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   دهيچك

 ازرا  سازمان نيا هاي قابليت ،يشانگهاي همكار سازمان گذشته تحوالت مرور از پس مقالهاين 
 رارق بررسي موردي نظام قدرت وي انرژ گذاري، سرمايه تجارت، اقتصاد، جمله از مختلف هاي جنبه
 كه دهد مي نشاني شانگهاي همكار سازمان عضوي كشورها به مربوطي آمار اطالعاتي بررس. دهد مي

 المللي بين هاي قطب ترين بزرگ از يكي به آينده  هاي دهه در كه دارند را آن قابليت سازمان نياي اعضا
 قلمرو از برخورداري. شوند ليتبد جهان در نظامي و  انرژي خارجي، گذاري سرمايه تجارت، اقتصاد،

 توجه، قابل مسلح نيروهاي اي، هسته هاي سالح گسترده، انرژي منابع عظيم، جمعيت وسيع، جغرافيايي
 بااليي نظامي و سياسي اقتصادي، پتانسيل سازمان اين به ديگر عوامل و امنيت شوراي در وتو حق
 خود المللي بين روابط و اي منطقه تمناسبا جهت در ها برتري اين از بايد ايران ترديد بدون .بخشد مي
  .بردب سود

  
  ها واژهكليد

 ، انرژي، امنيترانياروسيه، چين،  ،ييگرامنطقه ،يشانگهاي همكار سازمان 

                                                 
* Email: vbozorgi@yahoo.com 
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  مقدمه
 مذاكراتي كه گردد مي باز چين به گورباچف سفر و 1989 سال به سازمان گيري شكل زمينه

 فروپاشي با. شد آغاز دو آن ميان مرزي هاي اختالف فصل و حل برايمقامات عالي  سطوح در
 كشورهاي ميان مرزي هاي اختالف مستقل، كشور پانزده به آن يقلمرو تقسيم و شوروي
 مرز هم كشورپنج  1996 آوريل 26 در كه اين تا بود باقي خود قوت به چنان هم چين با منطقه
 موسوم گروه و آمدند هم ردگ شانگهاي شهر در تاجيكستان و قرقيزستان قزاقستان، چين، روسيه،

 خلع و متقابل اعتماد تقويت اي، منطقه و مرزي هاي اختالف حل هدف با را »5 شانگهاي« به
  . كردند سيسأت مرزي جواري هم حسن كمربند ايجاد و خود مرزهاي در سالح
 چين، شانگهاي در 2001 ژوئن 15 تاريخ در »5 شانگهاي« سران اجالس پنجمين در
 را سازمان در دائم عضويت براي ازبكستان يعني خود با مرز غيرهم كشور درخواست اعضا

 اعالم را »شانگهاي همكاري سازمان« تشكيل اي بيانيه صدور با آن دنبال به و پذيرفتند
 را پاكستان و هند ايران، بعد سال يك و  مغولستان 2004 سال در سازمان اين. كردند

 روسيه، دائم عضو 6 شامل عضو 10 سازمانحاضر در حال . پذيرفت ناظر عضو عنوان به
 ايران، مغولستان، ناظر عضو چهار و ازبكستان و  تاجيكستان قرقيزستان، قزاقستان، چين،
  .دارد پاكستان و هند

: شود مي تقسيم بخش دو به  همسازمان نهادهاي يا شانگهاي همكاري سازمان ساختار
 شوراي ديدار سازوكار چارچوب در موقت هادن پنج. دائم هاي ارگان و ديدارها سازوكار

 هاي نشست و كنفرانس خارجه، امور وزيران شوراي ها، دولت سران شوراي كشورها، سران
 دائم هاي ارگان. است ملي كنندگان هماهنگ شوراي و ها دستگاه يا و ها خانه وزارت سران
، ص 1388ني و بزرگي، حسي( 1راتس اي منطقه ضدتروريسم ساختار و دبيرخانه: از ندعبارت

50(.  
 را 2شانگهاي روح خواهند مي )اندازها چشم و ها  هدف( پترزبورگ سن اعالميه صادركنندگان

 مشتركي رفاه و يكديگر  به گوناگون هاي تمدن متقابل احترام معني به روح اين. دهند نشان

                                                 
1. Shanghai Cooperation Organization (SCO), Regional Anti-Terrorism Structure (RATS) 
2. Shanghai Spirit 
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 پايه بر و تهياف گسترش بايد روح اين. بود يافته گسترش» 5 شانگهاي «دوره در كه است
  .باشد استواربيست و يك  سده در سازمان چندجانبه و دوجانبه هاي اقدام اصول

 به كنند؛ پيروي متحد ملل منشور اصول از بايد سازمان اعضاي اعالميه، ديگر بخش طبق
 دخالت يكديگر داخلي امور در بگذارند؛ احترام يكديگر سرزميني يكپارچگي و  حاكميت استقالل،
 و  برابري هاي  برتري از نكنند؛ زور كاربرد به تهديد يا نبرند كار به زور يكديگر مورد رد نكنند؛
 برتري دنبال به هرگز و كنند؛ حل مشورت راه از را مسائل همه ،گيرند  بهره مشترك منافع
  .)248-249 ، صص1385 ،فرد مسيانش(نباشند همسايه كشورهاي بر نظامي
 با مبارزه جمله از مركزي آسياي در امنيتي هاي مكاريه را  خوديها هدف سازمان اين

 اگر سازمان اين. است كرده اعالم مذهبي گرايي افراط و طلبانه جدايي هاي جنبش تروريسم،
 در آن همسايه چهار و چين بين مرزي هاي اختالف فصل و  حل هدف با ابتدا در چه

 در كه رسد مي نظر به گونه اين هادام در اما شد، ايجاد المنافع مشترك هاي كشور مجموعه
 اين. رود مي پيش امنيتي و نظامي  يها هدف با اي منطقه اتحاد يك به شدن تبديل جهت
 اعالم خود  يها هدف از  همرا فرهنگي مبادالت و اقتصادي هاي همكاري گسترش سازمان
  .است كرده

ي دارد به اين  سعيشانگهاي همكار سازمان گذشته تحوالت مرور از پس حاضر، مقاله
 جغرافيا، جمله از مختلف هاي جنبه از  همكاري شانگهايسازمانها جواب دهد كه  پرسش

هايي است؟   داراي چه قابليتينظام قدرت وي انرژ گذاري، سرمايه تجارت، اقتصاد، جمعيت،
 ترين بزرگ از يكي به آينده  هاي دهه در كه دارد را آن قابليتي شانگهاي همكار سازمانآيا 

 ليتبد جهان در نظامي و  انرژي خارجي، گذاري سرمايه تجارت، اقتصاد، المللي بين هاي قطب
 جمعيت يك وسيع، جغرافيايي قلمرو يك ازاين سازمان  برخورداريطور، نظر به  همين ؟شود

 شوراي در وتو حق توجه، قابل مسلح نيروهاي اي، هسته هاي سالح گسترده، انرژي منابع عظيم،
 روابط و اي منطقه مناسبات جهت در ها  برتري اين زبه چه ميزان ا ايران، ديگر عوامل و امنيت
   ببرد؟  سودتواند  مي خود المللي بين
 قبال در موجود رويكردهاي و اي منطقه معادالت فرودهاي و فراز دارد نظر در مقاله اين
 از مختلف هاي جنبه از  راسازمان هاي قابليت  سپسو كرده تبيين را شانگهاي همكاري انسازم
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 در. كند بررسيي نظام قدرت وي انرژ گذاري، سرمايه تجارت، اقتصاد، جمعيت، جغرافيا، جمله
 .ه استشد ارايه مقاله پاياني مالحظات و بندي جمع نيز خاتمه

 
 شانگهاي همكاري سازمان و اي منطقه معادالت فرودهاي و فراز

 بيني پيش تحوالت جايگاه و ثبات بي اي منطقه به آسياي مركزي سرد، جنگ پايان از پس
 از آور خفقان سياسي جو و مدني جامعه ضعف اقتصادي، ثباتي بي. شد معروف جهان در نشده

 جهاني بانك. بود 1990 دهه اوايل در آنها استقالل از پس ها مهوريج اين بارز هاي ويژگي
 با رويارويي: كرد نامگذاري كشورها اين» گانه سه گذار مرحله «را بيستم قرن پاياني دهه

 شدت به ريزي برنامه نظام از سريع حركت شوروي، فروپاشي از ناشي اقتصادي كالن هاي شوك
  ژئواستراتژيك موقعيت در ناگهاني تغيير و بازار اقتصاد بر مبني تر دموكراتيك نظام سوي به متمركز

 جايگاه و شد افزوده آنها داخلي  پيچيده مشكالت  براي هسته  قدرت دو ميان قرارگرفتن و
 دوران اين در. يافت تنزل سطح ترين پايين به آمريكا خارجي سياست در آسياي مركزي

 انرژي امنيت و اي هسته هاي سالح تكثير عدم لهأسم آمريكا خارجي سياست اصلي هاي اولويت
  . بود

 كشورهاي و شد پكن و مسكو سوي به آسياي مركزي گرايش موجب آمريكا توجهي بي اين
 به نزديكي راه از را خود اقتصادي شديد نيازهاي و فوري امنيت برآمدند درصدد منطقه اين

 قرارداد كشورها اين همه با مابيشك مدت اين در كشور دو اين. كنند مينأت چين و روسيه
 كشورها آن در خود نظامي نيروهاي حفظ با مسكو و بستند تجاري پيمان و همكاري و دوستي

 اما .شد برخوردار منطقه در برتر موقعيتي از شد حاصل امنيتي دوجانبه هاي پيمان براساس كه
 پهنه در آسياي مركزي تراتژيكاس اهميت بر ناگهان افغانستاندنبال آن  به و سپتامبر 11 حوادث
 ثبات بي و متزلزل شرايط برابر در محافظ كمربند به غرب براي را منطقه اين و افزود جهاني
 به الزامي گرفتند، نمي قرار آمريكا توجهي كم مورد ديگر كه كشورها اين. كرد تبديل اوراسيا
  .ديدند نمي روسيه و چين نفوذ گستره در حركت

 كشورها اين و زد برهم حساس منطقه اين در را قدرت موازنه يسياس جديد شرايط 
 حضور افزايش با. ديدند گرفتار  بزرگ هاي قدرت مبارزه فشار در را خود ديگر بار يك

 براي فشار كارگيري هب. شد كاسته روسيه و چين نفوذ از صورت موقتي به منطقه در آمريكا
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 آميز خشونت طلبي مبارزه و يكسو از هروسي و چين با منطقه سنتي روابط كردن محدود
 آينده تحوالت به نسبت قطعيت عدم و  اعتمادي بي از جوي ،سو ديگر از گرا اسالم هاي گروه
 برخورد طبيعي و  سوختي غني منابع و  استراتژيك اهميت به توجه با. آورد وجود به منطقه
، 1387 ،يام؛ 1- 3، صص 1385 ملكي،(نبود انتظار از دور منطقه در بزرگ هاي قدرت منافع
  .)8 ص

 از يكي همانند كه است سياسي اي اتحاديه و  امنيتي تشكيالتي شانگهاي پيماندر واقع، 
 هدايت با شانگهاي پيمان 2001 تابستان در. يافت  موجوديت منطقه در اعتمادساز هاي پيمان

 عضويت به را انازبكست چين، و روسيه وقت جمهور سايؤر زمين، جيانگ و پوتين والديمير
 هدفاعضا  و يافت تغيير» شانگهاي همكاري سازمان «به يرسمبه شكل  پيمان نام و پذيرفت

. كردند عنوان آسياي مركزي در جمعي امنيت به رسيدن وخود  ميان همكاري تشويق را خود
 امنيتي مسائل و مرزي هاي درگيري فصل و حل صرف شانگهاي پيمان موجوديت نخست سال
 1شيطاني نيروي سه با امان بي مبارزه به كه شدند متعهد پيمان بنيانگذار كشور شش. دش منطقه

 غيرمستقيمشكل  ها به هدف اين همه .بپردازند منطقه در) طلبي جدايي و  گري افراطي تروريسم،(
 يك فقط را شانگهاي پيمان ناظران برخي. دارند اشاره  اسالمي آميز خشونت گري افراطي به

 تجاري، مناسبات گسترش براي مناسب چارچوبي را آن بلكه دانستند نمي امنيتي سازوكار
 ارزيابي اعضا ميان محيطي زيست و فني فرهنگي، مناسبات تقويت و گذاري سرمايه توسعه

  . كردند مي
 پاكستان مغولستان، ايران، از و كرد شناسايي تقاضاي متحد ملل سازمان از سازمان اين

 مسائل بر عالوه داشت قصد پيمان اين ترتيب، اين به. كرد دعوت يتعضو براي نيز هند و
 بازيگر يك عنوان به را خود ،اجتماعي مشكالت و  اقتصادي مسائل به پرداختن با امنيتي

 پيش چند بايد هدف اين به براي رسيدن اما كند، عرضه جهانيان به اي منطقه قدرتمند
 مديريت ساختار بايد پيمان اعضا سياسي اراده دبا وجو كرد؛ براي مثال پيدا مي تحقق شرط

 بايد متحد ملل سازمان و اروپا اتحاديه آمريكا، داد؛ مي تشكيل را خود مستقل نهادهاي و
 اين اينكه همه از تر مهم .شناختند مي رسميت به المللي بين معتبر سازمان يك مانند را آن

                                                 
1. Three Evils 
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 عمل آنها همه منافع حفظ جهت در و اعضا سوي از نمايندگي به توانست مي بايد پيمان
 كنار در شرايط اين همه تحقق اما. نگيرد نظر در را عضو كشور دو يكي منافع فقط و كند

  .بود دشوار يكديگر
 آن گوياي شانگهاي همكاري سازمان گذشته دهه يك تحوالت بررسي كند  خاطر نشان مي

  ابتدايييها هدف. است شده التيتحو دچاركنون تا سيسأت ابتدي از شانگهاي سازمان كه است
 خود، نوبه به هم سازمان اين اعضاي از يك هر و اند شده متحول زمان مرور به سازمان اين

 يها هدف مهمترين از يكي چين، مورد در .دارند ها هدف اين از متفاوتي برداشت و تفسير
 شورشيان به آسياي مركزي جديدالتاسيس هاي دولت كمك از جلوگيري سازمان اين تشكيل
 تباري ترك اويغورهاي چين، بزرگ استان اين شورشيان از بسياري. بود كيانگ سين استان
  . دارند مركزي آسياي اويغورهاي با نزديك پيوندي كه هستند
 بتوانند كشورها اين تا كرد مي ايجاد فرصتي سازمان اين مركزي آسياي هاي دولت نگاه از

 به پيوستن از روسيه قصد. دهند بهبود خود شرقي قدرتمند ههمساي با را خود تجاري مناسبات
 نفوذ حوزه جزو سنتي صورت به را آن كه بود اي منطقه در خود اقتدار مجدد تثبيت سازمان، اين
 جهان يك ظهور با مقابله زمينه در هايي موفقيت اخير هاي سال در سازمان اين .كرد مي تلقي خود
 سوي از شده انجام مانورهاي. است آورده دست به تروريسم و رمخد مواد با مبارزه و قطبي تك
 برانگيخته را غرب نظامي كارشناسان نگراني مانورها اين. است اهميت داراي نيز سازمان اين

 نظامي موضوعات به سازمان  اين اول  اولويت  چرخش باعث تواند مي امر اين آنان نظر به. است
  .آورد وجود به ورشو پيمان به شبيه اي مجموعه آينده در و  شده

 
  شانگهاي همكاري سازمان رويكردهاي مختلف به

 در پيمان، بقاي و موجوديت. ناميد» شانگهاي پيمان «محرك موتور بايد را چين و روسيه
 و يافته فراوان گسترش دو اين دوجانبه مناسبات اخير، دهه در. است كشور دو اين دست
 امضاي. اند داشته يكديگر با مستمري وگوهاي گفت نظامي، و  تجاري مسائل زمينه در آنها

 از دو آن ميان پيمان نخستين ،2001 ژوئن در همجواري سنح و همكاري دوستي، پيمان
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 يكديگر كنار در دو آن افسران و دانشمندان مهندسان، اينك هم. بود تاكنون سرد جنگ آغاز
  . دارند  شركت تحقيقاتي هاي پروژه و  نظامي مانورهاي آموزشي، هاي برنامه در

 استيلث« آمريكايي  جنگنده تهديد با مقابله مانند نظامي تحقيقاتي هاي پروژه برخي
 يك سازمان عالوه برآن. شود مي دنبال محققان توسط است، مخفي رادار ديد از كه 1»فايتر
 توجه مورد آن موازات به نيز اقتصادي و تجاري ابعاد كه است امنيتي -  سياسي بندي گروه

 كنند مي تلقي چيني - روسي نهاد يك را آن گران تحليل از بسياري. دارد قرار اصلي اعضاي
 يها هدف آنها، با امنيتي -  سياسي تعامالت تقويت و مركزي آسياي كشورهاي جذب با كه
 گرايانه جانبه يك روندهاي با مقابله و  تروريسم و  طلبي جدايي گرايي، افراط با مقابله مهم

 به توان مي سازمان درون در اصل  در.كند مي پيگيري را منطقه در مريكاآ امنيتي -  سياسي
 اين واقع در. رسيد روسيه و  چين متعامل راهبردي - امنيتي هاي سياست از روشني درك

  . است روسيه و چين سياسي - راهبردي مواضع تالقي محل سازمان
 كند، مي تأكيد سازمان نظامي -  سياسي هاي اليتفع بر بيشتر روسيه كه درحالي راستا  اين در

 درون اقتصادي هاي طرح وسيله به امنيتي -سياسي يها هدف بردن  پيش دنبال به چين دولتمردان
 روسيه، از متشكل شانگهاي همكاري سازمان تركيب، و ساختار نظر از  .هستند سازمان  اين
 كه است قرقيزستان و قزاقستان يكستان،تاج ازبكستان، يعني مركزي آسياي كشور چهار و چين
 كنند، مي شركت جلسات در ناظر اعضاي عنوان به پاكستان و هند مغولستان، ايران، ميان اين در

 روسيه  سياست مبناي بر سازمان امنيتي -   راهبردي محور  اين است كهاست مشهود آنچه ولي
  . است گرفته شكل چين و

 تقويت پي در روسيه و است بازار و انرژي منابع يت،امن خواستار چين سازمان درون در
آسياي  چهارگانه هاي دولت. است خود پيراموني امنيتي محيط در خود سنتي نفوذ بيشتر هرچه
 مريكاآ» نرم جنگ «رهيافت از ناشي تحوالت و رنگي هاي انقالب نگران سازمان، عضو مركزي

 هاي جريان محدودسازي در راهبردي نظر اجماع يك سازمان درون. هستند غرب ائتالف و
  . دارد وجود مركزي آسياي منطقه در گرايانه افراط

                                                 
1. Stealth Fighter 
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 تعامالت و   همكاري در الملل بين  روابط و  سياسي گران تحليل از بسياري از نظر ،حال اين با
 مرزي، مسائل اي، منطقه سالح خلع مثل محورهايي از فراتر امنيت موضوع اعضا، بين موجود

 فراملي گروه  هاي حركت ازآمده  وجود هب مذهبي  افراطي هاي گروه و  طلبي جدايي تروريسم،
  ).22- 25، صص 1388 ،بزرگي و   حسيني(است القاعده

 قدرت جديد هاي قطب ظهور تواند مي پيمان اين به ايران و هند چون كشورهايي پيوستن
 جديد اتحاديه يك مسير يشانگها اگر. دهد شتاب را المللي بين تضادهاي تشديد و جهان در

 خود در جاي نيز امر اين. گيرد مي شكل جديدي شرق بلوك گيرد، پيش در را داري سرمايه
 كه است حقيقت يك اين حال، اين با. دهد مي تغيير اروپا اتحاديه نفع به را جهاني قدرت توازن

 ابراز براي شانسي ،آلمان و ژاپن چون كشورهايي تكنولوژي به دستيابي بدون شانگهايسازمان 
 نقش تواند مي نظامي  - سياسي  نظر ازالبته اين سازمان . ندارد قطب يك در جايگاه وجود

 و آمريكا مقابل در سدي به سازمان اين اينك هم. كند ايفا جهاني  تحوالت در مهمي ژئوپليتيك
 بدون ،بپيوندد كشورها اين جمع به هم ايران اگر و است شده تبديل منطقه در غرب نفوذ
 كنوني تحوالت ديگري سو از. يابد مي افزايش چشمگيريشكل  به آن ضدغربي  گرايش ترديد

 آنها از بسياري كه مختلف تهديدات با مقابله براي يكديگر با كشورها همكاري اهميت بر
  .است افزوده اند، يافته المللي بين ماهيتي
 سازمان از مختلف گران يلتحل برداشت و رويكردهاي مختلف، ها اساس اين گرايشبر

 ضد ائتالف يك اي، منطقه اقتصادي بلوك يك تا امنيتي سازمان يك از  نيزشانگهاي همكاري
 گيرد مي بر در را چين و روسيه رهبري به آمريكا ضدهژموني اتحاد يك حتي يا تروريسم

)Turner, 2005( .و روسيه دست ابزار سيسأت شروع همان از را پيمان اين غربي گران تحليل 
 با منطقه كشورهاي امنيتي و نظامي مناسبات تدريج به ابزار اين كمك به. كردند ارزيابي چين

 گرا اسالم هاي جنبش با مقابله در هماهنگ سياست يك و يابد مي گسترش و تحكيم روسيه
 يه،روس و چين نظامي توان و اقتصادي قدرت جغرافيايي، ابعاد به توجه با. شود ميكار گرفته  هب

  . رسد مي نظر به طبيعي پيمان آن بر آنها تسلط
 چون مسائلي زمينه در را پيمان اين مواضع  كشوردو اين خارجه وزراي واقع، در

. كنند مي هدايت و  تنظيم طلب جدايي و گرا اسالم هاي جنبش تحمل عدم و آمريكا با رويارويي
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 دو اين استراتژيك تسلط براي ريابزا روسي و  چيني ارانزگ سياست چشم در شانگهاي پيمان
  .است همسايگان با دوستانه مناسبات برقراري و آسياي مركزي منطقه بر كشور
 طلبي مبارزه و قومي هاي خشونت چون مشتركي هاي نگراني همگي كشورها اين گرچه 

 فقط شانگهاي پيمان تر كوچك اعضاي برخالف پكن و مسكو نگراني اما ،دارندافراطي  انمسلمان
 شامل نيز را  منطقه در آمريكا هژموني چون مهمي مسائل بلكه ،شود نمي محدود مسائل اين به
 منطقه بر را روسيه و چين تسلط كمابيش آسياي مركزي كشورهاي رسد مي نظر به. شود مي

 جلب پيدر واقع در چين، و روسيه به شدن  نزديك با اخير هاي سال در آنها رهبران. اند پذيرفته
  . اند برآمده خويش گرانه سركوب هاي سياست براي حمايت
 و  روسيه فقط كه رساند نتيجه اين به را منطقه رهبران از برخي منطقه، به غرب توجهي بي
 در اي منطقه و  داخلي تهديدهاي با مقابله براي را الزم اقتصادي و  نظامي كمك توانند مي چين
 به نزديكي جهت در آسياي مركزي كشورهاي كه ها لسا اين در بنابراين. دهند قرار آنان اختيار
 استقبال گرمي به سازمان اين تشكيل از ربودند، مي يكديگر از را سبقت گوي چين و روسيه
 كه كردند مي دنبال را ييها هدف منطقه كشورهاي با همكاري در هم چين و  روسيه. كردند
 پيمان آينده افغانستان، در جنگ آغاز و سپتامبر 11 تروريستي حمالت. شد اشاره آن به پيشتر

 وجود به را جديدي شرايط منطقه در آمريكايي نيروهاي حضور. برد فرو ترديد از اي هاله در را
  .تحت تأثير قرار داد را منطقه سياست كل كه آورد
. نگرفت موضع و كرد اختيار سكوت اي منطقه حوادث از بسياري برابر در پيمان اين 
 آمريكايي نيروهاي به پايگاه واگذاري مانع و نكرد افغانستان بحران با رديبرخو پيمان اين
كار  هب تروريستي تهديدات برابر در واحد و منسجم سياست يك پيمان اين. نشد منطقه در

 كه پيماني. كرد آغاز ترديد با را خود موجوديت نخستين هاي سال شانگهاي پيمان. نگرفت
 بود، برانگيخته روسيه و  چين جمله از اعضا استراتژيك اتحاد رايب را  فراواني اميد ابتدا در

 گرايان اسالم  خشونت و  منطقه در آمريكا منافع چين، - روسيه  مناسبات مهم عامل سه ثيرأت تحت
 .Germanovich, .2008, pp) باخت رنگ تدريج به خود اقتدارمحدوده  از  خارج،افراطي 

18-22).   
 جنوب، - با وجود برخي مشكالت در حوزه توسعه كريدور شمالروابط ايران و روسيه

 همكاري هاي نظامي كاسفور، و فصل مسائل درياي خزر، ايجاد نيروي  هاي كنسولي، حل همكاري
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 و قفقاز و در چارچوب سازمان همكاري شانگهاي براي تحقق همكاري  در آسياي مركزي
 ).120، ص 1389، ؛ كرميNoi, 2006, pp. 96-100(بيشتر جريان دارد

 
 مختلف هاي جنبه از شانگهاي همكاري سازمان هاي قابليت
  جغرافيايي -الف

 هستند، نزديك يكديگر  هب جغرافيايي نظر از اعضا اقتصادي، هايبندي گروه از بسياري در
 هاي شيوه نسبي هاي هزينه تغيير حال، اين با. كند تغيير تواند مي اقتصادي جغرافياي اينكه گو
 اي منطقه هاي بندي گروه اعضاي بين فاصله اهميت درباره معادالت تواند مي  نقل و حمل اگونگون
 هزينه كاهش باعث ديگر هاي هزينه با مقايسه در نقل و  حمل متوسط هزينه كاهش. بزند بهم را

 عامل تنها نقل و حمل هزينه و  جغرافيايي نزديكي اين وجود با. شود  مي بندي گروه يك گسترش
 از جزئي فقط نقل و حمل هزينه و نيستند اي منطقه بندي گروه يك اعضاي تعيين در كننده تعيين
 بالقوه هاي طرف توسعه مختلف سطوح و توليد مراكز تعداد  به بسته و  است ها هزينه كل

  .كند مي فرق آنها با معامله هزينه تجاري،
 تجاري مبادالت شدن ترارزان و  تسهيل باعث تواند مي تنها نه اعضا جغرافيايي نزديكي 
 نظر از مشترك اقتصادي هاي ويژگي برخي وجود آمدن دليل به است ممكن بلكه شود،
 اقتصادي، هاي بندي گروه اكثر در .باشد نيز كشورها اين بينموارد ديگر  و هوا و  آب منابع،
 ها بندي گروه اين از زيادي تعداد در ولي دارند، قرار جغرافيايي منطقه يك دربيشتر  اعضا
 جغرافيايي  فاصله توان نمي  كه شكلي به دارند، فاصله ديگران با  اعضا از برخي حداقل نيز

  .دانست ها يبند گروه در متعارفينا پديده را 
 فاصله يا نزديكي اهميت تغيير باعث نقل و حمل هاي هزينه نتيجه در و ها شيوه تغيير 

. شود  مي اي منطقه بندي گروه يك براي مناسب اعضاي رتغيي باعث نتيجه در و  جغرافيايي
 تنها كه دهد مي نشان و است قاعده اين مورد در استثنا بارزترين تجارت جهاني سازمان

 اگر هرحال، به. پردازند نمي خود بين تجارت  قانونمندي و آزادسازي به همجوار كشورهاي
 كه نيست معيار اين تنها ولي ،درگيرند اييجغرافي معيار با اي منطقه هايبندي گروه تمام چه

  .كند مي مشخص را اي منطقه بندي گروه يك اعضاي
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 37 از بيش هم روي شانگهاي همكاري سازمان) ناظر و اصلي (عضو كشورهاي وسعت
 گستره نظر از سازمان اين. است زمين هاي خشكي سطح از درصد 28 يا مربع كيلومتر ميليون

 عضو سياسي واحدهاي اكثر مركزيت البته و است شده پراكنده آسيا هقار مركز در جغرافيايي
  . دارد تعلق آسيا مركز و  خاورميانه  شرق شمال به آن

 نسبي هاي هزينه و هستند نزديك بهم جغرافيايي نظر از اعضا اي، منطقه بندي گروه اين در
. ستي ديگر اكشورها از رت پايين مراتب هب) هوايي آبي، زميني،(نقل و حمل گوناگون هاي شيوه

  اين گسترش هزينه كاهش باعث ديگر هاي هزينه با مقايسه در ونقل  حمل هزينه كاهش
 يك از جغرافيايي نزديكيعلت  به سازمان اعضاي منظر اين از و شود  مي اي منطقه بندي گروه
 هم هب نزديك جغرافيايي  نظر از آن اعضاي حقيقت در ترتيب اين به. برخوردارند طبيعي برتري

  .يكديگرند طبيعي تجاري شركاي جزء واقع در و
 

  جهان جمعيت از سهم و رشد جمعيت، ميزان -ب
 پشتوانه اين با زيرا است، اي منطقه هاي بندي گروه بررسي در مهم عوامل از جمعيت ميزان
 هاي بندي گروه اعضاي منافع سازش و قدرت روابط در آيد، مي وجود به كشورها براي كه قدرتي
 اشكال ها بندي گروه اين اعضاي جمعيت ميزان اساس، اين بر. كند مي ايفا مهمي نقش اي منطقه

 وزن گاه و  است مسلط كاملصورت  به جمعيتي نظر از كشور يك گاه: دهد مي آنها به مختلفي
 دنباي را كشورها وزن حال، اين با. شود مي خنثي ي ديگرعضا ا وزن مجموع وسيله به مسلط كشور
 ديگر مهم مساله يك. كرد  توجه نيز آنها درآمد به بايد بلكه ،كرد ارزيابي آنها جمعيت با فقط
 و ساختار روي بندي گروه يك جمعيت چون است، اي منطقه بندي گروه جمعيت كل اندازه

 .گذارد مي ثيرأت المللي  بين سطح در آن نقش و وزن و آن پايداري
 ميليون 7/2909 بر بالغ جمعيت بودن دارا با گهايشان همكاري سازمان عضو كشورهاي

 نظر ميزان از سازمان اين و اند داده جا خود در را جهاني جمعيت از درصد 62/43 ،نفر
 اي منطقه ترتيبات ديگر ميان در مسلط وزن و است جهان در اي منطقه بازيگر اولين جمعيت

 از درصد 57/19 كشور اين كه ددار تعلق چين به جمعيت باالترين اعضا، ميان در. دارد
 داده جاي خود در 2007 سال در را سازمان اين جمعيت درصد 87/44 و جهان جمعيت

  . است
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 درمجموع كشور چهار اين. دارند قرار روسيه و پاكستان هند، كشورهاي چين، از بعد
 جاي خود در 2007 سال در را سازمان جمعيت درصد 58/95 يعني نفر ميليون 1/2781
  . اند دهدا

 جمعيت از ،دو آن جمعيت سهم روسيه، براي آن منفي رشد و چين جمعيت رشد بهتوجه  با
 سازمان اين. است گذاشته فزوني روبه هند و پاكستان سهم و كاهش، روبه جهان و سازمان
 اي قهمنط سازمان ترين مطرح اندازه برابر نه از بيش كه دارد مربع كيلومتر ميليون 37 با برابر ييقلمرو
 بزرگ سازمان دومين كه است نفر ميليارد 9/2 از بيش آن جمعيت و است – اروپا اتحاديه – جهان
 البته. دارند اي حظه مال قابل جمعيت چين و هند جمعيتي نظر از. است متحد ملل سازمان از بعد دنيا
 معيار اين بلكه كرد، يارزياب آن جمعيت با تنها را اي منطقه ترتيبات يا كشورها  وزن دنباي وقت هيچ
  .شود مي ارايه ادامه در كه كند معني پيدا مي اقتصادي قدرت كنار در

  
  جهان جمعيت از سهم و رشد نرخ جمعيت،: 1شماره  جدول

 %)و نفر ميليون(آن  جهاني سهم و جمعيت جمعيت رشد نرخ

10-05 05-00 00-95 2007 2000 1990 

 وسعت
)MHa( 

 شرح

58/0  67/0  91/0  7/1305 
)6/19(  

8/1247  
)2/19(  

8/1128  
)3/21(  

8/959  
)1/7(  

 چين

51/0-  48/0-  23/0-  5/142  
)1/2(  

0/144  
)2/2(  

4/147  
)8/2(  

8/1709  
)7/12(  

 روسيه

71/0  34/0  25/1-  4/15  
)23/0(  

2/15  
)23/0(  

0/15  
)28/0(  

5/272  
)0/2(  

 قزاقستان

10/1  01/1  49/1  3/5  
)08/0(  

2/5  
)08/0(  

9/4) 09/0(  0/20  
)15/0(  

 قرقيزستان

51/1  19/1  34/1  7/6  
)1/0(  

6/6  
)10/0(  

2/6  
)12/0(  

3/14  
)1/0(  

 تاجيكستان

44/1  46/1  52/1  4/27  
)41/0(  

6/26  
)41/0(  

7/24  
)47/0(  

7/44  
)3(./  

 ازبكستان

- - - 0/1503 
)5/22(  

4/1445  
)2/22(  

1327) 06/25(  1/3021 
)5/22( 

 اعضا جمع

46/1  62/1  84/1  0/1169 
)5/17(  

2/1046  
)1/16(  

2/860  
)2/16(  

7/328  
)4/2(  

 هند
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84/1  82/1  44/2  9/163  
)5/2(  

4/144  
)2/2(  

0/113  
)13/2(  

6/79  
)6/0(  

 پاكستان

35/1  97/0  22/1  2/71  
)1/1(  

1/66  
)01/1(  

7/56  
)07/1(  

5/174  
)3/1(  

 ايران

96/0 88/0 66/0 6/2  
)04/0( 

5/2 
)04/0( 

2/2  
)04/0( 

4/156  
)2/1( 

 تانمغولس

- - - 7/1406 
)1/21(  

2/1259 
)3/19(  

1/1032 
)5/19(  

739.2 
)5/5(  

 ناظر اعضاي

- - - 7/2909 
)61/43(  

6/2704 
)5/41(  

1/2359 
)6/44(  

3/3760  
)0/28(  

 كل جمع

17/1  24/1  37/1  2/6671 
)100(  

8/6514 
)100(  

9/5294  
)100(  

5/13442 
)100(  

 جهان

Source: UNCTAD, 2008 
.است شده استفاده 1995-2005 دوره ، 1980-2005 دوره جاي بهعضو سازمان  شوروي اتحادسابق  كشورهاي براي  

 

  هاي كشورهااقتصاد اندازهمشابهت و نزديكي  -ج
 از گروهي تركيب سنجي امكان براي معياري عنوان به توان مي كه شاخصي ترين ساده
 نظر از كشورها وقتي. ستكشورها  ملي ناخالص توليد داد، قرار استفاده مورد كشورها
 براي. يابد مي افزايش آنها بين تجارت امكان باشند، نزديكتر هم هب ملي ناخالص توليد
 سه ملي ناخالص توليد مجموع و  بگيريم نظر در را كشوري سه دنياي يك اگر نمونه،
 پس شود، فرض 100  و10 ،10 ترتيب به كشورها ملي ناخالص توليد و باشد 120 كشور

 كوچك كشورهاي كه وقتي يعني ؛بود خواهد  چهلدنيا اين در صادرات مقدار حداكثر
 هر ملي ناخالص توليد اگر اما. كنند وارد مساوي مقدار و صادر را ملي ناخالص توليد تمام

 وقتي پس. بود خواهد 120 كشور سه اين در صادرات ميزان حداكثر باشد، 40 كشور
. است بيشتر تر متنوع توليدات واردات ، هستندنزديك بهم ياقتصاد  اندازه نظر از كشورها

  .است يدأيت مورد اقتصادي همكاري و توسعه سازمان براي معيار اين  تجربي نتايج
 ميان و درون در كل، توليد و انساني توسعه شاخص داخلي، ناخالص توليد نظر از
 درآمد مورد در تفاوت اين ولي دارد، وجود زيادي تنوع و تفاوت اي منطقه هاي بندي گروه
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 و جهاني اقتصاد در اي  منطقه بندي گروه يك اهميت ارزيابي براي. است كمتر نسبت به سرانه
  . گرفت درنظر بايد را توليد و  جمعيت معيار دو هر بندي، گروه آن اعضاي براي

 است خود اعضاي از بزرگتر آنقدر آيا است، كوچك اي منطقه بندي گروه يك كه وقتي حتي
  اقتصاداندازه ترتيب بدين شود؟ آنها قدرت چشمگير افزايش باعث جمعي دسته همكاري كه
 توليد 2 شماره جدول در. گيرد قرار توجه مورد بايد نيز آن اعضاي به نسبت بندي گروه  اين

 برابري قدرت برحسب شانگهاي همكاري سازمان  ناظر و عضو كشورهاي داخلي ناخالص
  .است شده درج 2007 و 2000 ،1980 هاي سال براي) ppp (خريد
  

شانگهاي  همكاريسازمان كشورهاي اقتصادي عملكرد: 2  شمارهجدول  
) برابري قدرت خريد و درصدبرحسب دالر به واحدها(   

(%)جهان از سهم GDP(%) GDPرشد ساالنه  )دالر( سرانه   GDP )ميليارد دالر (  

2007 2000 2007 05-00  05-80  2007 2000 1980 2007 2000 1980 

 شرح

06/6  75/3  4/11  6/9  9/9  2517 956 312 9/3286  8/1192  5/306  چين 

37/2  13/1  1/8  2/6  4/4  9016 1762 - 7/1284  7/259  روسيه - 

17/0  06/0  5/8  1/10  9/6  6069 1223 - 6/93  3/18  قزاقستان - 

007/0  004/0  2/8  1/4  5/0-  701 277 - 7/3  4/1  قرقيزستان - 

006/0  003/0  8/7  0/10  4/6  474 139 - 2/3  9/0  تاجيكستان - 

03/0  04/0  5/9  5/5  6/4  688 557 - 8/18  8/13  ازبكستان - 

64/8  67/4  - - - - - - 9/4690  9/1486  اعضا جمع - 

09/2  47/1  7/9  9/6  8/5  973 448 269 9/1136  469 4/185  هند 

31/0  25/0  5/6  0/6  6/4  1021 544 431 3/167  5/78  2/34  پاكستان 

58/0  32/0  6/5  6/5  3/3  4414 1557 2321 3/314  9/102  3/91  ايران 

007/0  003/0  9/9  1/6  0/2  1412 384 297 7/3  9/0  5/0  مغولستان 

99/2  04/2  - - - - - - 2/1622  3/651  اعضاي  - 
 ناظر

63/11  71/6  - - - - - - 1/6313  2/2138  كل جمع - 

100 100 8/3  8/2  8/2  8302 5202 2680 9/
54273 

3/31850  9/
11921 

 جهان

Source: UNCTAD 2008. 
  .است شده استفاده 1995-2005 دوره ،1980-2005 دوره جاي بهعضو سازمان  شوروي اتحادسابق  كشورهاي براي
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 اخير دهه سه در آمريكا دالر به  ناظر و عضو كشورهاي داخلي ناخالص توليد بررسي
 ميليارد 6313 ،2007 سال در شانگهاي سازمان  داخلي ناخالص يدتول كل كه است آن گوياي
 داخلي ناخالص توليد كل كه است بوده جهاني ناخالص توليد درصد 63/11 معادل ،آمريكا دالر

 سازمان داخلي ناخالص توليد البته. است تر پائين مراتب به جهاني جمعيت با مقايسه در سازمان
 رشد نرخ كه رسيده 2007 سال در دالر ميليارد 6313 به 2000 سال در دالر ميليارد 2138 از
 سازمان داخلي ناخالص توليد سهم ترتيب اين به و است كرده تجربه را درصد 73/16رقمي دو
 ميان، اين در. است يافته افزايش 2007 سال در درصد 63/11 به 2000 سال در درصد 71/6 از

 از بعد. است بوده ركورددارداراي  اقتصادي رشدر نظ از هم و اقتصاد اندازه نظر از هم چين
  . اند كرده ارائه را درخشاني كارنامه نيز هند و روسيه چين،

 داخلي، ناخالص توليد دالر ميليارد 1000 از بيش با كدام هر هند و روسيه چين، كشور سه
 داخلي لصناخا توليد كل از) درصد 42/90 (درصد 90 از بيش و دالر ميليارد 5/5708در كل 

 را 4 رتبه كشور 10 بين در داخلي ناخالص توليد نظر از ايران. دهند مي تشكيل را سازمان اين
 سال در دالر ميليارد 9/102 از ايران داخلي ناخالص توليد. است كرده كسب 2007 سال در

 بوده شاهد را درصد 29/17 ساالنه رشد نرخ با 2007 سال در دالر ميليارد 3/314 به 2000
 در 98/4 به 2000 سال در درصد 81/4 از ،سازمان از ايران داخلي ناخالص توليد سهم. است
   .است كرده تغيير 2007 سال

 و نامتوازن وضعيت  داخلي ناخالص توليد اندازه مشابهت نظر از كشورهااين  واقع، در
 داخلي ناخالص توليد با هريك هند و روسيه چين، كشور سه كهشكلي  به دارند ناهمگوني

 از) درصد 42/90 (درصد 90 از بيش و دالر ميليارد 5/5708در كل  دالر، ميليارد 1000 از بيش
 و قرقيزستان كشور دو مقابل، در و دهند مي تشكيل را سازمان داخلي ناخالص توليد كل

 توليد نظر از دالر ميليارد 5 از كمتر داخلي ناخالص توليد با سازمان اعضاي از تاجيكستان
  .ندارند سازمان اين در جايگاهي هيچ داخلي خالصنا

 
  سرانه درآمد -د

 با مختلف كشورهاي اقتصادي اوضاع مقايسه براي مناسبي معيار تواند مي سرانه درآمد
 يك اقتصادي پيشرفت و   يافتگي توسعه از تيكاح مطلق صورت به معيار، اين اما باشد يكديگر
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 درآمدها، توزيع شكل و زندگي هزينه و سطح مانند ديگري عوامل بايدون چ ،كند مين كشور
 گذاري سرمايه و انداز پس ضريب مصرفي، هاي و عادت تمايالت كشور، هر مشكالت و نيازها

 كشور اقتصادي هاي واقعيت به را سرانه درآمد تاحدودي ضوابط اين رعايت. گرفت نظر در را
 آمريكا دالر به سرانه داخلي ناخالص دتولي. كند مي تر  منطقي را مقايسه موضوع و نزديكتر
 ارايه 2شماره  جدول در مطالعه مورد كشور 10 براي) ppp (خريد قدرت برابري برحسب

  . است شده
) 9016 (روسيه آن از سرانه توليد باالترين 2007 سال در شده، ارايه آماري اطالعات مطابق

 كشور 4 به سرانه توليد مترينك حال و است دالر هزار 5 از بيش با) 6069 (قزاقستان و
با  چين ميان، اين در. دارد تعلق دالر 1000 از كمتر با هند و  قرقيزستان ازبكستان، تاجيكستان،
 چهارم رتبه در دالر 2517 سرانه توليد با سازمان، اين اقتصاد اندازه در اول رتبه وجود كسب

 312 از را سرانه توليد است توانسته ركشو اين البته. دارد قرار مطالعه مورد كشور 10 ميان در
 در كشوري كمتر كه دهد بهبود 2007 و 2000 سال دو در 2517 و 956 به 1980 سال در دالر
  .است بوده شاهد را بلندمدت طاليي رشد اين جهان
 مطالعه مورد كشور 10 ميان در را سوم رتبه دالر 4414 با سرانه توليد نظر از ايران 
 سال در دالر 1557 به 1980 سال در دالر 2321 از ايران سرانه ليدتو. است كرده كسب
 اين مبناي بر. است يافته بهبود 2007 سال در دالر 4414 به دوباره و كاهش روبه 2000

 باالتري اقتصادي قدرت از باشد،  مواجه باالتر سرانه توليد با كشوري هرچه شاخص،
 بهتر باالتر اقتصادي قدرت داراي كشورهاي اب اي منطقه   ترتيبات در و  بوده برخوردار

   .كند همكاري تواند مي
 داخلي ناخالص توليد سرانه و  داخلي  ناخالص توليد ساالنه رشد نرخ اطالعات، اين  مطابق

 در. اند كرده تجربه را مناسبي و مطلوب عملكرد 2000- 2007 هاي سال در كشورها اينهمه 
 آن مطابق. است شده درج جهاني ناخالص توليد از اكشوره يكايك سهم جدول آخر  ستون

 نظر از پاكستان و ايران هند، قزاقستان، روسيه، چين، جمله از كشورها بيشتر آماري، اطالعات
 آن گوياي ،اطالعات واقع در. اند داشته بهبودي روبه وضعيت جهاني ناخالص توليد از سهم
 سال به نسبت جهان كشورهاي ديگر با يسهمقا در كشورها اين بيشتر اخير هاي سال در است
  .ندا شده مند بهره سرانه توليد افزايش از 2000
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 )خارجي تجارت (اقتصاد خارجي بخش -ه
جهاني   و صادرات، شاخص عملكرد تجاري و سهم از تجارت   اندازه تجارت، واردات

 درج 3 اره شم در جدول2007و  2000، 1980  سالهاي  دركشورهاي عضو سازمان شانگهاي 
 عملكرد شاخص صادرات، و   واردات تجارت، اندازه بررسي از، آماراين مطابق . شده است

 نتيجه 2007 و 2000 ، 1980 هاي سال  در شانگهاي سازمان جهاني  تجارت از سهم و تجاري
 در واحد 422 به 2000 سال در 100 واحد از سازمان اين تجاري عملكرد شاخص كه شود مي
 رقم به 2000-2007 هاي سال در رشد درصد 8/22 با يعني است، رسيده 2007 سال
 تجارت از سازمان سهم ترتيب اين به و رسيده 2007 سال در دالر ميليارد 3409 مالحظه قابل

 در درصد 12/ 22 به نيز و 2000سال در درصد 17/6 به 1980 سال در درصد 14/5 از جهاني
  . است افتهي بهبود گيري چشم  شكل به 2007 سال

 بدست آورده دوره در را تجاري كارنامه بهترين چين سازمان، عضو كشورهاي ميان در
 2000 سال در دالر ميليارد 474 به 1980 سال در دالر ميليارد 38 از چين تجارت اندازه. است
 عملكرد شاخص كهشكلي  به داد ادامه خود شتابان رشد به 2000- 2007 هاي سالدر  و رسيد

 رشد نرخ با و رسيد 2007 سال در واحد 458 به 2000 سال در 100 واحد از چين تجاري
 از چين سهم و رسيد 2007 سال در دالر ميليارد 2174 گير چشم رقم به درصد 24 ساالنه
 ارتقا 2007 و 2000 سالهاي در 79/7 و  3/ 62به 1980 سال در درصد 93/0 از جهاني تجارت
  . يافت

 اين از بعد. اند كرده كسب كشورها اين ميان در ممتازي جايگاه هند و روسيه چين، از بعد
 25.7 از ايران تجارت اندازه .است كرده كسب را 4 رتبه ايران تجارت اندازه نظر از كشور، سه

 ضعيفي عملكرد كه رسيد 2000 سال در دالر ميليارد 5/43 به 1980 سال در دالر ميليارد
 33/0 به 1980 سال در درصد 63/0 از جهاني تجارت از ايران سهم چون شود، مي ارزيابي
 در دالر ميليارد 5/43 از ايران تجارت اندازه وليكن ،گذاشت كاهش روبه 2000 سال در درصد
 8/15 ساالنه رشد نرخ متوسط كه رسيد 2007 سال در دالر ميليارد 6/121 به 2000 سال

 به 2000 سال در 33/0 از جهاني جارتت از ايران سهم ترتيب اين به و كرد تجربه را درصد
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 در پاكستان و قزاقستان تجارت اندازه ميان اين در. يافت ارتقا 2007 سال در درصد 44/0
  .است 6 و 5 مراتب
  

  همكاري شانگهاي سازمان وعضكشورهاي صادرات و واردات :  3 شماره جدول
  )درصد و واحد ارقام به ميليارد دالر(

 شرح كاال واردات  كاال صادرات

1980 2000 2007 
 شاخص

  صادرات 
)2000/2007( 

1980 2000 2007 
  اتوارد  شاخص

)2000/2007( 

 )9/22 (6/424 8/955 1/225 9/19 )4/25 (8/488 1218 2/249 1/18 چين
 )8/25 (8/499 4/245 1/49 5/68 )4/20 (6/366 5/355 6/105 4/46 روسيه
 )8/30 (656 8/32 0/5 ... )0/27 (0/533 9/46 8/8 ... قزاقستان
 )9/21 (400 4/2 6/0 ... )9/11 (220 1/1 5/0 ... قرقيزستان
 )2/19 (9/342 4/2 7/0 ... )4/9 (5/187 5/1 8/0 ... تاجيكستان
 )0/14 (250 5/4 8/1 ... )1/15 (9/267 5/7 8/2 ... ازبكستان

 )6/23 (4/440 3/1243 3/282 4/88 )7/23 (4/443 5/1630 7/367 5/64 اعضا جمع
 )7/22 (4/418 5/215 5/51 9/14 )2/19 (9/342 4/145 4/42 6/8 هند

 )2/16 (2/286 2/31 9/10 4/5 )9/9 (3/193 4/17 0/9 6/2 پاكستان
 )1/16 (2/284 2/43 2/15 4/13 )7/15 (0/277 4/78 3/28 3/12 ايران

 )8/18 (3/333 0/2 6/0 5/0 )0/21 (380 9/1 5/0 4/0 مغولستان
 )7/20 (3/373 9/291 2/78 2/34 )2/17 (1/303 1/243 2/80 9/23 ناظر اعضاي 

 )0/23 (9/425 2/1535 5/360 6/122 )7/22 (3/418 6/1873 9/447 4/88 كل جمع
 )3/11 (3/211 6/14056 7/6653 6/2073 )5/11 (3/214 0/13833 0/6455 2/2032 جهان

Source: UNCTAD 2008 
  

 چهار هر زيرا نيستند؛ تجارت در فعالي بازيگر باقيمانده كشور چهار كه ستا توجه شايان
 دست هب را جهاني تجارت از درصد 1/0 از كمتر دالر ميليارد 3/23 تجارت اندازه با در كل كشور
 اي منطقه درون تجارت كه دهد نشان مي كشور، ده ميان در تجارت نامتوازن توزيع. اند آورده
 ترتيب به 2007 سال در سازمان واردات و صادرات. باشد شاهد تواند نمي را يباالي تحقق امكان

 تجاري مازاد با سازمان اين است آن گوياي و است بوده دالر ميليارد 2/1535 و 6/1873
 و چين تجاري مازاد از مازاد اين در اصل كه است مواجه دالري ميليارد 4/338 گير چشم
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 تجاري كسري با قرقيزستان و پاكستان هند، كشورهاي نبي اين در. شود مي ناشي روسيه
  .اند بوده مواجه اي مالحظه قابل

 
 خارجي مستقيم گذاري سرمايه جريان -و

اي در سطح جهان، اقتصاد كشورها  هاي منطقه بندي شدن و تشكيل گروه در فرايند جهاني
همگوني بيشتر و تدريج بسوي  هصورت مديريت شده ب و چه به   فرايند طبيعيولچه در ط

از . كنند گيري، حركت مي و تجاري در حال شكل يافتن جايگاه خويش در ساختار توليدي 
گيري همگوني و سطح پيشرفت يك كشور در بين  هاي اصلي در جهت اندازه شاخص

گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها  هاي سرمايه كشورهاي جهان، بررسي ساختار جريان
  .است

كننده  تواند مشخص گذاري مستقيم خارجي مي در جذب جريان سرمايه سهم هر كشور 
گذار   هدف سرمايهزيراميزان همگوني ساختار توليد يك كشور با ساختار توليد جهاني باشد، 

هاي اقتصادي در سطح كالن است و از   مشاركت در فعاليتراهجذب سود بلندمدت از 
هاي  توانايي ايجاد پتانسيل ثير مستقيمي برأ تگذاري مستقيم خارجي كه جريان سرمايه آنجايي

 بررسي وضعيت اين كشورها در جذب بنابراينتواند بگذارد،  تجاري كشورهاي عضو مي
 . گذاري مستقيم خارجي داراي اهميت است جريان سرمايه

 فراهم  خود اين امكان رادر جايگذاري مستقيم خارجي  از طرف ديگر، گسترش سرمايه
شكلي غيرمتمركز و با گردآوري قطعات از مناطق مختلف  ات صنعتي به تا توليدكرده

 صادركننده و صورت صورت گيرد؛ بدين مفهوم كه بسياري از كشورها در يك صنعت خاص به
صنعتي كه سهم تجارت  شاخص تجارت درون. اند ن مطرح شدهزما واردكننده هم

   1. روبه افزايش گذاشته استسرعت هاي اخير به د در دههكن صنعتي را محاسبه مي درون

                                                 
 درصد در 61 به 1985  درصد در سال49نمونه، سهم مبادالت ميان صنايع مشابه در هفت كشور صنعتي بزرگ از براي . 1

 55اين شاخص از ) و سنگاپور  كنگ جنوبي، هنگ كره(شده آسيا  صنعتي   افزايش يافت و در مورد كشورهاي تازه1995سال 
 . رسيد1990 سال  درصد در60  به1985درصد در سال 
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گذاري مستقيم خارجي از دو جهت داراي اهميت  براي كشورهاي در حال توسعه سرمايه
دهنده انعكاس   در داخل يك كشور نشانها ي خارجيرگذا  توسعه سرمايهنخست: است

 اقتصادي - و تداوم اصالح ساختار اجتماعي  گذاران خارجي به شرايط توليدي اطمينان سرمايه
گذاري توسط آن كشور در خارج  گيري سرمايه زمان شكل همصورت   بهدوم. آن كشور است

شدن اقتصاد و همچنين انجام اصالحات ساختاري خواهد  گامي در راستاي شركت در جهاني
 10گذاري مستقيم خارجي، شاخص عملكرد و سهم يكايك  جريان ورودي سرمايه. بود

شماره  در جدول 2006 تا 1980هاي   سالدرنگهاي كشور عضو و ناظر سازمان همكاري شا
  .  استآمده 4

ده  يكايك سهم و عملكرد شاخص :شود كه مطابق اطالعات آماري آن جدول نتيجه گرفته مي
 در خارجي مستقيم گذاري سرمايه جريان در شانگهاي همكاري سازمان ناظر و عضو كشور
 در فعالي جايگاه كشورها از كدام هيچ 1980 سال تا كه دهد مي نشان 2006 تا 1980 هاي سال

 در فعالي حضور چين تنها 1990 سال تا و نداشتند جهاني خارجي مستقيم گذاري سرمايه ورودي
  . است داشته آن ورودي جريان

 با ترتيب به نيز هند و روسيه كشور دو دالر، ميليارد 4/72 با چين بر عالوه 2000 سال در
 ثرتريؤم حضور خارجي مستقيم گذاري سرمايه ورودي جريان رد دالر ميليارد 7/6 و 8/12

 جريان از درصد 72/9 معادل دالر ميليارد 9/91 در كل كشور 3 اين كهشكلي  به ندكرد ايفا
 و قزاقستان كشورهاي. دادند اختصاص خود به را جهاني خارجي مستقيم گذاري سرمايه
 جريان در جايگاهي ايران جمله از قيماندهبا كشور 5 و داشتند قرار 5 و 4 مراتب در پاكستان
  .نداشتند آن ورودي

  
  مستقيم خارجي  گذاري جريان ورودي سرمايه :4 شماره جدول

  )درصد و دالر ميليارد (
 عملكرد شاخص 2006 2005 2000 1990 1980 كشور جهان از سهم

 2000/2006 2000 2006 

06/0 چين  5/3  7/40  4/72  5/69  8/170) 3/9(  9/2  32/5  

7/2 - - روسيه  8/12  7/28  1063) 3/48(  2/0  20/2  

28/1 - - قزاقستان  98/1  14/6  7/479) 9/29(  1/0  47/0  
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-002/0 - - قرقيزستان  04/0  18/0  450) 5/28(  0/0-  01/0  

02/0 - - تاجيكستان  05/0  39/0  1950) 1/64(  001/0  03/0  

08/0 - - ازبكستان  09/0  16/0  200) 2/12(  6/0  01/0  

اعضا جمع  - - 8/44  4/87  1/105  6/234) 3/15(  2/3  05/8  

08/0 هند  24/0  6/3  7/6  9/16  4/469) 4/29(  26/0  29/1  

06/0 پاكستان  28/0  31/0  2/2  3/4  13871) 5/127(  02/0  33/0  

08/0 ايران  36/0-  03/0  36/0  90/0  3000) 3/76(  002/0  07/0  

05/0 .. .. مغولستان  18/0  17/0  340) 6/22(  04/0  01/0  

 اعضاي 
 ناظر

- - 0/4  4/9  3/22  8/556) 1/33(  28/0  71/1  

كل جمع  - - 8/48  8/96  4/127  1/261) 3/17(  46/3  76/9  

3/55 جهان  6/201  4/1411  8/945  9/1305  5/92) 3/1-(  100 100 
Source: UNCTAD 2008 

  
 2005 سال دو در بيشو كم كشور 10 براي خارجي مستقيم گذاري سرمايه ورودي وضعيت

 كوشا آن جذب در شتابان رشد با هند و روسيه چين، همچنان و نكرد محسوسي تغيير 2006 و
 در هند و روسيه چين، كشور سه براي خارجي مستقيم گذاري سرمايه ورودي جريان و اند بوده
. يافت اارتق درصد 29/1 و 20/2 ، 32/5 سهم با ترتيب به 9/16 و 7/28 ، 7/69 به 2006 سال

 داليل از يكي ترديد بدون. بودند آن جذب در پنجم و چهارم مراتب در پاكستان و  قزاقستان
 گذاري سرمايه جريان جذب در كشور سه آن موفقيت روسيه و هند چين، شتابان اقتصادي رشد

  .است بوده خارجي مستقيم
 

  انرژي -ز
 و  نفت انرژي ذخاير حجم بيشترين شانگهاي همكاري سازمان 5 شماره جدول مطابق

 رتبه ايران. دارند را انرژي ظرفيت ترين باال روسيه و ايران ، مياناين در. دارد را دنيا گاز
 و گاز اول رتبه داراي كه روسيه كنار در را جهان گاز دوم رتبه و جهان نفتي ذخاير سوم
 22 از بيش سازمان عضو كشورهاي. است دار عهده است، جهان نفت داراي كشورهاي از

  .دارند اختيار در را دنيا گاز ذخاير درصد 44 حدود و دنيا نفت ذخاير درصد
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2008 سال پايان در جهان انرژي ذخاير در شانگهاي سازمان كشورهاي جايگاه: 5شماره  جدول  
 كشور طبيعي گاز ذخاير نفت ذخاير

 ميليارد
 تن

 ميليارد
 شكهب

 از %
 ذخاير
 جهان

 نسبت
 ذخاير

 توليد به
 )سال(

 تريليون
 مترمكعب

 از% 
 ذخاير
 جهان

  نسبت 
 به ذخاير

 سال(توليد 

 72 23.4 43.3 21.8 6.3 79 10.8 روسيه

 100 از بيش 16 29.61 86.9 10.9 137.6 18.9 ايران

 60.3 1 1.82 70 3.2 39.8 5.3 قزاقستان

 32.3 1.3 2.46 11.1 1.2 15.5 2.1 چين

 25.4 0.9 1.58 ... ... ... ... ازبكستان

 35.6 0.6 1.09 20.7 0.5 5.8 0.8 هند

 22.7 0.5 0.85 ... ... ... ... پاكستان

 60.4 43.7 185.02 42.0 22.1 1258 170.8 كل جمع
Source: BP, 2009 , p. 22 

 
  نظامي قدرت -ح

 بزرگترين آمريكا از بعد ترتيب به هند و  روسيه چين، كشور سه 6 شماره جدول مطابق
 عهده به تسليحات تجارت در هم زيادي سهم كشورها اين. دارند دنيا در ار نظامي قدرت
 بوده اي هسته ح سال داراي پاكستان و هند چين، روسيه، پيمان اين كشورهاي درميان. دارند

  .برخوردارند آميز صلح اي هسته ظرفيت از قزاقستان و ايران و
 و  فرانسه انگليس، روسيه، ،آمريكا (دنيا اي هسته كشور 5 جزو سازمان اين عضو دو 
 معتبري جايگاه قزاقستان و  روسيه چين، هند، فضايي هاي اقدام زمينه در. دارند قرار) چين
 .دارند متحد ملل سازمان امنيت شوراي در وتو حق ،سازمان عضو دو. دارند جهان در

ظر به عضو ايران از نظر تقويت نظامي و امنيتي تالش دارد تا در سازمان شانگهاي از نا
 ).150، ص 1388زاده،  نقيب(اصلي تبديل شود
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  آمريكا و شانگهاي سازمان منتخب كشورهاي نظامي قدرت هاي شاخص برخي: 6 شماره جدول
 بودجه كشورها

 نظامي
 ميليارد(

)دالر  

 نيروي
 نظامي

 هزار(
)2008/نفر  

 سالحهاي
پايه زمين  

 هاي كشتي
 نيروي
 دريايي

هواپيماها
 نيروي ي

 هوايي

 كالهك
  اي هسته  

 آماده
)2009(  

 515.4 آمريكا
) 2009(  

1385.1 29920 1559 18169 
)2003(  

2702 

 59 چين
)2008(  

2255 31300 760 1900 
) 2004(  

186 

 43.2 روسيه
)2008(  

1245 79985 525 3888  
)2005(  

4834 

 32.35 هند
)2006(  

1325 10340 143 1007 
) 2004(  

60-70  

 4.26 پاكستان
)2006(  

650 3919 33 710  
)2004(  

60 

 6.3 ايران
)2007(  

545 5449 65 84 
) 2004(  

- 

Source: Stockholm International Peace Research Institute(SIPRI), 2009 

 
 نتيجه

 اقتصادي پيمان يك تا است امنيتي - نظامي پيمان يك در اصل شانگهاي همكاري سازمان
 تاجيكستان قرقيزستان، قزاقستان، روسيه، چين،( دائم عضو 6 اينك هم سازمان اين. تجاري و
 كشورهاي مساحت. دارد) مغولستان و پاكستان هند، ايران،(ناظر عضو چهار و) ازبكستان و

 هاي خشكي سطح از مربع كيلومتر ميليون 37 معادل هم روي سازماناين ) ناظر و اصلي(عضو
  . است زمين كره

 هاي خشكي سطح درصد 28 حدود( سازمان اين عضايا جغرافيايي وسعت و نزديكي
 جمعيت درصد 40 از بيش با جهان در ايمنطقه بازيگر اولين (آن عظيم جمعيت ،)زمين  كره

 روابط منطقه، اقتصادي هايپتانسيل جهان، گاز و  نفت ذخاير بيشترين از برخورداري ،)جهان
 و فناوري از برخورداري ،مشترك هايتهديد احساس عضو، كشورهاي فرهنگي - تاريخي
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 و  چين( متحد ملل سازمان امنيت شوراي در وتو حق داراي كشور دو وجود اي، هسته سالح
 المللي بين قطب يك به تبديل قابليت سازمان اين در كه دهد مي نشان  موارد ديگرو) روسيه

  .دارد وجود اقتصادي نظر از بلكه امنيتي  - سياسي نظر از تنها نه
 هاي دهه در تا دارند را آن قابليت آنها كه دهد مي نشان پيمان، اين عضو كشورهاي به  نگاهي

 و  انرژي خارجي، گذاري سرمايه تجارت، اقتصاد، المللي بين هاي قطب ترين بزرگ از يكي آينده 
 از. دارند رشد به رو اقتصادي و قدرتمند ارتشي روسيه و چين. دهند شكل جهان در را نظامي
 شود مي بيني پيش. است متفاوت پيمان اين عضو هايدولت ديگر با چين جايگاه ،يداقتصا نظر
 انرژي ذخاير حجم بيشترين سازمان اين. شود ليبدت جهان اقتصاد اول قدرت هب زودي به چين كه

  . دارد را دنيا گاز و  نفت
 نفتي ذخاير ومس رتبه ايران. دارند را انرژي ظرفيت ترين باال روسيه و ايران ،ميان اين در
 جهان نفت داراي كشورهاي از و گاز اول رتبه داراي روسيه . داردرا جهان گاز دوم رتبه و جهان
 اي هسته ظرفيت از قزاقستان و ايران و اي هسته ح سال داراي پاكستان و هند چين، روسيه،. است
 جهان در اي ويژه گاهجاي روسيه و  چين هند، فضايي،هاي  اقدام زمينه در. برخوردارند آميز صلح
  .دارند
 گسترده، انرژي منابع ،زياد جمعيت وسيع، جغرافيايي قلمرو از برخورداري ترتيب، بدين 
 اين به ديگر عوامل و امنيت شوراي در وتو حق توجه، قابل مسلح نيروهاي اي، هسته هاي سالح
ظر تقويت نظامي و امنيتي  و ايران از نبخشد مي بااليي نظامي و سياسي اقتصادي، پتانسيل سازمان

 اين از ايران شك يب و تالش دارد تا در سازمان شانگهاي از ناظر به عضو اصلي تبديل شود
 عضويت اساس، ينا  بر.ردب مي سود المللي بين روابط و اي منطقه مناسبات جهت در ها برتري
 باعث و دربرداشته راناي براي ها حوزه  ايندر دستاوردهايي و منافع تواند مي سازمان در ايران

  .شود ها حوزه اين در ايران نقش ارتقاي
 به ايران هايتهديد و منافع هاي حوزه كه داشت توجه هم نكته اين به بايد حال، اين با
 توجه مورد بيشتر ديگر هاي حوزه و بازيگران شايد و شود نمي محدود سازمان و منطقه اين

 ولي دارد، دربر ايران براي زيادي منافع شانگهاي نسازما در حضور چه اگر عالوه، هب. باشند
 تواند مي  ديگر هاي حوزه و بازيگران به توجهي بي بهاي به سازمان اين در عضويت بر پافشاري
 مسأله كه خصوص هب ببرد، باال ايران براي نيز را شانگهاي سازمان خود در عضويت هزينه
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اين  به ايران پيوستن با آمريكا مخالفت ابراز با همراه آن راديكال رويكرد و ايران اي هسته
 دشوار را ايران كامل عضويت پذيرش حاضر حال در كه است مسائلي جمله از سازمان
  .است ساخته
  

 منابع و مĤخذ
   فارسي-الف

 ،شـانگهاي   همكـاري   سـازمان  بـا   ايران  تجارت  توسعه ،)1388(بزرگي وحيد و   ميرعبداله حسيني،. 1
  .بازرگاني پژوهشهاي و  مطالعات  موسسه: تهران

  سياسـي   اطالعـات  ،"آن در  ايران  آينده و  شانگهاي  همكاري  سازمان" ،)1385(حميد فرد، مسيانش. 2
  .248-257 صص ،223- 224ماره ش ،اقتصادي

و   بــسترها، عوامــل: 1388تــا 1368و روســيه در ســالهاي   روابــط ايــران"، )1389(كرمــي، جهــانگير. 3
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، سـال   مطالعات اوراسـياي مركـزي    ،  "اي  ايران، كانون چند زير سيستم منطقه     "،  )1388(زاده، احمد   نقيب. 5
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