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Abstract 
The Shanghai Cooperation Organization was established in 1996 at the 

initiative of China to solve border problems of five neighboring countries. 

Nearly a quarter century after its creation, it has become a major regional 

organization expanding most of Eurasia. With 20 percent of the world’s oil 

and 50 percent of the world’s gas reserves, it has the potential to become one 

of the world’s largest international economic and energy hubs in the coming 

decades, managing and controlling much of the world’s energy. Extensive 

geographical Territory, large population, vast energy resources, possessions 

of nuclear weapons, strong armed forces, veto power of two of its member 

countries in the United Nations Security Council, and other factors, give the 

organization this great economic, political, and military potentials. SCO has 

the largest gas producing and the largest energy consumers countries among 

its members. After a brief review of developments in the Shanghai 

Cooperation Organization, this paper examines the organization’s 

capabilities in terms of economic and energy security and shows how this 

limited regional agreement has become a huge regional cooperation 

organization. In this article, we also review the energy routes in the Shanghai 

Cooperation Organization’s vast geography. We look at the various regional, 

ethnic, and political conflicts that have a negative effect on the 

Organizations internal dynamic. We especially examine the policies of its 

two giant partners, namely, China and the Russian Federation.  

We also review the evolution of the organization’s goals and priorities, 

ranging from resolving border disputes between China and Russia to 

economic cooperation and securing energy lines.  This paper suggests that 

despite its great potentials, this organization will not be able to materialize 

this potential. This study shows that after nearly a quarter of a century, the 
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Shanghai Cooperation Organization has not been able to materialize its huge 

potential. The reasons may be found in two important political and economic 

factors. A prerequisite for economic success of such associations or unions is 

complementary economies, where each country contributes to the union 

what other member countries lack. In today’s globalized world, however, 

countries of the Shanghai Cooperation Organization look elsewhere for 

cooperation. China’s economy, for example, is more tied to the huge US 

market than to its allies in SCO. Russia’s huge energy resources, in turn, are 

aimed more at the European market, rather than at China’s.  

Politically, unlike EU member states that have a liberal democratic 

system and a common ideology, members of the Shanghai Organization 

have different worldviews and different governmental and ideological 

systems. Political instability in some of SCO countries has been an 

additional obstacle to realization of the mentioned potential. Regional 

conflicts, frozen and active, such as those in Nagorno-Karabakh, Abkhazia, 

and the Sinkiang region further inhibit free and safe multilateral economic 

cooperation.  

The initial goals and priorities of the Shanghai Cooperation Organization 

have evolved during the past quarter of century because of economic, 

political, and security dynamics of this vast region in a globalized world. 

The huge potential envisioned by many of policymakers in the organization 

has not materialized. 
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 9131از زمان تأسيس تا سال شانگهاي همکاري ها در سازمان  تحول اولویت

 فرهاد عطایی

 الملل، دانشگاه تهران  استاد روابط بین

 سميه زنگنه
 ای، دانشگاه تهران دانشجوی دکتری مطالعات منطقه

 (93/39/8033تاریخ تصویب:  -30/30/8031)تاریخ دریافت: 

 

 چکيده
به ابتکار چین و با هدف حل مشککتت مکرزی جکنش کشکور      8330در سال سازمان همکاری شانگهای 

ای بزرگی تبدیل شده است. این سازمان بکا   سال به جیمان منطقه 90همسایه تشکیل شد و امروز جس از 
هکای   قابلیت آن را دارد که در دههدرصد ذخایر گاز جهان،  03درصد ذخایر نفتی و  93دراختیارداشتن 
و مکدیریت و کنتکرل    تبکدیل شکود   ی و انکریی المللی اقتصاد های بین ترین قطب بزرگآینده به یکی از 

بررسی اطتعات آماری مربوط به کشکورهای عوکو    بخش عظیمی از انریی جهانی را در اختیار بگیرد.
هکای   دهد که اعوای این سازمان قابلیکت آن را دارنکد ککه در دهکه     سازمان همکاری شانگهای نشان می

گکااری خکارجی، انکریی و     ، سکرمایه ی، تجاریالمللی اقتصاد های بین ترین قطب ی از بزرگآینده به یک
هکای   ، منابع انریی گسکترده، سکت   زیادنظامی در جهان تبدیل شوند. قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت 

 اقتصادی، ظرفیتدیگر به این سازمان  های عاملای، نیروهای مسلح، حق وتو در شورای امنیت و  هسته
تکرین   گکاز و هکب بکزرگ    ۀتکرین تولیدکننکد   بخشد. این سکازمان هکب بکزرگ    سیاسی و نظامی باالیی می

 مدیریت منابع انکریی اسکت.  سوی  به یندههای آ اصلی رقابت جایۀبنابراین  ،کننده را در خود دارد مصرف
مان را از هکای ایکن سکاز    سازمان همکاری شانگهای، قابلیکت  ۀگاشت های جس از مرور تحول نوشتاراین 
ای  دهکد چگونکه ایکن جیمکان منطقکه      کند و نشان می بررسی می انرییاقتصادی و تأمین امنیت های  جنبه

ای بزرگ تبدیل شده است. فرضیۀ نوشتار این است که با وجود  محدود، به یک سازمان همکاری منطقه
 خواهد شد.های بسیار، این سازمان به یک قطب اقتصادی و راهبردی جهانی تبدیل ن ظرفیت
 

 واژگان اصلی
 .ای قفقاز های منطقه امنیت انریی، چین، خطوط انتقال انریی، روسیه، سازمان شانگهای، نزاع
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  مقدمه
سازمان شانگهای از دریای بالتیک تا دریای چین، از سیبری تکا خلکیش فکار  و خلکیش بنگکال       ۀحوز
نفکر   میلیکارد  9،3و  متر مربکع وسکعت  کیلکو میلیکون   03جغرافیایی، از نظر ه است. این سازمان دگستر

انریی، با احتساب ایکران، ایکن    نظراز  و را داردجهان درصد جمعیت  44یعنی حدود  جمعیت دارد،
تکرین   درصد گاز جهان را در اختیار دارد. سازمان شانگهای هب بکزرگ  03درصد نفت و  93سازمان 
 میکزان مصکرف گکاز    9330رد. در سکال  کننده را در خکود دا  ترین مصرف گاز و هب بزرگ ۀتولیدکنند
شکده، در   بینکی  جکیش  درصدی که برای گاز 4متر مکعب در روز بوده است. با رشد  میلیارد 39 جهان
بینکی   همچنکین، جکیش  میلیارد متر مکعب در روز خواهد رسید.  830این میزان به بیش از  9303سال 
 Global) هان سهمی ویژه داشکته باشکد  شود در هفتاد سال آینده نفت همچنان در تأمین انریی ج می

Security, 2017).  روسکیه هکب   خواهکد شکد.   ترین اقتصاد جهان تبکدیل   به بزرگ 9393تا سال چین
 است که ایکن کشکورها  ی معن بدانبه چهارمین اقتصاد جهان تبدیل شود. این  9390تا سال کوشد  می

تکا   8330این سکازمان از سکال    ت.داش در عرصۀ تأمین و مصرف انریی سهمی بسیار بزرگ خواهند 
کارکردهکای  سکوی   اما یک تغییر جهکت بکه   ،مواد مخدر بودمبارزه با قاچاق درگیر تروریسب و  9338

کشورهایی ککه هکب   رسد در قالب سازمان شانگهای  نظر می بهاقتصادی در سازمان اتفاق افتاده است. 
ککارگرفتن   در صکورت بکه  هستند، جهان انریی  ۀکنند ترین مصرف ترین تولیدکننده و هب بزرگ بزرگ
بخش بزرگکی از انکریی    که مدیریت و کنترلتوانند در موقعیتی واقع شوند  های هماهنگ می سیاست

در  9383مورد نیاز جهان را در اختیار بگیرند. در جدیکدترین قطعنامکۀ سکازمان شکانگهای در سکال      
 نککردن  در اینترنت و همچنین اسکتفاده گرایی، تروریسب  جلوگیری از گسترش عقاید افراطبیشکک بر 

 تأکید شد.از فناوری اطتعات برای ارتکاب جرائب 
های حوزۀ انریی جهکانی   جردازد و با بررسی تحول این نوشتار به این موضوع بسیار مهب می

هکایی از   کوشد نشکانه  ها و مواضع اعتمی سازمان شانگهای از سوی دیگر، می سو و بیانیه از یک
ها از تکأمین   های این نوشتار نشان از تغییر اولویت های این سازمان بیابد. یافته ولویتتحول در ا

 امنیت مرزی به تأمین امنیت خطوط انتقال انریی و مدیریت انریی جهانی دارد.
 

 امنيت انرژي
 را انکریی  امنیکت  ککه  شکد  مطکر   8انکریی  المللکی  بکین  آیانس گیری شکل با انریی امنیت ۀاید

                                                           
8.International Energy Agency  (IEA) بحکران   در جی 8334دولتی است که در سال  ل بینیک سازمان مستق

 است. جاریس ن درآ ۀدبیرخان کهگااری شد  بنیان 8330نفتی سال 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B9%DB%B7%DB%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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 ککه  آنجکایی  از اسکت.  ککرده  تعریک   «زیسکت  محیط حفظ با انریی ۀصرف به و بدائ دسترسی»
 مربکوط  وگاز نفت به بیشتر انریی امنیت دارد، جهان نرییا تأمین در را سهب بیشترین وگاز نفت
 امنیکت  نیز و عرضه امنیت شامل اکنون و یافته تغییر زمان طول در انریی امنیت مفهوم .شود می

قیمت مناسب، در زمان یعنی انریی با کنندگان، امنیت انریی  رای مصرفب. است انریی تقاضای
یعنکی تکداوم   کنندگان، امنیت  صورت مداوم قابل دسترسی باشد. اما از دید عرضه همورد نظر و ب

راه برای افزایش امنیت  سه 8المللی انریی آیانس بین (.Yigit, 2012: 12-13) برای انریی تقاضا
 ت:انریی ارائه داده اس

 ؛انریی ۀجایری در حوز کارایی و انعطافافزایش  ،منابع تنوع. 8
 ؛تولید انریی برای مواقع اضطرارید حفظ ظرفیت مازا. 9
 :Yigit, 2012) کنشگران جهانی در بازارهای انریی همۀالمللی با  گسترش همکاری بین. 0

12-13). 
 

 سازمان همکاري شانگهاي ةانتقال انرژي در محدودمسيرهاي 
ر حوزۀ جغرافیایی سازمان شانگهای خطوط مختل  انتقال انکریی وجکود دارد ککه در تکأمین     د

خکط   بنکدر نوروسیسکک،  و  روسکیه و  نفت قزاقستان ۀخط لولانریی جهانی سهب مهمی دارند: 
کنسرسکیوم   ۀاقیانو  آرام، خط لولک  و نفت سیبری شرقی ۀچین، خط لولو نفت قزاقستان  ۀلول

 ۀخکط لولک  ، گاز صکلح  ۀخط لول، گاز تاجی ۀخط لول چین، و ای مرکزیگاز آسی ۀخزر، خط لول
گکاز ترکمنسکتان بکه     ۀچین، خکط لولک   ۀلول ، خطستانافغان ماورای ۀلول ، خطگاز آسیای مرکزی

 .(Rahman, 2011:70) چینو  گاز ازبکستان ۀخط لول و چین
 

 اي در اوراسيا هاي منطقه امنيت انرژي و نزاع
موضوع مهب مطکر   اوراسیا، سه  ۀای در منطق نیت انریی و منازعات منطقهبا نگاهی به مفهوم ام

اول، مناطق تولید انریی در اوراسیا؛ دوم، در چه کشوری منابع انریی به بازار خکارجی  شود:  می
ونقل انریی و توزیع سکود را   شود و کنشگران اجتماعی این چارچوب ساختاری حمل منتقل می
ت انکریی بکرای کشکورهای    نیک (. در بحک  ام Kanet and Sussex, 2016: 16)بیننکد   چگونه می
داشکته  اقتصکادی  و  امنیت و ثبات سیاسی ،مهب این است که کشور تولیدکننده ئلۀمس ،واردکننده

تولیکد نفکت بکا    »کنند که بکین   مایکل را ، جیمز دی فایرون و دیوید الیتین استدالل می .باشد 
(. برخکی از ایکن   Fearon and Laitin, 2011: 200) ارتبکاط وجکود دارد   «شروع جنکگ داخلکی  
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اوراسکیا صکدق    ۀورد منطقک مک اسکت در   هکا  هانریی و مناقش میانمفاهیب نظری که بیانگر ارتباط 
 .کند یم

 
 بحران چچن و تأثير آن بر توزیع انرژيالف( 
ترین ذخایر چچن است و با توجه به وجود مخازن نفتی، صکنایع نفکت    وگاز طبیعی از مهب نفت

دهکد. بنکا بکه     ترین بخش صنعت را در این جمهوری تشکیل مکی  و جتروشیمی و جاالیشگاه، مهب
شکود. امکا    یدرصد سوخت هواجیماهای روسیه از این جمهکوری تکأمین مک    33 ها یادعای چچن

هکا   که دولت مرکزی روسکیه از سکرزمین آن   یکه هیچگاه از ثروتمسئوالن چچن مدعی هستند 
یککی از   چچکن   (Mohapatra, 2018: 104).انکد  اسبی دریافت نککرده کند، سهب من استخراج می
 و  راهبکردی بیکانگر اهمیکت    موضکوع و ایکن   اسکت وگکاز بکه اروجکا     نفکت  ونقل حملمسیرهای 

 وگکاز بکه    در صکدور نفکت  را ، توانکایی روسکیه   سکتان چچن ۀتجزی موقعیت یئوجلیتیک آن است.
که همچنان این مسکیر را در کنتکرل خکود     روسیه در جی آن است. بازار اروجا کاهش خواهد داد

  ای در هزنجیکر  هکای  دیگکر، اسکتقتل چچکن ممککن اسکت بکه واککنش        سکوی داشته باشکد. از  
 ۀ روشکنی بحکران چچکن نمونک   . تاتارستان منجر شکود  ه ویژ به ،نشین روسیه دیگر مناطق مسلمان

  اسکت  نجکر شکده   های محلی به درگیری م اختتف بحران هویت، توزیع منابع و در آناست که 
Forsberg and Herd, 2005: 461).) 

 
 انرژي ۀهویت و سياست خط لول ۀلمسأاوستياي جنوبی، ب( 

 کنکد،  تهدید مکی گرایی تولید انریی و مسیرهای انتقال انریی را  برختف چچن که در آن افراط
 :Aris and Snetkov, 2013)ه اسکت  دلیل تعکار  هویکت بکود    درگیری در اوستیای جنوبی به

بحران اوستیای جنوبی که منجر به درگیری نظامی میان روسیه و گرجستان شد، از زمکان   (.213
های جیچیده در منطقۀ قفقاز تبدیل شکده اسکت    شوروی تاکنون به یکی از بحران  فروجاشی اتحاد 

(Francis, 2008 .) سال از این بحران، هنوز ایکن وضکعیت بهبکود جیکدا      یازدهگاشت بیش از با
هکای   منازعه در اوستیای جنوبی موجب ناامنی خط انتقال انکریی شکد و از عامکل   ده است. نکر

این خط لوله، نفت جمهوری آذربایجکان را از   .بود یحانجو  تفلیس، باکوایجاد مسیر جایگزین 
این  کند. المللی منتقل می وسیلۀ تانکر به بازارهای بین راه گرجستان به بندر جیحان، و از آنجا به

اروجکا   ۀاصلی انریی در اتحادی ۀکنند مینأعنوان ت کاهش نقش روسیه به سببلوله همچنین  خط
 (.Francis, 2008)شود  می
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 امنيت انرژي و بحران كریمهج( 
کریمه مکرز خشککی ککوچکی بکا     برای روسیه و اروجا اهمیت راهبردی دارد. کریمه جزیرۀ  شبه

حایکل   ۀ. همچنین کریمکه منطقک  در آن قرار دارنددریای سیاه  بندرهایترین  اوکراین دارد و مهب
بنکدری روسکیه   و  تکرین منکاطق دریکایی    است که یکی از مهب آزوفمیان دریای سیاه و دریای 

ایکن منطقکه   شکود.   نقل دریایی روسیه از این منطقه انجکام مکی   و ی از حملا و بخش عمده است
اهکرم فشکاری علیکه کشکورهای     منظکور   همزیت مهمی برای روسیه در مسیرهای انتقال انریی بک 

روسیه، اولین ککاری   بهکریمه  جیوست(. بعد از Judge and Sharples, 2014: 18)است  اروجایی
های  وگاز چرنومور، شرکت دولتی اوکراینی که از میدان نفتکریمه انجام داد، تحویل دولت که 
ول اکتشکاف انکریی   ئه مسبه کرملین بود. شرکت گاز کریم کرد، برداری می وگاز کریمه بهره نفت

دولت اوکراین  که 9303نویس انریی تا سال  جیش راهبرد بنا بر سنددر ساحل دریای سیاه بود. 
تریلیون مترمکعب گاز دارد و توانایی تولید حکدود   80تا  4 ، ساحل دریای سیاه حدودداد ارائه
وگاز، این منطقکه   انریی نفترا دارد. عتوه بر منابع  9303میلیارد متر مکعب گاز تا سال  3تا  3

(. جس از بحران Van de Graaf and Colgan, 2017: 3) مگاوات برق را دارد 033توانایی تولید 
ککه بکر    خکورد  در منطقه بکه چشکب مکی    قومی و ملی های نوعی از تعار  دوبارۀ کریمه، ظهور
 گاارد. میتأثیر مستقیب  اوراسیا امنیت انریی

 

 باغ كوهستانی ت و نزاع قرهانرژي، هوی نقل و حمل د(

هکای انکریی مکورد حمایکت      دن طکر  ککر  باغ، مختل قره ۀتهدیکد امنیتکی ناشکی از تشدید مناقش
شکد  ور  . این مناقشه که با فروجاشی اتحاد شکوروی شکعله  شته استدادر جی غرب در منطقکه را 

لح بکر  و در حکال حاضر وضعیت نکه جنکگ و نکه صک     شد بکس منجر بکه آتکش 8334در سال 
کیلومتری مسیرهای عبور انریی از دریکای خکزر بکه     درگیری در چند ۀمنطق. منطقه حاکب است

توانککد بککه نککاامنی مککسیر      بککاغ مککی   قکره  ۀمناقشآغاز دوبارۀ  و غربکی قرار دارداروجای بازار 
انصککراف کشککورهای شکککرق خکککزر بکککه انتقکککال منکککابع   سککرانجام آذربایجککان و جمهککوری 
 .( (Ipek, 2009: 229دآذربایجان منجر شوجمهوی از مکسیر  هیکدروکربنی

 

 گرایی در قزاقستان منابع انرژي و گسترش افراطه( 
تروریسکتی   ۀحملک  .تبدیل شده است ایانهگر افراط های فعالیتهای اخیر، قزاقستان به مرکز  در سال
جایتخکت  آلمکاتی،   رو تنهکا یکک مکاه جکس از آن د     9380 ۀغنی از انریی آکتوب در یوئی ۀدر منطق
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 انکدازد.  هکا امنیکت انکریی قزاقسکتان را بکه خطکر مکی        گونه اقکدام  ای از این نمونهقزاقستان،  جیشین
ای اسکت ککه در سکال     حادثکه ور در آلماتی و آکتوب رخ داد، یکادآ  9380که در سال گرایی  افراط
هکای   به جندالخلیفه فعالیکت متعلق  های گروه های اجتماعی، اتفاق افتاد. با استفاده از ناآرامی 9388

ای ککه بکه قفقکاز     منطقکه ویژه  غنی از نفت به ۀ. این منطقندتروریستی خود را در آکتوب انجام داد
مکردم منطقکه و رککود     میکان درآمد نفت  ۀعادالن نشدندلیل توزیع  بههمیشه  شمالی نزدیک است،

 کننکد احسا  بیگکانگی  نسبت به دولت  ،تعداد قابل توجهی از جمعیتسبب شده است  اقتصادی
در غکرب آسکیا و    در آینکده  .بیاورندهای تروریستی روی  و به حمایت از نیروهای افراطی و گروه

سیسکات نفتکی قزاقسکتان را بکرای     أممکن است تتش کنند تا کنتکرل ت  گرایان قفقاز شمالی، افراط
 .(Umbach and Raszewski, 2016: 4-5)بگیرند دست  ههایشان ب هتأمین هزین
 

 سازمان همکاري شانگهاي
 ۀ. زمینک اسکت  ای است که موفقیت نسکبی داشکته    از نهادهای منطقه سازمان همکاری شانگهای

 د. در آن سکفر، گکرد  مکی  بکاز  چکین  بکه  سکفرگورباچ   و 8313 سکال  بکه  سکازمان  گیکری  شکل

ام همکاری در زمینۀ مبارزه بکا مسکلمانانی انجک    برای های بلندمرتبه مقام سطح در وگوهایی گفت
 و شورویاتحاد فروجاشی  با کردند. های مرکزی فعالیت می شد که در دو سوی مرز علیه دولت

 چکین  بکا  کشکورهای منطقکه   میان مرزی های اختتف مستقل، کشور جانزده به آن قلمروی تقسیب

 چکین،  رز روسکیه، مک   هب کشور جنش 8330 آوریل 90 در اینکه تا بود باقی خود قوت بهمچنان ه

شکانگهای  »موسوم به  گروه و آمدند هب گرد شانگهای شهر در تاجیکستان و قرقیزستان قزاقستان،
مرزهای  در ست  خلع و متقابل اعتماد تقویت ،ای منطقه و مرزی های اختتف حل هدف با را «0
، 9338یوئکن   80در  «0شکانگهای  »سکران کشکورهای    نشست جنجمین در .کردند تأسیس خود
 و جایرفتنکد  دائکب  عوکویت  بکرای را  ازبکستان یعنی، خود با مرز هبغیر کشور درخواست اعوا
 در سکازمان  تشکیل سازمان همکاری شانگهای را اعتم کردند. این ای بیانیه صدور با آن دنبال به

جکایرفت. در   ناظراعوای  عنوان را به جاکستان و هند ایران، بعد سال یک و مغولستان 9334 سال
 89 سکازمان ، حاضکر  حکال  عنوان اعوای اصلی جایرفته شدند. در بههند و جاکستان  9381سال 

 و ازبکسکتان، هنکد   ،تاجیکسکتان  قرقیزسکتان،  قزاقسکتان،  روسیه، چکین،  دائب عوو 1 شامل عوو
 .(Yigit, 2012: 14-15) دارد روسیۀ سفیدایران، افغانستان و  مغولستان،، ناظر عوو 4و  جاکستان
بکه چهکار دسکته تقسکیب     به مرور تغییر ککرد و امکروزه   سازمان شانگهای اعتنی  های هدف

. 9؛ تقویت اعتماد متقابل و روابط دوستانه با همسایگان در میکان کشکورهای عوکو   . 8 :دشو می
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تککرویش همکککاری در سیاسککت، تجککارت و اقتصککاد، علککب و فنککاوری، فرهنککگ و همچنککین     
همکاری بکرای  . 0؛ تحفاظت از محیط زیس و گردشگری نقل، و وجرورش، انریی، حمل آموزش

جدیکد، نظکب    سکاالری  نوعی مردم سوی ایجاد حرکت به. 4؛ ای حفظ صلح، امنیت و ثبات منطقه
 المللی سیاسی و اقتصادی منطقی. بین

و  سیاست داخلی سازمان براسا  اصول اعتماد متقابل، سود متقابل، حقوق برابر، همکاری
اسکت  گیری در سازمان شکانگهای شکورا    میبتصمرجع . باالترین استها  گاحترام به تنوع فرهن

همککاری چندجانبکه در سکازمان     راهبردی وو در مورد مسائل بار در سال نشست دارد  که یک
ای ضدتروریسب در  منطقهنهاد دبیرخانه در جکن و دارد،  سازمان دو نهاد دائمی .گیرد می  تصمیب
 (Shanghai Cooperation Organisation, 2019 (a)). تاشکند

 
  9131تا  3116هاي  در سال هاي سازمان همکاري شانگهاي ها و قطعنامه بيانيه

 ۀمرحلک  در وفصل مسائل مرزي: ، همکاري و حل9111تا سال  3116. مرحلۀ اول از سال 3
های نظکامی   اعوا از فعالیت کردن مطلعدر این موارد به توافق رسیدند: اعوای سازمان  ،نخست
شکرکت در  رای دعکوت از اعوکا بک   ، شکود  ری مرزهایشان انجام مکی کیلومت 833محدودۀ که در 

ککاهش  ، نظکامی بکه یککدیگر    ۀهای مشترک و حمل در مرز رزمایشممنوعیت رزمایش مشترک، 
جکایرش ازبکسکتان   ، یافتکه در منکاطق مکرزی    مبارزه با جرائب سازمان، نیروهای نظامی در مرزها

 شکانگهای جکنش در   سکازمان  ن شانگهای جنش بهتغییر نام جیما، 9333عنوان عوو ناظر در سال  به
 .(Shanghai Cooperation Organisation, 2000) 9333 سال

 

در ایکن مرحلکه بکا     هاي امنيتی و اقتصاادي:  ، همکاري9114تا  9113. مرحلۀ دوم از سال 9
 مسائل مرزی تا حدی مرتفکع شکده بکود، کشکورهای عوکو بکه       ۀها دربار توجه به اینکه نگرانی

 80و  84سران ککه در روزهکای    نشستدر ششمین  های دیگر توجه کردند. در زمینه همکاری
آن، مسکائل مهکب    ۀساختار موجود و توسکع  مورددر شانگهای چین تشکیل شد در  9338یوئن 
های اقتصادی و امنیتی بح  و تبادل نظر شد و اسکناد مهمکی    المللی و همکاری ای و بین منطقه
گرایکی دینکی و    المللی، افکراط  مبارزه با تروریسب بین ۀنام سند توافقا ه آنترین  د که مهبشاموا 

عنکوان ششکمین عوکو مجمکع      ، ازبکسکتان بکه  نشسکت در این  .قاچاق مواد مخدر و ست  بود
کشکورهای عوکو سکازمان شکانگهای بکه موضکوع تروریسکب یکا         . شانگهای جکنش جایرفتکه شکد   
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 Shanghai Cooperation) کننکد  اه مکی از منظکر امنیکت داخلکی نگک     فقکط گرایی افراطکی   استم

Organisation, 2004). 
 

سکازمان  : ، گسترش حوزة فعاليت سازمان شاانگهاي 9111تا  9115. مرحلۀ سوم از سال 1
 ای اسکت.  فرامنطقکه  یای به سکازمان  از یک سازمان منطقه شدن تدریش در حال تبدیل شانگهای به

نظکر   صورت ناظر در سکازمان شکانگهای از    هجایرش عوویت سه کشور ایران، هند و جاکستان ب
افزایش  توجهی درخورطور  های این سازمان را به ها و ظرفیت ای، توانمندی های منطقه همکاری
نامه برای تحکیب و گسترش  چند تفاهب ،سران سازمان شانگهای 9331 نشست سالدهد. در  می

 ۀجمهور افغانسکتان نشکان   از رئیس د. دعوتشمسائل امنیتی و اقتصادی اموا  ۀدر زمین  همکاری
 شکرکت  زمینکه، در همکین   بکود. جیرامکونی   ۀها و امنیت و ثبات در منطق توجه سازمان به بحران

وگاز ازبکسکتان   های نفت میلیون دالر در میدان 983د مبلغ کراعتم آمادگی  8چیناواوسی  ان سی
به تاجیکسکتان بسکازد و در    هیرا بزرگکه  کردچین اعتم آمادگی کند. همچنین گااری  سرمایه

جیشنهاد تأسیس باشگاه انکریی   نشستجوتین در این کند. گااری  قزاقستان سرمایه نیروگاه برقی
نقکل و   و حمکل  ۀهمککاری در زمینک   ۀتوسع ستارو خوا کردسازمان همکاری شانگهای را مطر  

 .(Shanghai Cooperation Organisation, 2009) ارتباطات شد
 

هااي اقتصاادي و تاأمين     ، گسترش همکاري9131تا  9111هاي  هارم در سال. مرحلۀ چ4
تجکاری و   ۀهکای چندجانبک   همککاری  یهکای مشکترک بکرای ارتقکا     تکتش انجام  امنيت انرژي:

بکرای   اجکرای بکه موقکع عملیکات    اقتصادی، با استفاده از حداکثر ظرفیت موجود و اطمینکان از  
و اقتصادی و نظارت منظب در اجکرای   یتجار ۀنبهای چندجا همکاری ۀحمایت از اجرای برنام

نقکاط  نقکل و امکور گمرککی در     و های مناسب برای حمل زیرساخت آن، تبادل اطتعات و ایجاد
های  زیرساخت ۀدسترسی به بازارهای جهانی، توسع، نقل منطقه و حمل ظرفیتمرزی، گسترش 

هکای جدیکد،    خت کارخانکه و گردشگری، سکا  یالمللی تجار مراکز مدرن بین ساختاجتماعی، 
هکای تجدیدجکایر از مکوارد     جکویی در انکریی، از جملکه انکریی     هو صرف جدیدوری امعرفی فن

 مصوب در این دوره بود.
 ۀتوسکع  سکبب المللکی   نقل بکین  و حمل ندهای عوو سازمان شانگهای تأیید کرد سران دولت

حجکب تجکارت و    نقکل کشکورهای عوکو، افکزایش     و حمکل  ظرفیکت ای، بهبود  نقل جاده و حمل

                                                           
 .(China National Offshore Oil Corporation)شرکت ملی نفت فتت قارۀ چین  .8
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، 9390سازمان شانگهای تا سال  ۀتوسعبنابر راهبرد شد.   گااری متقابل در منطقه خواهد سرمایه
افکزایش همککاری در سیاسکت، امنیکت،      راهبه سطح کیفکی جدیکدی از    خواهد میسازمان این 

فرهنگی و روابط بشردوسکتانه و مشکارکت بیشکتر در امکور منطقکه و حاکمیکت        ۀاقتصاد، توسع
سازمان شکانگهای و   ۀتجارت و همکاری اقتصادی عنصر مهب ثبات در منطق. انی دست یابدجه

 9381در سکال  . سران کشورهای عوو است دستیابی به جایداری درازمدت سازمانی از ابزارها
 مکورد  در، «اقدام مشترک علیه تهدید مشترک در فوکای سکازمان شکانگهای   »بارۀ در ای بیانیهدر 

د کردنکک نظکر   بحک  و تبکادل   «9398تکا   9383 –همبسکتگی  » مکرزی  ۀطراحکی عملیکات ویکژ   
(Shanghai Cooperation Organisation, 2018). 

 

المللای و امنيات    اي و باين  ، تأكيد بار صالو و امنيات منطقاه    9131. مرحلۀ پنجم سال 5
 اطتعکات،  امنیکت  و اینترنکت  توسکعه، ی همچکون  های موضوعدربارۀ این نشست در  اطالعات:
امنیتکی  هکای   کند و همکاری یکه افغانستان را تهدید م هایینقل، تدارکات، مبارزه با خطر و حمل
جمهور قرقیزستان ضکمن اشکاره بکه امنیکت      سورونبای جینبکوف، رئیس .شدوگو  گفت بح  و

اطتعات در اینترنت گفت: اخبار و اطتعات نادرست در اینترنکت، امنیکت کشکورها را تهدیکد     
سیاسی و نظکامی اسکتفاده    های هدفدر جرم و جنایت، تروریسب،  اطتعات  فناوریاز کند.  یم
سازمان همککاری شکانگهای    های ترین موضوع مین امنیت اطتعات باید یکی از مهبأ. تشود می
امنیت اطتعات گفت: از کشکورهای عوکو سکازمان همککاری      مورد در والدیمیر جوتین، .باشد

تروریسکب در   گرایکی و  وگیری از گسکترش عقایکد افکراط   جلک  ۀخواهیب تا در زمینک  شانگهای می
کنند از فناوری اطتعات برای ارتکاب جرائب با هب همکاری  نکردن اینترنت و همچنین استفاده

(Shanghai Cooperation Organisation, 2019 (b)). 
  

 بعد جدید سياست امنيتی در سازمان شانگهاي ،امنيت انرژي
مه اقکدام بکه   اساسکنا  در شکده  بینکی  جکیش  هکای  هکدف  تحقکق رای بک  شکانگهای  همککاری  سکازمان 
 تحقکق  منظکور  بکه  ت.ککرده اسک   خکود  سکاختار  و هکا  هکدف چارچوب  در متعددی های ینهادساز

 ۀحکوز  در ای منطقه کارآمد یهمکار یقبه تشو آن که در اساسنامه 0و  8مواد  در مندرج های هدف
 نیکز  اشکاره شکده اسکت و    یبخکش انکری   ۀموجکود و توسکع   یها یرساختثر زؤکاربرد م و انریی

 هکای  رشکد همککاری   انتقکال،  خطکوط  امنیکت  ینو تقاضا، تأم عرضه های مشی خط کردن گهماهن

 جیشکنهاد  انریی بکه  باشگاه ۀعرص در جدید های تحول با و سازگاری عوو کشورهای بین اقتصادی
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 یبقزاقستان به تصکو  ۀسران در آستان 9330در نشست سال  یهجمهور روس رئیس جوتین، یمیروالد
باشکگاه انکریی    .(ovacooland S Bambawale (1950 :2010 , یدعوکو رسک   یرهبکران کشکورها  

سازمان همکاری شانگهای با حوکور کشکورهای چکین، قزاقسکتان، قرقیزسکتان، روسکیه، ترکیکه،        
 9380و سکریتنکا در سکال    روسکیۀ سکفید  تاجیکستان، افغانستان، هند، ایران، مغولستان، جاکستان، 

مین امنیکت  أگوها میان کشکورهای عوکو بکرای تک    و هدف این باشگاه، گسترش گفت .سیس شدأت
انکریی   ۀمربوط به بخش انریی و امکان افزایش همکاری در زمین های وبگاهروزرسانی  و به انریی
تولیکد گکاز    درصکد  90تولیکد نیکروی بکرق،     درصد 00باشگاه در کل  کشورهای عوو این .است
ایکران   .تولید ذغال سنگ جهان را در اختیار دارنکد درصد  03،90 تولید نفت و ددرص93،1، طبیعی

دوم گاز جهان  ۀسوم ذخایر نفتی جهان و رتب ۀو روسیه باالترین ظرفیت انریی را دارند. ایران رتب
نفت است. کشورهای عوکو   ندۀاول گاز و از کشورهای دار ۀدر کنار روسیه که دارای رتبدارد را 

 .را در اختیکار دارنکد  جهکان  درصد ذخایر گاز  44درصد ذخایر نفت و حدود  99سازمان بیش از 
سیاست امنیتی شکناخته   های اصلی یکی از عامل کهسیاسی، امنیت انریی و  عتوه بر مسائل نظامی

 .(De Haas, 2008: 20-21) است  شده، در سازمان شانگهای مورد توجه قرار گرفته

 9131سال  در بر پایۀ توليد نفت شانگهاي سازمان كشورهايجایگاه  .3 جدول
 سرانه توليد نفت )بشکه( توليد نفت )بشکه/روز( كشور
 30،939 83،133،333 روسیه
 43،384 0،33،300 ایران

 11،010 8،030،833 قزاقستان
 9،100 0،313،003 چین

 8،019 09،380 ازبکستان
 004 9،080،403 هند

 433 13،333 جاکستان
Source: BP.com, 2019: 14. 

 
 تأمين امنيت انرژي درنقش روسيه و چين در قالب سازمان شانگهاي 

برای این کشورها مهب است ککه  ، بنابراین دارندرا تأمین و فروش انریی  ۀچین و روسیه دغدغ
هکای   اقکدام  روسکیه ه بعکد  بک  9333از سکال  . کند خطوط انتقال انریی از کدام کشورها عبور می
بین اروجا و آسکیای مرککزی    انتقالیعنوان مسیر  زیادی را برای حفظ موقعیت یئوجلیتیک خود به
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بکزرگ در   طکر  در چنکدین   ایکن کشکور  گکااری   ها سرمایه این اقدام ۀ. از جمله استانجام داد
ر توسکط  میلیکارد دال  9،3 ، در ازبکسکتان حکدود  نمونکه بکرای  اسکت.   کشورهای آسیای مرکزی

جمهکور ترکمنسکتان و    ئکیس جوتین با ر ،همچنینت. گااری شده اس سرمایه لیاو گازجروم و لوک
اموا کرد که گاز ترکمنستان و قزاقسکتان   ای خط لوله ساختی را برای یها نامه قزاقستان موافقت

اروجکا   ۀسکهب روسکیه در سکاختار واردات اتحادیک     .کنکد  روسیه متصل مکی  ۀخط لول ۀرا به شبک
از نفت خود را از روسیه درصد  00کشورهای اروجایی  9331نمونه، در سال  دارد. برایمیت اه

 درصککد اسککت 43اروجککا بککیش از  ۀکردنککد و سککهب روسککیه در واردات گککاز اتحادیکک  وارد مککی
, 2017: 4)(Molchanov . عنوان  وگاز روسیه، به اروجا به ذخائر نفت ۀافزایش وابستگی اتحادیاز
جنکگ سکرد خکط    »اصکطت    .شکود  میبرای فشار سیاسی استفاده  دست مسکو در ثرؤابزاری م
 سویو روسیه از  سو کشورهای اروجایی از یک میاندر واقع به رقابت بر سر خطوط لوله  «لوله

دنبال تنوع مسیر برای جایگزینی مسیر روسیه هسکتند تکا    دیگر اشاره دارد. کشورهای اروجایی به
نیز با حفکظ موقعیکت خکود و همچنکین بکا افکزایش        روسیهکاهند. از وابستگی خود به روسیه ب

آسیای مرککزی و قفقکاز بکه اروجکا      ۀدنبال حفظ انحصار خود در انتقال گاز منطق خطوط لوله به
 برای جلوگیری از جیشروی غرب در ایکن منطقکه دسکت بکه دو اقکدام زده      دولت روسیه است.
ها برای کاهش وابستگی به روسیه  که غربی استیی کردن مسیرها امن ادنبال ن : اول اینکه بهاست 

تکوان   نمونه میبرای  است.افزایش مسیرهای انتقال خود به غرب  دنبال دوم، به ؛اند کردهتأسیس 
  . (Papava and Tokmazishili, 2010: 23)اروجای شمالی اشاره کرد ۀبه خط لول

ترین عامل رشکد   نریی مهبمین و امنیت اأاست که ت شرق آسیاچین کشوری جرجمعیت در 
شکود. رهبکران ایکن     اقتصادی و در نتیجه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن محسکوب مکی  

در امنیکت اقتصکادی و   را اقتصکادی   ۀهای گاشته به خوبی اهمیت رشد و توسکع  دهه درکشور 
د درصک  83ی نزدیک به اقتصاد گاشته رشد  ۀچند ده درچین  اند. کرده سیاسی کشورشان درک

است.   ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور بودههای آن  ترین عامل . از مهباست  داشته
شکلی که  دیگر، حفظ این میزان رشد اقتصادی به تومین امنیت انریی بستگی دارد، به سویاز 

سازد، بلکه این کشکور   انریی، نه تنها رشد اقتصادی چین را متوق  میۀ هرگونه خلل در عرص
. به همین دلیل، حفظ امنیت انریی کند می رو روبههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  با بحرانرا 

هکای سیاسکت خکارجی چکین محسکوب       و همچنکین اولویکت  های راهبردی  هدفترین  از مهب
المللکی   داخلی و بکین  ۀهایی را در عرص دولت چین برای افزایش امنیت انریی سیاست شود. می

سازی منابع سوخت، تمرکز بکر تولیکدات    ها شامل متنوع است. این سیاست  در اولویت قرار داده
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 همکۀ گکااری در   وری، ایجاد ذخکایر راهبکردی و سکرمایه    کید بر کارایی و بهرهأداخلی انریی، ت
 .(Molchanov, 2017: 7) شود خیز می مناطق و کشورهای نفت

نظکامی آمریککا   ۀسکایاما  .دانکد راهبردی خود مکی ۀآسیای مرکزی را یکی از سه منطقچین 
مکواد خکام    نظرکنکد. آسیای مرکزی از  در این منطقه سکنگینی مکی« یسبجنگ با ترور» ۀبه بهان

 Koolaee and) شکود  حیاتی بعکد از خلکیش فکار  بککرای چکین محسکوب مکی     ۀدومین منطق

Tishehyar, 2013: 129)گااری در  یهسرما از درصد 13چین ، گااری خارجی سرمایه ۀ. در زمین
مین انریی مورد أدنبال ت چین در ازبکستان نیز به .است داده  اختصاص خود به آسیای مرکزی را
میلیارد متر مکعب گاز طبیعی تولید و بخشکی از   03ازبکستان ساالنه نزدیک به  .نیاز خود است

منکاطق   ۀتوسکع اقتصادی چین در این منطقه، برای  راهبرد .کند را به چین و روسیه صادر می  آن
ماندگی اقتصکادی   از آنجا که عقب. کیانکگ اسکت هکای سیاسکی در سکین غربی و کاهش تکنش

هکای اجتمکاعی و ظهکور اسکتم بنیکادگرا در ایککن منککاطق         بروز شورش های  علتترین  از مهب
اقتصکادی در ایکن کشکورها نیکز موجکب افکزایش امنیکت         ۀشود، کمک به توسکع  یمحکسوب م

ماننکد سکازمان همکاری شکانگهای   هایی سازماندر قالب  خواهد میهد شد. چین ای خوا منطقه
یابکد  انککریی خککود در ایککن منطقککه دسککت       امنیکت  مینأتک  هکای  هکدف و باشگاه انریی بکه  

(Bolonina, 2019: 4-6). 
 
 راه یک –یک كمربند  طرح
های قکدرت   از جلوه جهانی چین در قالب این طر ، ترسیب شده است. این ابتکار، یکی راهبرد

کنکد ککه در سکال     متصکل مکی   یکدیگرآسیا، اروجا و آفریقا را به  ۀنوظهور چین است که سه قار
 00گااری در زیربناهای اقتصادی بکیش از   . راه ابریشب جدید، یک طر  سرمایهارائه شد 9380

دریایی قرن  راه ابریشب»و « کمربند اقتصادی راه ابریشب»دو مسیر تجاری  ۀکشور جهان و توسع
این طر  با هدف ارتقای جایگکاه چکین در معکادالت تجکاری و اقتصکادی       .است «ویکب بیست

سکازد   المللی بکه مرکزیکت ایکن کشکور، چکین را قکادر مکی        بیننقل  و حمل  ۀجهان و ایجاد شبک
کمربنکد  »صورت زمینی و دریایی به کشورهای جهان در هر سکه قکاره برسکاند.      کاالهایش را به

کنکد و   آسیای مرکزی و خاورمیانه به اروجای شرقی و غربی متصل مکی  راهچین را از « یاقتصاد
کشورهای قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، ایران، ترکیه، اوککراین، لهسکتان، بلژیکک، فرانسکه و     

داالن  ،اصکلی طکر   یکک بخکش   .  (Chatzky and McBride, 2019: 3) شود ایتالیا را شامل می
میلیارد دالر است. همچنین، یکک   04به ارزش  گوادر تا کیانگ سین از و چین اقتصادی جاکستان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%93%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%93%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%93%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 Zhou and) کنکد  متصکل مکی   سکنگاجور  کیلومتری، جنوب چین را به 0333السیر راه آهن سریع

Others, 2015: 2). 
 آزادراه :کنکد  گکااری مکی   سکرمایه در این مسیرها نقل کاال و انریی  و حمل ۀچین برای توسع

، دریای خکزر  در ساحل تاو آق به بندر قورغا  ، راه آهن قزاقستان ازروسیه در قازان به مسکو
، خکط آهکن   ازبکسکتان و  قرقیزستانو  به چین، خط آهن چین ترکمنستان گاز از ۀچند خط لول

از  ایکران  از چین به ابریشب ۀجاد قزاقستان و روسیه، راه آهن راهترانس آسیا از چین به اروجا از 
چین، همچنین بکرای   (.and Others, Farchy 2 :2016-3) جاکستان ، آزادراه چین بهقزاقستان راه

در بنکابراین  ممکن است با هند دچکار چکالش شکود؛     ماالکا ۀتنگ راهدستیابی به اقیانو  هند از 
 راهیکا از   و چکین  داالن اقتصکادی جاکسکتان   راهاست ککه از    طر  راه ابریشب جدید تتش شده

 ).Others and Wong (9 :2017 ,دبنگتدش، راه دیگری به اقیانو  هند باز شو
 

 نتيجه
ای تهدیدکننکدۀ   های منطقکه  مان شانگهای، نزاعدر این نوشتار مسیرهای انتقال انریی در حوزۀ ساز

هکای دو   هکا و سیاسکت   های دو دهۀ این سازمان را بررسی و هدف امنیت این مسیرها و نیز تحول
کشور تأثیرگاار چین و روسیه را در این سازمان بیکان ککردیب. در ایکن بررسکی روشکن شکد ککه        

هایی اسکت ککه تکاکنون تشککیل      جیمان ترین سازمان همکاری شانگهای از نظر جغرافیایی از وسیع
شده است و بخش بزرگی از جمعیت جهان، منابع انریی و بازار اقتصادی جهان را در خکود دارد.  

های این سازمان از محدودۀ حل مشکتت مرزی دو کشور چین و روسکیه    همچنین، تحول هدف
هکا   مجموع این عامکل  کردیب.های اقتصادی و تأمین امنیت خطوط انتقال انریی را بیان  تا همکاری
ترین قطب انریی، اقتصادی و راهبکردی   شدن به بزرگ دهد که این سازمان ظرفیت تبدیل نشان می

جهان را دارد. اما جس از گاشت حدود ربع قرن، سازمان شکانگهای بکه چنکین جایگکاهی دسکت      
قتصکادی، شکرط   نیافته است. علت آن را دو عامل مهب سیاسکی و اقتصکادی بایکد یافکت. از نظکر ا     

نوعی مکمل یککدیگر   ای آن است که اقتصادهای کشورهای عوو باید به موفقیت یک جیمان منطقه
باشند و رونق اقتصادی و نیازهای این کشورها در داخل خود سازمان قابل تکأمین باشکد. ایکن در    

ن بکیش از  شده، اقتصاد چکی  کند. برای نمونه، در این دنیای جهانی مورد جیمان شانگهای صدق نمی
جیمانش در شانگهای مرتبط باشکد، بکه بکازار بکزرگ ایکاالت متحکد آمریککا         که با کشورهای هب آن
آوردن درآمکد   دسکت  است. از سوی دیگر، قدرت بزرگ روسیه برای صدور انریی و به  خورده گره

 اش وابسته است تا به چین. به مشتریان اروجایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%82%E2%80%8C%D8%AA%D8%A7%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87_%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%93%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%93%DA%86%DB%8C%D9%86
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تحادیۀ اروجکا ککه نظکام لیبکرال دمکراتیکک و      از نظر سیاسی نیز، برختف کشورهای عوو ا
هکای حککومتی و    بینکی و نظکام   ایدئولویی مشکترک دارنکد، اعوکای سکازمان شکانگهای جهکان      

شدن در این روزگار یارگیری و همکاری در صحنۀ  های جهانی ایدئولوییک متفاوتی دارند. الزام
هکای یکک جیمکان     بکا ضکرورت  سکو   کند که لزوماً هب المللی خاصی را به کشورها تحمیل می بین
سکال   90هکای سکازمان همککاری شکانگهای در      که هکدف  ای نیست. به همین دلیل، با آن منطقه

شدن آن به یک جیمان ابرقدرت در جهان بعید  گاشته متحول شده است و گسترش یافته، تبدیل
 رسد. نظر می به
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