارد آسیب عربی کشورهاي سایر
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 صرفا و دارد نگه دور عربستان و ایران میان منطقه در موجود اختالفات از را خود
 در ایـران  عضـویت  کـه  حالیسـت  در ایـن . بپردازد خود اقتصادي امور پیشبرد به

 چـین اي  منطقـه  يهـا  سیاسـت  رد تهران وزن افزایش به ناگزیر شانگاهی سازمان
  . شد خواهد منتهی
 شـانگاهی  در ایـران  حضـور  بـا  مخالفت به خود تنها نه ها چینی اساس این بر

 خصـوص  ایـن  در نیـز  مرکـزي  آسـیاي  کشـورهاي  سـایر  بـه  بلکه اند، پرداخته
 کشـورهاي  بـه  پکـن  اقتصـادي  هاي کمک دیگر سوي از. اند دهکر وارد فشارهایی

 کشورها این و شده سازمان این در آنها مستقل گیري  جهت زا مانع مرکزي آسیاي
  . کنند حمایت چین يها سیاست از مواقع از برخی در که کرده ناگزیر را

  
   شانگهاي همکاري سازمان در ایران عضویت مزایاي .4

 و جهـان  جمعیـت  سوم یک به قریب از برخورداري با شانگهاي همکاري سازمان
 موقعیـت  یـک  در قرارگـرفتن  و انرژي فراوان منابع با ااوراسی منطقه اعظم  بخش

 غـرب  و آسـیا  شـرق  یعنـی  جهان اقتصادي پیشرفته قطب دو میان ژئواستراتژیک
 همچنـین . اسـت  توانـا  و قدرتمنـد  بسـیار  توسـعه  زیربنایی عناصر منظر از اروپا،

 اي، هسـته  توانمنـدي  از سازمان ناظر و اصلی عضو ده از عضو چهار برخورداري
 بـه . دهـد  مـی  قـرار  باالیی مرتبه در نیز نظامی افزار سخت لحاظ از را سازمان نای

 موسـوم  منطقه در شانگهاي عضو کشورهاي گرفتن قرار سو یک از که خصوص
 دیگـر  سـوي  از و اسـت  افـزوده  سازمان این اهمیت بر) زمین قلب( »هارتلند« به

ـ  امنیت، شوراي دائم عضو دو عنوان به چین و روسیه حضور  ایـن  سیاسـی  وانت
 بـه  ایـران  مثـل  کشـوري  پیوستن بین این در. است کرده چندان دو نیز را سازمان
 داراي اسـت،  انـرژي  غنـی  منابع و باال اقتصادي توان داراي که شانگهاي سازمان
 جملـه  از کـه  بـود  خواهد سازمان این براي هم و ایران براي هم دوجانبه مزایاي

  :کرد اشاره زیر دموار به توان می آنها ترین مهم
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 و قفقـاز  حـوزه  کشورهاي با شانگهاي پیمان اتصال نقطه عنوان به ایران .4-1
 جغرافیـایی  وضعیت. است برخوردار نظیري کم ژئوپلیتیکی موقعیت از خاورمیانه
 بـین  ارتبـاطی  پـل  بـه  را کشور این که شانگهاي سازمان در ایران فرد به منحصر
 آسـیاي  بـین  ترانزیتـی  خطوط تالقی محل همچنین و فارس خلیج و خزر دریاي
 رقـم  ایـران  براي ممتازي موقعیت نموده، مبدل اروپا به سپس و ترکیه به مرکزي

 شانگهاي اعضاي اکثر تواند می که است کشوري ایران دیگر عبارت به. است زده
 در ایـران  ژئواسـتراتژیک  نقـش  مسـئله  این و نماید وصل دست دور مناطق به را

 گسـترش  و عضـویت  رو ایـن  از. داد خواهد افزایش را اقتصادي و یامنیت مسایل
 شـانگهاي  همکـاري  سـازمان  چـارچوب  در روسیه و چین با ایران هاي همکاري

  .بیفزاید جهانی و اي منطقه معادالت در ایران تاثیرگذاري توان بر تواند می
 سـوي  از کـه  اسـت  شکسـتی  شانگهاي، سازمان در ایران دائم عضویت .4-2
 ناکارآمـدي  رویـدادي،  چنـین  زیرا. شود می تحمیل امریکا متحده ایاالت به انایر

 در عضـویت . کنـد  می نمایان را ایران انزواي جهت امریکا هاي تالش و ها تحریم
 اعضـاي  با چندجانبه و دوجانبه يها همکاري ارتقاي بر عالوه شانگهاي، سازمان

 واي  منطقـه  فضـاي  در نایـرا  امنیتـی  و سیاسـی  مـانور  قـدرت  بـر  سـازمان،  این
 بـا  ایـران  المللـی،  بـین  مناسـبات  منظـر  از کـه  خصـوص  به افزاید؛ می المللی بین

 نظـم  و آمریکـا  تسـلط  کشـیدن  چـالش  به بر مبنی شانگهاي سازمان هاي خواسته
 الزم توانایی فاقد هنوز سازمان، این اگرچه. دارد نظر اشتراك غرب رهبري تحت
 قابـل  اي منطقـه  خاکریز تواند می اما است، موجود یجهان نظم بردن میان از براي

 عضـویت  موضوع دلیل همین به. آید شمار به آمریکا و ناتو نفود برابر در توجهی
 نهادهـاي  سـوي  از توجـه  قابـل  مسئله یک عنوان به باید شانگهاي در ایران دائم

 تنها نه شانگهاي سازمان جذاب يها ویژگی که برد یاد از نباید. شود دنبال ذیربط
 عنـوان  بـه  نیـز  را ترکیـه  بلکه شده، سازمان این به پاکستان و هند یشگرا موجب
  . است کرده آن در عضویت به ترغیب غرب سنتی متحدان از یکی و ناتو عضو
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 خـارج  و خـود  شـرقی  شمال و شرقی مناطق در نفوذ توسعه براي ایران .4-3
 تعریـف  آسـیا  غـرب  در آن اقتـدار  و معنوي نفوذ دایره صرفا که قدرتی از شدن
 منطقه این در مختلف نهادهاي و کشورها با همکاري گسترش به ناگزیر شود، می

 و منطقـه  ایـن  مـردم  بـا  ایران فرهنگی و زبانی مذهبی، تاریخی، پیوندهاي. است
 آن از نظـامی  و آوري فـن  يهـا  حـوزه  در کـه  ییهـا  توانـایی  و ها قابلیت همچنین
 و دوجانبـه  يهـا  همکـاري  و نفـوذ  گسـترش  ساز مینهز تواند می است، برخوردار
 مرکزي آسیاي در المللی بین واي  منطقه يها سازمان و نهادها قالب در چندجانبه

 مبـین  آنکـه  از بـیش  نیز هند و روسیه چین، با مطلوب روابط این بر عالوه. باشد
. دارد حکایت روابط توسعه به تمایل از باشد، کشورها این و تهران میان اختالف
 تـوجهی  قابل نقش تواند می گذارتأثیر و مؤثر بازیگر یک عنوان به ایران همچنین

. کنـد  ایفـا  شـانگهاي  سـازمان  يها بندي قطب میان توازن تغییر یا بخشی توازن در
 افـزایش  موجـب  توانـد  مـی  شـانگهاي  همکاري سازمان در ایران حضور بنابراین
  . شود المللی بین واي  منطقه يها عرصه در تهران قدرت
 تروریسـم،  بـا  مقابلـه  همچـون  مسـائلی  در شـانگهاي  همکاري سازمان .4-4

 از حمایـت  همچنـین  و موادمخـدر ) ونقل حمل( ترانزیت یافته، سازمان جنایات
 لحـاظ  از دلیل همین به. دارد زیادي نقش مرکزي آسیاي منطقه در امنیت و ثبات

 و طلبـی  جـدایی  تروریسـم،  خطـر  هس با مبارزه بر شانگهاي تمرکز امنیتی، مسائل
 قـرار  ایـران  اسـالمی  جمهوري خارجی سیاست راستاي در تواند می گري افراطی
 از جلوگیري و مخدر مواد قانونی غیر تجارت با مبارزه براي مشترك تالش. گیرد

 کـالن  اهـداف  با شانگهاي مهم هدف دو عنوان به ییگرا افراط ایدئولوژي ترویج
 بـه  شـانگهاي  سازمان توجه عموما اگرچه. دارد همخوانی ایران خارجی سیاست

 توانـد  مـی  درازمـدت  در امـر  این اما است، معطوف اوراسیا منطقه در مسائل این
 منطقـه  در تروریسـتی  نیروهـاي  شکسـت . باشـد  ایـران  براي زیادي منافع داراي

 بـه  مرکـزي  آسـیاي  کشـورهاي  و افغانستان در حضور به آنها تمایل و خاورمیانه
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 بـراي  امـر  این از صهیونیستی رژیم و سعودي عربستان آمریکا، که حمایتی راههم
 مسائل به بیشتر توجه ضرورت کنند، می منطقه این در روسیه و ایران کردن درگیر
 بـین  ایـن  در. کند می تر برجسته را ایران شرقی شمال و شرقی مرزهاي در امنیتی

 بـا  جانبـه  همه مقابله براي مناسبی رکا و ساز تواند می شانگهاي همکاري سازمان
 افغانسـتان،  پیچیـده  اوضـاع  بـه  توجـه  با خصوص به. باشد امنیتی تهدیدات این

 ایـن  در امنیـت  و ثبـات  ایجـاد  در يمؤثر نقش تواند می تنها نه شانگهاي سازمان
 آسیاي کشورهاي به ثباتی بی و ناامنی صدور از است قادر بلکه نماید، ایفا کشور
 سـازمان  ایـن  در دائم عضویت دلیل همین به. آورد عمل به جلوگیري زنی مرکزي

 بـا  مبـارزه  اقتصادي و سیاسی هزینه و رساند یاري ایران امنیت تأمین به تواند می
 ایـران  حضور واقع در. دهد کاهش را مخدر مواد قاچاق و تروریسم گرایی، افراط

 بـا  آنهـا  با مقابله و تهدیدات حجم کاهش موجب شانگهاي همکاري سازمان در
  .شد خواهد کمتر هزینه
 و است فعال مرکزي آسیاي مسائل حوزه در شانگهاي همکاري سازمان .4-5

 امنیتـی،  هـاي  حـوزه  در مهمی تأثیر آینده در توانند می سازمان این مهم تصمیمات
 حضـور  عـدم . باشند داشته منطقه این ارتباطات و نقل و حمل تجاري، اقتصادي،

 مهـم  يها فعالیت و تصمیمات از شدن گذاشته کنار به عمال سازمان این در ایران
 همکـاري  سازمان در ایران حضور دلیل همین به. شود می منجر مرکزي آسیاي در

 مرکـزي  آسیاي تحوالت در ایران آفرینی نقش افزایش موجب تواند می شانگهاي
 بـا  را مـابین  فـی  اداعتم و زدایی تنش سیاست تواند می حضور این همچنین. شود

  . دهد  افزایش مرکزي آسیاي کشورهاي
 تولیـد  کشـورهاي  حضور و جهان در انرژي مصرف افزایش به توجه با .4-6
 در همکاري جهت مناسبی زمینه شانگهاي، يها همکاري سازمان در انرژي کننده

. نمـود  خواهد تقویت را ایران ممتاز نقش و جایگاه که دارد وجود انرژي موضوع
 انـرژي  حـوزه  بـه  گـردد،  می محسوب نفت کننده تولید آنکه بر عالوه ایران یراز
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 زیادي میزان به چین و هند ویژه به شانگهاي گروه و دارد تعلق نیز اوراسیا منطقه
  . داشت خواهند اتکا ایران انرژي منابع به

 از سـازمان  ایـن  گـاز  ذخایر تا شود می باعث شانگهاي در ایران دائم عضویت
 کـل  درصـد  18 بـه  درصـد  8 از آن نفت ذخایر و درصد 50 تقریبا به رصدد 30

 پلی که است آن مسبب همچنین شانگهاي سازمان در ایران عضویت. برسد جهان
 سازمان این توانایی و آید پدید فارس خلیج و خزر دریاي میان سازمان این براي
 در يمـؤثر  عضـو  ایـران  که خصوص به دهد؛ افزایش را نفت قیمت تعییت براي

 ایـران  نفـت  عمـده  خریدار چین این، بر عالوه. آید می شمار به نیز اوپک سازمان
 قزاقستان از نفت انتقال خط انرژي، به اش فزاینده نیازهاي تأمین براي چین. است

 و کـرده  مـالی  تـأمین  را خـورگس  به ترکمنستان از گاز انتقال خط و آالسنگو به
 از و قزاقسـتان  در خزر دریاي طریق از شبکه دو نای در عمال ایران. است ساخته
 ایران از زمینی صادرات افزایش همچنین. دارد نفود ترکمنستان در کردکوي طریق

 انتقـال  خطـوط  به نیازشان که چرا باشد؛ سودمند کشور دو براي تواند می چین به
  )Lim, 2016 .(یابد می کاهش آمریکاست، نظارت تحت که دریایی

 فعال مشارکت موجب تواند می شانگهاي همکاري سازمان در رانای عضویت. 7
 منطقـه  بـه  پلی تواند می ایران خصوص این در. شود چین» ابریشم جاده« پروژه در

 راه خـط  طریـق  از اکنـون  هم ایران. باشد روسیه براي مسیري و اروپا و خاورمیانه
 از سـریعتر  و هـوایی  ارتباط از تر ارزان آهن، راه خط این. است متصل چین به آهن

 بهمـن ( 2016 فوریـه  در. گذرد می تاجیکستان و قزاقستان از و است دریایی ارتباط
 متصـل  تهـران  بـه  را ژجیانـگ  چـین،  شـرقی  استان که باري قطار نخستین) 1394

 سـوم  یک که برسد مقصد به تا کشید طول هفته دو تنها سفر این. افتاد راه به کند می
  )Lim, 2016 ( .پیمود را آن شود می دریا طریق از که است زمانی از کمتر
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  گیري نتیجه
 کـه  درحـالی  شـانگهاي  همکـاري  سـازمان  در پاکستان و هند کشورهاي پذیرش

 کـه  است آن از حاکی شد، مطرح ایران از بعد کشور دو این عضویت درخواست
 سـازمان  ایـن  در ایـران  جمله از مختلف کشورهاي عضویت براي جدیدي مسیر

 مسـائل  عـادي  رونـد  همچنـان  ایـران  عضـویت  مورد در البته. است شده گشوده
 کـه  دارد وجود دائم عضویت با موافقت در کشورها معمول مالحظات و حقوقی

 اعضـاي  تـک  تـک  که حالی در زیرا. گیرند قرار توجه مورد بیشتري دقت با باید
 ایـن  از خـی بر دارند، ایران با مطلوبی دوجانبه روابط شانگهاي، همکاري سازمان
 چـالش  ایـن  رفـع . مخالفند شانگهاي همکاري سازمان در ایران عضویت با اعضا

 و دو مـذاکرات  انجـام  بـراي  جانبه همه و فعال دیپلماسی یک بکارگیري نیازمند
 در اسـاس  ایـن  بر. است شانگهاي همکاري سازمان عضو کشورهاي با چندجانبه

  :است اهمیت حائز گزاره چند به توجه شانگهاي سازمان در ایران عضویت مورد
 المللـی  بین و منطقه نهادهاي عضو ایران رقیب کشورهاي اکثر که حالی در. 1

 بـه  رهگـذر  این از و کرده مطرح ها نهاد این در را خود مسائل از بخشی و هستند
 چنـین  فاقـد  ایـران  کننـد،  مـی  اجماع ایجاد و تبدیل چندجانبه و اي منطقه مسائل
 سـطح  در مـؤثر  نهادهاي و ها سازمان از یک هیچ در ایران قعوا در. است امکانی
 همکـاري  شـوراي  و عـرب  کشـورهاي  اتحادیـه  جنوب، در. ندارد حضور منطقه
 در ایـران  عضـویت  عربسـتان،  هاي مخالفت با تنها نه که دارد وجود فارس خلیج
 ضـد  تصـمیمات  اتخـاذ  بـراي  محلـی  به شورا این عمال بلکه شده، رد شورا این
 لحـاظ  از کـه  مطلـوبی  موقعیـت  رغم به نیز اکو سازمان. است شده تبدیل یایران

 بقیـه . نـدارد  زیـادي  چنـدان  قابلیـت  است و مؤثر همکاري فاقد دارد، جغرافیایی
 کارشکنی با و ندارند باالیی گذاريتأثیر ظرفیت نیزاي  منطقه نهادهاي و ها سازمان

 رو هروب مختلفی مشکالت با آنها در همکاري و مشارکت روند مختلف کشورهاي
 تـرین  مهـم  که ایران براي شانگهاي همکاري سازمان در عضویت بنابراین. هستند
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 ایـران  شـرقی  شمال و شرقی مرزهاي در اقتصادي و امنیتی هاي همکاري سازمان
  .است مهم بسیار دارد، همسویی ایران ملی منافع با نیز ژئوپلیتیک لحاظ از و است
 شمار به نظامی کامال پیمان یک شانگهاي همکاري ازمانس آنکه به توجه با. 2
 سازمان پیمان 7 ماده یا ناتو پیمان 5 ماده همانند مشترك دفاع نیروي از و آید نمی

 در قـانونی  منـع  بـا  سازمان این در ایران عضویت نیست، برخوردار جمعی امنیت
 کـه  نگـاهی  نبنـابرای . باشد نمی مواجه نظامی اتحادهاي به پیوستن عدم خصوص
 همکـاري  سـازمان  در ایـران  عضـویت  بـه  اساسـی  قـانون  منـع  حیث از منتقدان

  . است نادرست کنند، می وارد شانگهاي
 نیـز  گاهی و شود می شناخته غربی ضد سازمانی آنکه رغم به شانگهاي سازمان. 3

 غـرب  اب رویارویی يها ظرفیت از هنوز اما گردد، می یاد »شرق ناتوي« عنوان با آن از
 ایـن  بـه  تمـایلی  هـیچ  تنهـا  نه آن اعضاي از برخی که خصوص به. نیست برخوردار
  .  بینند نمی خود در نیز را کاري چنین انجام توان و ظرفیت بلکه ندارند، رویارویی

 کشور این نظامی توان بر شانگهاي همکاري سازمان در ایران عضویت چه اگر. 4
 از نظامی صورت به نتواند سازمان این چنانچه ماا گذارد، نمی تأثیر مستقیم صورت به

 اینکـه  به توجه با. دهد انجام را کار این دیپلماتیک لحاظ از است قادر کند، دفاع ایران
 توانـد  مـی  شـانگهاي  در عضـویت  نیسـت،  اي منطقـه  امنیتی سازمان هیچ عضو ایران

  .کند اعطا ایران به باره این در جدیدي هاي ظرفیت و ها موقعیت
 پـذیرش  در وتـو  حـق  از شانگهاي سازمان اعضاي برخورداري به توجه با. 5
 بـه  شـانگهاي  سـازمان  در حاضـر  بـازیگران  تمـام  با است ضروري جدید، عضو

  . گیرد صورت رایزنی و وگو گفت دوجانبه، و مجزا صورت
 کشـورهاي  میـان  دوجانبه روابط تقویت موجب تواند می شانگهاي سازمان. 6
 و هنـد  روسـیه،  چـین،  کشـورهاي  کـه  اسـت  بـدیهی . گـردد  سـازمان  این عضو

 تواننـد  مـی  خود استراتژیک هاي جاذبه و نفوذ به توجه با ایران اسالمی جمهوري
  . نمایند ایفا چندجانبه و دو يها همکاري گسترش در مهمی نقش
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 شـانگهاي  در کننده تعیین بازیگران از یکی عنوان به روسیه حاضر حال در. 7
 تعمیـق  موجـب  تنهـا  نه امر این. آورد می عمل به حمایت ایران کامل عضویت از

 مـداوم  يهـا  همکـاري  آینده به تواند می بلکه شود، می مسکو و تهران میان روابط
 میـان  ها رایزنی است ضروري رو این از. رساند یاري نیز کشور دو میاناي  منطقه
 سازمان در ایران لکام عضویت از روسیه حمایت تداوم منظور به مسکو و تهران

  . کنند پیدا ادامه شانگهاي
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